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SKLiC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
29. aprila 1981 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 29. aprila 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo o delu delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugosla- 
vije za leto 1980 (ESA 684). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov SA 
697); 

- predlog za izdajo zakona o 
dodatnem prispevku solidar- 
nosti v letih 1982 do 1985 (ESA 
682); 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o uporabi 
sredstev hranilnih vlog in dru- 
gih sredstev občanov pri pošt- 
ni hranilnici v srednjeročnem 
obdobju od leta 1981 do 1985 
(ESA 698); 

- osnutek odloka o razpore- 
ditvi sredstev po republikah in 
avtonomnih pokrajinah za leto 
1981 (ESA 694); 

- osnutek dogovora o zago- 
tovitvi dela sredstev za financi- 
ranje izdelave študij za projek- 

te modrega plana in programa 
prednostnih akcij sredozem- 
skega akcijskega plana pro- 
grama Združenih narodov za 
človekovo okolje (UNEP) (ESA 
690); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi Skupnosti otroške- 
ga varstva Slovenije in statut 
Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije (ESA 699, 700); 

- samoupravni sporazumi o 
ustanovitvi in delovanju po- 
sebnih raziskovalnih skupno- 
sti: 

- za kmetijstvo, živilstvo in 
veterinarstvo, 

- za energetiko, mineralne 
surovine in metalurgijo, 

- za elektrokovinsko indu- 
strijo, 

- za kemijo, 
- za gozdarstvo, lesarstvo, 

papirništvo in grafiko, 
- za promet in zveze, 
- za graditeljstvo, 
- za trgovino, gostinstvo, tu- 

rizem in drobno gospodarstvo, 
- za zdravstveno in socialno 

varstvo, 
- za družbene dejavnosti in 
- za tekstilno in usnjarsko- 

predelovalno industrijo (ESA 
677); 

- spremembe in dopolnitve 
samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
valne skupnosti za gozdarstvo 
(ESA 689); 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne izobraže- 
valne skupnosti za pedagoško 
usmeritev (ESA 631). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih 
(ESA 701). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval: 

- osnutek zakona o urejanju 
kredita, ki ga je leta 1974 dala 
Narodna banka Jugoslavije za 
dopolnilno kreditiranje izvoza 
opreme in ladij ter za izvajanje 
investicijskih del v tujini na 
kredit (ESA 680). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENSJE 
25. in 27. marca 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na skupnem zasedanju 25. 
marca 1981 najprej poslušali 
ekspoze Janeza Ze mi jarića, 
predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 
predlogu družbenega piana 
Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, 
nato pa še poročilo delegaci- 
je Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku us- 
klajevanja družbenega piana 
Jugoslavije za obdobje 
1981-1985, ki ga je poda! vo- 
dja delegacije Marko Bule. 

Na ločenih sejah pa so Zbor 
združenega dela - ki je imel 
sejo tudi 27. marca 1981 - 
Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor sprejeli: 

- mnenje k osnutku amand- 
majev k ustavi SFRJ; 

- predlog družbenega plana 
Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 
(Družbenopolitični zbor je k 
predlogu družbenega plana 
sprejel stališča, Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin pa po- 
seben sklep); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in delegira- 
nju v skupščine, z osnutkom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po de- 
javnostih in okolišev za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona o 
Svetu SR Slovenije za varstvo 

PRILOGA: 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 

II. trimesečje 1981 (ESA 683) 



NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
25. 3. 1981 
Zbor združenega dela 

Zdravko Praznik, Franc Vičar, Franc Kragelj, Vitomir 
Dekleva, Ivo Klobčar, Anton Tadina, Marina Kolenc, Leo- 
pold Ul, Vladimir Klemenčič, Dušan Stanjko, Tomislav 
Majer, Miroslav Rupnik, Rudolf Leiner, Ivo Marenk, Anica 
Šetinc, Mara Fabjančič, Ivan Zelenšek. 
Zbor občin 

Milan Gaspari, Silvo Gorenc, Živko Pregelj, Ciril Plut, 
Franc Valenčak, Miro Jurjevič, Majda Meštrov, Jože Mari- 
freda, Aljoša Žorga, Franc Godina, Saša Černej, Stanko 
Renčelj, Franjo Munda, Janko Rebernik, Slavko Polanič, 
Ivan Rau, Nada Mihajlovič, Franci Grad, Franc Hervol, 
Jože Florjančič. 
Družbenopolitični zbor 

Tina Tomlje, Tone Krašovec, Dino Pucer, Aleksander 
Varga, Milivoj Samar, Stane Repar, Jože Globačriik, Geza 
Bačič, Janko Ževart, Emil Šuštar, Stane Gavez, Igor Uršič, 
Vlado Janeič, Jože Pacek, Peter Toš, Miro Gošnik, Lojze 
Ude, Viktor Stopar. 
27. 3. 1981 
Zbor združenega dela 

Ivan Rau, Viktor Car, Vladimir Ošo, Emil Tomašič, Dušan 
Šubic, Stanko Jaki, Franc Gračner, Teodor Jagodnik, Jože 
Punčuh, Ivica Rakun, Jože Gabrovšek, Stojan Volčanšek, 
Branko But, Franci Grad, Milena Rakčevič, Giorgio Miani, 
Olga Štempihar, Jožica Farčnik-Mrvar, Stanka Pospiš, Ma- 
rija Godler. 

ustavne ureditve, z osnutkom 
zakona; 

- sklep s katerim so zbori 
vzeli na znanje odločbo Ustav- 
nega sodišča Jugoslavije, s ka- 
tero ugotavlja, da je 3. odsta- 
vek 49. člena zakona o samou- 
pravnih sodiščih v nasprotju z 
zakonom o kazenskem po- 
stopku in zakonom o prav- 
dnem postopku; 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za II. trime- 
sečje 1981. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejala: 

- osnutek zakona o investi- 
cijskih vlaganjih Socialistične 
republike Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1981 do leta 
1985; 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o prepovedi nomadske 
paše; 

- predlog zakona o določitvi 
stopnje združevanja sredstev 
rezerv v republiški sklad skup- 
nih rezerv za leto 1980 za zave- 
zance, ki niso sprejeli samou- 
pravnega sporazuma; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o mladin- 
skih delovnih akcijah za ob- 
dobje 1981-1985; 

- predlog zakona o objavlja- 
nju zakonov, drugih predpisov 
in aktov ter o časopisni organi- 
zaciji »Časopisni zavod Uradni 
list SR Slovenije; 

- sklep o soglasju k osnutku 
zakona o zagotavljanju sred- 
stev federacije kot članske vlo- 
ge SFRJ v Afriški banki za ra- 
zvoj; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o vzajemnem priz- 
navanju enakovrednosti šol- 
skih spričeval in diplom, izda- 
nih v SFRJ in Ljudski republiki 
Madžarski. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- odložitev sklepanja o pred- 
logu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja 
varnosti železniškega prome- 
ta. O predlogu zakona bosta 
dokončno odločala na eni pri- 
hodnih sej; 

- sklep s katerim sta vzela na 
znanje odločbo Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije, da 2. in 3. 
odstavek 17. člena zakona o 
starostnem zavarovanju kme- 
tov (Ur. I. SRS, štev 30/69) ni- 
sta v skladu z ustavo SR Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor pa sta: 

- umaknila z dnevnega reda 
osnutek družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za urejanje 
zajamčenih osebnih dohod- 
kov, obsega drugih zajamče- 
nih pravic in načinov za njiho- 
vo uresničevanje. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- sklep o soglasju k osnutku 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju naro- 
dnih bank republik in narodnih 
bank avtonomnih pokrajin. 

Zbor združenega dela je: 
- odložil sklepanje o osnut- 

ku zakona o spremembah in 
dopolnitvah carinskega za- 
kona. 

Zbor občin pa je sprejel: 

- predlog zakona o določitvi 
zaokroženega urbanega ob- 
močja občin Maribor-Pesnica, 
Maribor-Pobrežje, Maribor- 
-Rotovž, Maribor-Ruše, Mari- 
bor-Tabor in Maribor-Tezno. 

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

- predlog odloka o izvolitvi 
dveh članov Upravnega odbo- 
ra sklada za pospeševanje 
upodabljajoče umetnosti Mo- 
ša Pijade; za člana odbora sta 
bila izvoljena: 

Andrej Jemec, akademski 
slikar, dekan Akademije za li- 
kovno umetnost v Ljubljani 

Peter Krečič, umetnostni 
zgodovinar, ravnatelj Arhitek- 
turnega muzeja v Ljubljani 

- predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; dolžnosti 
sodnika tega sodišča je bil ra- 
zrešen Stane Bošijančič; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 
Ljubljani; za sodnike tega so- 
dišča so bili izvoljeni: Anton 
Markelj, Marko šorli in Miha 
Štukelj; 

- predlog odloka o razrešitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 
Mariboru; dolžnosti sodnikov 
tega sodišča sta bila razrešena 
dr. Rudolf Mar ti ne c in Nada 
Sanci n. 

Zbor združenega dela je 
obravnaval še 

- predlog odloka o razrešitvi 
in izvolitvi predsednika Odbo- 
ra za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije; 
dolžnosti predsednika odbora 
je bil razrešen Anton Jelenko, 
za predsednika odbora pa je 
bil izvoljen Ivan Zelenšek. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu številka 7 je prišlo na 1 in 18. strani do 

napake v naslovu, ki bi se moral pravilno glasiti: 
Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 

zboru Skupščine SFRJ za leto 1980 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
k osnutku amandmajev k ustavi SFRJ, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Na podlagi 335. in 341. člena ustave 
SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
25. marca 1981 obravnavala osnutek 
amandmaje v k usta vi SFRJ in v skladu z 
drugim odstavkom 401. člena ustave 
SFRJ sprejela naslednje 

mnenje 
k osnutku amandmajev 

k ustavi SFRJ 
Skupščina SR Slovenije meni, da 

osnutek amandmajev k ustavi SFRJ na 
ustrezen način izraža idejnopolitično 
vsebino pobude tovariša Tita o uresniče- 

vanju načel o kolektivnem delu, povečani 
odgovornosti in nadaljnji demokratizaciji 
družbenopolitičnih odnosov; osnutek 
amandmajev prispeva k uresničevanju 
teh načel v praksi in s tem k hitrejšemu 
razvoju družbenih odnosov na idejnopo- 
litičnih temeljih političnega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja. 
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Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da 
sta vsebina in obseg ustavnih amandma- 
jev oblikovana v skladu s predlogom 
Predsedstva SFRJ o začetku postopka za 
spremembo ustave SFRJ. Pri tem Skup- 
ščina SR Slovenije meni, da bo s spre- 
membo ustave, kakršno nakazuje osnu- 
tek amandmajev, na ustrezen način pou- 
darjena osebna in kolektivna odgovor- 

nost voljenih in imenovanih funkcionar- 
jev in drugih nosilcev samoupravnih, jav- 
nih in drugih družbenih funkcij v našem 
političnem sistemu. 

Osnutek ustavnih amandmajev ustrez- 
no opredeljuje načela, ki omogočajo so- 
cialističnim republikam in socialistični- 
ma avtonomnima pokrajinama, da zno- 
traj enotnih temeljev političnega sistema 

Jugoslavije uredijo vprašanja, ki so pred- 
met ustavnih sprememb, s svojimi usta- 
vami in statuti občin, upoštevajoč pri tem 
svoje specifične razmere in potrebe. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je na 
podlagi osnutka amandmajev mogoče 
pripraviti predlog akta o spremembi 
ustave SFRJ v skladu z določbami tretje- 
ga odstavka 401. Člena ustave SFRJ. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Družbenopolitični zbor je na seji dno 
25. marca 1991 obravnaval predlog 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1395 in na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenja in 
19. člena poslovnika Družbenopolitične- 
ga zbora Skupščine SR Slovenije spre- 
jel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je predlagatelj pripravil predlog plana 
in amandmaje k temu predlogu v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora, 
sprejetimi ob osnutku družbenega plana. 
Zbor ugotavlja, da predlog plana upošte- 
va cilje gospodarske stabilizacije in da so 
materialni okviri razvoja v okviru predvi- 
denih realnih možnosti. V planu je dan 

tudi ustrezni poudarek izvozno usmerje- 
nemu gospodarstvu, spremembam neu- 
strezne gospodarske strukture in kvali- 
tetnejšemu gospodarjenju. 

2. Zbor ugotavlja, da so potekali po- 
stopki sprejemanja planskih dokumentov 
skladneje s sistemom samoupravnega 
planiranja, kar je napredek glede na 
prejšnji plan. Pri tem pa zbor ugotavlja, 
da je še zmeraj prisotno neskladje med 
predvidevanji temeljnih nosilcev planira- 
nja in planom republike. To je posledica 
nespoštovanja načel sočasnosti planira- 
nja, na kar opozarja tudi dejstvo, da še 
zmeraj niso sklenjeni vsi samoupravni 
sporazumi o temeljih planov in niso us- 
klajene obveznosti, ki iz nih izhajajo. Za- 
radi teh pomanjkljivosti v postopkih pla- 
niranja zbor meni, da bi bilo potrebno v 
procesu kontinuiranega planiranja pre- 

dvideni razvoj prilagajati realnim možno- 
stim in nadaljevati s samoupravnimi 
planskimi aktivnostmi. 

3. Glede na stališča in opredelitve RK 
SZDL in Predsedstva RS Zveze sindika- 
tov Slovenije bo potrebno pri uresničeva- 
nju planskih ciljev posvetiti posebno po- 
zornost ustvarjanju pa tudi delitvi dohod- 
ka in oblikovanju sredstev za zadovolje- 
vanje osebnih, skupnih in splošnih po- 
treb; področje ekonomskih stanarin; 
družbenoekonomskemu položaju kme- 
tov; informacijskemu sistemu o investi- 
cijskih namerah; politiki zaposlovanja. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da upoštevaje ta 
stališča sprejmeta predlog družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1965. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega prometa.   

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 25. marca 1981 obravnavala pred- 
log zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti železniškega 
prometa in na predlog medzhorovske 
skupine delegatov, imenovane na seji 

zbora, na podlagi2. odstavka 272. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep: 
1. Sklepanje o predlogu zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o ure- 
ditvi določenih vprašanj s področja 

varnosti železniškega prometa se od- 
loži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj skupaj s predlagateljem amand- 
maja, to je s Skupščino občinđ Sevni- 
ca, ponovno prouči to vprašanje. 

3. Zbor bo o predlogu zakona dokončno 
odločil na eni prihodnjh sej. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 52. seji dne 25. marca 1981 ob obrav- 
navi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih sprejel na predlog odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in 
razprave delegatov na seji zbora še na- 
slednji 

sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
glede na pripombe, ki so jih dali delegati 
ob obravnavi tega zakona, pripravi po- 
drobnejšo analizo, ki bo omogočala dol- 
goročno sistemski? zagotavljanje potreb- 
nih sredstev za razvoj kmetijstva, za učin- 
kovitejše varovanje in izkoriščanje kme- 

tijskih zemljišč ter namensko uporabo 
združenih sredstev v ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnostih, zlasti v 
kmetijsko-zemljiških in vodnih skupno- 
stih. Na tej podlagi naj Izvršni svet, koli- 
kor bi ugotovitve iz analize terjale dru- 
gačno ureditev od dosedanje, predloži 
celovito revizijo veljavne zakonodaje na 
tem področju. 
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PredSog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih s te- 
zami (ESA-701) 

I. USTAVNA PODLAGA 
Po določbi 1. točke 321. čle- 

na ustave SR Slovenije ureja 
Skupščina SR Slovenije z za- 
konom medsebojna razmerja v 
združenem delu. 
II. OCENA STANJA NA PO- 
DROČJU, KI GA JE TREBA 
UREDITI S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

Skupščina SR Slovenije je 
decembra 1S77 na Zboru zdru- 
ženega dela sprejela zakon o 
delovnih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 24/77), ki je začel ve- 
ljati 8. januarja 1978. Z zako- 
nom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih ra- 
zmerjih (Uradni list SRS, št. 
30/78, ki je začel veljati 6. 1. 
1978) so bile novelirane neka- 
tere določbe citiranega zako- 
na v zvezi z uveljavitvijo nače- 
la, da nihče ne more biti isto- 
časno delavec v delovnem ra- 
zmerju in upokojenec. Hkrati 
je novela zakona uvedla novo 
obliko pogodbe o delu za upo- 
kojence, po kateri lahko upo- 
kojenec opravlja tudi dela iz 
redne dejavnosti organizacije 
združenega dela, vendar le 20 
ur na teden. 

Številna vprašanja, s kateri- 
mi se na Republiški komite za 
delo obračajo posamezniki in 
organizacije združenega dela, 
razprave na seminarjih in po- 
svetih pa so opozorile na ne- 
katera odprta vprašanja, ki ka- 
žejo na to, da so nekatere do- 
ločbe premalo precizno oziro- 
ma dognano formulirane, da 
nekatera področja niso najbolj 
primerno urejena in da pone- 
kod razvoj terja dopolnitve ta- 
ko, da bi bilo normiranje dolo- 
čenih področij prožnejše in 
njihova uporaba boij prilagod- 
ljiva nastajočim potrebam in 
zahtevam po učinkovitejšem 
delu. 
III. RAZLOGI, KI NAREKUJE- 
JO IZDAJO ZAKONA 

Prizadevanje za večjo pro- 
duktivnost dela, za efektivnej- 
še in smotrnejše zaposlovanje 
v združenem delu so nareko- 
vala nadaljno izgradnjo in pre- 
cizacijo določb zakona o de- 
lovnih razmerjih predvsem na 
področjih prerazporejanja de- 
lavcev iz enega kraja v drug 
kraj, začasnega prerazporeja- 
nja delavcev iz enega kraja v 
drug kraj, začasnega preraz- 
porejanja delavcev iz ene te- 
meljne organizacije združene- 

ga dela v drugo v okviru delov- 
ne organizacije oziroma se- 
stavljene organizacije združen 
nega dela, razporejanje delov- 
nega časa v smislu zagotavlja- 
nja ugodnejših rezultatov dela, 
izrabe letnega dopusta le v 
dveh delih, izvedba disciplin- 
skega postopka, prenehanje 
delovnega razmerja v primeru 
t.i. »samovoljne zapustitve 
dela.« 

Nadaljne spremembe in do- 
polnitve zakona se predvide- 
vajo z namenom zagotavljanja 
humanizacije dela, večje so- 
cialne varnosti zaposlenih de- 
lavcev ter varstva otrok in to na 
področjih prenosa letnega do- 
pusta v naslednje koledarsko 
leto, določanja povečanega 
letnega dopusta za invalide II. 
kategorije, varstva starejših 
delavcev, samohranilcev ne 
glede na spol, zagotavljanje 
večjega varstva otroka, če ga 
neguje oče oziroma drug dela- 
vec. 

Zakon o usmerjenem izobra- 
ževanju kot nov sistemski za- 
kon zahteva uskladitev defini- 
cije pojmov strokovne izobra- 
zbe in z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti, kakor tudi 
ureditev pravic, obveznosti in 
odgovornosti delavcev, ki se 
izobražujejo ob d8lu in iz dela. 
Nekatere spremembe in do- 
polnitve pa so nastale tudi za- 
radi uskladitve in dopolnitve 
zakona o delovnih razmerjih z 
ureditvijo v zakonu o združe- 
nem delu. Le-te so obvezni 
izrek disciplinskega ukrepa 
prenehanja delovnega razmer- 
ja zaradi določenih hujših krši- 
tev delovne obveznosti in dis- 
cipline, določanje pavšalne 
odškodnine, uveljavljanje in 
ugotavljanje odškodninske 
odgovornosti. 
IV. NAČELA NA KATERIH TE- 
MELJ! PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
DELOVNIH RAZMERJIH IN 
POGLAVITNE REŠITVE Z AL- 
TERNATIVAMI 

S predlaganimi sprememba- 
mi in dopolnitvami zakona o 
delovnih razmerjih se ne spre- 
minjajo temeljna načela na ka- 
terih temelji veljavni zakon o 
delovnih razmerjih, vendar 
predlog uvaja nekatere nove 
rešitve, ki so posledica zahtev 
in dosedanjih izkušenj organi- 
zacije združenega dela. 

V nadaljevanju so bistvene 
rešitve konkretno navedene in 
obrazložene. 

1. V zakonu naj se difinicija 
pojmov strokovne izobrazbe in 
z delom pridobljene delovne 
zmožnosti uskladi z novim si- 
stemskim zakonom o usmerje- 
nem izobraževanju. 

2. Razporejanje delavcev iz 
enega kraja v drug kraj, naj se 
olajša s tem, da novela spre- 
meni kumulativno določene 
pogoje v alternativne. 

3. Določi se tudi primere in 
pogoje, ko je delavec lahko za- 
časno razporejen v drugo te- 
meljno organizacijo združene- 
ga deia v okviru delovne orga- 
nizacije oziroma sestavljene 
organizacije združenega dela 
po poprejšnjem soglasju med 
pristojnima samoupravnima 
organoma temeljnih organiza- 
cij združenega dela, vendar 
največ za dobo 3 mesecev. 

4. S predlaganimi spre- 
membami določb o delovnem 
času bi uveljavili oziroma 
usmerjali naslednje načine 
razporejanja delovnega časa: 

a) v temeljni organizaciji 
združenega dela brez določe- 
nih specifičnosti - enakomer- 
no razporeditev delovnega 
časa, 

b) v temeljni organizaciji 
združenega dela z določenimi 
specifičnostmi - neenakomer- 
no razporeditvijo delovnega 
časa vendar s povprečno 42- 
urno tedensko delovno obvez- 
nostjo v določenem obdobju. 
Pri uvedbi gibljivega delovne- 
ga časa pa se povprečna 42 
urna delovna obveznost upo- 
števa v obdobju enega me- 
seca, 

c) v temeljni organizaciji 
združenega dela sezonskega 
značja 

- ali neenakomerno razpo- 
reditev delovnega časa, 

- ali po izbiri delavca prera- 
čunavanja več opravljenega 
dela na delovne dneve, kadar 
je delovno razmerje sklenjeno 
za določen čas, 

d) kadar nastopijo izjemne 
okoliščine ali višja sila zača- 
sno prerazporeditev delovne- 
ga časa, ki je določena s sa- 
moupravnim splošnim aktom. 

5. Določba zakona o pove- 
čanem letnem dopustu naj se 
spremeni tako, da pridejo v 
poštev razen delavcev z naj- 
manj 60% telesno okvaro tudi 
delovni invalidi II. kategorije 
invalidnosti. 

6. Potrebno je spremeniti 
določbe zakona o izrabi letne- 
ga dopusta tako, da delavec 
izrabi letni dopust največ v 
dveh delih (varianta: v več de- 
lih) in da se delavcu omogoči 
možnost prenosa letnega do- 
pusta nad 12 delovnih dni v 

naslednje koledarsko leto in to 
do 30. junija. 

7. V samoupravnih splošnih 
aktih naj delavci organizacije 
združenega dela sami določijo 
katere pravice uresničujejo 
delavci, ki se izobražujejo ob 
delu in iz dela in obseg teh 
pravic, seveda v skladu z zako- 
nom o usmerjenem izobraže- 
vanju, družbenim dogovorom 
in samoupravnim sporazu- 
mom. 

8. Zakon naj se dopolni z 
določbo, da imajo starejši de- 
lavci moški v starosti nad 55 let 
oziroma s 35 let pokojninske 
dobe, ženske v starosti nad 50 
let oziroma s 30 leti pokojnin- 
ske dobe pravico, da se jih v 
primeru, ko ne morejo več 
uspešno opravljati del oziroma 
nalog, razporedi na druga 
ustrezna dela oziroma naloge, 
če pa takih del oziroma nalog 
ni, pa z njihovim soglasjem na 
manj zahtevna dela oziroma 
naloge. Ti delavci obdržijo 
pravico do obračuna osebne- 
ga dohodka po osnovah in me- 
rilih, po katerih se jim je obra- 
čunaval na prejšnjem delu, če 
ne dosegajo po osnovah in 
merilih za delo, ki ga opravlja- 
jo sedaj, enake ravni osebnega 
dohodka. 

9. V zakonu naj se določi, v 
katerih primerih morajo delav- 
ci v samoupravnem splošnem 
aktu določiti, da se disciplinski 
ukrep prenehanja delovnega 
razmerja obvezno izreče zara- 
di določenih hujših kršitev de- 
lovne obveznosti in primere, v 
katerih pa se ta ukrep lahko 
izreče. 

10. Potrebno je tudi določiti 
napotilno normo, v katerih pri- 
merih naj bi organizacije zdru- 
ženega dela določile pavšalno 
odškodnino. 

11. V primeru samovoljne 
zapustitve dela pa.je predvide- 
no, da delavcu preneha delov- 
no razmerje na podlagi izreče- 
nega disciplinskega ukrepa 
prenehanja delovnega razmer- 
ja, vendar z dnem, ko je dejan- 
sko prenehal delati v temeljni 
organizaciji združenega dela. 

V. OCENA POTREB PO FI- 
NANČNIH SREDSTVIH 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve zakona o delovnih 
razmerjih, s katerimi je pou- 
darjena predvsem večja delov- 
na disciplina in produktivnejše 
zaposlovanje, bi pripomogle k 
racionalnejšemu, produktiv- 
nejšemu in efektivnejšemu de- 
lu v organizacijah združenega 
deia in delovnih skupnostih. 
Določene stroške v združenem 
delu, pa bi terjale nekatere 
spremembe kot so: uvedba 
posebnega varstva starejših 
delavcev, razširitev pravice do 
porodniškega dopusta in 
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eventualno določanje večjih 
pravic udeležencem usmerje- 
nega izobraževanja - štipendi- 
stom. 

Predlagana novela pa ne bo 
terjala nobenih finančnih sred- 
stev iz proračuna. 

Predlog odloka o poo- 
blastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni do- 
govor o uporabi sred- 
stev hranilnih vlog in 
drugih sredstev obča- 
nov pri poštni hranilnici 
v srednjeročnem ob- 
dobju od leta 1981 do 
1985 (ESA - 698) 

I. PRAVNA PODLAGA ZA 
SPREJEM DRUŽBENEGA DO- 
GOVORA 

Pravna podlaga za sprejem 
družbenega dogovora izhaja iz 
579. člena zakona o združe- 
nem delu - Uradni list SFRJ, 
št. 53/76, 211. člena zakona o 
temeljih kreditnega in bančne- 
ga sistema in iz Odloka o poo- 
blastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor. 
- Besedilo 579. člena zakona o 
združenem delu glasi: 
Z družbenim dogovorom se 
zagotavlja in usklajuje samou- 
pravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov, ki 
splošnega družbenega pome- 
na, zlasti pa na področju plani- 
ranja, cen, razporejanja do- 
hodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke in za skupno 
porabo delavcev, mednarodne 
menjave, politike zaposlovanja 
v Jugoslaviji in tujini ter var- 
stva in zboljševanja človekove- 
ga okolja. 
Družbeni dogovor sklenejo or- 
gan družbenopolitične skup- 
nosti in zainteresirane organi- 
zacije združenega dela, zbor- 
nice in druga splošna združe- 
nja, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti, 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, sindikati in 
druge družbenopolitične orga- 
nizacije in družbene organiza- 
cije. 
- Besedilo 211. člena zakona o 
temeljih kreditnega in bančne- 
ga sistema pa glasi: 
Sredstva hranilnih vlog in dru- 
ga sredstva občanov evidenti- 
ra Poštna hranilnica razčlenje- 
no po območjih republik in av- 
tonomnih pokrajin, na katerih 
so bila zbrana. 
Sredstva hranilnih vlog in dru- 
ga sredstva občanov se upo- 
rabljajo po odbitku predpisa- 

nih rezerv za likvidnost na 
podlagi družbenega dogovora, 
ki ga sklenejo predstavniki or- 
ganizacij združenega dela ptt 
prometa, predstavniki Jugo- 
slovanske ljudske armade in 
predstavniki republik in avto- 
nomnih pokrajin. 
Iz prostih sredstev hranilnih 
vlog in drugih sredstev obča- 
nov daje Poštna hranilnica po 
temeljnih in združenih bankah 
ter Narodni banki Jugoslavije z 
njihovo garancijo kredite za 
namene, ki so določeni v druž- 
benem dogovoru iz drugega 
odstavka tega člena. 
Družbeni dogovor iz drugega 
odstavka tega člena se sklene 
za obdobje srednjeročnega 
družbenega plana. 

Iz vsebine navedenih členov 
izhaja ugotovitev, da se sred- 
stva hranilnih vlog in druga 
sredstva očanov uporabljajo 
po odbitku predpisanih rezerv 
za likvidnost na podlagi druž- 
benega dogovora, ki ga skle- 
nejo pradstavniki organizacij 
združenega dela PTT prometa, 
predstavniki Jugoslovanske 
ljudske armade in predstavniki 
republik in avtonomnih pokra- 
jin. 

Z ozirom, da 211. člen zako- 
na o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema določa kot 
sopodpisnike družbenih dogo- 
vorov tudi predstavnike repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, je 
potrebno v Skupščini SR Slo- 
venije srpejeti odlok o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor. 

II. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

1. člen: 
Določa vrsto sredstev, ki je 

predmet družbenega dogovo- 
ra in obdobje v katerem se bo- 
do sredstva uporabljala. 

2. člen: 
Določa vire sredstev, ki se 

razporejajo in uporabljajo za 
namene, ki' jih predvideva 
družbeni dogovor. 

3. člen: 
V 3. členu družbenega do- 

govora so navedena ocenjena 
razpoložljiva sredstva Poštne 
hranilnice v obdobju od leta 
1981 do leta 1985, ki se obliku- 
jejo na podlagi sredstev pove- 
čanja hranilnih vlog in tekočih 
računov, odplačila kreditov iz 
preteklih obdobij in obresti. 

4. člen: 
S četrtim členom so določe- 

na delitvena razmerja tistih 
sredstev, ki bodo v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985 na raz- 
polago, po odbitku sredstev, ki 
se dajejo Vojnemu servisu, za: 

- kreditiranje programa mo- 
dernizacije in avtomatizacije 
PTT prometa - 75% 

- kreditiranje prodaje doma- 
če opreme v državi na kredit - 
11,4% 

- za kreditiranja namembne 
proizvodnje - 9,7% 

- za kreditiranje prodaje do- 
mačo opreme turističnih žič- 
nic v SR Sloveniji na kredit - 
3,9% 

5. člen 
S tem členom se določa zne- 
sek sredstev, ki se iz razpolož- 
ljivih sredstev po 2. členu 
družbenega dogovora, upora- 
bijo za dajanje potrošniških 
kreditov aktivnim vojaškim 
osebam. Znesek sredstev za te 
namene je določen za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 v 
višini 126,9 mio din. Znesek 
sredstev je določen na podlagi 
stanja sredstev, ki jih je Vojni 
servis uporabljal na dan 31/12- 
1980 za dajanje potrošniških 
kreditov. 
Za razliko od ureditve uporabe 
sredstev na podlagi družbene- 
ga dogovora za obdobje od le- 
ta 1977 do leta 1980, družbeni 
dogovor za obdobje 1981 do 
1985 ne predvideva povečanja 
uporabe sredstev Poštne hra- 
nilnice za te namene. 

6. člen: 
Zaradi nujnosti zagotovitve 
realizacije načrtovanje razvoja 
ptt prometa Slovenije v obdob- 
ju 1981-1985, ki ga pogojuje 
zaostanek v razvoju v preteklih 
obdobjih za razvojem družbe- 
nih potreb po ptt storitvah in 
zaostanek za razvojem gospo- 
darstva sploh ter zaradi oce- 
njenih omejenih možnosti fi- 
nanciranja naložb z bančnimi 
kreditnimi sredstvi, družbeni 
dogovor o uporabi sredstev 
hranilnih vlog in drugih sred- 
stev občanov pri Poštni hranil- 
nici v srednjeročnem obdobju 
1981-1985 predvideva usmeri- 

tev 75% razpoložljivih sredstev 
Poštne hranilnice za investicij- 
ska vlaganja v SR Sloveniji v 
razvoj ptt zmogljivosti. Druž- 
beni dogovor prav tako predvi- 
deva, da bo 20% do omenjenih 
75% kreditnih sredstev Poštne 
hranilnice, usmerjenih za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja ptt 
prometa na manj razvitih ob- 
močjih in manj razvitih obmej- 
nih območjih v SR Sloveniji, 
kot to tudi predvideva samou- 
pravni sporazum o temeljih 
plana razvoja ptt prometa Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 
Samoupravne interesne skup- 
nosti ptt prometa Slovenije. 
Poleg omenjenega kreditiranja 
razvoja ptt zmogljivosti na 
manj razvitih območjih in manj 
razvitih obmejnih območjih 
Slovenije, bi preostali del kre- 
ditnih sredstev Poštne hranil- 
nice ptt organizacije Slovenije 
namenile tudi za financiranje 
izgradnje ptt zmogljivosti, ki 
povezujejo Slovenijo s tujino, 
oziroma Slovenijo z drugimi 
republikami. 

7. člen: 
S tem členom se določa višina 
obrestne mere za sredstva 
Poštne hranilnice, ki se bodo 
uporabila za kreditiranje na- 
menov iz druge, tretje in četrte 
alinee 4. člena dogovora. 

8. člen: 
Z osmim členom je predvidena 
uporaba sredstev za kreditira- 
nje prodaje domače opreme v 
državi na kredit in za kreditira- 
nje prodaje domače opreme 
turističnih žičnic v SR Sloveniji 
na kredit pod pogojem, da 
banke najmanj v eni višini za- 
gotovijo kredite iz lastnih sred- 
stev. Dogovor v tem členu tudi 
predvideva razdelitev teh sred- 
stev in določitev kreditnih po- 
gojev v skladu z določili sa- 
moupravnih sporazumov, ki 
bodo sklenjeni v ta namen. V 
zadnjem odstavku tega člena 
pa je določeno, da namen in 
pogoje uporabe sredstev za 
kreditiranje namembne proi- 
zvodnje določa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

9. člen: 
9. člen družbenega dogovora 
predvideva avtomatizem raz- 
porejanja sredstev Poštne hra- 
nilnice, ki se zbirajo na podlagi 
odplačila kreditov, danih iz 
sredstev hranilnih vlog Poštne 
hranilnice. Zbrana sredstva se 
ponovno razporejajo po deli- 
tvenih razmerjih, ki jih določa 
4. člen družbenega dogovora. 

10. člen: 
S tem členom je določeno, da 
se morebitni presežek planira- 
nih sredstev hranilnih vlog in 
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drugih sredstev občanov iz 3. 
člena tega dogovora uporabi 
za namene iz 4. člena tega do- 
govora v enakem razmerju. 

11. člen: 
Določilo tega člena predvideva 
dolžnost Poštne hranilnice, da 
udeležence družbenega dogo- 
vora mesečno obvešča o sta- 
nju hranilnih vlog in drugih 
sredstev občanov, zbranih na 
območju SR Slovenije, kakor 
tudi o višini razporejenih ter 
nakazanih sredstev za name- 
ne, ki jh predvideva družbeni 
dogovor. 

Med izvajanjem določil za- 
kona o graditvi objektov (Ura- 
dni list SRS, št. 42/73 in 8/75) 
so se pokazale nekatera po- 
manjkljivosti, ki naj se s pred- 
laganimi spremembami skuša- 
jo odpraviti. 

Veljavni zakon določa, da se 
projektantske in izvajalske or- 
ganizacije lahko vpišejo v so- 

12. člen: 
Za izvajanje posameznih dolo- 
čil družbenega dogovora se s 
tem členom daje Narodni ban- 
ki Slovenije pooblastilo. 

13. člen: 
Ta člen določa postopek za 
spremembe in dopolnitve 
družbenega dogovora. 

14. člen: 
S tem členom je določen zače- 
tek in prenehanje veljavnosti 
družbenega dogovora. 

-697) 

dni register, če poleg splošnih 
pogojev tudi izpolnjujejo po- 
sebne -pogoje, predpisane z 
družbenim dogovorom. Ker ta 
dogovor kljub pobudam ni bil 
sklenjen, se predlaga določi- 
tev pogojev za vpis v sodni re- 
gister z zakonom. Na ta način 
bi bila poudarjena večja stro- 
kovna usposobljenost odgo- 

vornih delavcev, zagotovljena 
družbena kontrola prek Go- 
spodarske zbornice Slovenije 
in določena obvezna kontrola 
o izpolnjevanju pogojev za 
vpis v sodni register po pristoj- 
nih organih gradbene inšpek- 
cije najmanj vsaKi dve leti. V 
primeru zakonske rešitve naj 
bi predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo določil 
pogoje in merila za opravljanje 
projektantskih in izvajalskih 
dejavnosti v podzakonskem 
predpisu. Kot variantna rešitev 
pa se predlaga dosedanja za- 
konska ureditev. 

Zakon določa izdajanje so- 
glasij pristojnih inšpekcij za 
poskusno obratovanje opre- 
me, napeljav in naprav, ki slu- 
žijo tehnološkemu procesu in- 
vestitorjeve dejavnosti. Ker 
menimo da je tako preizkuša- 
nje v fazi gradnje v celoti v 
pristojnosti investitorja in je 
sedanja praksa podvajala po- 
stopek tehničnega pregleda 
pred izdajo uporabnega dovo- 
ljenja, predlagamo ukinitev so- 
glasij za poskusno obratova- 
nje ter hkrati dobo poskusne- 
ga obratovanja z omejitvijo na 
največ eno leto. 

Zakon obravnava izvajalski, 
prodajni in investitorski inže- 
niring, pri čemer pa ti niso do- 
volj določno in pojmovno 
ustrezno opredeljeni zaradi 
česar se te dejavnosti različno 

tolmačijo. Predlagamo črtanje 
te določbe, saj daje zakon o 
združenem delu dovolj široko 
osnovo in ustrezne oblike za 
tovrstno dejavnost. 

Ker so nekatere določbe s 
področja graditve objektov za- 
jete v drugih predpisih, kar je v 
praksi povzročalo težave pri 
kompleksni obravnavi in kon- 
troli izvajanja, predlagamo, da 
se v zakon vnesejo določbe za- 
kona o tehničnih inšpekcijah s 
področja industrije in gradbe- 
ništva (Uradni list SRS, št. 
12/70), ki se nanašajo na grad- 
beno inšpekcijo, kakor tudi 
določbe temeljnega zakona o 
graditvi investicijskih objektov 
(Uradni list SFRJ, št. 20/67, 
24/67, 25/68, 30/68, 55/69, 
60/70 in 24/71), ki se še upo- 
rabljajo v SR Sloveniji in pred- 
pisujejo zagotovitev sredstev 
za financiranje investicijskih 
objektov, spremembo glede 
potrdila investitorja o zagoto- 
vitvi sredstev za združena 
sredstva. 

Investitor naj bi bil dolžan 
organizirati strokovno nadzor- 
stvo nad gradnjo vseh objek- 
tov, ki se gradijo z družbenimi 
sredstvi. 

Pri priglasitvi del je predvi- 
dena možnost izdaje potrdil o 
priglasitvi. 

Višina denarne kazni naj se 
podvoji, saj so le-te do izdaje 
zakona v letu 1973 postale pre- 
nizke glede na težo dejanj. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gra- 
ditvi objektov s tezami 
za osnutek zakona (ESA 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 3.1981 

- Kaj je z delovanjem novega sistema, 
na področju politike cen? 

Skupina delegatov za po- 
dročje gospodarstva za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, s sedežem v ob- 
čini Celje, 1. okoliš, postavlja 
vprašanje v zvezi delovanja 
novega sistema na področju 
politike cen. 

Zakon o temeljih sistema 
cen je bil objavljen že 4. ja- 
nuarja 1980. Podzakonske 
predpise za izvajanje zakona 
naj bi sprejeli v 6 mesecih po 
objavi. Vendar se je začetek 
veljave tega zakona odložil 
do 31. decembra 1980. Sedaj 
ugotavljamo, da še vedno ni- 
so podani vsi pogoji za njego- 
vo dosledno izvajanje. Zavod 
za cene v republiki oziroma 
organ za cene pri skupščini 
občine ni več pristojen za po- 
trjevanje cen, ki so bile v nji- 
hovi pristojnosti. 

Vprašujemo, kako dolgo bo 
še potekalo usklajevanje in 
dogovarjanje o kriterijih in 
pristojnostih, čeprav je v 
predhodnih določbah zakona 
navedeno, da se cene izdel- 
kov, storitev in nadzor nad ce- 
nami izvajajo po določbah 
starega zakona in njegovih 
predpisih, vendar največ 6 
mesecev od začetka veljav- 
nosti zakona. 

V Celju je podpisan in spre- 
jet samoupravni sporazum o 
ustanovitvi občinske skupno- 
sti za cene. Skupnost se je že 
konstituirala med prvimi v 
Sloveniji, njeno delovanje pa 
je ovirano, ker še niso sprejeti 
vsi podzakonski predpisi. 

Prosimo za pojasnilo, kdaj 
bo pričel delovati nov sistem 
na področju politike cen, za- 
kaj je prišlo do prekoračitve 

zakonskega roka in kdo Je za 
to odgovoren? 

Na vprašanje je odgovoril 
Aleksander Škraban, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 

Zakon o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen je 
začel veljati 12. januarja 1980, 
s tem da je v njegovih preho- 
dnih določbah določeno, da se 
pri oblikovanju cen in oprav- 
ljanju družbene kontrole cen 
lahko najpozneje do 31. de- 
cembra 1980 uporabljajo še 
prejšnji zakon o družbeni kon- 
troli cen in predpisi izdani na 
njegovi podlagi. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je za tako določeno 
prehodno obdobje sprejel pro- 
gram aktivnosti za uveljavitev 
novega sistema na področju 
cen iz republiške pristojnosti 
ter se pri tem glede izvajanja 
programa povezal z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije. 

Prva naloga iz navedenega 
programa, t. j. sprejetje repu- 

bliškega zakona, je bila oprav- 
ljena 30. julija 1980, medtem 
ko so bile naslednje naloge na 
ravni republike, kamor spada 
predvsem sklenitev družbene- 
ga dogovora o Republiški 
skupnosti za cene in samou- 
pravnega sporazuma o usta- 
novitvi skupnosti, opravljene v 
mesecu oktobru in novembru. 
S sklenitvijo samoupravnega 
sporazuma je bila Republiška 
skupnost ustanovljena ter je 
zato njen svet že lahko pričel z 
delom v mesecu decembru. Pri 
tem je bila prva njegova nalo- 
ga obravnavanje besedil aktov 
skupnosti, določenih z zako- 
nom, ki jih je nato sprejel v 
letošnjem januarju. Prav tako 
je tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije že sprejel predpi- 
se in druge akte, ki jih je bilo 
treba sprejeti za uveljavitev 
novega sistema cen. 

Pristojni republiški organi 
so poleg pripravljanja aktov na 
ravni republike svojo aktivnost 
za uveljavitev novega sistema 
cen usmerili tudi k ustreznim 
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organom v občinah. Tako so 
občinskim organom že sredi 
julija 1980 posredovali tako 
program aktivnosti kottu.di be- 
sedila aktov, ki jih je bilo po- 
trebno sprejeti v republiki. 
Pozneje v času, ko naj bi v 
občinah te akte sprejemali, pa 
so pošiljali navodila glede po- 
sameznih vprašanj ustanavlja- 
nja občinskih skupnosti za ce- 
ne in sprejmanja aktov. Obe- 
nem so ti organi organizirali 
tudi sestanke s predstavniki 
ustreznih občinskih organov, 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pa je vprašanja prehoda 
na novi sistem cen in organizi- 
ranja novih družbenih organov 
za cene obravnaval na sestan- 
kih s predsedniki izvršnih sve- 
tov občinskih skupščin. Po 
ustanovitvi Republiške skup- 
nosti za cene pa so pomoč ob- 
činskim organom in posredo- 
vanje besedil aktov skupnosti 
za cene prevzele njene stro- 
kovne službe, katerih podatki 
kažejo, da bo do konca mese- 
ca marca ustanovljenih vseh 
štiriinpedeset občinskih skup- 
nosti za cene. Tako je tudi za- 
radi vse navedene aktivnosti 
organov na ravni republike 
proces oblikovanja občinskih 
skupnosti za cene v povezavi s 
sprejemanjem aktov potrebnih 
za izvajanje novega sistema 
cen na področju občinske pri- 
stojnosti že skoraj v celoti zak- 
ljučen. 

To pa ne velja za obveznost 
natančnejšega in podrobnej- 
šega razčlenjevanja meril za 
oblikovanje cen, ki jo zakon 
nalaga samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim, saj te 
šele pristopajo k izdelavi 

Delegati Zbora občin Skup- 
ščine SR Sfovenije iz občine 
Krško in Nova Gorica so rta 
Zboru občin naslovili nasled- 
nje vprašanje: 

»Glede na to, kako resna je 
problematika z zagotavlja- 
njem umetnih gnojil, je po mo- 
jem mnenju edino prav, da je 
bilo postavljeno delegatsko 
vprašanje. Ne gre pa samo za 
umetna gnojila, temveč tudi 
za zaščitna sredstva. Zdaj 
smo tik pred tem, ko bo kme- 
tijstvo nujno potrebovalo tudi 
zaščitna sredstva, ki jih ni do- 
biti, ker Jih sploh ni. Če hoče- 
mo reševati kmetijstvo in aku- 
ten problem s prehrano, ne bi 
iskali sredstev tam, kjer jih ni. 
Kmetijstvo namreč pretežno 
plasira svoje proizvode na 

^strežnih samoupravnih 
splošnih aktov. Do zastoja pri 
uveljavljanju novega sistema 
cen je torej prišlo tudi v orga- 
nizacijah združenega dela, ki 
še niso izdelale in sprejele sa- 
moupravnih splošnih aktov, v 
katerih je treba razčleniti meri- 
la iz zakona in določiti način 
odločanja delavcev o cenah 
proizvodov in storitev. Name- 
sto, da bi te organizacije obli- 
kovale cene po teh aktih in v 
odnosih medsebojne odvisno- 
sti, povezanosti in odgovorno- 
sti, delajo tako, da oblikujejo 
cene v nasprotju z zakonskimi 
določbami in vsaka povsem 
zase v okviru svojih strokovnih 
služb. Zato, da bi takšna prak- 
sa prenehala in da bi organiza- 
cije združenega dela začele 
oblikovati cene v skladu z za- 
konom, se bodo morale v ta 
dogajanja še aktivneje kot do- 
slej vključiti gospodarske 
zbornice in splošna združenja, 
ki jih zakon o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen 
določa kot mesto natančnejše- 
ga razčlenjevanja meril in nji- 
hovega usklajevanja. Prav ta 
dejavnost pa je sedaj v proce- 
su uveljavljanja novega siste- 
ma ceji najpomembnejša ter jo 
je zato potrebno najodločneje 
pospešiti in tako nadomestiti 
čas, ki je bil zaradi njene pre- 
majhne intenzivnosti izgubljen 
v lanskem letu. Ob tem pa je 
potrebno pripomniti, da je ne 
glede na čas, ko bo ta aktiv- 
nost zaključena, resnična uve- 
ljavitev novega sistema cen 
daljši in postopek proces in za 
katerega ni bilo mišljeno, da 
bo dokončan že s 1. januarjem 
tega leta. 

domači trg, ker jih porabimo 
doma. izvažamo le živino in 
nekaj vina. Če hočemo v par 
letih oskrbovati trg s 85% 
lastne hrane, kar je v kmetij- 
stvu res možno, tega breme- 
na kmetijstvo ne bo zmoglo. 
Ta sredstva mora nekdo za- 
gotoviti, ker z dvigovanjem 
cen tega ne bomo rešili. Edini 
izhod so subvencije. Zato pro- 
sim, da Izvršni jvet odgovori, 
kako bo zagotovil sredstva za 
pravočasno oskrbo z zaščitni- 
mi sredstvi. 

Na vprašanje je odgovoril 
Srečko Perko, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je še 
pred nedavnim na podlagi re- 

solucijske obveze o zagotav- 
ljanju kvalitetne setve sprejel 
konkretne sklepe v zvezi s pro- 
gramom spomladanske setve. 

Pristojni republiški organi 
so zadolženi za konkretne ak- 
tivnosti, ki naj zagotovijo čim- 
bolj kvalitetno setev, poveča- 
nje proizvodnje v skladu s 
planskimi nalogami za obdob- 
je 1981-1985 in s tem boljšo 
oskrbljenost občanov z osnov- 
nimi živili ter zmanjšanje odvi- 
snosti Slovenije od uvoza hra- 
ne v letu 1981-1982. 

Nesporno je, da je reproma- 
terial kot so mineralna gnojila 
ter zaščitna sredstva za var- 
stvo rastlin temeljni pogoj za 
normalno proizvodnjo oziro- 
ma za njeno povečanje. S tem 
v zvezi že od jeseni 1980. leta 
tečejo v okviru prizadevanj IS 
SRS, samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, Splošnega 
združenja TOZD kmetijstva in 
živilstva in Zadružne zveze, re- 
sna prizadevanja za razreševa- 
nje ključnih problemov oskrbe 
z repromateriali za potrebe 
kmetijstva. To še zlasti zato, 
ker VII. enota SISEOT, kamor 
sodi agroživilstvo v bilanci na 
področju uvoza prioritetnih re- 
promaterialov izkazuje v letu 
1981 1.080 mio din deviznega 
primanjkljaja. 

Način razreševanja devizne 
problematike je bil obravnavan 
na Skupščini SISEOT dne 24. 
februarja 1981, kjer so vse čla- 
nice skupnosti SISEOT predla- 
gale dopolnitev 13. člena sa- 
moupravnega sporazuma za 
devizni režim, po katerem se 
bodo za mineralna gnojila, za- 
ščitna sredstva za varstvo rast- 
lin ter za det veterinarskih 
zdravil zagotovila devizna 
sredstva za uvoz na nivoju ce- 
lotnega gospodarstva SR Slo- 
venije. 

Prav tako je sklenjen dogo- 
vor predsednikov Izvršnih sve- 
tov skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin, da republike 
in pokrajini v letu 1981 v okviru 
svojih plačilno-bilančnih pro- 
jekcij in devizno bilančnih po- 

Delegacija za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Litija postavlja naslednje 
vprašanj«: 

Družbeni dogovor o izvaja- 
nju politike cen proizvodov in 
storitev v SR Sloveniji v letu 
1980 (Ur. I. SRS, štev. 5/80) 
določa: 

- v 4. členu 1. alinea: rast 
proizvajalskih cen industrij- 
skih izdelkov bo nižja kot v 
letu 1979 

- v 4. členu, 3. alinea: rast 
cen storitev bo počasnejša od 

ložajev v celoti zagotavljajo 
potrebna devizna sredstva za 
uvoz surovin za proizvajalce, 
ki oskrbujejo širše jugoslovan- 
sko tržišče. 

Ker SR Slovenija potrebuje v 
letu 1981 skupaj 3.861.000 kg 
zaščitnih sredstev za varstvo 
rastlin, bo s svojim asortima- 
nom cca 50% teh potreb pokril 
proizvajalec Pinus Rače, dru- 
go polovico pa ostali proizva- 
jalci Zorka Šabac, Župa Kruše- 
vac, Ohis Skopje, Kromos Za- 
greb itd. 

Glede na to, da je za Pinus 
Rače, ki oskrbuje tudi druge 
republike z zaščitnimi sredstvi 
za varstvo rastlin že zagotov- 
ljeno 125 mio deviznih dinarjev 
za uvoz aktivnih substanc, do- 
datnih 65 mio deviznih dinar- 
jev pa bo zagotovljenih z zdru- 
ževanjem na nivoju skupnosti 
in ob upoštevanju dogovora 
republik in pokrajin, da bodo 
prav tako izpolnjevali dogo- 
vorjene obveznosti oskrbe ju- 
goslovanskega tržišča vsi proi- 
zvajalci, ni razloga, da sloven- 
ske potrebe po zaščitnih sred- 
stvih za varstvo rastlin, čeprav 
v malce okrnjenem asortimanu 
kot običajno, ne bi bile pokrite. 

Pri tem pa Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije poudarja, 
da je zaradi velikih obveznosti 
celotnega gospodarstva, ki jih 
pri zagotavljanju deviznih 
sredstev za oskrbo z reproma- 
terialom za potrebe proizvod- 
nje hrane prevzema, potrebno 
dosledno izvajati sprejete prio- 
ritete pri razdelitvi repromate- 
rialov v smislu krepitve druž- 
beno organizirane proizvod- 
nje. 

Zato IS SR Slovenije zahte- 
va, da je potrebno dobave mi- 
neralnih gnojil vezati na dosle- 
dno izpolnjevanje sklenjenih 
kooperacijskih pogodb. V ta 
namen naj Gospodarski zbor- 
nica Slovenije in Zadružna 
zveza Slovenije ponovno prou- 
čita vzroke kršitev kooperacij- 
skih pogodb in sprožita aktiv- 
nost za učvrstitev kooperacij- 
skih pogodb glede setvenih 
površin in oddaje pridelka. 

rasti proizvajalskih cen indu- 
strijskih izdelkov. 

Družbeni dogovor o spre- 
membah in dopolnitvah druž- 
benega dogovora o Izvajanju 
politike cen proizvodov in sto- 
ritev v SR Sloveniji v letu 1980 
pa v 4. členu opredeljuje, da 
rast cen storitev do decembra 
leta 1980 v primerjavi z lan- 
skim decembrom ne bo višja 
od 18%. 

Ugotavljamo pa, da cene v 
gradbeništvu ne naraščajo 
skladno z opredelitvami v na- 

ZBOR OBČIN -25. 3. 1981 

- Kaj je s sredstvi za pravočasno oskrbo 
zaščitnih sredstev v kmetijstvu? 

- Rast cen v gradbeništvu 
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vedenem družbenem dogovo- 
ru, saj je bila v letu 1979 rast 
cen v gradbeništvu med 20% 
in 25% po podatkih splošnega 
združenja gradbeništva in 
IGM Slovenije (september 
1280) v brošuri »Indeksi za 
obračun razlike v ceni grad- 
benih storitev«. 

Na podlagi istega doku- 
menta pa ugotavljamo, da je 
bila rast cen v gradbeništvu v 
SR Sloveniji že do konca tret- 
jega četrtletja 1980 med 27% 
in 30%, kar je več kot v letu 
1979. Na podlagi teh podat- 
kov lahko tudi upravičeno pri- 
čakujemo, da se bodo cene v 
gradbeništvu do konca leta 
1980 še bolj dvignile. 

Dokument »Indeksi za 
obračun razlike v ceni grad- 
benih materialov«, ki ga izda- 
ja Splošno združenje gradbe- 
ništva in IGM Slovenije je na- 
menjen samo za interno upo- 
rabo, kot je navedeno na ovit- 
ku te brošure. Vendar pa ugo- 
tavljamo, da se podatki iz te- 
ga dokumenta uporabljajo tu- 
di kot sestavni deli pogodb 
med investitorji in izvajalci 
gradnje objektov (brošura 
septembra 1980, str. 2, drugi 
odstavek), na kar pa investi- 
torji nimajo nobenega vpliva, 
razen toliko, da izbirajo naju- 
godnejšega ponudnika. 

Zaradi navedenih ugotovi- 
tev predlagamo, da se preveri 
v kolikšni meri je zagotovljen 
vpiiv družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti, organizacij združe- 
nega dela, skratka delovnih 
ljudi in občanov na oblikova- 
nje cen materialov, transpor- 
tov, strojev in osebnih dohod- 
kov v celotnem gradbeništvu 
(proizvajalne organizacije, in- 
dustrija gradbenega materia- 
la, lesna industrija, trgovske 
organizacije, gradbene delov- 
ne organizacije, delovne or- 
ganizacije za zaključna grad- 
bena dela). Te cene so na- 
mreč osnova za izračun in- 
deksov rasti cen v gradbeniš- 
tvu po posameznih četrtletjih. 

Mnenja smo, da si tako 
proizvajalne organizacije 
združenega dela cene obliku- 
jejo preveč samostojno in ob 
neupoštevanju določil druž- 
benega dogovora o izvajanju 
politike cen proizvodov in sto- 
ritev v SR Sloveniji v letu 
1980. Takšno oblikovanje cen 
v gradbeništvu je rezultat te- 
ga, da si gradbeništvo prav- 
zaprav samo sebi kroji cene, 
za kar ps se vedno najde tudi 
dovolj utemeljitev. Menimo, 
da bi bilo potrebno na področ- 
ju gradbeništva v veliko večji 
meri uveljaviti načelo družbe- 
ne kontrole cen, saj je nekon- 

trolirana rast cen v gradbe- 
ništvu eden izmed glavnih 
vzrokov za počasnejše uve- 
ljavljanje stabilizacijskih pri- 
zadevanj. 

Na osnovi naših ugotovitev 
postavljamo naslednja vpra- 
šanja: 

1. V kolikšni meri so podat- 
ki iz brošure Splošnega zdru- 
ženja gradbeništva in IGM 
Slovenije v skladu z družbe- 
nim dogovorom o izvajanju 
politike cen proizvodov in sto- 
ritev v SR Sloveniji v letu 1980 
in dopolnil k temu družbene- 
mu dogovoru? 

2. Kaj je bilo doslej storje- 
nega za nesorazmerno rast 
cen v gradbeništvu? 

3. V kolikšni meri je pri rasti 
cen v gradbeništvu prisotna 
družbena kontrola cen? 

4. Zakaj si cene v gradbe- 
ništvu oblikuje gradbeništvo 
samo (npr. določevanje cen 
urnih režijskih postavk, ki po- 
sredno vplivajo tudi na konč- 
ne cene, preverjanje razlogov 
zaradi katerih proizvajalci 
dvigujejo cene gradbenega 
materiala in razlogov dviga- 
nja cen gradbeno-zaključnih 
del itd.). 

5. Kakšni ukrepi bodo 
sprejeti, da bi se zaustavilo 
nadaljnje samodejno nara- 
ščanje cen v gradbeništvu in 
to navkljub borbi za znižanje 
teh cen in napram vsem ti- 
stim, ki težijo k zvišanju cen v 
gradbeništvu? 

Na vprašanje je odgovoril 
Aleksander Škraban, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: 

Najprej je potrebno ugotovi- 
ti, da se je s 1. januarjem tega 
leta začel uporabljati novi si- 
stem cen, ki se močno razliku- 
je od prejšnjega sistema. Med- 
tem ko so se do 31. decembra 
1980. leta cene gradbenih sto- 
ritev na splošno oblikovale po 
tržnih razmerah, sedaj tudi za 
te storitve velja, da cene obli- 
kujejo delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela v 
odnosih medsebojne odvisno- 
sti povezanosti in odgovorno- 
sti, izhajajoč pri tem iz meril 
določenih z zakonom o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. 

Lani za cene gradbenih sto- 
ritev tako kot vsa leta pred 
tem, niso veljali neki posebni 
ukrepi neposredne kontrole 
cen, se je pa seveda tudi na te 
cene nanašalo maksimiranje 
cen vseh proizvodov in stori- 
tev, ki je na podlagi odloka 
Zveznega izvršnega sveta, 
sprejetega 6. junija, veljalo za 
cene iz pristojnosti republike 
in občin do 21. bktobra. V na- 

vedenem času štirih mesecev 
in pol se cene gradbenih stori- 
tev zato niso smele povećavati, 
ne glede na to, da so pogodbe 
med investitorji in izvajalci 
vsebovale določbe o poveče- 
vanju cen na podlagi drsnih 
lestvic oziroma drugih meto- 
dologiji vračunavanja pove- 
čanj stroškov. To maksimira- 
nje cen je zato imelo precejšen 
vpliv na zadrževanja rasti cen 
gradbenih storitev ter se zato 
npr. indeksi za obračun razlike 
v ceni gradbenih storitev, ki jih 
pripravlja Splošno združenje 
gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala Sloveni- 
je, niso v celoti in v vseh pri- 
merih, ko so bili vključeni v 
pogodbe, tudi uporabili. Zara- 
di tega so dejanska povečanja 
cen gradbenih storitev v letu 
1980 različna od primera do 
primera. Kjer so investitorji za- 
htevali, da povečanje cen osta- 
ne v okvirih največjih možnih 
povečanj cen, začrtanih z re- 
solucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Sloveni- 
je v letu 1980, se cene gradbe- 
nih storitev niso povečale za 
več kot 18 odstotkov. Tak pri- 
mer so podražitve treh storitev 
v Ljubljani pri gradnjah objek- 
tov iz sredstev samoprispevka 
občanov. Cene se torej niso 
gibale vedno v skladu s po- 
godbeno dogovorjenimi me- 
hanizmi, pri čemer so imele 
pomemben vpliv tudi v primer- 
javi s prejšnjimi leti spreme- 
njene razmere na trgu, ki so 
posledica zmanjšane investi- 
cijske porabe. 

V letu 1981 pa se, kot je že 
bilo omenjeno, začenja upo- 
rabljati na področju cen nov 
sistemski zakon, ki ne dopu- 
šča oblikovanje cen izven za- 
konsko določenih meril. Ta 
merila za oblikovanje cen so 
obvezna za vse samoupravne 
organizacije in skupnosti s 
tem, da so ti subjekti dolžni 
merila podrobno razčleniti s 
svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti. Organizacije združe- 
nega dela s področja gradbe- 
ništva bodo zato lahko meto- 
dologijo za obračunavanje po- 
večanj cen uporabile, če bo 
usklajena z zakonskimi merili 
in ustrezno uporabljena pri 
razčlenjevanju teh meril. Vsa 
••samodejna naraščanja cen,« 
kot jih imenuje delegatsko 
vprašanje, od 1. januarja t. I. 
torej niso v skladu z zakonom. 
Ker pa je v času od začetka 
tega leta prišlo do povečanj 

cen v stanovanjski graditvi, ki 
niso opravljene na način in po 
postopku predvidenem v zako- 
nu, je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v besedilo dogo- 
vora o izvajanju politike cen 
proizvodov in storitev v.letu 
1981 vnesel predlog, da izvršni 
sveti občinskih skupščin, 
Skupščino Obalne skupnosti 
in Skupščine mesta Ljubljana 
v okviru ukrepanja na področ- 
ju cen gradbenih storitev 
sprejmejo ukrepe neposredne 
kontrole cen v stanovanjski 
graditvi. 

- da so indeksi za obračun 
razlik v ceni gradbenih mate- 
rialov Splošnega združenja 
gradbeništva in industrije 
gradbenega materiala Sloveni- 
je omogočali povečanja cen, ki 
so bila večja od 18 odstotkov 
povečanja, glede katerega so 
se udeleženci družbenega do- 
govora o izvajanju politike cen 
v letu 1980 dogovorili, da bodo 
sprejeli ukrepe in drugače za- 
gotovili, da rast cen storitev do 
decembra 1980 v primerjavi z 
decembrom 1979 tega ne bo 
presegla. 

- da povečanja cen zgolj na 
podlagi pogodb, ki določajo 
uporabo omenjenih indeksov 
za obračun razlike v ceni, v 
novem sistemu cen niso več 
mogoča, kar pomeni, da bo 
morala biti možnost povečanja 
cene zaradi povišanj cen ele- 
mentov, na podlagi katerih je 
bila oblikovana izhodiščna ce- 
na gradbenih storitev, oprede- 
ljena v okviru podrobne raz- 
členitve meril za oblikovanje 
cen, ki jo bodo vsebovali sa- 
moupravni splošni akti izvajal- 
cev gradbenih storitev, tako 
razčlenjena merila pa bodo ve- 
rificirana v ustreznih splošnih 
združenjih in s strani vseh de- 
javnikov v stanovanjski gradi- 
tvi, 

- da bodo skupnosti za cene 
morale ukrepati tako, da bodo 
cene tam, kjer so bile poveča- 
ne v nasprotju z določbami za- 
kona, zavrnjene s tem, da je 
Republiška skupnost za cene 
pristojna za cene storitev v niz- 
ki gradnji in hidrogradnji, ob- 
činske skupnosti za cene pa za 
cene storitev v visoki gradnji 
ter za zaključna in inštalacij- 
ska dela ter 

- da bodo izvršni sveti ob- 
činskih skupščin predpisali 
obveznost pošiljanja cenikov s 
cenami izhodiščnih in končnih 
cen m2 stanovanj občinskim 
skupnostim za cene v potrdi- 
tev. 

- Zakaj le pri nas zimsko računanje 
časa? 

Delegacija za delegiranje v venije Skupščine občine Litija 
Zbor občin Skupščine SR Slo- postavlja vprašanje, kdaj bo- 
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mo v Jugoslaviji uvedli poletni 
delovni čas in ne zimskega, 
kot je bilo že predlagano. Me- 
nimo namreč, da ne bi bilo 
dobro, da bi v Jugoslaviji 
uvedli zimski delovni čas, 
predvsem iz naslednjih razlo- 
gov: 

1. Večina evropskih držav je 
uvedla poletni delovni čas, 
Jugoslavija pa bi bila ena red- 
kih (če ne celo edina) država 
v Evropi z zimskim delovnim 
časom. 

2. Menimo, da bi bi! lahko 
prihranek energije ob uvedbi 
poletnega delovnega časa 
celo večji kot pri zimskem. 

3. Vse prometne in druge 
zveze z evropskimi državami 
bi bilo ob uvedbi poletnega 
delovnega časa iažje uskidje- 
vati. 

Na vprašanje je odgovoril 
Edvard Gale, republiški sveto- 
valec v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije: 

Pobuda za uvedbo spremen- 
ljivega računanja časa je bila 
dana v Skupščini SFRJ že ob 
koncu leta 1978. Zvezna med- 
resorska delovna skupina, ki je 
podrobno obdelala vprašanje 
uvajanja spremenljivega raču- 
nanja časa v Jugoslaviji v so- 

. delovanju s pristojnimi organi 
v republikah in pokrajinah, je 
•ob posvetovanju z ustreznimi 
strokovnimi organizacijami iz- 
delala tri verzije Informacije o 
uvajanju zimskega (premakni- 
tev urnih kazalcev za eno uro 
nazaj samo v zimskem času) in 
poletnega računanja časa 
(premaknitev urnih kazalcev 
za eno uro naprej samo v po- 
letnem času), ki jih je obravna- 
val Zvezni izvršni svet. 

Zvezni izvršni svet je dne 28. 
8. 1980 sprejel dokončno ver- 
zijo informacije in sklenil, da je 
lahko Informacija o uvajanju 
zimskega in poletnega računa- 
nja časa s predlaganimi stali- 
šči podlaga za izdelavo pred- 
loga za izdajo zakona. Zvezni 
izvršni svet je tudi sklenil, da 
se je treba poprej posvetovati s 
Svetom Zveze sindikatov Ju- 
goslavije, Zvezno konferenco 

SZDL Jugoslavije in z Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije, 
ter opraviti poprejšnjo razpra- 
vo v delovnih telesih Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. 

Matični odbor Skupščine 
SFRJ za delo, zdravje in so- 
cialno politiko je dne 10. 9. 
1981 sprejel navedeno infor- 
macijo in soglašal z navede- 
nim sklepom Zveznega izvrš- 
nega sveta. 

Predlog za izdajo zakona z 
osnutkom, ki predvideva zim- 
sko varianto, je bil predložen v 
obravnavo in sprejet na seji 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, dne 26. 11. 1980. 

Že med obravnavo predloga 
za izdajo zakona o računanju 
časa z osnutkom zakona kot 
tudi med obravnano predloga 
zakona so se v SR Sloveniji 
pojavljali pomisleki glede 
uvedbe zimskega računanja 
časa. Na podlagi sklepa Koor- 
dinacijske komisije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
z dne 20.10.1980 ustanovljena 
Medresorska delovna skupina, 
je ob sodelovanju strokovnja- 
kov z ustreznih področij in ob 
temeljih analize prišia do skle- 
pov, da ni prepričljivih razlo- 
gov za uvedbo zimskega časa. 
Predstavnik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je po- 
sredoval to stališče na seji 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
17. 12. 1980. Glede na to, da je 
predlog zakona že bil sprejet v 
Zveznem izvršnem svetu na 
seji 4. 12.1980, je Zvezni komi- 
te za delo, zdravstvo in social- 
no varstvo zgoraj navedene 
pripombe le vzel na znanje. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je obravnaval predlog 
zakona o računanju časa dne 
22.12. 1980 in sprejel sklep, da 
le-ta še vedno ni vsestransko 
pretehtan, saj uvedba zimske- 
ga časa ne nakazuje celovite 
rešitve tega vprašanja, ki bi 
ustrezala-našim družbenoeko- 
nomskim, klimatskim in dru- 
gim vidikom. Navedeno stali- 
šče je bilo posredovano Zvez- 
nemu izvršnemu svetu dne 23. 

12. 1980. 
Predlog zakona je bil sicer 

obravnavan na seji Zveznega 
zbora skupščine SFRJ dne 26. 
12. 1980, vendar pa je bilo nje- 
govo sprejetje preloženo zara- 
di različnih stališč o prihrankih 
električne energije, prednostih 
uvajanja zimske ali poletne va- 
riante računanja časa v pro- 
metnih organizacijah in pome- 
na vpliva spremenljivega raču- 
nanja časa na bioritem člo- 
veka. 

V skladu s sklepom Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ je 
Zvezni izvršni svet na seji dne 
31. 12. 1980 sklenil, da naj mu 
Zvezni komite za delo, zdrav- 
stvo in socialno varstvo v so- 
delovanju z ustreznimi zvezni- 
mi organi in ob posvetovanju s 
strokovnimi institucijami poš- 
lje informacijo o spornih in od- 
prtih vprašanjih, ki izhajajo iz 
predloga zakona, da bi jo po- 
slal Skupščini SFRJ. 

Zvezna medresorska skupi- 
na je na-to opravila dve raz- 
pravi, tretjo pa 15. 1. 1981 sku- 
paj s predstavniki iz SR Slove- 
nije in SR Hrvatske, pri katerih 
so se pojavile razlike v oceni 
učinkov pri sprejetju tega za- 
kona. 

Dne 19. 1. 1981 je bila seja 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo, 
ki je na podlagi naknadnih 
obravnav sprejel novo infor- 
macijo, v kateri so bile nakaza- 
ne različne variante spremen- 
ljivega računanja časa in se le 
z večino glasov opredelil za 
zimsko varianto. Sklenil je, da 
jo je potrebno poslati v obrav- 
navo Zveznemu izvršnemu 
svetu, ki jo je dopolnjeno dne 
17. 2. 1981 poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ kot Informaci- 
jo o spornih vprašanjih, ki so 
se pojavila v zvezi z uvedbo 
spremenljivega računanja ča- 
sa k predlogu zakona o raču- 
nanju časa z dne 12. 2. 1981. 

V tej informaciji se ocenjuje, 
da bi bilo v naših razmerah na- 
joptimalnejše, da se uvede 
zimska varianta, pri čemer bi 
bilo treba poleg izdaje zakona 

priporočiti, da se z družbeno 
akcijo vpliva na to, da se prej 
za približno eno uro končajo 
pozne večerne in nočne aktiv- 
nosti (televizija in dr.), s čimer 
bi tudi v Jugoslaviji dosegli do- 
ločene prihranke pri energiji, 
hkrati pa ustvarili ugodnejše 
okoliščine za delovne aktivno- 
sti pozimi, ko je dan najkrajši, 
temperature pa nizke. Hkrati bi 
bilo treba spodbuditi tudi širše 
izvajanje prakse, da se v polet- 
nih mesecih z delom začne 
prej. 

Zimska varianta pa bi bila 
manj ugodna za prometne or- 
ganizacije, ker bi to povzročilo 
zlasti težave pri reprogramira- 
nju voznih redov v mednaro- 
dnem in notranjem prometu, 
vendar je bilo hkrati ugotovlje- 
no, da bi bila za promet ugo- 
dnejša od sedanjega računa- 
nja časa zlasti še, ker je s stali- 
šča širših družbenih interesov 
ocenjena kot bolj smotrna. 

Glede na celotno obravna- 
vano problematiko premakni- 
tve urnih kazalcev v navedeni 
informaciji pa se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zavze- 
ma za sprejetje že preiskušene 
rešitve, ki jo je z uvedbo polet- 
nega časa sprejelo okrog 25 
zahodnoevropskih in nekatere 
vzhodnoevropske države. Brez 
take opredelitve, bi imela Ju- 
goslavija vse leto drugačen 
čas, kot sosednje države. 
Hkrati pa bi bilo potrebno za- 
gotoviti širšo družbeno politič- 
no akcijo za kasnejši začetek 
dela v organizacijah združene- 
ga dela v zimskem času in s 
čimer bi dosegli takšno razpo- 
reditev delovnega časa, ki bi 
dejansko prispevala k večji 
produktivnosti dela predvsem 
s smoternejšo izrabo delovne- 
ga časa, efektivnejšim delom, 
z zboljševanjem delovnih po- 
gojev in z zmanjševanjem šte- 
vilnih nesreč pri delu ipd. 

K znatnejšim prihrankom 
električne energije, pa bi poleg 
ustreznejše razporeditve de- 
lovnega časa, bilo potrebno še 
ustrezno skrajševati pozne ve- 
černe in nočne aktivnosti. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Dosledno uveljavljanje položaja in vloge 

delavcev v vseh odnosih družbene 

reprodukcije 

• Sprejem tega Zakona je posebej pomemben za nadaljnji razvoj socialističnih 
samoupravnih družbenih odnosov v združenem delu in v vsej družbi 
• Temeljni cilj Zakona je, da bodo ob razvijanju ekonomske zainteresiranosti de- 
lavcev, urejeni odnosi ekonomske odvisnosti med delom in upravljavskimi dejav- 
nostmi pri gospodarjenju s sredstvi, namenjenimi razširjanju in razvijanju mate- 
rialnih temeljev združenega dela 
• Zakonsko izhodišče je, da sistem odnosov pri gospodarjenju z družbenirr i sred- 
stvi temelji na medsebojnih dohodkovnih odnosih delavcev v združenem delu 
• Delavec in samoupravljalec je po zakonskih določbah dejanski nosilec gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi in nosilec odločanja ter urejanja svojih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti 
• Pravico do dela osebnega dohodka iz minulega dela je mogoče uveljaviti samo 
iz povečanega družbenega dohodka 

Po več kot dveletnem delu je 
Komisija Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za pripravo 
Zakona o temeljih družbenoe- 
konomskih odnosov pri uprav- 
ljanju in gospodarjenju s sred- 
stvi razširjene reprodukcije, 
pripravila Osnutek zakona o 
razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu. Prvotno delovno be- 
sedilo omenjenega Osnutka je 
precej spremenjeno in dopol- 
njeno. Spremenjen, predvsem 
skrajšan in poenostavljen, je 
tudi že sam naslov Zakona. 

Celotna vsebina Zakona je 
razdeljena v štiri temeljna po- 
glavja. Poleg uvodnih določb 
vsebuje Osnutek še poglavja o 
odnosih pri gospodarjenju z 
investicijskimi sredstvi, o pra- 
vici delavcev na del osebnega 
dohodka iz minulega dela in 
prehodne ter končne določbe. 

Ob upoštevanju izjemnega 
pomena tega Zakona, ki ureja 
temelje odnosov pri gospodar- 
jenju s sredstvi za razvijanje in 
razširjanje materialnih teme- 
ljev združenega dela in pravice 
delavcev iz minulega dela, v tej 

številki glasila širše povzema- 
mo njegove določbe. Kakor je 
predvideno bo o tem zakon- 
skem aktu potekala široka jav- 
na razprava, posebej v združe- 
nem delu. 

Sprejetje omenjenega Zako- 
na, ki ima poseben pomen za 
nadaljnji razvoj socialističnih 
samoupravnih družbenih 
odnosov v združenem delu in 
družbi nasploh, zahteva nece- 
lovita in premajhna medseboj- 
na usklajenost zakonov, s ka- 
terimi se urejajo posamezna 
vprašanja teh odnosov. Skup- 
no ustvarjanje dohodka in dru- 
gi odnosi na področju gospo- 
darjenja s temi sredstvi prav 
tako niso dovohj zakonsko raz- 
členjeni, da bi se lahko v prak- 
si samoupravno urejali in ra- 
zvijali. Praksa je tudi pokazala, 
kako se v tem delu družbenoe- 
konomskih odnosov počasi 
uresničuje socialistična sa- 
moupravna preobrazba druž- 
benih odnosov v celoti. 

Vse to so vsekakor po- 
membni razlogi, kako je po- 
trebno čimprej sprejeti ome- 

njeni Zakon. Njegov temeljni 
namen je razvijanje neposre- 
dne ekonomske zainteresira- 
nosti delavcev, vzpostavitev 
odnosov ekonomske odvisno- 
sti med delom in upravljalski- 
mi dejavnostmi pri gospodar- 
jenju s sredstvi za razvijanje in 
razširjanje materialne osnove 
združenega dela, za razvijanje 
ekonomskih kakovosti pri go- 
spodarjenju s temi sredstvi in 
za povečanje dohodka. To 
hkrati prispeva tudi k poveče- 
vanju družbenega dohodka in 
s tem tudi k razporejanju dela 
osebnega dohodka in drugih 
osebnih materialnih pravic de- 
lavcev iz minulega dela. 

Po zakonskem izhodišču si- 
stem odnosov pri gospodarje- 
nju z družbenimi sredstvi, v 
tem okviru pa tudi gospodarje- 
nje s sredstvi za razširjanje in 
razvijanje materialne osnove 
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dela, temelji na medsebojnih 
dohodkovnih odnosih delav- 
cev v združenem delu, v kate- 
rih so primarni nosilci gospo- 
darjenja, torej ustvarjalci nove 
vrednosti, delavci v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

SAMOUPRAVNI 
TEMELJI 
GOSPODARJENJA 

Osnutek omenjenega zako- 
na ureja temelje gospodarje- 
nja s sredstvi za razvijanje in 
razširjanje materialne osnove 
dela in pravic delavcev do dela 
osebnega dohodka iz minule- 
ga dela. 

Uvodne določbe poudarjajo, 
da delavci v temeljni organiza- 
ciji združenega dela, pri ure- 
sničevanju pravice dela z druž- 
benimi sredstvi v pogojih so- 

oosoeososooessMosc« 

OSNUTEK ZAKONA O RAZŠIRJENI REPRODUKCIJI iN b 
MINULEM DELU 
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cialistične blagovne proizvod- 
nje, gospodarijo s sredstvi za 
razvijanje in razširjanje mate- 
rialne osnove dela (z investicij- 
skimi sredstvi) v skladu, na sa- 
moupravnih osnovah določe- 
nim svojim posebnim, skup- 
nim in splošnim družbenim in- 
teresom. 

S pridobljenimi investicijski- 
mi sredstvi delavci gospodari- 
jo kot s skupno osnovo svoje- 
ga, skupnega in celotnega 
družbenega dela. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji z gospodarjenjem zagotav- 
ljajo pogoje za nenehno pove- 
čevanje dohodka svoje organi- 
zacije in za povečevanje celot- 
nega družbenega dohodka. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji s svojim proizvodnim in 
drugim ustvarjalnim delom ter 
upravljanjem uresničujejo pra- 
vice, obveznosti in odgovorno- 
sti pri pridobivanju, združeva- 
nju, vfaganju in uporabi inve- 
sticijskih sredstev ter pri raz- 
polaganju z rezultati, doseže- 
nimi s temi sredstvi. 

Za stalno povečevanje do- 
hodka vlagajo delavci investi- 
cijska sredstva v razvoj mate- 
rialnih temeljev dela v svoji te- 
meljni organizaciji ali pa svoje 
delo in ta sredstva združujejo v 
razvoj materialne osnove dela 
v drugih temeljnih organizaci- 
jah. 

VRSTE 
INVESTICIJSKE H 
VLAGANJ 

Po zakonskem osnutku so 
investicijska sredstva, s kateri- 
mi gospodarijo delavci, predv- 
sem tista sredstva, ki se upo- 
rabljajo pri delu in poslovanju 
temeljne organizacije, nadalje 
sredstva, ki se razporejajo in 
namenjajo za investicijsko vla- 
ganje ter sredstva, pridobljena 
za investicijsko vlaganje s sa- 
moupravnimi sporazumi in do- 
govori, ki so v skladu z zako- 
nom. Mednje sodijo tudi sred- 
stva, ki so za investicijsko vla- 
ganje združena obvezno na te- 
melju zakona in vsa druga 
sredstva, opredeljena z zakon- 
skim predpisom. 

Osnutek zakona določa, da 
so investicijska sredstva lahko 
stvari, materialne pravice in 
denarna sredstva. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji uresničujejo svoje pravice 
in odgovornosti ter obveznosti 
pri gospodarjenju z investicij- 
skimi sredstvi, pri pridobivanju 
in razporejanju dohodka ter 
razpolaganju z investicijskimi 
sredstvi, pri izvajanju investi- 
cijskih vlaganj in uporabi sred- 
stev, v katera so vložena inve- 
sticijska sredstva. 

URESNIČEVANJE 
OSEBNIH 
MATERIALNIH PRAVIC 

Osnutek zakona določa, da 
delavci uresničujejo pravico 
do dela osebnega dohodka iz 
minulega dela po prispevku, ki 
so ga dali k povečanju dohod- 
ka svoje temeljne organizacije, 
skupaj ustvarjenega dohodka 
in celotnega družbenega do- 
hodka pri gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi, uporab- 
ljenimi v procesu dela in po- 
slovanja in so ga vložili v ra- 
zvoj materialne osnove dela ali 
združili za vlaganja v ta razvoj. 

Pravico do pokojnine in dru- 
ge osebne pravice v temeljni 
organizaciji uresničujejo de- 
lavci odvisno od prispevka, ki 
so ga dali pri gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi na temelju 
načela vzajemnosti in solidar- 
nosti. Te osebne in materialne 
pravice delavci uresničujejo 
po osnovah in merilih, ki jih 
določa samoupravni splošni 
akt. 

Osnutek zakona poudarja, 
da njegove določbe veljajo 
glede pravic, obveznosti in od- 
govornosti delavcev v temelj- 
nih organizacijah, tudi za dru- 
ge delavce v združenem delu v 
skladu z njihovim družbenoe- 
konomskim položajem, dolo- 
čenim v Ustavi SFRJ in zveznih 
zakonih. 

To velja tudi za kmete, ki so 
združili svoje delo, zemljo in 
delovna sredstva oziroma dru- 
ga sredstva v njihovi lasti v te- 
meljne zadružne organizacije, 
kmetijske zadruge, kooperant- 
ske organizacije ali druge obli- 
ke združevanja, kakor tudi v 
tistih primerih, ko gre za trajno 
sodelovanje z organizacijami 
združenega dela. 

Določbe tega Zakona veljajo 
tudi za delovne ljudi, ki so 
združili svoje delo in sredstva v 
obrtne in druge zadruge ali pa 
trajno poslovno sodelujejo z 
organizacijami združenega 
dela. Veljajo pa tudi za delovne 
ljudi, ki z osebnim delom sa- 
mostojno opravljajo poklicno 
dejavnost, svoje delo pa so 
združili v začasne ali trajne de- 
lovne skupnosti. 

Prav tako se določbe ome- 
njenega Zakona, kakor je pre- 
dvideno, uporabljajo tudi za 
pogodbene organizacije zdru- 
ženega dela ter za druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, v katerih delavci in 
drugi delovni ljudje gospodari- 
jo z investicijskimi sredstvi. 

ODNOSI PRI GOSPODARJENJU Z 
INVESTICIJSKIMI SREDSTVI 

V poglavju Osnutka zakona, 
ki ureja odnose pri gospodar- 
jenju z investicijskimi sredstvi, 
so predvsem določeni subjekti 
po fazah gospodarjenja. Tako 
je predvideno, da delavci ure- 
jajo in uresničujejo v temeljni 
organizaciji pri gospodarjenju 
z investicijskimi sredstvi svoje 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti predvsem pri pridobi- 
vanju in razporejanju dohodka 
in razpolaganju z investicijski- 
mi sredstvi, če so s svojim ce- 
lotnim delom prispevali k pri- 
dobivanju dohodka temeljne 
organizacije. 

Pri uresničevanju investicij- 
skih vlaganj svoje pravice in 
obveznosti urejajo in uresni- 
čujejo prav tako tisti delavci, ki 
vlagajo investicijska sredstva v 
razvoj materialne osnove dela 
v svoji temeljni organizaciji 
oziroma združujejo delo in 
sredstva za vlaganje v razvoj 
materialne osnve dela v drugih 
organizacijah. 

V teh odnostih urejajo in 
uresničujejo delavci svoje pra- 
vice, obveznosti in odgovorno- 
sti v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela skupaj z delavci v 
delovni skupnosti, znanstve- 
noraziskovalni projektantski in 
drugi specializirani organiza- 
ciji oziroma v temeljni organi- 
zaciji družbene dejavnosti, ka- 
dar so ti subjekti s svojim stro- 
kovnim ali drugim ustvarjalnim 
delom prispevali k uresničeva- 
nju rezultatov gospodarjenja z 
investicijskimi sredstvi. 

POVEČANJE 
DOHODKA PRI 
GOSPODARJENJU Z 
INVESTICIJSKIMI 
SREDSTVI 

Po Osnutku zakona imajo 
delavci pri gospodarjenju z in- 
vesticijskimi sredstvi pravico 
in dolžnost, da se ob spreje- 
manju investicijskih odločitev, 
odločajo za taka investicijska 
vlaganja, ki zagotavljajo pogo- 
je za razvoj materialne osnove 
združenega dela, ki bo nene- 
hno povečeval proizvodnbst 
dela in pospeševal ekonomič- 
nost dela ter poslovanja. S tem 
pa bo ta razvoj.vplival tudi na 
povečevanje dohodka ter na- 
daljnje povezovanje in združe- 
vanje temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela na te- 
melju združevanja dela in 
sredstev in skupnega ustvarja- 
nja dohodka. 

Delavci ugotavljajo rezultate 
gospodarjenja s temi sredstvi 
na temelju ustvarjenega pove- 
čanja dohodka. S samouprav- 

nim splošnim aktom pa potem, 
v skladu z ustvarjenim poveča- 
njem dohodka kot rezultatom 
gospodarjenja s temi sredstvi, 
urejajo pravice delavcev da 
dela osebnega dohodka iz mi- 
nulega dela. 

Ko delavci razporejajo 
ustvarjeni čisti dohodek imajo 
pravico in dolžnost, da izloča- 
jo investicijska sredstva, 
ustrezna višini dohodka. Pri 
tem iz sorazmerno večjega či- 
stega dohodka glede na vlože- 
no delo in uporabo sredstev 
namenjajo sorazmerno večja 
investicijska sredstva, skladno 
s temelji plana temeljne orga- 
nizacije, odvisno od opremlje- 
nosti z delovnimi sredstvi, od 
proizvodnosti dela v dejavno- 
sti, ki jo opravlja temeljna or- 
ganizacija, kakor tudi od nara- 
ve dejavnosti in vloge, ki jo ima 
temeljna organizacija v druž- 
beni reprodukciji. Na obseg 
sredstev vpliva tudi potreba 
stalnega razvijanja tehničnega 
in tehnološkega procesa dela. 

Razmerja pri razporejanju 
čistega dohodka organizacije 
združenega dela določajo de- 
lavci v temeljni organizaciji. 

RAZPOREJANJE 
DOHODKA, KI JE 
REZULTAT IZJEMNIH 
UGODNOSTI 

Osnutek zakona posebej 
ureja vprašanje glede ugotav- 
ljanja in razporejanja dela do- 
hodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti po temeljih in meri- 
lih, določenih v samouprav- 
nem sporazumu, sklenjenim v 
delovni organizaciji ali sestav- 
ljeni organizaciji ddruženega 
dela. Tudi ta del dohodka ugo- 
tavljajo in razporejajo delavci. 

Omenjena investicijska 
sredstva pa se uporabljajo za 
razvoj temeljne organizacije, 
ki jih je ustvarila, oziroma za 
razvoj drugih temeljnih orga- 
nizacij v sestavu iste delovne 
organizacije ali sestavljene or- 
ganizacije združenega dela. Iz 
tega pa se izvzema del, ki ga je 
po Zakonu potrebno uporabiti 
za razvoj materialne osnove 
združenega dela v občini, re- 
publiki ali pokrajini. 

Z amortizacijo delavci nado- 
meščajo prenešeno ali zmanj- 
šano vrednost stvari ali mate- 
rialnih pravic, ki sestavljajo 
osnovna sredstva, vključno s 
sredstvi za izume, inovacije in 
druge trajnejše dosežke dela 
in poslovanja (študije, projekte 
in podobno) skladno s fizičnim 
in moralnim izkoriščanjem teh 
pravic ter stvari, odvisno od 
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pogojev njihove uporabe in 
doseženega znanstvenega in 
tehničnega razvoja ter tehno- 
loškega napredka. 

Po Osnutku zakona se 
amortizacijske stopnje določa- 
jo s samoupravnim splošnim 
aktom temeljne organizacije v 
skladu s temelji plana in s pla- 
nom temeljne organizacije ter 
zakonom. 

URESNIČEVANJE 
INVESTICIJSKIH 
VLAGANJ 

Pri uresničevanju investicij- 
skih vlaganj določajo delavci 
plane in programe proizvodnje 
ali drugega družbenega dela 
na temelju rezultatov razisko- 
vanj, posebej tržišča, oziroma 
na temlju samoupravno dogo- 
vorjene družbene delitve dela. 
Prav tako odločajo o tehnični, 
tehnološki, ekonomski in or- 
ganizacijski osnovi proizvod- 
nje ali drugega družbenega 
dela, sprejemajo sklepe o vla- 
ganju investicijskih sredstev 
ali njihovem združevanju za 
naložbe. Delavci pa odlčajo tu- 
di o sklepanju samoupravnih 
sporazumov, s katerimi se ure- 
jajo medsebojni odnosi pri go- 
spodarjenju s temi sredstvi, 
izbirajo temeljno organizacijo, 
ki bo opravila investicijska de- 
la, določajo pogoje in način 
vlaganja investicijskih sred- 
stev in podobno. 

Delavci tudi zagotavljajo po- 
goje za poskusno obratovanje 
in druge pogoje, potrebne za 
začetek dela nove proizvodnje 
ali družbenega dela kot tudi 
druge tehnične, tehnološke, 
ekonomske, organizacijske in 
kadrovske pogoje za izvedbo 
tega vlaganja. 

MERILA 
GOSPODARJENJA 
Z INVESTICIJSKIMI 
SREDSTVI 

Osnutek zakona predvideva, 
da delavci urejajo in uresniču- 
jejo pravice, obveznosti in od- 
govornosti pri gospodarjenju z 
investicijskimi sredstvi, in si- 
cer s sredstvi iz čistega dohod- 
ka in amortizacije, z denarnimi 
sredstvi, združenimi v banko 
ali drugo finančno organizaci- 
jo, ter z drugimi sredstvi v ban- 
ki ali drugi finančni organiza- 
ciji. Sem sodijo tudi sredstva, 
ki so jih tuje osebe vložile v 
temeljno organizacijo v skladu 
s pogodbo o skupnem vlaga- 
nju, denarna sredstva , ki jih je 
temeljna organizacija zbrala 
od občanov za investicijska 
vlaganja v skladu s pogodbo in 
druga sredstva, ki se uporab- 
ljajo za investicijska vlaganja 
na temelju samoupravnega 

sporazuma, pogodbe ali za- 
kona. 

Družbeno in ekonomsko 
upravičenost investicijske na- 
ložbe ugotavljajo delavci. Pri 
tem predvsem upoštevajo 
odnose na tržišču in družbeno 
urejene pogoje gospodarjenja, 
zahtevo za vključevanje v me- 
dnarodno delitev dela, skladen 
razvoj proizvodnih sil in druž- 
bene reprodukcije, zagotavlja- 
nje stabilnega in skladnega ra- 
zvoja temeljne in delovne or- 
ganizacije, razvijanje in razšir- 
janje materialne osnove dela v 
družbenih dejavnostih in v de- 
javnostih na področjih infra- 
strukture, ki so nujno potrebne 
za poslovanje temeljne organi- 
zacije in za delo ter življenje 
delavcev. Upoštevati morajo 
tudi potrebo po razvijanju in 
razširjanju materialne osnove 
dela v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in SAP Koso- 
vo ter potrebo varstva in razvi- 
janja človekovega delovnega 
in življenjskega okolja, vidike 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter iz- 
polnjevanje obveznosti, spre- 
jetih z mednarodnimi pogod- 
bami. 

Izhodišče za sprejem odloči- 
tve o investicijskih vlaganjih so 
plan temeljne organizacije, ka- 
kor tudi obveznosti, sprejete s 
sporazumi o temeljih planov 
drugih organizacij in skupno- 
sti, ki so jih sprejeli prizadeti 
delavci ali pa so k njim pristo- 
pili. 

Po Osnutku zakona je pre- 
povedana uporaba investicij- 
skih sredstev za drugačne na- 
mene, kakor je predvidena v 
investicijskem sklepu, ali pa je 
v nasprotju s temelji plana sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti oziroma z dogovo- 
rom o temeljih plana družbe- 
nopolitične skupnosti, s kate- 
rimi je temeljna organizacija 
prevzela posebne obveznosti 
pri uresničevanju skupnih in- 
teresov in ciljev. 

UPORABA 
REZULTATOV 
ZNANSTVENEGA 
RAZISKOVALNEGA 
IN DRUGEGA 
USTVARJALNEGA 
DELA 

Pri gospodarjenju z investi- 
cijskimi sredstvi imajo delavci, 
po Osnutku zakona, pravico in 
dolžnost uporabljati rezultate 
znanstvenega, raziskovalnega 
in drugega ustvarjalnega dela. 
Pri tem upoštevajo svoje po- 
trebe in interese, saj združuje- 
jo investicijska sredstva za za- 
gotavljanje materialnih in dru- 
gih pogojev, za organiziranje, 

razvoj in uporabo takega dela 
v materialni proizvodnji ali 
drugi dejavnosti. Pri tem gre 
predvsem za raziskovanje do- 
mačega in tujega trga, za po- 
sodabljanje tehnike in tehno- 
logije, za razvijanje organiza- 
cije dela in poslovanja ter dru- 
gih področij ustvarjalnega de- 
la, pomembnih za zniževanje 
stroškov proizvodnje in poslo- 
vanja, za raziskovanje asorti- 
mana in kakovosti proizvodov, 
ki naj omogočijo povečanje 
proizvodnosti lastnega, skup- 
nega in celotnega družbenega 
dela. 

Delavci uresničujejo sodelo- 
vanje prek svobodne menjave 
dela oziroma skupnega ustvar- 
janja dohodka z delavci v 

znanstveno-raziskovalnih, 
projektantskih in drugih spe- 
cializiranih organizacijah, ki s 
svojimi storitvami sodelujejo 
pri izvajanju investicijskih vla- 
ganj. 

SPREJEMANJE 
INVESTICIJSKE 
ODLOČITVE 

Investicijsko odiočitev spre- 
jemajo delavci z osebnim iz- 
javljanjem, na predlog, ki ga 
določi organ upravljanja te- 
meljne organizacije. 

Predlog za sprejem investi- 
cijske odločitve z obrazložitvi- 
jo ekonomske in družbene 
upravičenosti investicijske na- 
ložbe lahko da organ upravlja- 
nja delovne organizacije oziro- 
ma sestavljene organizacije 
združenega dela. V tem prime- 
ru ta predlog obravnava in 
sprejema o njem stališče or- 
gan upravljanja temeljne orga- 
nizacije, ki mora o tem predlo- 
gu in svojem stališču obvestiti 
delavce in predlagatelje. 

Pobudo za sprejetje investi- 
cijske odločitve lahko dajo tu- 
di delavci, poslovodni organ 
ali drugi organi temeljne orga- 
nizacije. Prav tako pa lahko da 
to pobudo organ upravljanja 
druge temeljne, delovne in se- 
stavljene organizacije. 

Za investicijsko naložbo, ki 
je skupnega ali širšega druž- 
benega pomena, lahko dajo 
pobudo organi upravljanja 
krajevne skupnosti ali druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, poslovne skupno- 
sti, v katero je združena te- 
meljna organizacija, banke ali 
druge specializirane organiza- 
cije, gospodarske zbornice ali 
drugega združenja in skupšči- 
ne družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Poslovodni organ temeljne 
organizacije mora obvestiti 
delavce in organe upravljanja 
temeljne organizacije o vsaki 
taki pobudi. 

Predlagatelj investicijskega 
sklepa mora zagotoviti izdela- 
vo investicijskega programa 
na temelju analiz, projektov in 
drugih strokovnih gradiv, ki 
omogočajo oceno družbene in 
ekonomske upravičenosti na- 
ložbe in sprejetje investicijske 
odločitve. 

Strokovna podlaga za tak 
sklep mora vsebovati kazalce 
o povečanju dohodka in dru- 
gih pričakovanih rezultatih go- 
spodarjenja z investicijskimi 
sredstvi. Tak sklep vsebuje, 
skladno z naravo dejavnosti, 
tudi veliko število elementov, 
od vrste asortimenta, količine 
in kakovosti proizvodov in sto- 
ritev, plasmaja proizvodov na 
domačem in tujem tržišču, do 
pričakovanega deviznega 
efekta in rasti zaposlenosti. 

Predlagatelj investicijskega 
sklepa mora priložiti tudi do- 
kaze o zagotovljenih osnovnih, 
obratnih in deviznih sredstvih, 
o zagotovljeni energiji, surovi- 
nah in drugih reprodukcijskih 
materialih in ustrezni kvalifika- 
cijski strukturi, nujno potrebni 
za uresničevanje naložbe. 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela mora s svojim sa- 
moupravnim splošnim aktom 
določiti pogoje, ko je potrebno 
predhodno dobiti mnenje o 
družbeni in ekonomski upravi- 
čenosti naložbe od gospodar- 
ske zbornice, določenih znan- 
stvenih, strokovnih ali drugih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Predlagatelj mora 
pred sprejemanjem investicij- 
skega sklepa s temi mnenji 
seznaniti delavce v temeljni or- 
ganizaciji. 

Po Osnutku zakona mora 6r- 
gan upravljanja temeljne orga- 
nizacije tudi obvestiti delavce 
o poteku uresničevanja in re- 
zultatov investicijskega vlaga- 
nja. 

Ta obvestila kot tudi vse pri- 
pombe o pobudi in predlogu 
za sprejetje investicijske odlo- 
čitve je potrebno poslati tudi 
sindikatu. 
DOLOČANJE 
POVEČANEGA 
DOHODKA PRI 
GOSPODARJENJU Z 
INVESTICIJSKIMI 
SREDSTVI 

Delavci ugotavljajo povečani 
dohodek temeljne organizaci- 
je po prispevkih, ki so jih dali 
pri gospodarjenju z investicij- 
skimi sredstvi, in sicer po ka- 
zalcih, predvidenih v investicij- 
skem skiepu in s primerjavo 
ustvarjenega povečanega do- 
hodka glede na vložena sred- 
stva. 

Hkrati morajo delavci opre- 
deliti vzroke, če niso ustvarili 
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povečanega dohodka temeljne 
organizacije in drugih pričako- 
vanih rezultatov, zapisanih v 
investicijskem sklepu. Sprejeti 
pa je tudi potrebno ukrepe za 
odpravo teh vzrokov in začeti 
postopek ugotavljanja odgo- 
vornosti. 

Kadar se ugotove po- 
manjkljivosti v investicijski od- 
ločitvi, družbena odgovornost 
bremeni samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter organe, 
ki so dali mnenje o družbeni in 
ekonomski upravičenosti inve- 
sticijske naložbe. 

PRIDOBiVANJE 
POVEČANEGA 
DOHODKA V 
DRUŽBEN5H 
DEJAVNOSTIH 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji na področju družbene de- 
javnosti pridobivajo povečan 
dohodek temeljne organizaci- 
je s svobodno menjavo dela 
oziroma s skupnim ustvarja- 
njem dohodka, če so z določe- 
nimi storitvami pri opravljanju 
svoje dejavnosti neposredno 
prispevali k sprejemanju inve- 
sticijske odločitve in k rezulta- 
tom ustvarjenih investicijskih 
vlaganj, kakor tudi z drugimi 
rezultati pri gospodarjenju s 
temi sredstvi v temeljni organi- 
zaciji, ki je uporabljala njihove 
storitve. 

Na enakih temeljih povečan 
dohodek pridobivajo tudi de- 
lavci v delovni skupnosti de- 
lovne organizacije, sestavljene 
organizacije združenega dela, 
zadruge oziroma poslovne 
skupnosti. 

Prispevek pri pridobivanju 
povečanega dohodka se ugo- 
tavlja glede na rast proizvo- 
dnosti dela in na tem temelju, 
po povečanju dohodka in dru- 
gih pričakovanih rezultatih, ki 
jih je predvidela investicijska 
odločitev. 

Osnutek zakona tudi določa, 
če delavci v delovni skupnosti 
banke ali druge finančne orga- 
nizacije, samoupravne intere- 
sne skupnosti in organov 
družbenopolitične skupnosti s 
svobodno menjavo dela kon- 
kretno prispevajo h gospodar- 
jenju z investicijskimi sredstvi 
samoupravne organizacije ali 
skupnosti, ki je uporabljala nji- 
hove storitve, da pridobivajo 
povečani dohodek skladno s 
prispevkom k rezultatom go- 
spodarjenja z investicijskimi 
sredstvi organizacije. 

ODNOSI PRI 
SKUPNEM 
GOSPODARJENJU 

Dve ali več temeljnih organi- 
zacij v dejavnosti materialne 

proizvodnje ustvarjajo, kakor 
predvideva Osnutek zakona, 
rezultate skupnega gospodar- 
jenja, če na temelju samou- 
pravnega sporazuma združu- 
jejo investicijska sredstva za 
skupna vlaganja, predvsem za 
razširitev in razvijanje mate- 
rialnih temeljev dela svoje ali 
druge teme(jne organizacije. 

Za skupno gospodarjenje 
gre tudi takrat, ko se sredstva 
združujejo za razvoj določene 
dejavnosti, za zagotavljanje 
materialnih pogojev za organi- 
ziranje nove temljne organiza- 
cije ali za ustanovitev delovne 
organizacije, ki naj bi razširila 
proizvodnjo in zagotovila bolj- 
šo delovno in poslovno pove- 
zanost, kakor tudi za skupno 
opravljanje gospodarskih de- 
javnosti v tujini prek ustanav- 
ljanja podjetij ali poslovnih 
enot, zaradi vlaganja teh sred- 
stev v tuja podjetja in za druge 
oblike vlaganja teh sredstev v 
tujini. 

Temeljna organizacija, ki 
združuje investicijska sredstva 
in organizacija, ki jih uporab- 
lja, enakopravno urejata pravi- 
ce, obveznosti in odgovornosti 
gospodarjenja z združenimi 
sredstvi. 

Delavci v teh organizacijah 
odločajo z osebnim izjavlja- 
njem o sklepanju samouprav- 
nega sporazuma o združeva- 
nju sredstev, o ciljih združeva- 
nja in o namenih, za katera se 
sredstva uporabljajo. 

Po Osnutku zakona temeljne 
organizacije v sestavi, iste de- 
lovne organizacije združujejo 
investicijska sredstva zaradi 
uresničevanja skupnih intere- 
sov in ciljev, sprejetih s sa- 
moupravnim sporazumom o 
temeljih plana delovne organi- 
zacije. 

Prav tako je omogočeno, da 
temeljna organizacija združuje 
investicijska sredstva s temelj- 
nimi organizacijami v sestavi 
druge delovne organizacije, v 
skladu z obveznostmi sprejeti- 
mi s samoupravnimi spora- 
zumi. 

SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI O 
ZDRUŽEVANJU 
INVESTICIJSKIH 
SREDSTEV 

Osnutek zakona določa, da 
temeljna organizacija ali druga 
organizacija združenega dela, 
ki namerava na podlagi zdru- 
ževanja zagotoviti potrebna 
sredstva za uresničevanje do- 
ločenega investicijskega vla- 
ganja, lahko javno oglasi po- 
goje za združevanje v okviru 
gospodarske zbornice ali na 
drugi način in pripravi tudi be- 

sedilo ustreznega samouprav- 
nega sporazuma. 

S tem sporazumom so 
predvsem urejeni medsebojni 
odnosi temeljnih organizacij, 
ki združujejo investicijska 
sredstva za skupno gospodar- 
jenje, cilji skupnega gospodar- 
jenja, medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti o za- 
gotavljanju sredstev. 

S sporazumom se urejajo tu- 
di medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti pri izva- 
janju del, pripravi in usposab- 
ljanju kadrov, uvajanju nove 
organizacije dela in poskusne 
proizvodnje, zagotavljanju pla- 
smaja proizvodov in storitev 
ter sprejemanju drugih aktiv- 
nosti, s katerimi se uresničuje- 
jo cilji skupnega gospodarje- 
nja, kot tudi pri pridobivanju in 
razporejanju skupnega do- 
hodka. 

Prav tako se urejajo primeri 
rizika, pogoji in način prevze- 
manja, način usklajevanja sta- 
lišč o skupnih zadevah in reše- 
vanju sporov iz medsebojnih 
razmerij z združevanjem sred- 
stev, kot tudi pogoji in način 
prekinitve samoupravnega 
sporazuma. 

Samoupravni sporazum ure- 
ja tudi medsebojna razmerja 
organizacij združenega dela, 
ko v skladu z zveznim zako- 
nom, skupaj vlagajo investicij- 
ska sredstva z namenom, da 
opravljajo gospodarske dejav- 
nosti v tujini (ustanovitev po- 
djetja, bank in poslovnih enot, 
vlaganje v tuja podjetja ter 
druge oblike vlaganja v tujini) 

CILJI SKUPNEGA 
GOSPODARJENJA 

S samoupravnim sporazu- 
mom je lahko, v okviru ciljev 
skupnega gospodarjenja, ra- 
zen deleža v skupnem dohod- 
ku, predvideti tudi zagotavlja- 
nje stabilnih pogojev glede 
preskrbe z energijo, surovina- 
mi in reprodukcijskim materia- 
lom, razširitev možnosti pla- 
smaja in uresničevanje drugih 
skupnih interesov in ciljev v 
družbeni reprodukciji. 

S sporazumom se prav tako 
ureja skupni obseg potrebnih 
sredstev, roki po fazah uresni- 
čevanja investicijskih vlaganj, 
kakor tudi postopek za primer 
odstopanja od obsega planira- 
nih sredstev. Določajo se meri- 
la, postopek, roki, pogoji in 
način, kot tudi odgovornost za 
izvajanje del. 

Temeljna organizacija, ki s 
samoupravnim sporazumom 
združuje investicijska sred- 
stva, v okviru deleža o skup- 
nem dohodku uveljavlja pravi- 
co za vračilo vrednosti združe- 
nih sredstev in nadomestilo za 

gospodarjenje z njimi. Dospele 
vrednosti vračila vrednosti 
združenih sredstev je mogoče 
ponovno združiti v isto temelj- 
no organizacijo, pod pogoji, 
na način in za namene, ki so 
določeni s samoupravnim spo- 
razumom. 

Obenem, pa ni dovoljeno 
vzpostavljanje odnosov v 
skupnem gospodarjenju, s ka- 
terimi se ukinja ali omejujejo 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki so določene z za- 
konom. 

Če temeljna organizacija, ki 
združuje investicijska sredstva 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma o skupnem gospo- 
darjenju, razen pravic na delež 
v skupnem dohodku, uveljavlja 
tudi pravico do dela skupnega 
dohodka, uresničuje tudi pra- 
vico na pošiljko surovin, pol- 
proizvodov in gotovega biaga 
ali izkoriščanje storitev, s tem 
sporazumom ureja s temeljno 
organizacijo, ki uporablja 
združena sredstva, kakovost in 
dinamiko pošiljke teh proizvo- 
dov ali opravljanje storitev, kot 
tudi čas trajanja medsebojne- 
ga blagovnega, proizvodnega 
in poslovnega sodelovanja. 

Temeljna organizacija, ki 
meni, da je s samoupravnim 
sporazumom prišla v neenako- 
praven položaj v razmerju s te- 
meljno organizacijo, ki je zdru- 
žila investicijska sredstva, lah- 
ko tej organizaciji predloži, da 
o spornih vprašanjih odločita 
sporazumno ali prek arbitraže, 
če ni mogoče doseči soglasja, 
da se preskusi samoupravni 
sporazum. 

ODGOVORNOST 
ZA ŠKODLJIVE 
POSLEDICE 

Če s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju investi- 
cijskih sredstev zaradi skupne- 
ga gospodarjenja ni drugače 
določeno, prevzame po Osnut- 
ku zakona, odgovornost za na- 
stale škodljive posledice, ude- 
leženec v samoupravnem spo- 
razumu, ki je s svojim delom 
ali napako vplival na njihov na- 
stanek. Če je nastala škodljiva 
posledica v okoliščinah, na ka- 
tere ni vplival noben udeleže- 
nec in ni mogla biti predvide- 
na, odpravljena ali prepreče- 
na, so skupaj odgovorni vsi 
udeleženci v samoupravnem 
sporazumu in to sorazmerno 
po vloženem delu in združenih 
sredstvih. 
' Z določbami Osnutka zako- 
na je prav tako predvideno, da 
če se s skupnim gospodarje- 
njem zagotavlja graditev inve- 
sticijskega objekta v katerem 
bodo delavci organizirali novo 
temeljno organizacijo, če so 
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izpolnjeni pogoji iz 320. člena 
Zakona o združenem delu, sa- 
moupravni sporazum o zdru- 
ževanju dela teh delavcev vse- 
buje pravice, obveznosti in od- 
govornosti, ki se nanašajo na 
to organizacijo. 

Če temeljna organizacija po 
organiziranju meni, da je s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju investicijskih 
sredstev zaradi skupnega go- 
spodarstva prišla v neenako- 
pravni položaj v odnosu do 
ustanovitelja, lahko udeležen- 
ci v tem samoupravnem spora- 
zumu predložijo njegov preiz- 
kus. 

ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV V OKVIRU 
IN PREK BANKE 

Temeljne organizacije, ki 
združujejo sredstva na načetih 
uresničevanja skupnega do- 
hodka v okviru ali prek banke, 
uporabljajo ta sredstva v skla- 
du z namenom, ki je določen s 
samoupravnim sporazumom. 

Ta sredstva se lahko upo- 
rabljajo na podlagi uresniče- 
vanja skupnega dohodka in na 
kreditni podlagi, pod pogoji in 
na načelih, ki so določeni s 
samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi banke in z zako- 
nom. Dajalci in uporabniki kre- 
dita iahko sporazumno določi- 
jo, da se kredit uporabi tudi za 
prevzemanje skupne odgovor- 
nosti in rizika za uresničevanje 
rezultatov gospodarjenja s te- 
mi sredstvi. 

Temeljne organizacije ure- 
sničujejo skupno gospodarje- 
nje z investicijskimi sredstvi na 
podlagi uresničevanja skupne- 
ga dohodka, ko združujejo ta 
sredstva zaradi skupnega vla- 
ganja v določene proizvode ali 
druge delovne zmogljivosti in 
investicijske namene, s kateri- 
mi vzpostavljajo ali razvijajo 
odnose trajnega delovnega in 
proizvodnega sodelovanja. 

ANGAŽIRANJE 
SREDSTEV OBČANOV 

Sredstva občanov, ki jih zbi- 
ra temeljna organizacija zaradi 
širitve materialne osnove dela 
se lahko uporabijo samo za 
namene, za katere se zbirajo. 
Občani imajo pravico na po- 
vračilo teh sredstev in pravico 
za nadomestilo za njihovo 
uporabo v obliki obresti ali 
drugih ugodnosti. 

Če občani uveljavljajo nado- 
mestilo v obliki obresti je nji- 
hova višina določena z dogo- 
vorom sklenjenim med organi- 
zacijo in občani. Če občan na- 
mesto obresti uveljavlja nado- 
mestilo v obliki določenih ugo- 
dnosti, se z dogovorom lahko 

določijo tudi vrste, pogoji in 
način njihovega uveljavljanja. 
To se predvsem nanaša na ob- 
veznost, da se v primeru upo- 
rabe teh sredstev za odpiranje 
novih delovnih mest, v temeljni 
organizaciji sklene delovno ra- 
zmerje z občani, ki dajejo 
sredstva. Nato glede uveljav- 
ljanja pravic s katerimi se za- 
gotavlja družbeni standard in 
socialna varnost (reševanje 
stanovanjskih vprašanj, upora- 
ba objektov družbenega stan- 
darda, prekvalifikacija, stro- 
kovno izpopolnjevanje in dru- 
go), zadovoljevanje potreb s 
koriščenjem storitev organiza- 
cij, ki opravtiajo komunalne io 
druge dejavnosti, in ki so nuj- 
ne za njihovo življenje in delo 
in zboljšanje njihovega stan- 
darda ter drugih ugodnosti, ki 
so določene z zakonom. 

Vendar Osnutek zakona tudi 
določa, da s samoupravnim 
aktom ni mogoče kot ugo- 
dnost določiti pravice občana, 
da brez časovne omejitve uve- 
ljavlja priznane ugodnosti, kot 
tudi, da v kakršnikoli obliki so- 
deluje v upravljanju z družbe- 
nimi sredstvi v temeljni organi- 
zaciji, niti da, razen glede uve- 
ljavljanja pravic za nadomesti- 
lo v obliki obresti, na drugi 
osnovi sodeluje pri razporeja- 
nju dohodka in delitvi sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo vtemefjni organizaciji. 

Nadomestilo v obliki obresti 
in druge ugodnosti ustvarjajo 
tudi individualni kmetje, obrt- 
niki in drugi delovni ljudje, ki 
opravljajo dejavnosti z oseb- 
nim delom s sredstvi v lasti ob- 
čanov, v skladu z osnovami, ki 
so določene z republiškim ozi- 
roma pokrajinskim zakonom. 

SKUPNO 
GOSPODARJENJE V 
GOSPODARSKI 
INFRASTRUKTURI 

Temeljne organizacije dolo- 
čenih dejavnosti materialne 
proizvodnje katerih trajno de- 
lovanje je nujen pogoj za delo 
drugih organizacij (energetika, 
vodno gospodarstvo, promet, 
komunalne in druge dejavno- 
sti gospodarske infrastruktu- 
re) in organizacije, ki vlagajo 
sredstva v razvoj teh dejavno- 
sti s samoupravnim sporazu- 
mom urejajo medsebojne 
odnose v skupnem gospodar- 
jenju. 

Združevanje dela in sredstev 
poteka z namenom, da bi 
ustvariti zadovoljivejše pogoje 
za stalno, pravočasno in kako- 
vostno preskrbovanje s proi- 
zvodi in za opravljanje storitev 
in na tej podlagi povečanja 
proizvodnosti dela in do- 
hodka. 

Temeljne organizacije v do- 
ločenih dejavnostih gospodar- 
ske infrastrukture, po Osnutku 
tega zakona, zagotavljajo inve- 
sticijska sredstva na načelih 
uresničevanja skupnega do- 
hodka, v okviru samoupravno 
dogovorjenega nadomestila za 
opravljanje storitev ali poslane 
proizvode (cena storitev), ki se 
zagotavlja v skladu z Zakonom 
o temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen, ko zadovo- 
ljujejo potrebe določenih upo- 
rabnikov neposredno afi v ok- 
viru samoupravne interesne 
skupnosti. 

Če v celoti niso zagotovljena 
sredstva, ki so potrebna za 
uresničevanje s sporazumom 
določenih programov razvoja 
dejavnosti gospodarske infra- 
strukture, je mogoče manjka- 
joči del sredstev izjemoma za- 
gotoviti z obveznim združeva- 
njem sredstev na podlagi za- 
kona, v primerih, ki jih določa 
ustava. 

Temeljna organizacija, ki 
uporablja ta sredstva je dolžna 
zagotoviti pravico za povračilo 
vrednosti združenih sredstev v 
skladu z zakonom in pravico 
na ustrezno nadomestilo za 
njihovo uporabo. 

Če se delavci z osebnim iz- 
javljanjem odrečejo pravic za 
povračilo vrednosti združenih 
sredstev oziroma na ustrezno 
nadomestilo, Ima njihova te- 
meljna organizacija pravico do 
uresničevanja določenih pre- 
dnosti pri dobavi energije, su- 
rovin, polizdelkov ali opravlja- 
nje določenih storitev za upo- 
rabnike njihovih proizvodov. 

GOSPODARJENJE V 
ODNOSIH SVOBODNE 
MENJAVE DELA 

Temeljna organizacija, ki 
opravlja družbeno dejavnost 
(dajalec storitev) in temeljne 
organizacije ter drugi uporab- 
niki njenih storitev se v svobo- 
dni menjavi dela v odnosih ne- 
posrednega združevanja dela 
in sredstev oziroma v okviru ali 
prek samoupravne interesne 
skupnosti sporazumevajo tudi 
o pospeševanju in širjenju ma- 
terialne osnove organizacije - 
dajalca storitev oziroma o ra- 
zvoju družbene dejavnosti v 
celoti. 

V Osnutku zakona je prav ta- 
ko predvideno, da se v odno- 
sih svobodne menjave dela za- 
gotavljajo investicijska sred- 
stva za razvoj družbene dejav- 
nosti, predvsem v okviru sa- 
moupravne dogovorjenega 
nadomestila dejavnosti oziro- 
ma za opravljanje storitvene 
(cene storitev) v delu, ki omo- 
goča modernizacijo s sredstvi 
dela temeljne organizacije - 

dajalca storitev in iz namen- 
skih sredstev za uresničevanje 
konkretnih programov, ki se 
zagotavljajo na podlagi zdru- 
ževanja sredstev uporabnikov 
storitev. 

Pri uresničevanju ciljev 
skupnega gospodarjenja, da- 
jalci in uporabniki storitev na 
podlagi skupnega uresničeva- 
nja dohodka oziroma kreditni 
podlagi uporabljajo za pospe- 
ševanje in razširitev materialne 
podlage dela družbenih dejav- 
nosti in druga sredstva. Predv- 
sem gre za sredstva temeljnih 
organizacij in drugih uporab- 
nikov storitev, ki jih združujejo 
v okviru druge samoupravne 
interesne skupnosti zaradi hi- 
trejšega in racionalnejšega 
uresničevanja investicijskega 
programa enega od udeležen- 
cev v skupnem gospodarjenju 
s temi sredstvi, za nadaljnjo 
specializacijo in delitev dela v 
zadovoljevanju skupnih intere- 
sov in potreb uporabnikov sto- 
ritev 

Prav tako dajalci in uporab- 
niki storitev uporabljajo sred- 
stva oblikovana v okviru skup- 
nosti zavarovanja imetja in 
oseb, zaradi vlaganja v razvoj 
družbenih dejavnosti zaradi 
preventivnega odpravljanja 
vzrokov, ki lahko pripeljejo do 
nastopa zavarovalnih prime- 
rov. 

Zbrana sredstva oziroma 
združena v banke ali finančne 
organizacije se prav tako upo- 
rabljajo za vlaganje v družbene 
dejavnosti na podlagi uresni- 
čevanja skupnega dohodka ali 
na kreditni podlagi. 

Dajalci in uporabniki storitev 
urejajo v odnosih skupnega 
gospodarjenja z združenimi 
sredstvi pravice, obveznosti in 
odgovornosti glede pravic za 
povrnitev vrednosti teh sred- 
stev in nadomestilo za gospo- 
darjenje z njimi, po pravilu o 
obliki pravice za trajno, pri- 
merno, in kakovostno zadovo- 
ljevanje skupnih potreb upo- 
rabnikov storitev. 

Prav tako urejajo vprašanja 
odrekanja pravic do povračila 
vrednosti teh sredstev in na 
nadomestilo za gospodarjenje, 
vendar z obveznostjo določe- 
nih temeljnih organizacij druž- 
benih dejavnosti, da z združe- 
nimi sredstvi razširijo in po- 
spešijo svojo materialno osno- 
vo ali dejavnosti kot celoto. 

PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 
DRUŽBENOPO- 
LITIČNIH SKUPNOSTI 

Skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti pri uresničeva- 
nju z ustavo določenih pravic 
in dolžnosti posebej: 
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- zagotavljajo pogoje, da se 
na samoupravni podlagi čim 
bolj skladno in stabilno urejajo 
in uresničujejo odnosi v go- 
spodarjenju z investicijskimi 
sredstvi; 
- sprejemajo ukrepe in dru- 

ge aktivnosti za spodbujanje 
temeljnih in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti, da z združevanjem dela in 
sredstev, posebej na podlagi 
skupnega dohodka, uresniču- 
jejo skupne interese in cilje 
družbenoekonomskega ra- 
zvoja; 

- prej preučijo upravičenost 
nameravanih pomembnejših 
investicijskih vlaganj (pod po- 
goji, ki so določeni z zako- 
nom), s stališča usklajenosti z 
razvojnimi cilji; 

- spodbujajo sprejemanje 
samoupravnih sporazumov o 
medsebojnih odnosih temelj- 
nih organizacij, ki združujejo 
investicijska sredstva za skup- 
no gospodarjenje ali določajo, 

da so določene temeljne orga- 
nizacije zavezane, da izvedejo 
postopek za sprejemanje teh 
samoupravnih siporazumov, če 
je njihov razvoj posebnega po- 
mena za skladno odvijanje 
družbene reprodukcije. 

Osnutek zakona določa, da 
družbenopolitične skupnosti 
sprejemajo ukrepe družbene- 
ga varstva samoupravnih pra- 
vic in družbene lastnine iz 622. 
člena Zakona o združenem de- 
lu odstavitev poslovodnih or- 
ganov, razpustitev delavskega 
sveta in podobno) če so pri 
gospodarjenju z investicijski- 
mi sredstvi bistveno prizadeti 
samoupravni odnosi oziroma 
teže oškodovani družbeni inte- 
resi. 

V Osnutku zakona je po- 
drobno našteto v katerih pri- 
merih bodo, v smislu tega za- 
kona, prizadeti samoupravni 
odnosi, kot tudi kdaj je samou- 
pravna organizacija oškodova- 
la družbene interese. 

PRAVICA DELAVCA DO DELA 
OSEBNEGA DOHODKA IZ 

MINULEGA DELA 
V posebnem delu Osnutka 

zakona so urejene pravice de- 
lavcev do dela osebnega do- 
hodka iz minulega dela. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji materialne proizvodnje 
uresničujejo pravico do dela 
osebnega dohodka iz minule- 
ga dela po prispevku, ki so ga 
dali z rezultati gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi, ki jih upo- 
rabljajo v procesu dela in po- 
slovanja v temeljni organizaci- 
ji, kot tista, ki jih vlagajo v ra- 
zvoj materialne osnove dela ali 
združujejo za vlaganja v dru- 
gih temeljnih organizacijah. 

Delavci določajo rezultate 
gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi v odvisnosti od pove- 
čanega dohodka, ki so ga pri- 
dobili z odločitvami v poslova- 
nju, ekonomičnejši uporabi 
surovin, reprodukcijskega ma- 
teriala, opreme, proizvodnih 
zmogljivosti in obratnih sred- 
stev, z znižanjem stroškov te- 
kočega investicijskega vzdrže- 
vanja in drugih materialnih 
stroškov ter na drugi način. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji za družbene dejavnosti in 
delavci v delovni skupnosti 
uresničujejo pravico do dela 
osebnega dohodka iz minule- 
ga dela po prispevku, ki so ga 
prispevali k rezultatom gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi, 
ki jih v procesu dela in poslo- 
vanja uporabljajo delavci v 
drugih temeljnih organizacijah 
s katerimi ustvarjajo svobodno 
menjavo dela. Pravico do dela 
osebnega dohodka iz minule- 

ga dela lahko ustvarijo tudi po 
prispevku, ki so ga dali z rezul- 
tati gospodarjenja z delovnimi 
sredstvi, drugimi sredstvi, s 
katerimi razpolaga njihova te- 
meljna organizacija in z druže- 
nimi sredstvi. 

SREDSTVA ZA 
OSEBNE DOHODKE IZ 
MINULEGA DELA 

Sredstva za osebne dohod- 
ke iz minulega dela, ki se v 
okviru skupnih sredstev za 
osebne dohodke razporejajo iz 
ustvarjenega čistega dohodka 
temeljne organizacije se dolo- 
čajo v odvisnosti od prispevka, 
ki so ga dali delavci v temeljni 
organizaciji. 

Pri določanju teh sredstev 
se posebej uporabljajo kazalci 
o akumulaciji v primerjavi na 
sredstva dela in poslovanja s 
katerimi temeljna organizacija 
razpolaga, nato o akumulaciji 
v primerjavi na število delav- 
cev, ki so bili udeleženi pri ure- 
sničevanju, povečanem do- 
hodku v primerjavi na višino 
vloženih družbenih sredstev in 
povečanem dohodku v primer- 
javi na število delavcev, ki so 
bili udeleženi v gospodarjenju 
s temi sredstvi. 

Pri določanju sorazmerja po 
katerem se iz ustvarjenega či- 
stega dohodka temeljne orga- 
nizacije razporejajo skupna 
sredstva za osebne dohodke, v 
temeljih plana temeljne orga- 
nizacije delavci določajo tudi 
sorazmerje po katerem se v 

okviru skupnih sredstev za 
osebne dohodke določajo 
sredstva za: osebne dohodke 
minulega dela. 

URESNIČEVANJE 
NAČELA 
SOLIDARNOSTI 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji v samoupravnem splošnem 
aktu urejajo osnove in merila 
po katerih se določajo sred- 
stva za osebne dohodke iz mi- 
nulega dela. 

Prav tako določajo tudi so- 
razmerje rezultatov svojega 
gospodarjenja in vzporejajo 
gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi z rezultati, ki so bili 
ustvarjeni v ustreznem obdob- 
ju v prejšnjih letih, zatem z re- 
zultati, ki so jih ustvarili delav- 
ci v drugih temeljnih organiza- 
cijah v sestavi iste delovne or- 
ganizacije, kakor tudi v drugih 
oblikah v katerih so združili 
delo in sredstva in z rezultati, 
ki so jih ustvarili delavci v dru- 
gih temeljnih organizacijah, ki 
opravljajo iste ali podobne de- 
javnosti. 

Pri uresničevanju načela 
vzajemnosti in solidarnosti 
lahko delavci združijo in upo- 
rabijo del sredstev za osebne 
dohodke iz minulega dela v 
delovni organizaciji v katere 
sestavu je temeljna organiza- 
cija, pod pogoji in na način, ki 
so določeni s samoupravnim 
sporazumom. Ta sredstva lah- 
ko združijo tudi z delavci v te- 
meljnih organizacijah v sesta- 
vu drugih delovnih organiza- 
cij, pod pogoji in na način, ki 
so določeni s samoupravnim 
sporazumom in v skaldu z me- 
rili, ki so določena z družbe- 
nim dogovorom. 

Ta sredstva se uporabljajo 
za uveljavljanje pravic do dela 
osebnega dohodka iz minule- 
ga dela v temeljnih organizaci- 
jah, ki opravljajo dejavnosti, ki 
so nenadomestljiv pogoj za 
življenje in delo delovnih ljudi 
in občanov oziroma, ki so nuj- 
ne za zadovoljevanje skupnih 
družbenih potreb in v katerih 
so pogoji za pridobivanje do- 
hodka takšni, da delavci ne 
morejo uveljavljati pravic do 
dela osebnega dohodka iz'mi- 
nulega dela. 

S samoupravnim sporazu- 
mom je mogoče del sredstev 
za osebne dohodke na podlagi 
minulega dela združiti tudi v 
sklade ali druge samoupravne 
oblike združevanja sredstev za 
uresničevanje osebnih dohod- 
kov na tej podlagi. 

Dele združenih sredstev je 
mogoče, po Osnutku zakona, 
uporabiti tudi za uveljavljanje 
osebnih materialnih pravic na 
podlagi minulega dela s kateri- 

mi je zagotovljena delovna in 
socialna varnost delavcev, po- 
sebej za prekvalifikacijo in za- 
poslovanje. 

SUBJEKTI PRAVIC DO 
OSEBNEGA DOHODKA 
IZ MINULEGA DELA 

Pravico do dela osebnega 
dohodka iz minulega dela ima 
delavec v temeljni organizaciji, 
ki je s svojim delom, skupaj z 
drugimi delavci prispeval k re- 
zultatom gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi, ki jih upo- 
rablja v delovnem procesu in 
zaposlovanju, ki jih vlaga v ra- 
zvoj materialne osnove dela 
ali, ki jih združuje za vlaganje v 
razvoj materialne osnove dela 
v drugih temeljnih organizaci- 
jah. 

Sredstva za osebne dohod- 
ke iz minulega dela se razpo- 
rejajo na delavce po osnovah 
in merilih, ki so določeni s sa- 
moupravnim splošnim aktom 
temeljne organizacije. 

Prispevek delavca v temeljni 
organizaciji k rezultatom go- 
spodarjenja z družbenimi 
sredstvi se določa po osnovah 
in merilih za določanje oseb- 
nega dohodka na podlagi te- 
kočega dela in to v odvisnosti 
od uspešnosti v uporabi druž- 
benih sredstev, od ustvarjenih 
varčevanj v materialu, surovi- 
nah in energiji, kakor tudi ra- 
cionalnost uporabe naravnih 
in drugih pogojev dela. 

Prispevek delavca v temeljni 
organizaciji k rezultatom go- 
spodarjenja z družbenimi 
sredstvi, ki vlaga v razvoj ma- 
terialnih temeljev dela v svoji 
temeljni organizaciji ali zdru- 
žuje v drugih temeljnih organi- 
zacijah, se določa v odvisnosti 
od obsega sredstev, ki so za 
določen čas, v katerem je delal 
in upravljal v temeljni organi- 
zaciji, razporejena iz čistega 
dohodka temeljne organizaci- 
je za investicijsko vlaganje in 
od rezultatov gospodarjenja z 
investicijskimi sredstvi. 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji so pri določanju osnov in 
meril dolžni, da na ustrezen 
način vrednotijo prispevek de- 
lavca, katerega delovna spo- 
sobnost se je v zadnjih letih 
zmanjšala zaradi težkih pogo- 
jev, ki so izvirali iz povečane 
intenzivnosti dela, ki jo zahte- 
vajo naprave, tehnologija in 
organizacija dela in drugih 
okoliščin, ki so bistveno vpli- 
vale na zmanjšanje njegove 
delovne sposobnosti. 

Del osebnega dohodka iz 
minulega dela se določa tudi v 
odvisnosti od prispevka, ki ga 
je posamezni delavec prispe- 
val k povečanju dohodka te- 
meljne organizacije z inovaci- 
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jo, racionalizacijo in drugimi 
oblikami ustvarjalnosti. Ure- 
sničevanje dela osebnega do- 
hodka iz minulega dela ne za- 
deva pravic do posebnega na- 
domestila oziroma na druge 
avtorske pravice, ki so urejene 
z drugim zveznim zakonom. 

Ko v gospodarjenju z druž- 
benimi sredstvi pospešijo te- 
hnično in tehnološko osnovo 
svojega skupnega ali skupne- 
ga družbenega dela in. s tem 
ustvarijo pogoje za racional- 
nejše izkoriščanje naravnih, 
tržnih in drugih izjemnih ugo- 
dnosti, imajo delavci v temeljni 
organizaciji pravico, da v to- 
likšni meri, kolikor so prispe- 
vali k ustvarjanju teh pogojev, 
uporabijo ta del povečanega 
dohodka temeljne organizaci- 
je in to za zaposlovanje, prek- 
valifikacijo in strokovno izpo- 
polnjevanje delavcev. 

PRIDOBIVANJE 
PRAVSC DO 
OSEBNEGA DOHODKA 
!Z MINULEGA DELA 

Pravico do dela osebnega 
dohodka iz minulega dela si 

pridobi delavec v temeljni or- 
ganizaciji, ki je prispeval z re- 
zultati gospodarjenja z druž- 
benimi sredstvi v letih v katerih 
se razporejajo sredstva za 
osebne dohodke delavcev iz 
minulega dela. 

To pravico delavec uresni- 
čuje tudi po prenehanju delov- 
nega razmerja v temeljni orga- 
nizaciji v kateri je prispeval z 
rezultati gospodarjenja. 

Del osebnega dohodka iz 
minulega dela delavec uresni- 
čuje v odvisnosti od prispevka, 
ki ga je v času v katerem je 
sodeloval v gospodarjenju v tej 
temeljni organizaciji, dal za 
uresničevanje rezultatov z 
družbenimi sredstvi, v temeljni 
organizaciji v kateri mu je pre- 
nehalo delovno razmerje v 
skladu s samoupravnimi 
splošnim aktom. 

V končnem obračunu oseb- 
nega dohodka delavca se za 
neuresničen del osebnega do- 
hodka na podlagi minulega 
dela izkazuje čas, osnove in 
merila po katerih bo ustvaril ta 
del osebnega dohodka v te- 
meljni organizaciji v kateri mu 
je prenehalo delovno razmer- 
je, kot tudi čas do katerega bo 
uresničeval to pravico. 

Sredstva za osebne dohod- 
ke iz minulega dela se razpo- 
rejajo na delavce med letom 
začasno, pri določanju perio- 
dičnega obračuna in končno 
konec leta pri določanju zak- 
ljučnega računa temeljne or- 
ganizacije. 

Delavci v delovni skupnosti 
pridobijo in uresničujejo del 
osebnega dohodka iz minule- 
ga dela tudi v temeljnih orga- 
nizacijah za katere opravljajo 
zadeve, ki so skupnega pome- 
na. Njihov prispevek k rezulta- 
tom gospodarjenja se določa 
posebej po vrsti, obsegu in ka- 
kovosti strokovnega in druge- 
ga dela, s katerim so prispevali 
k ustvarjanju pogojev za 
uspešnejše odločanje v go- 
spodarjenju z družbenimi 
sredstvi. Delovni ljudje, ki svo- 
je osebno delo povezujejo v 
sistem samoupravnega zdru- 
ženega dela,razen kmetov in 
delovnih ljudi, ki so združili 
svoje delo in sredstva v obrtne 
in druge zadruge in v odnosih 
trajnejšega poslovnega sode- 
lovanja z organizacijami zdru- 
ženega dela, kot tudi tisti, ki z 
osebnim delom samostojno 
opravljajo profesionalne de- 
javnosti, uresničujejo pravico 

iz minulega deia pod pogoji in 
na način ki ga določa zakon. 

KONČNE DOLOČBE 
V prehodnih in končnih do- 

ločbah Osnutka zakona je pre- 
dvideno, da so delavci v te- 
meljnih organizacijah in delov- 
ni (judje v drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih dolžni, da samoupravne 
splošne akte o uresničevanju 
pravic do dela osebnega do- 
hodka iz minulega dela uskla- 
dijo z določbami zakona naj- 
pozneje v rokU dveh let od dne 
ko bo začel veljati. 

Osnova in merila za pridobi- 
vanje pravic iz minulega dela, 
ki so v nasprotju z določbami 
tega zakona se prenehajo upo- 
rabljati s sprejetjem samou- 
pravnega splošnega akta, naj- 
pozneje v roku treh let od dne- 
va ko začne veljati ta zakon. 

Prispevek delavcev v temelj- 
ni organizaciji k rezultatom 
gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi, kot je predvideno, bo 
določen za obdobje pred spre- 
jetjem tega zakona, samo če je 
tako urejeno s splošnim ak- 
tom. 
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Delovni ljudje in občani hkrati delajo in 

uporabljajo podatke ter informacije 

• Temelji družbenega sistema informiranja so celota vseh družbenih odnosov, v 
katerih delavci in drugi delovni ljudje ter občan: uresničujejo svoje pravice in 
dolžnosti, da so informirani in da informirajo o vseh vprašanjih, pomembnih za njihov 
družbenoekonomski položaj 

• Delovni ljudje in občani kot subjekti družbenega sistema informiranja samostojno 
planirajo, organizirajo in usmerjajo razvoj ter zagotavljajo delovanje sistema, 
skladno s svojimi, skupnimi in splošnimi družbenimi potrebami 

• Javnost in dostopnost podatkov ter informacij vsem subjektom družbenega 
sistema informiranja 

• Informacijski sistem v federaciji zagotavlja podatke in informacije, ki so 
pomembne za vso državo ali pa za delovanje organov in organizacij v federaciji 

• Za zagotavljanje družbenega vpliva, učinkovitosti dela in smotrnega opravljanja 
funkcij se oblikuje Svet družbenega sistema informiranja 

Delegati v Skupščini SFRJ 
so dobili novo besedilo Osnut- 
ka zakona o temeljih družbe- 
nega sistema informiranja in o 
družbenem sistemu informira- 
nja v federaciji (AS 338), ki ga 
je 11. marca 1981 oblikovala 
Komisija Skupščine SFRJ za 
informiranje. Predlog za izdajo 
tega Zakona je Zvezni zbor 
sprejel 3. februarja letos in se 
ob tem zavzel za trifazni posto- 
pek sprejemanja omenjenga 
Zakona. 

V začetku oktobra smo v Po- 
ročevalcu povzeli vsebino Pre- 
dosnutka zakona, saj je med 
delovnimi ljudmi in občani, sa- 
moupravnimi organizacijami 
in skupnostmi in njihovimi de- 
legacijami veliko zanimanje za 
zakonsko urejanje področja 
družbenega sistema informira- 
nja. Po tem času so skupščin- 
ska delovna telesa podrobno 
obravnavala omenjeni zakon- 
ski projek ter posredovale šte- 
vilne pripombe in predloge za 
izpopolnitev besedila Zakona. 
Komisija za informiranje je 
upoštevala vse te pripombe in 
predloge, rezultate vsega tega 
pa je tretja verzija Osnutka za- 
kona. Kakor poudarja njegova 
obrazložitev, so zdaj jasneje 
opredeljeni odnosi v družbe- 
nem sistemu informiranja ter 
pravice in obveznosti vseh 
subjektov v tem sistemu. 

Ker je prišlo do precejšnjih 
sprememb v primerjavi s prejš- 
njim besedilom, v tej številki 
prevzemamo vsebino nove 

verzije Osnutka zakona, o ka- 
terem bo potekala vsestranska 
javna razprava. 

Zakon ureja temelje družbe- 
nega sistema informiranja in 
družbeni sistem informiranja v 
federaciji v celoti in prinaša te- 
meljne smeri nadaljnje gradi- 
tve tega sistema; to je samou- 
pravne, institucionalne in de- 
janske preobrazbe informacij- 
skih služb, ki jim je zbiranje, 
obdelava in dajanje podatkov 
ter informacij temeljna dejav- 
nost oziroma ena od temeljnih 
sestavin njihovega dela. 

TEMELJI 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Osnutek zakona kot temelje 
družbenega sistema informira- 
nja. pojmuje celoto družbenih 
odnosov, v katerih delavci in 
drugi delovni ljudje ter občani, 
organizirani v samoupravne 
organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti 
uresničujejo svoje pravice in 
dolžnosti, da so informirani in 
da informirajo o vseh pojavih 
in vprašanjih, pomembnih za 
njihov družbenoekonomski 
položaj. 

Družbeni sistem informira- 
nja, poudarjajo uvodne določ- 
be Osnutka zakona, je družbe- 
no dogovorjen in urejen si- 
stem pravic in obveznosti sa- 
moupravnih in družbenoeko- 

nomskih subjektov, s katerim 
se zagotavlja smotrno, učinko- 
vito in usklajeno evidentiranje, 
zbiranje klasifikacija, obdela- 
va, posredovanje in dostop- 
nost podatkov in informacij, ki 
so nujno potrebne za delo in 
samoupravljanje, spremljanje, 
usmerjanje in planiranje druž- 
benega razvoja, za usklajeva- 
nje odnosov v družbeni repro- 
dukciji, za opravljanje funkcije 
oblasti in upravljanje z drugimi 
družbenimi zadevami ter za 
delovanje sistema socialistič- 
nega samoupravljanja v celoti. 

Družbeni sistem informira- 
nja in sistem javnega informi- 
ranja sta dela enotnega siste- 
ma informiranja. 

Subjekti družbenega siste- 
ma informiranja so delavci in 
drugi delavni ljudje ter občani, 
združeni v temeljne in druge 
organizacije združenega dela 
in njihove asociacije, v krajev- 
ne skupnosti, druge samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti, v družbenopolitične 
skupnosti in organizacije, ki 
gradijo družbeni sistem infor- 
miranje in ga opravljajo. Sub- 
jekti samostojno planirajo, or- 
ganizirajo in usmerjajo razvoj, 
opravljajo in zagotavljajo delo- 

vanje družbenega sistema in- 
formiranja v skladu s svojimi 
skupnimi in splošnimi družbe- 
nimi potrebami. 

Delovni ljudje in občani 
hkrati dajajo in uporabljajo in- 
formacije in podatke kar vse- 
binsko opredeljuje samou- 
pravne odnose v družbenem 
sistemu informiranja. 

Oblikovanje, razvoj in delo- 
vanje tega sistema izhajajo 
predvsem iz družbenega do- 
govarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja v sistemu, iz 
planiranja in usmerjanja tega 
procesa. Prav tako je po- 
membno določanje informa- 
cijskih potreb in vsebine, po- 
membne za vse subjekte druž- 
benega sistema informiranja 
kakor tudi zagotavljanje do- 
stopnosti in pošiljanja podat- 
kov ter informacij pod enakimi 
pogoji vsem sistemskim sub- 
jektom. 

Enotno delovanje, usklaje- 
vanj in delitev dela oziroma us- 
klajevanje in povezovanje po- 
datkov ter postopkov v okviru 
družbenega sistema informira- 
nja se zagotavlja s skupnimi 
osnovami, usklajenimi delov- 
nimi programi, standardi, 
enotno metodologijo, eviden- 
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cami in registri. Z enotnimi evi- 
dencami in registri so zagotov- 
ljene enotne baze podatkov 
kot temeljni vir podatkov in in- 
formacij za lastne in skupne 
potrebe subjektov družbenega 
sistema informiranja. 

INFORMIRANJE 
DELOVNIH LJUDE IN 
OBČANOV 

Po Osnutku je temelj druž- 
benega sistema informiranja 
informiranje delavcev v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela in delovnih ljudi ter obča- 
nov v krajevnih skupnostih. 
Delavcem v organizacijah 
združenega dela je potrebno 
zagotavljati tiste podatke in in- 
formacije, ki so pomembne 
predvsem za pripravo in skle- 
panje samoupravnih sporazu- 
mov o združevanju, za pripra- 
vo ir. sprejemanje temeljev 
plana in planov organizacije, 
za ugotavljanje ter razporeja- 
nje celotnega prihodka in do- 
hodka in podobno. 

Delovnim ljudem in obča- 
nom v krajevnih skupnostih, 
občinah, republikah in pokraji- 
nah ter v federaciji mora druž- 
beni sistem informiranja nuditi 
tiste podatke, ki so pomembni 
za njihovo odločanje v krajev- 
nih skupnostih oziroma za 
izvajanje oblasti in upravljanje 
z drugimi družbenimi zadeva- 
mi v družbenopolitičnih skup- 
nostih. Hkrati se delovnim lju- 
dem in občanom, ki zadovolju- 
jejo svoje potrebe in interese v 
okviru ali prek samoupravnih 
interesnih skupnostih zago- 
tavljajo tisti podatki in infor- 
macije, ki so pomembni za pri- 
pravo in sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o ustanavlja- 
nju samoupravne interesne 
skupnosti, za pripravo in spre- 
jetje planov in programov nji- 
hovega dela ter razvoja, kakor 
tudi za odločanje o pogojih in 
načinih uresničevanja svobo- 
dne menjave dela in medse- 
bojnih odnosov v tej menjavi, v 
okviru ali prek samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

INFORMACIJSKE 
SLUŽBE 

Za zbiranje, obdelavo in pri- 
kazovanje podatkov ter infor- 
macij se lahko, predlaga 
Osnutek zakona, v družbeno- 
političnih skupnostih oblikuje- 
jo informacijske službe. Te 
morajo pravočasno, resnično, 
celovito in na pristopen način 
dajati podatke in informacije. 
Lahko so ustanovljene kot sa- 
mostojne organizacije ali pa 
delujejo v sestavu drugih orga- 
nizacij ter skupnosti oziroma 
organov družbenopolitičnih 

skupnosti. Ob taki rešitvi je za- 
pisana tudi alternativa, in si- 
cer, da se stališče o načinu 
organiziranja ne določi v Za- 
konu. 

Informacijske službe med 
seboj sodelujejo pri izvajanju 
enotnega delovanja in poveza- 
nosti vseh delov družbenga si- 
stema informiranja. 

Osnutek zakona vsebuje tu- 
di načelo o javnosti in dostop- 
nosti podatkov delavcem in 
drugim delovnim ljudem in ob- 
čanom oziroma vsem subjek- 
tom družbenega sistema infor- 
miranja. Javnost podatkov, ki 
se zagotavlja z družbenim si- 
stemom informiranja, se lahko 
omeji le z zakonom ali samou- 
pravnim splošnim aktom. 

Pri zagotavljanju družbene- 
ga vpliva na oblikovanje, delo- 
vanja in razvoj družbenega si- 
stema informiranja, se obliku- 
jejejo ustrezna družbena te- 
lesa. 

INFORMACIJSKI 
SISTEM FEDERACIJE 

Osnutek zakona v poseb- 
nem delu ureja družbeni si- 
stem informiranja v federaciji. 
Med drugim je določeno, da se 
s tem sistemom zagotavljajo 
podatki in informacije, ki so 
pomembni za vso državo, 
vključno tudi dejstva, podatki 
in informacije, ki so pomembni 
za uresničevanje funkcij orga- 
nov in organizacij v federaciji. 

Usklajeno delovanje družbe- 
nega sistema informiranja v fe- 
deraciji se predvsem zagotav- 
lja z usklajevanjem in povezo- 
vanjem delovanja organov in 
organizacij v federaciji, s pro- 
grami statističnih raziskovanj, 
pomembnimi za vso državo 
(hkrati je kot alternativna mož- 
nost predvideno črtanje tega 
stališča) in usklajevanje pro- 
grama dela informacijskih 
služb v federaciji. 

Podatke in informacije, ki jih 
zagotavlja družbeni sistem in- 
formiranja v federaciji uporab- 
ljajo Skupščina SFRJ, Pred- 
sedstvo SFRJ, Zvezni izvršni 
svet in zvezni upravni organi, 
zvezne organizacije in drugi 
zvezni organi, organi družbe- 
nopolitičnih organizacij in 
drugih družbenih organizacij 
na ravni federacije, kakor tudi 
pristojni organi republik in av- 
tonomnih pokrajin. Mimo tega 
uporabljajo te podatke tudi de- 
lavci in drugi delovni ljudje in 
občani pri uresničevanju svo- 
jih družbenoekonomskih ter 
drugih samoupravnih pravic in 
obveznosti. 

Po zakonskem osnutku se z 
družbenim sistemom informi- 
ranja v federaciji zagotavljajo 
podatki in informacije, ki so 

pomembni predvsem za pri- 
pravo in sklepanje dogovorov 
o temeljih družbenega plana 
Jugošl&vije, za pripravo in 
sprejemanje projekcij plačilne 
in devizne bilance države, pro- 
jekcij plačilnih in deviznih po- 
zicij republik in pokrajin ter 
proračuna in zakjlučnega ra- 
čuna proračuna federacije. 

Glede informacijskih služb 
ter drugih organov in organi- 
zacij v federaciji je predvideno, 
da opravljajo naloge, ki med 
drugim zadevajo pripravo pro- 
gramov evidentiranja, zbira- 
nja, obdelave in prikazovanja 
podatkov in informacij, vode- 
nje evidenc in organiziranje 
popisov, evidentiranje, zbira- 
nje, obdelavo in prikazovanje 
podatkov in informacij, po- 
membnih za vso državo, ki so 
ključni za opravljanje funkcij 
organov in organizacij v fede- 
raciji, ki so ustanovile te 
službe. 

NALOGE IN 
DELOKROG 
POSAMEZNIH 
INFORMACIJSKIH 
SLUŽB 

Osnutek zakona podrobneje 
določa položaj in naloge posa- 
meznih informacijskih služb v 
federaciji. Tako je predvideno, 
da statistična služba opravlja 
metodološke priprave za stati- 
stična raziskovanja, pomemb- 
na za vso državo in organizira 
ta raziskovanja, evidentira, 
zbira, obdeluje in prikazuje 
statistične podatke ter infor- 
macije, ki so pomembne za 
vso Jugoslavijo, ter pripravlja 
tudi predloge za določanje 
standardov statističnih razi- 
skovanj in podobno. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva evidentira, zbira, ob- 
deluje in prikazuje podatke in 
informacije, ki med drugim 
osvetljujejo poslovanje organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev, rezultate dela delav- 
cev in razporejanje dohodka, 
položaj in izpolnjevanje pred- 
pisanih obveznosti uporabni- 
kov družbenih sredstev, izvaja- 
nje družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov iz 
njenega delokroga. 

Za Narodno banko Jugosla- 
vije je predvideno, da na teme- 
ljil finančnih in denarnih gi- 
banj, evidentira, zbira in obde- 
luje podatke ter informacije ter 
pripravlja analize položaja na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino in na področju kre- 
ditnomonetarnih gibanj v dr- 
žavi in v tujini. 

Informacijske službe v fede- 
raciji, ki jih ustanovijo organi, 

organizacije in skupnosti na 
ravni federacije usklajujejo 
svoje programe evidentiranja, 
zbiranja in obdelave podatkov 
s programi drugih informacij- 
skih služb v federaciji. Nadalje 
morajo informacijske službe 
tudi nenehno izpopolnjevati in 
usklajevati evidence, metodo- 
logije in standarde, ki jih pri- 
pravljajo pri opravljanju nalog 
iz svojih delokrogov. Ti stan- 
dardi in metodologije so javne 
in dostopne, objavljajo pa se v 
ustreznih uradnih glasilih in- 
formacijskih služb. 

Stališče o sodelovanju infor- 
macijskih služb v federaciji z 
ustreznimi informacijskimi 
službami, organi in organiza- 
cijami v republikah in pokraji- 
nah, je zaenkrat sprejeto v 
dveh inačicah. Po prvi te služ- 
be vzpostavijo stike z ustrezni- 
mi službami v republikah in 
pokrajinah, po drugi verziji (al- 
ternativni) pa se povezujejo z 
ustreznimi službami. 

USTANOVITEV 
DRUŽBENEGA SVETA 

Osnutek omenja tudi, kako 
se bodo v družbenem sistemu 
informiranja v federaciji zago- 
tavljali družbeni vpliv, učinko- 
vitost dela in smotrno oprav- 
ljanje funkcij. Predvideva usta- 
novitev Sveta družbenega si- 
stema informiranja v federaci- 
ji, ki bi ga sestavljali: dva dele- 
gata Skupščine SFRJ, delegat 
Zveznega izvršnega sveta, 
Centralnega komiteja ZKJ, 
Zvezne konference SZDLJ, 
Sveta Zveze sindikatov Jugo- 
slavije, Gospodarske zbornice 
Jugoslavije in skupščin repu- 
blik in pokrajin. 

Po položaju so člani Sveta 
funkcionar, ki vodi Zvezni za- 
vod za statistiko, generalni di- 
rektor Službe družbenega 
knjigovodstva in guverner Na- 
rodne banke Jugoslavije. Člani 
Sveta pa so tudi strokovnjaki, 
ki jih imenuje Skupščina SFRJ 
ali, kakor je variantno predla- 
gano, pri delu Sveta sodelujejo 
tudi ustrezni strokovnjaki. 

Svet bo obravnaval vpraša- 
nja, ki zadevajo urejanje teme- 
ljev družbenega sistema infor- 
miranja v federaciji, politiko 
razvoja tega sistema, plane in 
programe informacijskih služb 
v federaciji in njihovo usklaje- 
vanje ter funkcionalno pove- 
zovanje, kakor tudi druga 
vprašanja. 

Svet voli predsednika iz vrst 
svojih članov za leto dni, koli- 
kor traja mandat. Prav tako 
Svet sprejema poslovnik o or- 
ganizaciji in načinu svojega 
dela. Zaradi strokovne koordi- 
nacije in izvajanja svojih sta- 
lišč, mnenj in predlogov Svet 
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kot svoje delovno telo oblikuje 
koordinacijsko strokovno ko- 
misijo družbenega sistema in- 
formiranja v federaciji. Besedi- 
lo Osnutka tudi natančneje do- 

loča dela in naloge, ki jih 
opravlja to telo. 

Poseben del Osnutka pa 
vsebuje kazenske določbe, ki 
omogočajo izrekanje denarnih 

kazni posameznim subjektom 
družbenega sistema informira- 
nja zaradi prekrškov na tem 
področju. Med drugim je pred- 
pisana denarna kazen, ko kdo 

ne da podatkov oziroma infor- 
macije, čeprav je tako določe- 
no z zakonom, ali pa, če so 
posredovane lažne in nepo- 
polne informacije. 

V 

poročevalec 

( 

19 



ANALIZE IN OCENE 

Krajevne skupnosti postajajo vse bolj 

oblika humane integracije in solidarnosti 

na kraju bivanja   

• S sprejetjem resolucije je bil pospešen proces samoupravne preobrazbe krajevnih 
skupnosti v vseh okoljih 

• V 14.000 krajevnih skupnostih v naši državi je 8.000 potrošniških svetov 

9 Krajevni samoprispevek je še vedno pomemben vir sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb 

• Nadaljuje se aktivnost za noveliranje statutov krajevnih skupnosti in sprejetje 
posebnih republiških in pokrajinskih zakonov o krajevnih skupnostih 

Dve leti je minilo, kar je 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
sprejel Resolucijo o nadalj- 
njem razvoju krajevnih skup- 
nosti. Ob tej priložnosti je Od- 
bor Zveznega zbora za d ružbe- 
nopolitične odnose pripravil 
Poročilo o rezultatih izvajanja 
Resolucije, ki ga bodo kmalu 
obravnavali v Zveznem zboru. 

V okviru pripravljanja tega 
poročila so bili v vseh republi- 
kah in pokrajinah pogovori o 
vprašanjih, ki so pomembna za 
ugotavljanje in ocenjevanje 
prvih rezultatov pri izvajanju 
stališč in smeri akcij iz Resolu- 
cije. Ob neposrednem priprav- 
ljanju poročila so v razgovorih 
sodelovali člani Odbora za 
družbenopolitične odnose. 
Odbor je uresničil tudi nepo- 
sredno sodelovanje z Zvezno 
konferenco »Krajevne skupno- 
sti in družina«, kot tudi z 
ustreznimi oblikami delovanja 
republiških in pokrajinskih 
konferenc SZDL. 
AKTIVNOST ZA 
IZVAJANJE 
RESOLUCIJE 
Od kar je bila sprejeta resolu- 
cija, je minilo relativno malo 
časa, da bi lahko dali popol- 
nejšo oceno o izvajanju reso- 
lucije. V Poročilu pa je poudar- 
jeno, da je preteklo obdobje 
vseeno zadostno, da pokaže 
ali so osnovna stališča resolu- 
cije sprejeta, kaj smo storili za 
njihovo izvajanje in kaj bo še 
treba storiti za učinkovitejše 
uresničevanje ustavne kon- 
cepcije krajevne skupnosti. 

Ugodno je bilo ocenjeno ši- 
roko vključevanje aktivistov ip 
delovnih ljudi ter občanov v 
krajevni skupnosti v uresniče- 
vanje stališč Resolucije. Pri 
tem skupnem delu, pri kate- 
rem je bila Socialistična zveza 
glavno gibalo, so sodelovale 
organizacije zveze komuni- 
stov, Sindikata, Zveze sociali- 
stične mladine, skupščine ob- 
čin kot tudi izvršni in upravni 
organi. 

Na ravni republike oziroma 
pokrajine so razvoj in delova- 
nje krajevnih skupnosti orga- 
nizirano in nenehno spremlja- 
le družbenopolitične organiza- 
cije, predvsem ustrezne sekci- 
je republiških oziroma pokra- 
jinskih konferenc Socialistične 
zveze. V nekaterih republikah 
in pokrajinah so organizirali 
republiška oziroma pokrajin- 
ska ter regionalna in občinska 
posvetovanja o uresničevanju 
vloge krajevne skupnosti v 
skladu s stališči Resolucije. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
so Resolucijo zelo pozitivno 
ocenili in sprejeli zlasti v sa- 
moupravni bazi. Na podlagi 
prvih rezultatov je lahko ugo- 
toviti, da se je proces samou- 
pravne preobrazbe krajevne 
skupnosti začel v vseh okoljih 
in da so se krajevne skupnosti 
v znatni meri uveljavile kot te- 
meljne skupnosti, v katerih de- 
lovni ljudje in občani neposre- 
dno uresničujejo svoje inte- 
rese. 

To pa pomeni, da moramo 
na proces usklajevanja razvoja 
in dela krajevnih skupnosti z 

ustavo in stališči Resolucije 
gledati kot na dolgoročen pro- 
ces in nalogo, kar pa zahteva 
nadaljno nepretrgano aktiv- 
nost vseh družbenih subjek- 
tov. 

SAMOUPRAVNA 
ORGANIZACIJA 
KRAJEVNE 
SKUPNOSTI 

Po tem ko je bila sprejeta 
Resolucija o nadaljnjem razvo- 
ju krajevnih skupnosti, se je 
samoupravna organizacija 
krajevnih skupnosti znatno 
spremenila in v bistvu uskladi- 
la s postavkami tega skupščin- 
skega dokumenta. Dosegli 
smo nove uspehe pri nadaljnji 
demokratizaciji odločanja v 
vprašanjih, ki so skupnega po- 
mena, posebej pa je močneje 
izraženo odločanje občanov 
na referendumih in drugih 
oblikah osebnega izrekanja. 

Glede na udeležbo občanov 
na zborih pa v več krajevnih 
skupnostih poudarjajo, da je 
neznatna in da v praksi še ve- 
dno ni dovolj izražena usmeri- 
tev k specializiranim intere- 
snim zborom občanov. Še ve- 
dno se ne razpravlja o konkret- 
nih, življenjskih vprašanjih, ker 
še vedno nismo zagotovili, da 

bi pri odločanju o takšnih 
vprašanjih sodelovali tisti, ki 
so najbolj zainteresirani. 

V Poročilu sta posebej pou- 
darjeni dve obliki uresničeva- 
nja samoupravljanja delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. Gre za vaške od- 
bore in odbore sosesk in od- 
bore mestnih naselij, ki so jih 
oblikovali v SR Sloveniji, ki 
predstavljajo delegatsko osno- 
vo in oporo za delo članov de- 
legacij in delegatov v skupšči- 
ni krajevne skupnosti in drugih 
njenih organih. Podobno kot ti 
odbori so na področju SAP 
Vojvodine oblikovane samou- 
pravne enote, kot oblike ure- 
sničevanja samoupravljanja za 
posamezne dele krajevne 
skupnosti. 

Po sprejetju Resolucije, so 
bile v večini krajevnih skupno- 
sti ustanovljene skupščine 
krajevnih skupnosti, v manj- 
šem številu krajevnih skupno- 
sti pa so bili ustanovljeni sveti. 
Skupščine krajevnih skupnosti 
v praksi še ne delujejo dovolj 
učinkovito, redko se sestajajo, 
v njih niso dovolj izraženi dele- 
gatska pobuda in odgovor- 
nost. V mnogih primerih niso 
natančno razmejene pristojno- 
sti med skupščino krajevne 
skupnosti in njenim izvršnim 
organom, vloga katerega je 
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največkrat preveč poudarjena, 
zlasti pri dejanskem odločanju 
o materialnih in drugih bistve- 
nih vprašanjih razvoja krajev- 
nih skupnosti. 

Delegacije za skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
so bile pri dosedanjem delu 
zelo dejavne, kar je pripomo- 
glo, da se tudi zbori krajevnih 
skupnosti občinskih skupščin 
vse bolj uveljavijo. Delegacije 
za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti so bile v 
primerjavi z delegacijami kra- 
jevnih skupnosti za skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 
dokaj manj dejavne. Njihovo 
delovanje v marsičem otežuje 
tudi to, ker še niso ustanovlje- 
ne ali pa se počasi ustanavljajo 
temeljne skupnosti in enote 
samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Za uresničevanje pobude to- 
variša Tita o pospeševanju ko- 
lektivnega dela, odločanja in 
odgovornosti v krajevni skup- 
nosti je nujno, je rečeno v gra- 
divu, odpraviti dosedanjo 
prakso udejstvovanja premaj- 
hnega števila aktivistov v kra- 
jevni skupnosti in zajeti čim 
širši krog delovnih ljudi in ob- 
čanov. 

S sprejetjem Resolucije je 
samoupravno organiziranje 
stanovalcev dobilo v praksi 
močno podporo. Tako so bili 
po približnih ocenah v nekate- 
rih okoljih v zadnjih dveh letih 
ustanovljeni številni hišni sveti 
(več kot 800). Spodbujen je bil 
tudi razvoj ustreznih oblik sa- 
moupravnega sodstva, predv- 
sem poravnalnih svetov in to 
posebej v vaških krajevnih 
skupnostih. 

Položaj strokovne službe v 
krajevnih skupnostih je prav 
tako ocenjen kot eno izmed 
aktualnih vprašanj celotnega 
organiziranja v krajevnih skup- 
nostih. Zato moramo v nasled- 
njem obdobju temu vprašanju 
posvetiti ustrezno pozornost, 
saj je ustrezna organizacija teh 
služb ena izmed predpostavk 
za uresničevanje ustavne vlo- 
ge krajevne skupnosti. 

RAZVOJ DRUŽBENO- 
EKONOMSKIH 
ODNOSOV V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Posebna pozornost je v Po- 
ročilu posvečena nadaljnjemu 
razvoju družbenoekonomskih 
odnosov v krajevni skupnosti. 
Podrobneje so obdelana stali- 
šča Resolucije, ki se nanašajo 
na samoupravno planiranje, 
materialno podlago samou- 
pravljanja krajevnih skupnosti, 
povezovanje delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupno- 

stih i organizacijami združe- 
nega dela in drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in 
skupnostmi, na spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva 
in usklajevanje interesov de- 
lovnih ljudi kot proizvajalcev in 
porabnikov. 

Čeprav smo pri uresničeva- 
nju sistema samoupravnega 
planiranja v krajevnih skupno- 
stih dosegli začetne uspehe, v 
velikem številu krajevnih 
skpnosti pri pripravi razvojnih 
planov ni bilo potrebnega so- 
delovanja in povezanosti orga- 
nizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti in samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 
V mnogih organizacijah zdru- 
ženega dela se planiranje pre- 
več ustavlja v delovnin organi- 
zacijah. 

V Poročilu je prav tako opo- 
zorjeno, da v praksi razvojni 
plani krajevnih skupnosti naj- 
pogosteje ne zajemajo vpra- 
šanj razvoja bistvenih samou- 
pravnih družbenoekonomskih 
odnosov in prostorskega ra- 
zvoja. Prav tako združevanje 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb v krajevni 
skupnosti ni uveljavljeno kot 
integralni del procesov sa- 
moupravnega planiranja. 

Kar zadeva zagotovljanje 
materialnih osnov samou- 
pravljanja krajevnih skupnosti 
je v Poročilu ocenjeno, da je 
Resolucija dala pomemben 
prispevek glede načina zago- 
tavljanja oziroma združevanja 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupno- 
sti ter za zagotavljanje sred- 
stev za splošne družbene po- 
trebe. 

Vendar je v praksi krajevni 
samoprispevek še vedno naj- 
važnejši vir sredstev za zado- 
voljevanje skupnih potreb 
medtem ko so bili pri združe- 
vanju sredstev delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti 
ter zainteresiranih temeljnih 
organizacijah združenega dela 
in samoupravnih interesnih 
skupnosti doseženi šele začet- 
ni uspehi. 

V krajevni skupnosti so v 
glavnem preslabo razvite obli- 
ke svobodne menjave dela in 
združevanja sredstev na tej 
podlagi. Sredstva za določene 
splošne družbene potrebe se 
najpogosteje zagotavljajo iz 
občinskega proračuna, pri tem 
pa se ne izhaja dovolj iz zahtev 
Resolucije, da se predhodno z 
dogovorom o temeljih razvoj- 
nega plana občine določijo 
minimumi splošnih družbenih 
potreb in viri sredstev za njiho- 
vo zadovoljevanje. 

Pri neposrednem povezova- 
nju in sodelovanju med krajev- 

nimi skupnostmi in temeljnimi 
organizacijami združenega 
dela v posameznih okoljih je 
opaziti pomembne uspehe, 
vendar je tudi poudarjeno, da 
nista dovolj sistematična in 
planirana. Razlogi za tako sta- 
nje so med drugim tudi v pre- 
slabi dejavnosti Zbora združe- 
nega dela in Zbora krajevnih 
skupnosti pri sprožanju in 
usmerjanju tega sodelovanja. 
Z druge strani pa je bil določen 
napredek dosežen glede sode- 
lovanja, povezovanja in zdru- 
ževanja med krajevnimi skup- 
nostmi. 

V Resoluciji je posebej pou- 
darjena vloga krajevnih skup- 
nosti pri spodbujanju razvoja 
drobnega gospodarstva. V 
zvezi s tem so stališča tega do- 
kumenta spodbudno delovala 
na to, da se v krajevnih skup- 
nostih posveča večja pozor- 
nost razvoju drobnega gospo- 
darstva. Toda krajevna skup- 
nost še ne more vplivati na 
davčno politiko in na pogoje 
za razvoj drobnega gospodar- 
stva. Zaradi visokih davčnih 
stopenj se občutno zmanjšuje 
število obrtnih delavnic. Prav 
tako je tudi ovira to, ker ni na- 
tančnih urbanističnih načrtov 
pa tudi odtujenost delovnih 
ljudi in občanov od urbanistič- 
nega prostorskega planiranja. 

V delu Poročila, kjer je govo- 
ra o vlogi krajevne skupnosti 
pri nadaljnjem razvoju sociali- 
stičnih družbenih odnosov v 
kmetijstvu in na vasi je pou- 
darjen uspešen začetek proce- 
sa samoupravnega organizira- 
nja kmetov in njihovega vklju- 
čevanja v sistem združenega 
dela. 

Glede na dejstvo, da obsta- 
jajo družbenoekonomske in 
politične predpostavke za bolj- 
še uspehe pri združevanju 
kmetov in v kmetijski proi- 
zvodnji, je nujna širša družbe- 
na akcija v vseh vaških krajev- 
nih skupnostih in občinah, da 
bi se še bolj pospešilo samou- 
pravno interesno organiziranje 
kmetov z njihovim medseboj- 
nim združevanjem in vključe- 
vanjem v sistem združenega 
dela. 

Ko je govor o usklajevanju 
interesov delovnih ijudi kot 
proizvajalcev in kot potrošni- 
kov v krajevnih skupnostih je v 
Poročil'i naveden podatek, da 
je v obdobju od sprejetja Re- 
solucije število potrošniških 
svetov naraslo za okrog 1.000, 
tako da jih je sedaj pri nas 
okrog 8.000 od skupaj 14.000 
krajevnih skupnosti. Določen 
napredek je bil dosežen tudi 
pri sklepanju samoupravnih 
sporazumov v katerih so dolo- 
čene vzajemne obveznosti or- 
ganizacij združenega dela na 

področju proizvodnje ter de- 
lovnih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih kot potroš- 
nikov in uporabnikov storitev. 

Vendar potrošniški sveti v 
mnogih krajevnih skupnostih 
niso dovolj učinkoviti in se po- 
gosto omenjujejo na nekakšne 
splošne kritične tribune, na- 
mesto, da bi se organizirali in 
delovali ob najneposrednej- 
šem sodelovanju, samouprav- 
nem dogovarjanju in srečujo- 
čem se planiranju s temeljnimi 
orgnanizacijami združenega 
dela, ki se ukvarjajo s preskr- 
bovanjem delovnih ljudi in ob- 
čanov. Poleg tega se dejavnost 
potrošniških svetov pogosto 
omejuje le na trgovino, name- 
sto, da bi se razširila tudi na 
gostinstvo, obrt in podobne 
storitve, dejavnost servisov za 
pomoč družini in gospo- 
dinjstvu, drobno gospodarstvo 
in celotno proizvodnjo blaga 
za neposredno proizvodnjo. 

POVEČANJE ŠTEVILA 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je prišlo po sprejetju Resoluci- 
je do postopnega povečevanja 
števila krajevnih skupnosti v 
vseh republikah in pokrajinah. 
Pri tem je zelo poudarjeno 
preoblikovanje velikih krajev- 
nih skupnosti oziroma obliko- 
vanje manjših. Proces pa ni bil 
v vseh sredinah enakomeren, 
tako, da so bili nekje doseženi 
zelo dobri uspehi (v Skopju, 
Tuzli, Titogradu, Ljubljani, Vu- 
kovaru, Smederevski Palanki), 
ponekod pa je stanje še vedno 
nespremenjeno. 

Vendar je sprejetje Resolu- 
cije spodbudilo in v veliki meri 
pospešilo proces zmanjševa- 
nja števila velikih krajevnih 
skupnosti. Z oblikovanjem 
manjših krajevnih skupnosti, 
je poudarjeno v poročilu, je 
omogočeno uresničevanje nji- 
hove primarne funkcije. Na ta 
način postajajo krajevne skup- 
nosti vse bolj oblika humane 
skupnosti ljudi in solidarnosti 
na kraju stanovanja in skupno- 
sti neposrednih ljudskih sti- 
kov. 

Glede meril za oblikovanje 
krajevnih skupnosti, ki so do- 
ločena v Resoluciji so določe- 
ne dileme. Ponekod se krajev- 
ne skupnosit oblikujejo za več- 
je število naselij, v večjih nase- 
ljih pa oblikujejo več krajevnih 
skupnosti. Tako je okrog 30 
odstotkov krajevnih skupnosti 
oblikovanih za dve ali več na- 
selij, 23 odstotkov krajevnih 
skupnosti pa je bilo oblikova- 
nih za tri ali več naselij. Za šest 
ali več naselij je bilo oblikova- 
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nih okoli tisoč krajevnih skup- 
nosti. 

Medtem ko je bilo v vaških 
naseljih v glavnem sprejeto 
načelo - eno naselje ena kra- 
jevna skupnost, je pri določa- 
nju velikosti v praksi za večino 
krajevnih skupnosti v mestih 
veljalo, za merilo število prebi- 
valcev, ki živijo na. njihovem 
področju. Tako ima večina teh 
krajevnih skupnosti od 2.000 
do 5.000 prebivalcev, vendar 
pa so v posameznih mestih tu- 
di take, ki imajo 20.000 in več 
prebivalcev, oblikovana pa so 
kot ena krajevna skupnost. Ta- 
ko se krajevna skupnost v teh 
okoljih ne rnore uveljaviti ne 
samo kot primarna skupnost 
ampak tudi ne humana skup- 
nost oziroma »razširjena dru- 
žina«. 

V občinah kjer je glavni vir 
prihodkov krajevnih skupnosti 
še vedno občinski proračun, je 
čutiti določen odpor do pove- 
čanja števila krajevnih skup- 
nosti. Vse to kaže na to, da je 
treba ta merila še nadalje kon- 
kretizirati in objektivizirati, 
odvisno od posebnosti naselij, 
v katerih se oblikujejo krajevne 
skupnosti. 

SAMOUPRAVNO 
INTERESNO 
ORGANIZIRANJE V 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTIH 

Pri izvajanju stališč iz reso- 
lucije glede samoupravnega 
interesnega organiziranja v 
krajevnih skupnostih so bili 
doseženi šele začetni uspehi. 
V poročilu je poudarjeno, daje 
na to vplivalo več razlogov. V 
večini občin še ni nujne vzaje- 
mne povezanosti samouprav- 
nega odločanja v krajevnih 
skupnostih in samoupravnih 

interesnih skupnostih. Delega- 
cije in delegati krajevnih skup- 
nosti še vedno resnično ne od- 
ločajo o politiki in usmerjanju 
sredstev, ki jih delavci izločajo 
za skupne potrebe kot prispe- 
vek za samoupravne interesne 
skupnosti. 

Eden izmed pomembnih ra- 
zlogov, ki ..bistveno otežujejo 
nadaljnji razvoj samoupravnih 
odnosov v okviru samouprav- 
ne interesne skupnosti je ta, 
kot je poudarjeno v gradivu, da 
ne obstajajo temeljne skupno- 
sti in enote samoupravne inte- 
resne skupnosti v krajevni 
skupnosti. 

VLOGA DRUŽBENO- 
POLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

V okviru prizadevanj za sa- 
moupravno preobrazbo kra- 
jevnih skupnosti je bila Socia- 
listična zveza, kot najširša 
fronta organiziranih sociali- 
stičnih sil, skupaj z Zvezo ko- 
munistov, glavna pobudnica in 
nosilka družbene akcije za na- 
daljnji razvoj in uveljavitev kra- 
jevne skupnosti. 

Še vedno pa je čutiti neza- 
dostno dejavnost temeljnih 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. Premajhno pa tudi udej- 
stvovanje delavcev iz združe- 
nega dela v družbenopolitič- 
nih dejavnostih na območju, 
kjer stanujejo. Upoštevajoč to, 
bo treba ustvariti pogoje za- 
bolj organizirano povezovanje 
družbenopolitične dejavnosti 
delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela z dejavnostmi v 
krajevnih skupnostih. V tem 
pogledu je koristna tudi prak- 
sa v nekaterih okoljih (na pri- 
mer v SR Sloveniji), da se usta- 
novijo koordinacijski odbori 

■sindikata v krajevnih skupno- 
stih. 

NOVELIRANJ^ 
STATUTOV 
KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI IN IZDAJA 
POSEBNIH ZAKONOV 

Vzporedno s pripravo Reso- 
lucije, zlasti v letu 1978, v času 
javne razprave o Osnutku re- 
solucije so se začele nujne 
spremembe statutov večine 
krajevnih skupnosti. Proces 
noveliranja ni potekal povsod 
z enako hitrostjo, širino in do- 
slednostjo. V obdobju od leta 
1974 do 1978 so namreč v ve- 
čini krajevnih skupnosti spre- 
jeli določene spremembe teh 
statutov, v zadnjih letih pa so 
popolneje usklajene statutar- 
ne rešitve s stališči Resolucije. 
Nekatere krajevne skupnosti 
počasneje novelirajo statute 
oziroma povezujejo to s spre- 
jetjem posebnih zakonov o 
krajevnih skupnostih. 

V zvezi s tem so v večini re- 
publik in pokrajin sprejeli 
opredelitev Resolucije, da se z 
ustreznim zakonom uredijo 
osnovna vprašanja, ki so po- 
membna za uresničevanje 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti. Prevladuje mnenje, 
da bi s sprejetjem posebnih 
zakonov odpravili določene di- 
leme razvoja krajevnih skup- 
nosti in zagotovili nujno enot- 
nost glede osnovnih rešitev 
oblikovanja in samoupravne 
organiziranosti krajevnih 
skupnosti. S tem bodo obe- 
nem odpravljene določene te- 
žave, ki so zavirale hitrejše in 
učinkovitejše uresničevanje 
samoupravne, politične in 
družbene vloge krajevne skup- 
nosti v sistemu socialističnega 
samoupravljanja. 

SKLEPNE 
UGOTOVITVE 

Na koncu poročila je nekaj 
sklepnih ugotovitev, kjer je 
poudarjena potreba, da sa- 
moupravni in državni organi 
nadaljujejo dejavnost za izva- 
janje Resolucije oziroma za 
doslednejše uresničevanje 
ustavne koncepcije krajevne 
skupnosti. 

Prav tako je treba okrepiti 
dejavnost vseh odgovornih 
družbenih dejavnikov za obli- 
kovanje območja krajevnih 
skupnosti v skladu z merili, do- 
ločenimi v Resoluciji, da bi čim 
bolj prišla do izraza krajevna 
skupnost kot humana sociali- 
stična skupnost. 

Vsi družbeni dejavniki mora- 
jo zagotoviti, da se dosledno 
uresničujejo stališča Resoluci- 
je o razvoju družbenoekonom- 
skih odnosov v krajevnih skup- 
nostih in da okrepijo dejavnost 
in ukrepajo vse potrebno za 
premagovanje slabosti pri delu 
skupščin krajevnih skupnosti 
na delegatski osnovi. 

V okviru noveliranja statutov 
krajevnih skupnosti je treba, 
izhajajoč iz duha in smisla po- 
bude tovariša Tita, urediti or- 
ganizacijo, sestav in način de- 
la samoupravnih organov kra- 
jevne skupnosti, tako da se za- 
gotovi njihovo kolektivno delo, 
odločanje in odgovornost. 

Poleg nadaljnje dejavnosti 
za noveliranje statutov krajev- 
nih skupnosti je treba zagoto- 
viti nujne spremembe statutov 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in občin v 
skladu z ustreznimi stališči Re- 
solucije. Zaradi velikega zao- 
stajanja pri tem je treba-priča- 
kovati organizirano akcijo 
družbenopolitičnih organiza- 
cij, zlasti Socialistične zveze in 
Sindikata. 
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