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Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije
Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije

INFORMACIJA
o varstvu

samoupravnih

Uvod
Informacijo predlagata v obravnavo družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije in Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. Poleg spoznanj iz dela družbenega
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije1 povzemamo v
informaciji tudi nekatere aktualne ugotovitve drugih
organov družbenega nadzora v republiki2, pri čemer
izdvajamo le nekatere probleme, pojave in tendence, ki zavirajo hitrejši razvoj družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov v združenem delu,
ne ocenjujemo pa celovitosti odnosov v združenem
delu.
Organi družbenega nadzora ugotavljajo in sankcionirajo kršitve neodtujljivig pravic ter družbenoekonomskega položaja delavcev v združenem delu in
s tem tudi opozarjajo na doseženo stopnjo razvoja
samoupravnega načina urejanja družbenih odnosov. Njihov nosilec, delavec, delovni človek in občan, je v te procese vključen, organiziran v svojih
samoupravnih in družbenopolitičnih organizacijah
in skupnostih ter njihovih organih. Tako so mu za
uresničevanje te vloge neposredno v oporo tudi vsi
mehanizmi varovanja, nadzora ter sankcioniranja
družbene lastnine in samoupravnih pravic. Njihove
ugotovitve in ocene je zato razumeti predvsem kot
sestavni del naporov za hitrejše spreminjanje vsega,
kar še ovira oziroma moti celovito uveljavljanje samoupravnih socialističnih odnosov. Prikazane deformacije pomenijo osnovo za ugotavljanje vzrokov
teh pojavov in s tem tudi njihovo postopno odpravljanje v okoljih, kjer nastajajo.
Resolucija VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije v posebni točki (62): »Utrjevanje ustavnosti in
zakonitosti je pogoj za hitrejši razvoj socialističnega
samoupravljanja« izpostavlja naloge ZK na teh področjih in zadeva zlasti dejavnost in naloge organov
1
Družbeni pravobranilec samoupravljanja letno obravnava okoli deset
tisoč zadev; v okoli šest tisoč primerih posreduje; kar 80% zadev je s
področja družbenoekonomskih odnosov v združenem delu (42% - družbenoekonomski odnosi, 38% medsebojna delovna razmerja)
2
Sodišče združenega dela SR Slovenije, Javno tožilstvo SR Slovenije,
Zveza sindikatov Slovenije, Strokovna služba Ustavnega sodišča SRS,
Zavarovalna skupnost Triglav, Zveza SIS za varstvo pred požari, Javno
pravobranilstvo SR Slovenije

pravic

(ESA-917)

družbenega nadzora. Poročilo CK ZKS o delovanju
Zveze komunistov med VIII. in IX. kongresom osvetljuje korenine nekaterih pojavov in tendenc, ki jih
obravnavamo v tej informaciji. Ocena učinkovitosti
varstva, samoupravnih pravic in družbene lastnine v
informaciji kritično sledi ugotovitvam resolucije in
izpostavlja zlasti pravice in odgovornosti delavcev
pri nadaljnjem podružbljanju tega varstva tudi z
vidika razvijanja družbeno-samozaščitnih funkcij v
družbi.
Z obravnavanjem varstva samoupravnih pravic in
družbene lastnine je vsebinsko in smiselno povezano tudi vrsta drugih obravnav in aktivnosti v zadnjih letih. Kot pomembnejše omenjamo npr. analize
in ocene o uresničevanju delegatskega sistema in
odnosov, ocene iri obravnave letnih in drugih poročil ter informacij organov odkrivanja, pregona in
sojenja, izvršilnih in upravnih organov, inšpej cijskih organov itd. Posebej velja omeniti tudi sklepe
in stališča Centralnega komiteja in Predsedstva CK
ZKJ ter Predsedstva SFRJ v lanskem letu, katerim je
sledila intenzivna družbeno-nadzorna aktivnost
skupščin. Tako so bila na podlagi sklepov zborov
Skupščine SR Slovenije v juliju 1981 (ob obravnavi
poročila o uresničevanju družbenega plana republike) v II. polletju 1981 posebej obravnavana vprašanja: uresničevanje investicijske politike, politike
zaposlovanja, obmejno gospodarsko sodelovanje,
naloge na področju ekonomskih odnosov s tujino,
izgube, politika cen, ukrepi za odpravo vzrokov
stagnacije proizvodnje, samoupravno sporazumevanje in dohodkovno povezovanje na ključnih področjih družbene reprodukcije, uresničevanje družbene usmeritve razporejanja dohodka pri določanju
sredstev za osebne dohodke, poročilo o uresničevanju socialne politij e in zdravstvenega varstva.
Vse to omenjamo zato, ker že obravnavanih vprašanj in ugotovitev praviloma ne ponavljamo. Informacija večinoma ne prikazuje številčnih podatkov
(pogostnosti, kvantifikacij posameznih pojavov ipd.
kar je storjeno v posameznih poročilih, analizah,
ipd.), temveč ostaja pretežno na ravni registracije
pojavov, saj več za njeno spodbujevalno vlogo pri
nadaljnji družbeni aktivnosti verjetno ni potrebno.

Vprašanja samoupravnega urejanja družbenih
odnosov na podlagi družbene lastnine in svobodnega združevanja dela delavcev z njo so gotovo
raznotera, težka in zahtevna in bodo v njihovem
nadaljnjem razvoju terjala še veliko razčiščevanj in
iskanj. Nastajanje družbene lastnine kot družbenoekonomskega odnosa in podlage združenega dela je
še v razvoju. Vendar dejstvo, da sta prav družbena
lastnina vključno z družbenim premoženjem (družbenimi sredstvi) in samoupravljanje neodtujljiva temelja družbenoekonomskega in družbenopolitičnega položaja človeka ter kot taka deležna posebnega družbenega varstva, opravičuje in terja - čeprav le delen in nepopolen - vpogled v to področje.
Zavestno in konkretno spoznavanje napak, ovir in
deviacij pri uresničevanju neodtujljivih pravic, obveznosti in odgovornosti je pot za polnejše in hitrejše uveljavljanje delavčevega položaja v družbi.
Z obravnavo informacije naj bi zbori Skupščine
SR Slovenije vzpodbudili širšo, trajno in poglobljeno družbeno aktivnost. Sledile naj bi ji konkretne

I. NEKATERI VIDIKI URESNIČEVANJA
PRAVICE DELA Z DRUŽBENIMI SREDSTVI
Samoupravna organiziranost in dohodkovni
odnosi v TOZD in DO
Preobrazba podjetij v organizacije združenega dela, torej
samoupravno organiziranje temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih organizacij, v katerih se združujejo TOZD
(okoli 475 DO v gospodarstvu SR Slovenije) ali pa so to
enovite delovne organizacije,
se je kot posebno in obsežno
delo zaključilo v letu 1980.3 Poslej delavci organizirajo temeljne organizacije združenega dela praviloma, kadar gre za
novo naložbo, spremenjeno tehnologijo in podobno. Modernizacija in avtomatizacija bosta terjali tudi drugačno samoupravno organiziranost (npr. dravske hidroelektrarne) bodisi,
da se bo moralo več TOZD združiti, bodisi, da bo tehnologija
terjala nove s posebnimi dejavnostmi. Take utemeljene spremembe, ki so pravno izvedljive in so v zakonih tudi predvidene, pa bodo v praksi naletele tudi na težave. Odpor bo
marsikdaj prisoten tako zaradi odnosov v TOZD, kjer menijo,
da je sedanja organiziranost trajno pridobljena pravica in še
bolj zaradi ponekod privzgojenega partikularizma ter lokalizma, kadar gre oziroma bo šlo za tako imenovane dislocirane
TOZD, ko so njihovi sedeži v različnih občinah. Delovna organizacija je vse prevečkrat mehanični zbir TOZD, ne pa delovna
organizacija z uveljavljenimi razmerji skupnega prihodka, dohodka in urejeno svobodno menjavo med TOZD in DSSS.
V zadnjih dveh letih pa se v večjem številu ('20 v 450 DO)
organizirajo TOZD skupnega pomena (403. člen ZZD) za blagovni promet, inženiring, projektivo, itd. Najpogostejše je
vprašanje pogojev in načinov ustvarjanja ib pridobivanja dohodka (viri) v takih temeljnih organizacijah.
Dosedanje izkušnje kažejo, da za vse veljavnega enotnega
odgovora ni, in da je rešitev odvisna od narave dela take
TOZD in konkretnih pogojev njenega delovanja. Pri pridobivanju njenega celotnega prihodka s svobodno menjavo so težave, tudi pri ugotavljanju in merjenju prispevka takih temeljnih organizacij k poslovnemu uspehu proizvodnih TOZD in
dejanski, ne le načelni odvisnosti celotnega prihodka in dohodka takih TOZD od ustvarjenega dohodka proizvodnih te3
Poročilo DPS SR Slovenije za loto 1979, Bilten it. ZO, utr. 1-10;
Poročilo DPS SR Slovenije z« leto 1980, Bilten »t. 27, etr. 18-20.
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aktivnosti v najširši družbeni bazi - v organih upravljanja, družbenopolitičnih organizacijah, občinah,
še posebej pa v organih samoupravnega, družbenega in družbenopolitičnega nadzora, glede določenih vprašanj pa tudi v strokovnih in zbanstvenih
krogih. To bi omogočilo, da se po določenem času
lahko ob primerni zavzetosti zlasti skupščinskih komisij za družbeno nadzorstvo ter ob sodelovanju
drugih organov družbenega nadzora ponovi razprava o naslovni temi; takrat bi bilo možno ocenjevati tudi že rezultate pri odpravljanju pomanjkljivosti in stranpoti v razvijanju socialističnih samoupravnih odnosov.
Sklepne ugotovitve v informaciji ponujajo nekatere usmeritve za nadaljnje družbene aktivnosti.
ZlastP te naj bi razprave v družbenopolitičnih organizacijah, delegacijah ter delovnih telesih zborov in
skupščine do sej zborov dograjevale in s tem prispevale k nastanku usmeritvenih sklepov skupščine
ob prvi obravnavi informacije.

meljnih organizacij. Sedanje zatekanje k pridobivanju dohodka take TOZD s takšno svobodno menjavo dela pa je le
beg v proračun, ki delaVcem take TOZD nudi veliko stopnjo
socialne varnosti, celo v primerih, ko ostale TOZD poslujejo z
motnjami ali z izgubo. Seveda pa delavci v proizvodnih TOZD
organiziranje takih temeljnih organizacij skupnega pomena
potem utemeljeno zavračajo, saj je nesprejemljivo, da imajo
zaradi takšnih v medsebojnih odnosov sami tažave, TOZD-om
skupnega pomena pa se to ne pozna (npr, DO TOMOS, itd.).
Med TOZD po 403. členu zakona o združenem delu v zadnjem času organizirajo veliko TOZD blagovnega prometa.
Dokaj široko gibanje za organiziranje takih TOZD je zlasti
posledica neuspešnega sporazumevanja o skupnem prihodku in skupnih rizikih pri poslovanju med proizvodnimi
delovnimi organizacijami in delovnimi organizacijami blagovnega prometa. Ta, če tako rečemo, spoznan interes delavcev v
delovnih organizacijah in ugotovljena prednost, česi organizirajo lastno temeljno organizacijo za blagovni promet, je
spodbudila organiziranje, ne pa tudi določanje ustreznih dohodkovnih odnosov med njimi. Tu gre tudi za vprašanje dejavnosti v takih temeljnih organizacijah, za možnost podvajanja
funkcij pri realizaciji blaga in storitev, pri projektiranju, za
bove vmesne člene med proizvajalcem in kupcem itd. (marža
ostane v delovni organizaciji); zaradi tega se cena posredovanja blaga podvaja; (cementarna Anhovo)
Odnosi med proizvodnjo in t. im. režijo v funkciji proizvodnje, so potemtakem, tako glede organiziranosti, kot pogojev
pridobivanja dohodka, še zelo nedorečeni. Taki, kakršni so
sedaj, so vzrok za pogoste medsebojne spora in večkrat
upravičen dvom delavcev v proizvodnji, ko gre za število
delavcev v teh »režijskih« TOZD. To je aktualno in pomembno
vprašanje samoupravne organiziranosti in gospodarnosti, ker
imamo v delovnih organizacijah mimo navedenih še mnogo
temeljnih organizacij, ki sicer po zakonu niso TOZD skupnega
pomena, četudi so njihove dejavnosti potrebne vsem ali večini
TOZD (orodjarne, energetika, vzdrževanje itd.). Tudi v medsebojnih odnosih navedenih TOZD in TOZD proizvodnje smo
ostali največkrat samo pri izvajanju teh dejavnosti iz delovnih
skupnosti skupnih služb v posebne TOZD, torej pri obliki,
medtem ko nismo uspeli izpeljati odnosov pri skupnem planiranju, dohodku, in še kje.
Navedena vprašanja in zlasti dejstvo, da gre za pomembno
vprašanje varstva samoupravnih pravic delavcev in družbene
lastnine v pomembnem delu združenega dela (podobno, kot
poročevalec

je to pri organiziranju delovnih skupnosti skupnih služb) so
narekovala, da družbeni pravobranilec samoupravljanja SR
Slovenije pripravlja posebno oceno »TOZD skupnega pomena«. Pri tem bo, upoštevaje izkušnje OZD, verjetno ustreznim organom predlagal, da se krog dejavnosti skupnega
pomena, ki se lahko organizirajo kot TOZD skupnega pomena, razširi z republiškim zakonom (po ZZD, 403. člen ima to
možnost 7 dejavnosti).
To so nekatera aktualna vprašanja, ki spremljajo organiziranje novih TOZD, bistveno pa je seveda vprašanje, ali smo z
novo samoupravno organiziranostjo zagotovili učinkovito in
boljše gospodarjenje z družbenim dohodkom na podlagi samoupravno sprejetih odločitev delavcev.
Organiziranje TOZD so vseskozi spremljale tudi negativne
tendence, ki jim iz različnih, v politični praksi že ugotovljenih
in ovrednotenih razlogov, nismo posvečali dovolj pozornosti.
Zdaj je očitno, da je organiziranje TOZD v nekaterih delovnih
organizacijah pripeljalo tudi do bolj ali manj očitne tehnološke in ekonomske dezintegracije, ker oblikovanje novih delovnih organizacij ni istočasno spremljala dohodkovna integracija. Temeljne organizacije poskušajo postati v teh primerih majhna samostojna podjetja v okviru delovnih organizacij,
ki združujejo čim manj sredstev in funkcij, kar praktično
pomebi drobljenje delovnih organizacij in družbenih sredstev
v njej in s tem tudi zmanjševanje reprodukcijske učinkovitosti
take delovne organizacije. V ozadju takih tendenc so včasih
poslovodni organi temeljnih organizacij in lokalni dejavniki, ki
za svojo razlago o »absolutni samoupravni samostojnosti
vsake TOZD« skrivajo parcialne in ne redko celo osebne
interese. So pa tudi primeri, ko je tako obnašanje pogojeno s
položajem delavcev in poslovodnih organov TOZD, ki so brez
informacij in možnosti odločanja dejansko odrinjeni od dela v
delovni organizaciji in zato ne čutijo prave pripadnosti in
vloge svoje TOZD v njenih okvirih.
Med vzroke za take tendence štejemo z zakonom neusklajene in vsebinsko površne samoupravne sporazume o združevanju TOZD v DO, v katerih vloga4 in funkcija delovne organizacije ni dobila ustrezno mesto. Razen tega pa imamo še
vedno opraviti s podjetniškim tolmačenjem pravne osebnosti
TOZD, ki se pojavlja tudi v nekaterih izvedbenih predpisih, ki
so sledili zakonu o združenem delu.
Tak odnos delavcev oziroma pogosteje poslovodnih delavcev v TOZD do delovne organizacije je, kot ugotavljamo,
pogostejši v primerih, ko se združujejo v delovno organizacijo
temeljne organizacije, ki imajo vsaka zase zaključeno proizvodbjo (»lasten« proizvod ali storitev), kot pa v primerih, ko
gre za TOZD, ki so med seboj proizvodno povezane in odvisne
(fazna proizvodnja). Često se tudi pozablja, da je TOZD le del
DO. Ne trdimo, da kdaj pa kdaj ne bo potrebno reorganizirati
tudi delovno organizacijo in upoštevaje dejavnosti TOZD
spremeniti tudi dejavnost DO, vendar so dezintegracijska
razpoloženja prisotna tudi v delovnih organizacijah, kjer sicer
posamezni proizvodi ali storitve TOZD pomenijo na koncu
komplementaren proizvod in ponudbo (npr. ISKRA-Avtomatizacija, ISKRA-IEZE, Gostol itd 5 in je združitev pogoj uspešnega gospodarjenja z družbenim dohodkom. V nekaj primerih
so posamezne TOZD, zaradi neurejenih odnosov DSSS-TOZD
v DO, brez potrebne analize odnosov in brez ugotavljanja
avtentičnih interesov delavcev v posamezni TOZD in vseh
skupaj v DO, pohitele z razpisi referendumov o izločitvi (npr.
Donit itd.).
»Dohodkovna integracija« TOZD in povezanost v DO je
mimo planiranja razvoja in pridobivanja, ustvarjanja in delitve
dohodka (temelji planov TOZD in DO in plani) v zelo veliki
meri odvisna od dejanskega urejanja medsebojnih odnosov
4

Ocena samoupravnih splošnih aktov. Bilten DPS SRS, it. 6.
Opomba poročevalca: Ko navajamo v oklepajih posamezno OZD gro vsek j
za primere, ki jih ne gre ocenjevat kot negativne, saj so pobude DPS praviloma
začetek korigiranja neustreznih odnosov, postopkov, sklepov Itd.
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pri udeležbi v skupnem prihodku, skupnem dohodku,
ustrezno urejenimi odnosi med TOZD proizvodnje in skupnih
dejavnosti, med TOZD in delovno skupnostjo, ko gre za
odnose svobodne menjave dela.
Dezintegracijsko delujejo odnosi, ko v številnih delovnih
organizacijah za vsako ceno (v smislu odnosov v prejšnjem
podjetju) združujejo dohodek na ravni delovne organizacije in
ga potem z vrha navzdol »pravično porazdele in poračunajo
po posameznih TOZD in DSSS.«6
V takih primerih delavci ne morejo bistveno vplivati na
pridobivanje, ustvarjanje in delitev dohodka in zato ne moremo govoriti o njihovem upravljanju z dohodkom. To ne
pomeni le odtujevanja sicer neodtujljivih pravic delavcev v
temeljnih organizacijah, temveč tudi zanikanje temeljnih namenov določil ustave in zakona o združenem delu, po katerih
naj se prav na podlagi »čistih računov« zagotovi večja gospodarnost in družbenoekonomska učinkovitost vsake TOZD posebej in vseh, ki se združujejo v detovnih organizacijah, pa
tudi vzajemnost in solidarnost delavcev v skladu s samoupravno dogovorjenimi pogoji. Seveda na ta način tudi temeljna organizacija kot temeljna celica in izhodišče združevanja ni v položaju, da racionalno gospodari z družbenim premoženjem.
Pri uveljavljanju odnosov udeležbe v skupnem prihodku na
podlagi skupnega proizvoda poznamo že več organizacij
združenega dela. ki so dosegle že zelo dobre rezultate. Vendar pa številne organizacije združenega dela kažejo vse premalo volje, da bi jim sledile in gradile takšne odnose, ki bi
pomenili utrjevanje združevanja dela in sredstev v DO. Razen
tega pa tudi ni dovolj ekonomskih in družbenih spodbud za
ustvarjanje na podlagi skupnega prihodka in dohodka.
Realna je ocena, da sta obseg ter kvaliteta teh odnosov še
vedno zelo nezadovoljiva. Vse prepogosto se namreč dogaja,
da tudi v organizacijah združenega dela, kjer so odnose v
skupnem prihodku (po 68. členu ZZD) že uredili, (tudi s
sprejemanjem samoupravnih sporazumov) za tem stoje v bistvu stari kupoprodajni odnosi ali pa kar dohodek oziroma
celotni prihodek podjetja. Tak »skupni prihodek« se namreč
ugotavlja in obračunava na nivoju delovne organizacije in
potem »bilansira« na posamezne TOZD. V takih organizacijah
združenega dela običajno kar vse proizvode, neupoštevaje ali
sploh gre za fazni proizvod ipd., razglasijo za »skupni proizvod« in na tej podlagi ustvarjen »skupni prihodek« po stroškovnem ali planskem ključu razdelijo na udeležence. S tem
seveda zameglijo uspešnost ali neuspečnost gospodarjenja v
posameznih TOZD, saj so na tak način vsi vedno enakomerno
»pokriti« ali pa »nepokriti«. Tak skupen prihodek v delovnih
organizacijah je odmik od ideje in smisla odnosov v skupnem
prihodku, kjer dejansko onemogoča in odtujuje delavcem
TOZD pravico, da bi z rezultati svojega dela tudi gospodarili,
saj jim tako poračunavanje lahko »daje« ali pa »jemlje« mimo
njihovega bolj ali manj uspešnega dela ir» gospodarjenja s
sredstvi družbene reprodukcije (elektrogospodarstvo).
Še manj ustrezno pa so ponavadi opredeljeni odnosi skupnega prihodka med organizacijami združenega dela) ki se
ukvarjajo s prometom blaga in storitev na debelo oziroma z
izvozom in uvozom, ter proizvodnimi organizacijami združenega dela, ki z njimi trajneje poslovno sodelujejo. Praviloma
sta v tem odnosu za naslovom skupnega prihodka še vedno
rabat in marža.
Po naših ocenah so taki poskusi, da bi ponovno uveljavili
dohodek na ravni delovne organizacije (v bistvu dohodek
podjetja) tudi posledica tega, da odnose udeležbe v skupnem
prihodku na skupnem proizvodu ali storitvi trgamo iz celote
medsebojnih družbenih in gospodarskih odnosov v delovni
organizaciji, ki združuje TOZD oziroma iz odnosov v združenem delu sploh. Ker osnove pa tudi merila za udeležbo v
prodanem skupnem proizvodu ne upoštevajo enotnosti proiz' Dohodek na nivoju DO, Bilten DPS SRS, it. 27. str. 24-26.
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vodnega procesa in soodvisnosti TOZD ker v odnose ne
vgrade tudi rizikov skupnega dela, ker ne poznajo izjemnega
dohodka v TOZD, pa tudi konkretno določene vzajemnosti v
združenem delu ne, se ti odnosi v praksi tudi izmaličijo)
Enostavno rečeno, en TOZD ima kar naprej izgubo, drugi pa
normalen dohodek, četudi delajo delavci na skupnem proizvodu ali pa delajo proizvode, ki drug drugega dopolnjujejo (t.
i. komplementarni proizovd). Torej je dohodek na ravni DO in
zatem poračunavanje, poskus reševanja problemov na neustrezen način. Toda spori med TOZD in dezintegracijske tendence rastejo na takih podlagah. V nekaj primerih so tudi
družbeni pravobranilci sodelovali pri razreševanju sporov, ko
so se hoteli »vedno uspešni« TOZD osamosvojiti oziroma
izločiti iz DO, v kateri so TOZD »zgubaši«. Take razmere so
družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljali doslej
predvsem v posameznih delovnih organizacijah elektro industrije, strojegradnje in konfekcije. Vsekakor bi bil potreben
celovitejši vpogled v te odnose, saj zadevajo dobršen del
delovnih organizacij s TOZD in so oziroma bi morali biti
najpomembnejši vir pridobivanja celotnega prihodka številnih
TOZD. V razreševanje teh vprašanj se družbeni pravobranilci
samoupravljanja za zdaj vključujejo šele, ko se odnosi že
zaoštre in zato otežuje tudi njihovo razreševanje. Potrebna bi
bila tudi širša skupno organizirana preventivna dejavnost,
tudi politična zlasti sindikatov, da bodo v delovnih organizacijah sami in brez intervencij resneje dograjevali odnose pri
udeležbi v skupnem prihodku.
Sestavljene organizacije združenega dela
in reprodukcijske celote
Združevanje delovnih organizacij v sestavljene organizacije
združenega dela je utemeljeno, če zagotavlja večjo gospodarsko učinkovitost. V tem poročilu ne ponavljamo ugotovitev, ki
smo jih posredovali v posebnem poročilu
o SOZD, četudi so
številna vprašanja še vedno aktualna.7 Ugotavljamo, da se je
število sestavljenih organizacij združenega dela zmanjšalo od
56 na 47. Tudi to število ne bo posebno trajno, ker se SOZD še
vedno ustanavljajo in ukinjajo dokaj nepremišljeno, boljše
neodgovorno. Med ukinjenimi SOZD, ki so povečini enostavno odmrli, saj nekateri niso bili ukinjeni po samoupravnem postopku z osebnim izjavljanjem, so seveda tudi taki, za
katere lahko rečemo, da z njihovo ukinitvijo ni nastala nobena
družbena škoda. Takih, ki so zgolj na papirju in so v bistvu le
strošek, čeprav majhen za delavce, ki so združeni, je med
sedeminštiridesetimi še nekaj.
V aktivnost po poročilu DPS SR Slovenije so se vključili
predvsem sindikati (večina republiških odborov) in skupno z
družbenimi pravobranilci samoupravljanja (ki so nekaterim
SOZD posredovali tudi pobude z določenimi zahtevami) organizirali v večini gospodarsko pomembnejših SOZD posebne
sestanke članov DS, poslovodnih organov, predsednikov sindikata in ZK, na katerih so bili oblikovani in sprejeti delovni
programi za dograjevanje odnosov v SOZD, ki naj zagotove
njihovo večjo trdnost in uspešnost. Programi so terjali zlasti
določanje prave vsebine skupnega planiranja oziroma temeljev planov in planov SOZD, na tej podlagi urejene odnose pri
združevanju dohodka za skupne naložbe v razširjeno reprodukcijo, večjo pozornost in odgovornost za gospodarjenje s
sredstvi (organiziranje internih bank) itd. V nekaterih SOZD so
se resno lotili tudi realizacije programov, dopolnjevanja samoupravnih splošnih aktov, sprejeli boljše planske dokumente (npr. SOZD Uniles, Ljubljana; ZPS Strojegradnje, Ljubljana; ABC Pomurka, Murska Sobota; Integral, Ljubljana; EGS
Slovenije, Maribor itd.). V drugih pa tudi razprave in sprejeti
programi, zaradi različnih vzrokov, pogosto povsem subjektivnih, doslej iniso uresničeni in ni večjih uspehov (npr. SOZD
7

Ocena združevanja dela In sredatev v SOZD goapodaratva SRS, DPS SRS,
januar 1879.
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Kema, Maribor; ZIV TAM, Maribor; SOZD gradbenih dejavnosti, ZKGP Kočevje, kjer so uveljavljeni ukrepi družbenega
varstva, itd., da ne naštevamo tistih, ki so tako ali drugače
samo na papirju). V SOZD Slovenija papir pa so hoteli celo
proizvodnim organizacijam nezakonito odtujiti dohodek s
prenosom komercialnih funkcij na trgovino izven SOZD.
Zaskrbljujoče je nenehno preoblikovanje SOZD in različne
tendence, ki se pojavijo zdaj v tej, zdaj v drugi sestavljeni
organizaciji. Tako so bila nekaj časa v nekaterih SOZD prisotna razmišljanja, resda posameznikov, za katere pa je vedel
širši krog delavcev, da so nekatere sestavljene organizacije
(npr. SOZD Iskra) že prerasle same sebe, da so postale prevelik poslovni sistem, da ga je treba deliti na dve SOZD. Nekatere delovne organizacije vsak čas začenjajo razprave o svoji
izločitvi iz SOZD. Praviloma so to tiste, ki imajo trenutno
konjunkturo) večji dohodek in podobno in v tem času tudi
ugodnejšo izvozno-uvozno bilanco (npr. nekatere DO v SOZD
ISKRA, Kema, Kemija, VIPA-Ajdovščina itd.). Praviloma to
niso postopki, ki bi omogočili sklepanje in samoupravno
odločanje na podlagi resnih strokovnih analiz. Razprave so
neformalne in mejijo na politikantstvo, spodbujanje govoric,
ki naj sprožijo razdružitev in zadovolje interese posameznikov
in lokalnih sredin. Ponekod se poslužujejo tudi parcialnih
interesov, prilagojenega nepopolnega informiranja delavcev,
(kot npr. nič nimamo od SOZD, stroški so veliki itd.); ki zatem
podpirajo dezintegracije in take poslovodne organe. Drugod
pa so odnosi med DO tako nedorečeni in splošni, da je
njihova formalna povezanost na vsebinsko praznem samoupravnem sporazumu samo pesek v oči delavcem in družbeni
skupnosti, ki svoj razvoj gradi na združevanju dela in družbenih sredstev. Končno moramo v tej zvezi poudariti, da na
organiziranje in tudi tendence reorganizirabja, mimo podjetniških interesov, še vedno močno vplivajo tudi lokalistični
občinski interesi (gradbeništvo v Zasavju). V minulem letu je
bilo nekaj poskusov, da bi se izločile iz SOZD večje DO, ki
nimajo sedeža v isti občini kot SOZD.
Med slabosti združevanja dela in sredstev v SOZD kaže
prišteti tudi bjihov sestav. Veliko imamo SOZD, ki so izrazito
horizontalno povezane DO, združujejo se namreč delovne
organizacije s povsem enakimi dejavnostmi. Z vertikalnimi
povezavami DO marsikdaj niso povezane vse faze tehnološkega procesa, od surovin do trga. Tudi tako združevanje ima,
kot je znano, lahko svoje prednosti (skupno in usklajeno
planiranje, skupna nabava in prodaja, delitev dela in še kaj),
toda skoraj praviloma so to manj učinkovite SOZD, v katerih
imajo posamezne organizacije, pogostejše in trdnejše odnose
z drugimi organizacijami združenega dela (nečlani), kot s
tistimi, ki so sicer članice SOZD (tu so večkrat opazne monopolne tendence). Očitno je za uspešno gospodarjenje, ki je v
interesu delavcev, potrebno tudi reprodukcijsko povezovanje.
Za slednje pa velja, da ne kaže odnose v reprodukcijskih
celotah in povezavah vselej in za vsako ceno reševati s samoupravnim organiziranjem, torej v SOZD, če je dovolj, da
medsebojne odnose urede s samoupravnim sporazumom.
Tem prej, če nimajo, razen medsebojnih dobav surovin in
reprodukcijskih materialov, nobenih drugih gospodarsko in
družbeno utemeljenih skupnih ciljev. Ob tem velja posebej
poudariti tudi potrebo po nadaljnjem uveljavljanju vloge in
pomena internih bank. Presoja o tem, kdaj in zakaj so nam
potrebne tudi skupnosti združenega dela za medsebojno
plansko in poslovno sodelovanje8 ali pa le poslovne skupnosti, je gospodarsko in družbeno nujna, saj imamo že nekatere
poslovne skupnosti, ki so bistveno uspešnejše kot številne
SOZD. Še vedno nimamo dognanih in družbeno verificiranih
kriterijev in meril, ki bi omogočala presojo družbeno-ekonomske upravičenosti povezovanja v SOZD (in druge oblike),
8
DPS SRS Je sodeloval in tudi ukrepal pri razreševanju problemov v avtomobilski industriji In pri organiziranju skupnosti SAI - posebna obvestila IS In G2
Slovenije, 3/1981.

poročevalec

pa tudi meril za ugotavljanje njihove uspešnosti, razen verbalnih, ni.
Tudi pri združevanju dela in sredstev v okviru neinstitucionaliziranih oblik, se v praksi pojavlja vrsta vprašanj in dilem.
Tako se celo v panogah, kjer je jasno, da je združevanje dela
in sredstev že po naravi dejavnosti predpogoj uspešnega
delovanja in celo obstoja, srečujemo s tendencal i po ohranitvi absolutne samostojnosti. Uspešnost gospodarjenja pa je
zato lahko z vidika posameznika kot družbe bistveno manjša.
Mimo objektivnih problemov tudi pri teh oblikah združevanja
med vzroke za slabo gospodarjenje z družbenimi sredstvi
lahko štejemo tudi različne interese družbenopolitičnih skupnosti. Družbeni pravobranilci samoupravljanja so v tem kontekstu aktivno posegali v urejanje odnosov v avtomobilski,
elektrogospodarski, lesni, računalniški in kemijski dejavnosti.
Vzrokov za vse to ne navajamo, del tistih, ki smo jih lahko,
upoštevaje značaj dela DPS, pa smo navedli v omenjeni oceni
SOZD. Menimo pa, da bomo morali začeto aktivnost in družbeni vpliv na te samoupravne organizacije povečati. To mora
biti trajno skupno delo, ki ne bi smelo izgubljati na svoji
intenziteti, kot se nam to dogaja sedaj. Koristno in nujno bi
bilo, če bi pojave in tendence ter zlasti gospodarske probleme
posameznih večjih integracij spremljal in o tem tudi večkrat
razpracljal Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.
Deformacije pri združevanju dela in sredstev
Večkrat so samoupravni sporazumi o udeležbi v skupnem
dohodku premalo poglobljeni in kvalitetni, kar ob prvih težavah povzroči spore med udeleženci. K temu po svoje prispevajo tudi nekatera objektivno zahtevna vprašanja, ki ta odnos
spremljajo (npr. vprašanje valorizacije združenih sredstev,
garancije za združevalca sredstev, realnega nadomestila
ipd.). Kljub težavam pa se odnosi na področju združevanja
dela in sredstev postopoma izboljšujejo, saj je v organizacijah
združenega dela prevladala zavest o nujnosti graditve teh
odnosov na novih temeljih.
Opozoriti pa moramo na številne deformacije ideje združevanja dela in sredstev oziroma odnosov udeležbe v skupnem
dohodku, ki se pojavljajo v praksi. Gre za samoupravne sporazume o zjlruževabju dela in sredstev, ki pod naslovom skupnega prihodka, skupnega dohodka ali dolgoročnega poslovbega sodelovanja v bistvu dvigajo cene surovin in repromaterialov. Običajno gre pri tem za odnos, v katerem je oredlagatelj takega sporazuma v monopolnem položaju in največkrat
izsiljuje odjemalca svojih proizvodov po logiki, »če ne plačaš
- ustavimo dobavo«. Seveda se je večina organizacij združenega dela, ki so jim bili taki sporazumi ponujeni, v strahu, da
ne ostanejo brez surovin in repromaterialov »sporazumela« z
avtorji in plačevala proizvode po višji ceni. Takšno poviševanje cen mimo zakona in planov je ostalo izven vseh statistik.
Marsikdaj pa so avtorji na tak način zbirali sredstva za še ne
opredeljene ali celo neznane investicije, razširitev že itak
prevelikih predelovalnih kapacitet ipd. Ker se je v sporazumih
največkrat pojavljala klavzula, po kateri uporabniki združujejo
sredstva brez vračila, je prihajalo tudi do primarne prerazdelitve družbenega proizvoda mimo planov in evidentiranih prelivanj.
Taka izsiljevalska praksa se je v različnih oblikah zelo hitro
uveljavila tudi na področju združevanja dela in sredstev pri
poslovanju s tujino kar je odraz pomankanja deviz (pogojevanje dobav z delnim plačilom v devizah, »šticunge« ipd.).
Ob teh pojavih je potrebno omeniti tudi negativno vlogo
nekaterih splošnih združenj, saj je ravno tam nastala in bila
realizirana ideja o tovrstnem sporazumevanju.
NedVomno je eden vzrokov za pojav takih »sporazumov«
tudi zakonska praznina, ki je nastala s tem, da je bilo odloženo uveljavljanje zakona o cenah v letu 1980. Vendar so
osnovni vzroki globlji in izhajajo iz nedograjenosti koncepta
razvoja bazične industirje v Jugoslaviji, kar se je, ob zapiranju
poročevalec

možnosti uvoza surovin in repromateriala in omejeni ponudbi
na domačem tržišču, odrazilo na obnašanju gospodarskih
subjektov, ki so v taki situaciji imeli pooblaščen položaj. Če
ob tem upoštevamo še, v preteklosti ustvarjeno dispariteto
cen surovin in repromaterialov na eni in končnih izdelkov na
drugi strani, postaja jasno, da so bekatere organizacije združenega dela s takim izsiljevanjem.posj ušale odpravljati nesorazmerja iz preteklosti. Ker z ukrepi tekoče ekonomske politike le-teh nesorazmerij nismo odpravljali, so organizacije
združenega dela to poskušale same. Gotovo pa je eden od
vzrokov tudi vedno prisotna investicijska lakota, ki spričo
inflacije zahteva vsak dan več sredstev in so jo nekatere
organizacije združenega dela kompenzirale z izsiljevanjem
združevanja, ter z dviganjem cen zbirale sredstva za investicije. Pri tem je treba upoštevati, da se materialna osnova
združenega dela povečuje tudi z boljšim izrabljanjem obstoječih sredstev, kadra, znanja ipd.
Vsega tega so se posluževale tudi organizacije združenega
dela, ki so na tak način najbolj enostavno in z najmanj napora
pridobivale dohodek in pokrivale slabo produktivnost, zgrešene investicije, megalomanske načrte ipd. Več kot očitno je
potemtakem, da delavci v združenem delu ne obvladujejo
tokov reprodukcije, da ne odločajo o dohodku oziroma, da so
nepravilno informirani, ko sprejemajo odločitve.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja so že na začetku
leta 1980 take pojave zaznali in se začeli z njimi ukvarjati. Pri
tem so dostikrat naleteli na nerazumevanje in odpor, češ, da
se vmešavajo v odnose, ki so v domeni samoupravnega dogovarjanja, da so formalisti ipd. ali pa so naleteli na različne
razlage zakonov in reprodukcije v primerih, ko so bili interesi
OZD, občin in republik povsem različni. Taka dejavnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja je bila še zlasti otežena
v primerih, ko je bil sedež avtorja takega sporazuma v drugi
republiki. Pokazalo se je namreč, da v nekaterih republikah
zaradi raznih razlogov tudi DPS niso bili pripravljeni poseči v
te odnose. V začetku junija 1980 je družbeni pravobranilec
samoupravljanja SR Slovenije posredoval Skupščini SR Slovenije posebno poročilo o tej problematiki.9 V njem je opozoril, da se je tovrstno združevanje dela in sredstev razraslo v
sistem, ki ga družbeno in pravno ne obvladujemo. O poročilu
je 30/6-1980 razpravljal Zbor občin Skupščine SR Slovenije in
sprejel sklep, naj pristojni organi poročajo skupščini o svojih
ukrepih zoper tako sporazumevanje. Družbeni pravobranilec
samoupravljanja SR Slovenije je 9. 12.1980 posredoval Skupščini SR Slovenije drugo poročilo, v katerem opozarja na
nerešene probleme.10 Mimo tega je republiški pravobranilec
že 5. 11. 1980 Izvršnemu svetu SR Slovenije in republiški
Gospodarski zbornici posredoval predlog, da v okviru svojih
pristojnosti začne aktivnosti za ekonomsko smotrno združevanje dela in sredstev na zakonitih osnovah, da se prepreči
kršitev samoupravnih pravic in družbene lastnine pri združevanju dela ib sredstev za obnovo in razvoj nekaterih proizvodnih zmogljivosti. Temu je v maju 1981 sledilo še tretje poročilo
Skupščini SR Slovenije11 o ukrepih družbenih pravobranilcev
samoupravljanja. V tem času so družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji do maja 1981 podali 66 predlogov
za ponovni preizkus oziroma spremembo in dopolnitev sporazumov, ki se nanašajo na združevanje dela in sredstev (od
tega je bilo 31 DO avtorjev s sedežem v drugi republiki, toda
tudi avtorji iz SR Slovenije so jih pošiljali v druge republike),
34 ovadb in 15 prijav inšpektorjem.
S fiktivnimi samoupravnimi sporazumi se OZD »sporazumevajo« o nepovratnem plačevanju določenih denarnih zne8
Poročilo o samoupravnem sporazumevanju o cenah in reprodukcijskih materialov, Bilten DPS SRS, št. 19, str. 1-32, 5. 6. 1980
10
Poročilo o samoupravnih sporazumih posredovano zboru občin Skupščine
SR Slovenije, 9. 12. 1980.
11
Poročilo zboru občin Skupščine SR Slovenije, 12. 5. 1981.
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skov za enoto proizvoda, za plačevanje nadomestil (kompenzacij) za izpadli dohodek, o združevanju dela in sredstev za
dosego skupnih ciljev, ki pa so le forma za povečanje cen)
samoupravne sporazume, ki so v bistvu monopolistični, o
prepustitvi opravljanja določenih poslov samo eni organizaciji, samoupravne sporazume o kupoprodaji deviz po višjem
tečaju in podobno.
Ocenjujemo, da smo s temi ukrepi in v sodelovanju z drugimi pristojnimi institucijami uspeli nekoliko omejiti povečevanje števila takih sporazumov. Po našem mnenju je k temu
pomembno prispevala tudi obsežna preventivna.dejavnost, ko
so družbeni pravobranilci samoupravljanja ob teh vprašanjih
opravili številne razgovore v organizacijah združenega dela,
dajali mnenja, predloge ipd.
Opozoriti pa smo dolžni, da vzroki, ki so pogojevali nastanek tega »fenomena izsiljevanja« še niso odpravljeni. Zato
tudi ni nobene garancije, da ta pojav ne bo spet dobil dimenzije iz začetka leta 1981. Očitno je torej, da sankcioniranje
(tudi družbenih pravobranilcev samoupravljanja) brez odpravljanja ekonomskih vzrokov, ne bo učinkovito; nujna je
učinkovitejša organiziranost.
V svojih pobudah so družbeni pravobranilci samoupravljanja vztrajali predvsem na dograjevanju teh odnosov v smislu
njihovega korektnega oblikovanja na podlagi določil zakona
o združenem delu in drugih zakonov (skupno planiranje,
skupni riziko, korektna določila o namenu združevanja, preprečevanje združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo iz
še ne ustvarjenega dohodka itd. V prvi polovici 1981 se je,
spričo razsežnosti, ki ga je ta pojav dobil, in po sklepih CK
ZKS in ZIS, ki zadevajo to problematiko, na tem področju
razvila širša in enotnejša družbena akcija.
Razporejanje dohodka in čistega dogodka
O razporejanju dohodka in čistega dohodka je družbeni
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 25. 7. 1979 posredoval družbenim dejavnikom posebno informacijo, s katero jih je seznanil o stanju samoupravnih aktov, ki naj bi te
odnose urejali.12Po pregledu in oceni aktov 409 organizacij
združenega dela, so imeli po večini le nekaj najbolj splošnih
določil o dobrem gospodarjenju ipd. Le 61 organizacij združenega dela je imalo o tem samoupravne sporazume in v njih
bolj ali manj dodelene osnove in merila, s katerimi so sočasno
in več ali manj z zakonom skladno razporejale dohodek in
čisti dohodek. Najnovejših statističnih pregledov sicer nismo
naredili, vendar iz prakse in dostavljenih aktov- utemeljeno
sklepamo, da ni veliko organizacij združenega dela, ki so take
samoupravne sporazume sprejele v novejšem času. Med razloge, zakaj takih aktov v večini (!) delovnih organizacij sploh
nimajo,, lahko štejemo še precej vsidrano napačno mnenje, da
niso obvezni. Odraz tega je tudi praksa, da nekaj splošnega o
tem v delovnih organizacijah zapišejo v druge akte (plane,
samoupravne sporazume o skupnih osnovah in merilih za
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo itd.),
vendar gre tudi v takih primerih praviloma le za planirano in
željeno maso sredstev za osebne dohodke, investicije ipd.
Lahko ugotovimo, da smo tudi na tem področju pod pritiskom močnega zaostajanja v aplikativniobdelavi osnov in idej
iz zakona o združenem delu, kar se nujno odraža pri delitvi
sredstev dohodka in čistega dohodka v delovnih organizacijah. Ker meril za razporejanje dohodka in čistega dohodka v
delovnih organizacijah ni ali pa so nekvalitetna in nekonkretna, delijo v takih primerih dohodek in čisti dohodek poljubno, »na pamet« in dostikrat tudi neusklajeno z dejansko
rastjo dohodka ter neupoštevaje obveznosti, ki so jih sprejeli s
sprejemanjem (podpisovanjem) različnih samoupravnih sporazumov.
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Ni potrebno razglabljanje o tem, da so taki samoupravni
sporazumi oziroma osnove in merila neogibno potreben instrument racionalnega in odgovornega gospodarjenja s sredstvi enostavne in razširjebe reprodukcije in spodbuda za
večjo osebno in družbeno produktivnost. Če hočemo postopoma omejiti ekonomski voluntarizem, delitev dohodka in
čistega dohodka po potrebah namesto po sposobnosti itd. Po
našem mnenju bi bil nujno potreben, tudi zaradi boljšega in
zlasti skladnejšega določanja odnosov pri delitvi, družbeni
dogovor v republiki. Najmanj, kar predlagamo, pa je cjogovor
o skupni akciji, da bi vendarle dosegli, da bo tudi ta samoupravni sporazum imela vsaka TOZD, DO in SOZD. Samo s
pobudami družbenih pravobranilcev samoupravljanja tega
vprašanja ni mogoče rešiti. (DPS občin in republike so sicer
že večjemu številu DO posredovali take pobude. Nekatere,
npr. Kartonažna tovarna iz Ljubljane itd. so zatem sprejele
zelo dipber samoupravni sporazum z osnovami in merili, ki jih
tudi uporabljajo. Vendar imajo težave v svojih kolektivih, ker
so osamljeni, kajti večina drugih organizacij združenega dela
spreminja odnose pri delitvi po prosti in sprotni presoji, predvsem v prid osebnih dohodkov. V takih DO in TOZD skoraj po
pravilu kršijo tudi družbeni dogovor in letni dogovor o delitvi
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo).
Analiza družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije13je pokazala tudi naslednje: Od 437 delovnih organizacij, v katere se združujejo TOZD, je 334 ali 76% takih, v katerih
delovne skupnosti pridobivajo svoj celotni prihodek na način,
ki ima značilnosti proračuna: v 86 ali 20% delovnih organizacijah so v samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih mimo neustreznih rešitev zapisali tudi nekatere sprejemljive določbe; v samo 18 ali 4%
delovnih organizacijah so določila taka, da jih lahko uvrstimo
v skupino, ki je najbliže realizaciji tovrstnega odnosa svobodne menjave dela. Tudi tu je bil eden od problemov in tudi
vzrokov za obstoječe stanje pomanjkanje strokovnih podlag
za uresničevanje v zakonih zapisanih določil (ZZD in zakon o
SMD SRS). Predvsem gre tukaj za uveljavljanje 95. člena
zakona o združenem delu in za oblikovanje ekonomskega
odnosa med delovno skupnostjo in TOZD v celoti. Med ostalimi vzroki lahko omenimo tudi objektivno prisotne odpore
zaradi sprememb v delu in odgovornosti delavcev delovne
skuonosti.
Na podlagi ugotovitev analize so se sružbeni pravobranilci
samoupravljanja v decembru 1980 dogovorili za enotno akcijo
na tem področju. Do sedaj so slovenski družbeni pravobranilci samoupravljanja poslali delovnim organizacijam okoli
160 pobud za spremembo in dopolnitev neustreznih aktov ter
njihovo uskladitev z določili zakona o združenem delu.
Pojavljajo se tudi problemi neurejenih odnosov na področju znanstveno raziskovalnega dela, ki so v tem, da
nekatere fakultete in raziskovalne organizacije nimajo urejenih odnosov za pridobivanje dohodka iz raziskovalnega dela.
Tako se sredstva, ki jih pridobivajo te organizacije z znanstveno raziskovalnim delom, ne vključujejo v celotni prihodek
TOZD oziroma delovne organizacije in se zato ta sredstva ne
razpoeejajd v skladu z zakonskimi in samoupravnimi predpisi.
Te organizacije od sredstev za raziskovalno dejavnost zaračunavajo samo odstotek režije, medtem ko s sredstvi dejansko
razpolaga nosilec raziskav, kar povzroča konflikte v kolektivih, spore glede zaslužkov in pelje v privatizacijo družbenih
sredstev (EF, VUŠ, TOZD IRRP Litostroj).
Varstvo družbenega premoženja
Pravica dela z družbenimi sredstvi vključuje tudi pravico,
obveznost in odgovornost delavcev, da v svojem, skupnem in
13
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splošnem družbenem interesu ta sredstva družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo, jih nenehno obnavljajo, povečujejo in zboljšujejo, da jih varujejo pred uničenjem in poškodbami ter da z njimi vestno in skrbno ravnajo. Nadaljnja
krepitev družbenoekonomskega položaja delavca je torej
močno odvisna tudi od tega, koliko se bo delavec uveljavil kot
dober gospodar pri upravljanju z družbenimi sredstvi v svoji
temeljni organizaciji združenega dela ter na drugih področjih
družbene reprodukcije.
Številni in najrazličnejši napadi in ogrožanja družbebega
premoženja, kot jih pri svojem delu zaznajo organi družbenega nadzorstva kažejo na to, da družbena lastnina kot materialna osnova naše družbe, ni dovolj učinkovito varovana.
Porast gospodarskega kriminala, ki pomeni neposredno
ogrožanje družbenega premoženja, je po poročilih organov
odkrivanja, pregona in sojenja zaskrbljujoč. Potem, ko je od
leta 1975 začelo število kaznivih dejanj v gospodarstvu upadati, pa v zadnjih dveh letih ponovno opažamo skokovito
naraščanje tako kaznivih dejanj, kot gospodarskih prestopkov, kar potrjuje, da se povečuje tovrstno ogrožanje družbenega premoženja ter nezakonitosti v gospodarskem in finančnem poslovanju. V primerjavi z letom 1979 seje število tovrstnih kaznivih dejanj povečalo za več kot 24%, v lanskem letu
pa (glede na leto 1979) za več kot 57%. Še bolj izrazito je
povečanje gospodarskih prestopkov, ki so napram letu 1979
narasli v letu 1980 za več kot 50%, v letu 1981 pa, za več kot
62% (delno tudi zaradi povečanja pristojnosti glede gospodarskih prestopkov s področja cestnega prometa).
Na splošno se ocenjuje, da se nekatere oblike kriminalitete
in njihov obseg (to zlasti velja za gospodarski kriminal) ne
odražajo realno v sodnih statistikah in da je teh pojavov v
resnici mnogo več. Nekatere oblike kaznivih dejanj, kot so na
primer sklenitev škodljive pogodbe in nevestno ravnanje z
družbenim premoženjem itd. se v sodni praksi skorajda ne
pojavljajo, čeravno obstaja domneva, da so dokaj razširjene.
Nekateri negativni pojavi razsipniškega trošenja družbenih
sredstev za reprezentanco, reklamo, nezakonito izplačevanje
dnevnic, izplačevanje nadur brez zakonite osnove, pavšalno
priznavanje kilometrin in telefonskih pogovorov, neupravičeno priznavanje terenskega dodatka ter dodatka za ločeno
življenje itd., so v preteklih letih dosegli velike razsežnosti. Po
sprejetju ustreznega zakona v letu 1980, ki je omejil prepoved
razpolaganja z delom družbenih sredstev, pa je opaziti bolj
smotrno uporabo družbenih sredstev za te namene. Dokaj
razširjene so tudi pojavne oblike slabega gospodarjenja z
družbenim premoženjem, kot so npr. slabe in ekonomsko
škodljive poslovne odločitve, zgrešene investicije, malomaren
odnos do dela, slaba organizacija dela, nezadostno izkoriščene proizvodne zmogljivosti, proizvodnja nekurantnega
blaga ali nekvalitetnih izdelkov itd., ki so na meji kaznivosti
(praviloma pravno nesankcionirane), ki pa povzročajo zelo
veliko škodo na družbenih sredstvih v združenem delu.
Med vzroki in okoliščinami, ki pogojujejo oziroma omogočajo takšne pojave, je treba poudariti nedograjenost sistema
združenega dela ter odstopanja od ustavnega koncepta
TOZD, s čimer se ustvarjajo pogoji za uveljavljanje skupinskolastninskih teženj, ki se jim delavci ne morejo uspešno postaviti po robu. Delavčev družbenoekonomski položaj je še vedno premalo odvisen od produktivnosti dela in učinkovitosti
gospodarjenja, kar prav gotovo negativno vpliva na zavest in,
odgovornost delavcev do družbenega premoženja, saj ga
postavlja v mezdni položaj in ga ne spodbuja k dobremu
gospodarjenju z družbenimi sredstvi. Med vzroki pa velja
omeniti tudi: malomarno poslovanje ter slabo organizacijo
dela (neurejena, nesistematična in pomanjkljiva kontrola knjigovodstva, listin ter blagajniškega poslovanja, nezadostno
fizično zavarovanje družbene lastnine, neučinkovitost notranje strokovne kontrole, slaba protipožarna zaščita itd.); nera
zvite samoupravne odnose v posameznih organizacijah zdruporočevalec

ženega dela; neodgovornost in nesposobnost kadrov; neaktivnost subjektivnih sil v organizacijah združenega dela (premajhno angažiranje osnovnih organizacij ZK in sindikata pri
opozarjanju in odpravljanju tovrstnih pojavov); pomanjkljivosti v predpisih in pri delu organov izven organizacij združenega dela (premajhna usposobljenost in učinkovitost inšpekcij, hipertrofija, nedodelanost in nejasnost nekaterih predpisov); objektivne okoliščine in težave, ki spremljajo poslovanje
organizacij združenega dela (zaostreni pogoji gospodarjenja,
nekateri nedorečeni ukrepi ekonomske politike itd.).
Svojevrsten malomaren odnos do družbenih sredstev se
kaže tudi na področju požarne varnosti, ki je pomembna
sestavina splošne varnosti ljudi in premoženja. Podatki za več
let nazaj kažejo, da je število požarov do leta 1979 stagniralo
(letno je bilo zabeleženih okrog 1.200 požarov), v zadnjih dveh
letih pa to število naglo narašča, občutno pa se veča tudi
požarna škoda.
Iz podatkov14 izhaja, da je bilo v letu 1980 1.391 požarov s
skupno škodo 272,799.784 dinarjev, v letu 1981 pa 1.600
požarov s škodo, ki je znašala 54.9,989,794 dinarjev. Slaba
polovica vseh teh požarov je bila na družbenem premoženju,
ki je bilo v letu 1980 oškodovano za 200,009.233 dinarjev, v
naslednjem letu pa za 420,052.003 dinarjev, kar skupno znaša
slabi dve tretjini celotne škode, povzročene s požari. Dejanska škoda zaradi požarov v gospodarstvu pa je seveda še
mnogo večja (tudi do sedemkrat), saj pri navedenih podatkih
niso upoštevani izpad proizvodnje, stroški sanacije ipd. Poudariti tudi velja, da do večine požarov pride zaradi neizpolnjevanja ali nespoštovanja varnostnih in tehničnih predpisov,
malomarnega in neodgovornega dela, v posameznih primerih
pa tudi zaradi naklepnega ravnanja, kar kaže na še vedno
pomanjkljivo požarnovarnostno kulturo delovnih ljudi in občanov ter malomaren odnos do varovanja, zlasti družbenega
premoženja.
Tudi v pravnem prometu z družbenimi sredstvi (nepremičninami v družbeni lasti) med družbenim in zasebnim sektorjem je po ugotovitvah Javnega pravobranilstva SR Slovenije
pogosto oškodovano družbeno premoženje s tem, da se kmetijska in stavbna zemljišča v praksi vrednotijo neenotno in
neobjektivno.
Podatki Zavarovalne skupnosti Triglav kažejo, da zavarovalni aspekt gospodarjenja z družbenimi sredstvi še ni postal
norma samoupravnega obnašanja. Uporabniki družbenih
sredstev se namreč še vedno preporedko, zlasti pa v premajhnem obsegu, odločajo za zavarovanje premoženja, dohodka
in premoženjskih interesov, čeravno imajo po zakonu o združenem delu delavci v združenem delu pravico in obveznost,
da zavarujejo družbena sredstva pod pogoji in na način, kot
jih določa zakon. Na zavarovalno premijo se često zgrešeno
gleda le kot na breme dohodka, ne pa kot na instrument
varstva in ohranjanja vrednosti družbenega premoženja. Ni
potrebna posebej poudarjati, da mora biti v ospredju predvsem interes vseh družbenih subjektov, da se odpravijo
vzroki, ki utegnejo povzročiti škodo.
II. NEKATERI VIDIKI URESNIČEVANJA
PRAVICE DO SAMOUPRAVLJANJA
V uresničevanju svojih družbenoekonomskih in drugih samoupravnih pravic, odločajo delavci na svojih zborih z referendumom in v drugih oblikah osebnega izjavljanja, po delegatih v delavskem svetu in z nadzorstvom nad delom organov
in služb v organizacijah združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kakor tudi po delegacijah in delegatih v skupščinah samoupravnih interesnih skupnostih in skupščinah družbenopolitičnih skupnosti.
14
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požari o stanju požarnega varstva v SR Sloveniji in odstranjevanju nevarnih
snovi.
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Oblike osebnega izjavljanja
V zvezi s samoupravnim odločanjem v združenem delu se
seveda kot osrednje vprašanje postavlja, ali ima delavec možnosti, da s svojimi stališči dejansko vpliva na opredeljevanje
posameznih vidikov medsebojnih razmerij v samoupravnih
splošnih aktih. Seveda pa je pomemben tudi način sprejemanja samoupravnih splošnih aktov, čeravno sam po sebi še ne
zagotavlja, da je v splošnem aktu, ki je bil sprejet z osebnim
izjavljanjem, dejansko tudi izražena volja večine delavcev, ki
je ta akt sprejela. Slaba organizacija predhodne razprave (ali
odločanje brez nje), različni pritiski in druge slabosti lahko
posamezno obliko osebnega izjavljanja pretvorijo v čisto formalnost.
Spremljanje izvajanja različnih oblik odločanja v samoupravni praksi kaže, da delavci večino samoupravnih splošnih
aktov TOZD sprejemajo predvsem z oblikami osebnega izjavljanja. Zaradi neenotnih stališč ustavnih sodišč, sodišč združenega dela in drugih institucij glede načina sprejemanja
samoupravnih splošnih aktov, se strokovni delavci v organizacijah združenega dela pri pripravi samoupravnih splošnih
aktov »zavarujejo z demokratičnim postopkom« sprejemanja
samoupravnih splošnih aktov in za večino samoupravnih
splošnih aktov predvidijo osebno izjavljanje. Številni referendumi v organizacijah združenega dela povzročajo naveličanost delavcev za to obliko osebnega izjavljanja in kljub formalno pravilni obliki ne zagotavlja tudi dejansko demokratičnega urejanja medsebojnih odnosov.
Po ugotovitvah strokovne službe Ustavnega sodišča SR
Slovenije se v nekaterih organizacijah združenega dela še
vedno ohranja neustavna in nezakonita praksa, da samoupravni splošni akt, S katerim se ureja delovno razmerje in z
njim določajo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev pri delu, sprejema delavski svet temeljne organizacije.
V praksi se še vedno srečujemo tudi s samoupravnimi
splošnimi akti (npr. o osnovah in merilih za delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo, o dodeljevanju stanovanj
in stanovanjskih posojil), ki jih niso sprejeli delavci v temeljni
organizaciji z referendumom, temveč so bili sprejeti na zborih
delavcev ali celo v delavskem svetu temeljne organizacije,
kljub temu, da zakon o združenem delu izrecno določa tiste
samoupravne splošne akte in pomembnejša vprašanja, o katerih delavci v temeljni organizaciji obvezno odločajo z referendumom. S tem v zvezi velja opozoriti na mnenje, da je
zakon o združenem delu predimenzioniral število zadev, o
katerih se odloča v referendumu, in zato bi kazalo te določbe
ponovno proučiti in nekatera vprašanja, o katerih se sedaj
odloča na referendumu, prenesti v pristojnost zbora delovnih
ljudi.
Opozoriti velja tudi na problematiko poprejšnje obravnave
vprašanj, o katerih delavci odločajo z osebnim izjavljanjem.
Ugotavlja se, da v samoupravnih splošnih aktih ta pravni
institut sploh hi ali pa je pomanjkljivo urejen in da se pri
njegovi konkretni realizacij] v praksi pojavlja vrsta slabosti.
Očitno je, da še vedno ni prodrlo spoznanje o namenu poprejšnje obravnave, v kateri naj bi bili delavci podrobneje
informirani o predmetu samoupravnega odločanja in kjer naj
bi imeli možnost, da izrazijo in uskladijo svoje interese.
Uresničevanje samoupravne delavske kontrole
Ob obravnavanju varstva samoupravnih pravic delavcev
ugotavljamo, da samoupravna delavska kontrola iz različnih
vzrokov še ni dovolj zaživela kot sestavina samoupravljanja v
združenem delu. Njena uveljavitev je povezana z razvitostjo
samoupravnih odnosov v posamezni organizaciji združenega
dela. Neuveljavitev samoupravne delavske kontrole pa je pogojena tudi z nerazčiščenimi pogledi in opredelitvami njenih
nalog in načina njihovega uresničevanja, kot tudi s pomočjo,
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ki jo nudijo družbenopolitične organizacije, posebno osnovne
organizacije zveze sindikatov.
Varstvo samoupravnih pravic delavcev in s tem tudi poglabljanje in uveljavljanje prave vloge samoupravne delavske kontrole spada med prvenstvene naloge in cilje sindikatov. S tem
namenom je tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v
letu 1980 določil stališča in naloge sindikatov pri uveljavljanju
samoupravne delavsj e kontrole.15
Ob koncu leta 1981 je bila na podlagi poročil občinskih
svetov Zveze sindikatov Slovenije izdelana ocena stanja pri
uveljavljanju samoupravne delavske kontrole, ki se odraža v
nekaj naslednjih bistvenih ugotovitvah.
Izkušnje kažejo, da družbenopolitične organizacije, organi
upravljanja in delavci v TOZD čedalje aktivneje uveljavljajo,
čeprav to še ni prevladujoče, delavsko kontrolo kot del celovitega procesa samoupravljanja, s čimer postaja sestavina samoupravnega odločanja in uresničevanja odločitev o temeljnih vprašanjih gospodarjenja in upravljanja z družbenimi
sredstvi (kot pozitivne primere lahko navedemo: TZ Litostroj;
Agrostroj Ljubljaba; Založba Borec, Ljubljana in druge).
V zvezi z odstopanji pri uresničevanju samoupravne delavske kontrole velja omeniti, da dejavnost delavske kontrole še
ni dovolj usmerjena v nadzor nad kvaliteto gospodarjenja z
družbenimi sredstvi, ugotavljanje izvajanja samoupravno dogovorjenih odločitev npr. glede planiranja in izvajanja planov,
ugotavljanje vzrokov in odgovornosti za nedoseganje dogovorjenih ciljev ipd.
Pomanjkljivo je urejen in izvajan nadzor delavcev TOZD, ko
gre za spremljanje in izvajanje odločitev v delegatskih in
drugih telesih izven temeljne in delovne organizacije, tako
npr.: v samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih in drugih organizacijah. Po drugi strani pase
pojavljajo tudi primeri, ko so organi delavske kontrole postavljeni hierarhično, tako da npr.: delavska kontrola SOZD nadzoruje delavsko kontrolo delovne in temeljne organizacije.
Premalo so angažirane pri njenem usklajevanju družbenopolitične organizacije, še posebej sindikat, ki ima na tem
področju posebne naloge. Osnovne organizacije sindikata le
malokdaj razpravljajo o problematiki in vsebini njihovega
dela, velikokrat pa jim tudi ne nudijo politične opore pri delu.
Slabosti v delovanju organa delavske kontrole je opaziti
tudi v načinu dobivanja informacij in njihovi vsebini ter neustrezni normativni opredelitvi samoupravne delavske kontrole
v splošnih aktih.
V praksi organi samoupravne delavske kontrole premalo
sodelujejo in se povezujejo z organi zunaj organizacij združenega dela, sindikatom, družbenimi pravobranilci samoupravljanja, sodišči združenega dela, SDK in drugimi organi, ki
skrbijo za izvajanje zakonitosti ter za varstvo samoupravljanja
in družbene lastnine. Družbeni pravobranilci samoupravljanja
so v minulem letu v 263 primerih sodelovali oziroma pozvali te
organe k reševanju posameznih vprašanj.
Naloga občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije je, da
poskrbijo, da bodo razne oblike sodelovanja samoupravne
delavske kontrole navzven (do sindikata službe družbenega
knjigovodstva, inšpekcij, javnega tožilstva, ipd.) opredeljene v
samoupravnih splošnih aktih, saj morajo organi samoupravne
delavske kontrole vnaprej vedeti, kakšne ukrepe ali zahteve
lahko naslavljajo na zunanje organe. Takšno sodelovanje
navzven je pravica in dolžnost organov delavske kontrole v
vseh primerih, ko notranji organi, vključno z delavskim svetom, ne izvršujejo predlaganih ukrepov in sprejetih odločitev.
Samoupravno urejanje odnosov v združenem
delu
Samoupravni splošni akti so eno od pomembnih sredstev
za uresničevanje pravio obveznosti in odgovornosti delavcev.
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Izkušnje opozarjajo, da delavci v združenem delu marsikje še
vedno niso postali dejanski subjekti postopka in vplivanja na
njihovo vsebino. Obliki oziroma postopkom sprejemanja se
pogosto posveča večja pozornost, kot vsebini razmerij, ki se
urejajo s samoupravnimi splošnimi akti! V njih se pogosto
povzemajo številne ustavne in zakonske norme, ki močno
obremenjujejo tekst in hkrati zamegljujejo specifiko odnosov
med delavci, kar je zlasti značilno za samoupravne sporazume o združevanju dela delavcev v temeljne organizacije.
Strokovne službe pri pripravi splošnih aktov marsikdaj ne
upoštevajo, da mora biti besedilo akta razumljivo vsakemu
delavcu, saj ureja njegove pravice in obveznosti. To še zlasti
velja za samoupravne splošne akte o osnovah in merilih za
delitev sredstev za osebne dohodke, ki večkrat vsebujejo
matematične formule, ki se sicer uporabljajo pri izračunavanju, vendar, razen strokovnjakom, niso razumljive nikomur)
Predlogi samoupravnih splošnih aktov večkrat tudi ne upoštevajo obveznosti, ki so jih delavci sprejeli s samoupravnimi
sporazumi v okviru delovne ali sestavljene organizacije združenega dela ali skupaj z drugimi temeljnimi organizacijami
izven teh asociacij oziroma družbenih dogovorov, h katerim
so delavci temeljnih organizacij pristopili.
V samoupravnih splošnih aktih nekaterih delovnih organizacij so opredeljene pravice, ki se nanašajo na delitev sredstev za osebne dohodke ali skupno porabo delavcev, čeprav
delavci temeljne organizacije nimajo materialne možnosti, da
bi uveljavljali oziroma zadovoljevali sprejete obveznosti vsa-*
moupravnem splošnem aktu (n. pr. jubilejne nagrade). Delavci uveljavljajo pred sodiščem združenega dela denarne
zahtevke proti temeljni organizaciji kot pravni osebi na podlagi sprejetih normativnih aktov in če uspejo pred sodiščem,
imajo izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko v izvršilnem
postopku realizirajo svojo terjatev iz katerihkoli sredstev temeljne organizacije, ki so na njenem žiro računu. S tem
prihaja do prelivanja sredstev iz poslovnih skladov v sklad
skupne porabe oz. sklad osebnih dohodkov. Vsekakor je
takšno uveljavljanje materialnih pravic, za realizacijo katerih
niso bila ustvarjena potrebna sredstva sporno, glede na naravo teh sredstev.
Organi družbenega nadzorstva se že dalj časa soočajo tudi
s problematiko nezakonitega posredovanja delovne sile. Za
odpravljabje tega pojava je bila že v letu 1979 in 1980 sprožena širša družbena akcija, ki pa tega pojava ni odpravila, pač
pa so se pojavile celo nove oblike posredovanja delovne sile,
ko zasebni obrtniki iz drugih republik in pokrajin sklepajo
navidezne kooperacijske pogodbe z obrtno-prodajnimi zadrugami v Sloveniji in si zaračunavajo ustrezno provizijo.
Sklepanje kooperacijskih pogodb med našimi gradbenimi
organizacijami združenega dela in obrtniki, oziroma obrtnimi
zadrugami dejansko pomeni »preprodajo« delovne sile. Za
takšno obliko najemanja delavcev imajo interes vsi, od organizacije združenega dela, ki ceneje pridejo do delavcev, brez
odgovornosti za njihovo nastanitev, prehrano, socialno in
zdravstveno zavarovanje, obrtnikov, ki s »prodajo« delavcev
dobro zaslužijo, samih delavcev, ki se žele le sezonsko zaposliti (gre za kmete, študente ali nezaposlene), do občinskih
skupščin, od koder ti delavci prihajajo in s tem vsaj delno
omilijo problem nezaposlenosti. Posledice so takšne, da ti
delavci nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za normalno
bivanje in prehrano, pogosto pa sploh niso zdravstveno in
socialno zavarovani. S temi pogodbami se torej grobo kršijo
temeljne delavčeve pravice.
Akcije družbenih pravobranilcev samoupravljanja na tem
področju niso imele posebnih uspehov. Tudi kazenski postopki v teh primerih niso dovolj učinkoviti. Ob odkritju teh
dejanj se namreč obrtniki in delavci razkropijo, tako, da v
kazenskem postopku ni moč uspešno zagotoviti njihove navzočnosti, zaradi česar so končani le redki postopki. Čeprav so
korenine pojava drugje in ga bo moč odpraviti le z učinkoviporočevalec

tejšo in širšo družbeno akcijo, pa bo potrebno poiskati tudi
možnosti za večjo učinkovitost kazenskih postopkov (med
drugim tudi zoper poslovodne organe kot podpisnike pogodb).
V zadnjem času je bil ugotovljen tudi pojav nezakonitega
zaposlovanja naših delavcev v tujini, ko delovna organizacija
nagovarja posamezne delavce iz druge delovne organizacije,
da se zaposlijo v rudnikih v ZR Nemčiji. Kot kažejo prvi
podatki, gre izključno za posredovanje delovne sile in za
način zaposlovanja, ki je v očitnem nasprotju z zakonom o
varstvu državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini in družbenim dogovorom o začasnem zaposlovanju jugoslovanskih
državljanov v tujini in o njihovi vrnitvi z dela iz tujine.
Ob ugotovitvi, da se število brezposelnih mladih strokovnjakov stalno povečuje ter dejstvu, da je kljub zakonskim omejitvam družbenih sredstev za plačevanje izdatkov po pogodbah
o delu, to delo v stalnem naraščanju, so družbeni prevobranilci samoupravljanja v letu 1981 ukrepali v organizacijah
združenega dela v smeri omejevanj nadurnega in pogodbenega dela. Tako so pristojnim samoupravnim organom skladno z zakonom predlagali, da analizirajo obseg in zakonitost
pogodbenega in nadurnega dela ter sprejmejo ukrepe za
njihovo omejevanje.
Praksa organizacij združenega dela opozarja, da se določbe o pogodbenem delu izigravajo in to na različne načine:
sklepajo se za opravljanje del oziroma nalog, za katera bi bilo
mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas ali delovno
razmerje s krajšim delovnim časom; sklepajo se v daljšem
trajanju, kot ga določa zaKon (nad 60 oziroma 90 dni); z istim
delavcem se sklepajo večkrat tekom leta; sklepajo pa se tudi
za dela oziroma naloge, ki niso v zvezi z delovnim procesom.
Dela oziroma naloge, za katera se lahko sklepa pogodba o
delu, večinoma sploh niso opredeljene v samoupravnem
splošnem aktu. Prav tako se ne izvajajo določbe, da se pogodba o delu lahko sklene le z nezaposleno ali delno zaposleno osebo, z drugo osebo pa samo, če pristojna skupnost za
zaposlovanje ugotovi, da ni nezaposlenih ali delno zaposlenih
oseb.
Poseben problem predstavlja zaposlovanje upokojencev
po pogodbi o delu. Iz podatkov organov inšpekcije dela je
razvidno, da je v letu 1980 delalo po pogodbi o delu približno
10 do 11 tisoč upokojencev. Razlog, da delo upokojencev po
pogodbi o delu ne upada, je predvsem ta, da za svoje delo
prejemajo dokaj visoke dohodke, glede na to, da je to delo po
pogodbi časovno omejeno.
Nekateri problemi v zvezi z uresničevanjem
pravice do stanovanja
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je
izdelal analizo 16 samoupravnih splošnih aktov, ki v organizacijah združenega dela gospodarstva urejajo stanovanjske zadeve delavcev. Ugotovil je, da veliko število samoupravnih
sporazumov s tega področja ni sprejetih na zakonit način, da
se v nekaterih organizacijah združenega dela stanovanjska
vprašanja urejajo na nivoju delovne organizacije z enotnimi
samoupravnimi sporazumi ter da se stanovanja in stanovanjska posojila marsikje dodeljujejo na osnovi nezakonitih in
nesamoupravnih osnov in meril oziroma, da so v samoupravnih splošnih aktih opredeljene take osnove in merila, ki deformirajo bistveno osnovo pri dodeljevanju stanovanj, t. j. stanovanjske razmere delavcev. Tudi določila, kaj so »potrebni
kadri«, ki jim je treba zagotoviti stanovanje, so v samoupravnih splošnih aktih pomanjkljivo opredeljena in v nasprotju z
določili ustave.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je v
letu 1981 predlagal Gospodarski zbornici Slovenije in Zvezi
sindikatov Slovenije, da s svojimi stališči prispevata k obliko'• Bilten družbenih pravobranilcev samoupravljanja SR Slovenije, it. 18/1980.
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vanju ustreznih kriterijev za dodeljevanje kadrovskih stanovanj v organizacijah združenega dela.
Sodišča združenega dela, ki se tudi pogosto srečujejo s
problematiko kadrovskih stanovanj, so zavzela enotno stališče, da delavcu ni mogoče dodeliti stanovanje, če pogoji za
dodelitev niso predhodno ugotovljeni v samoupravnem splošnem aktu. Sodišče združenega dela SR Slovenije je v nekaterih primerih celo prepovedalo temeljni organizaciji razpolagati s stanovanji, ki so označena kot kadrovska stanovanja,
dokler delavci ne bodo sprejeli ustreznega samoupravnega
splošnega akta. Delavci temeljne organizacije sicer lahko
rešujejo kadrovske probleme s tem, da dodelijo stanovanje
strokovnjaku, ki ga potrebujejo, vendar morajo določiti
osnove in merila v samoupravnem splošnem aktu, pri čemer
noben samoupravni organ ne more pridobiti pooblastila do
arbitriranja od primera do primera.
Sredstva sklada skupne porabe, ki jih delavci namenijo za
reševanje stanovanjskih problemov, se po ugotovitvah sodišč
združenega dela v posameznih primerih netrošijo namensko,
ampak se nezakonito uporabljajo za izboljševanje stanovanjskega standarda, za gradnjo hiš ali celo za gradnjo počitniških hiš. Posamezni primeri dokazujejo, da kontrola namenske uporabe dodeljenih sredstev ni dosledna. To kažejo tudi
primeri, v katerih posojilojemalci po dograditvi stanovanjske
hiše ne vrnejo družbenih stanovanj, na katerih so imeli stanovanjsko pravico.
III. URESNIČEVANJE ODGOVORNOSTI
V ZDRUŽENEM DELU17
Spričo številnih in različnih pojavov neodgovornega ravnanja posameznikov in skupin na različnih ravneh, od organizacij združenega dela in krajevne skupnosti do federacije, v
zadnjem času pogosto govorimo o krizi odgovornosti oziroma inflaciji odgovornosti v naši družbi ipd. Kljub ocenam,
da je odgovornost eno od ključnih vprašanj nadaljnjega razvoja naše družbe, ter kljub številnim pozivom najvišjih predstavniških organov k bolj odgovornemu ravnanju v gospodarskem in družbenopolitičnem življenju, odnos do odgovornosti
še nadalje ostaja deklarativen, posplošen in nejasen.
Gospodarske in družbenopolitične razmere so zaostrene v
tolikšni meri, da vprašanja odgovornosti ni mogoče še nadalje
zanemarjati, saj pomanjkanje odgovornosti lahko resno
ogrozi nadaljnji razvoj samoupravljanja in družbe v celoti. To
sledi tudi iz sporočila resolucije III. kongresa samoupravljaIcev Jugoslavije, v kateri je zapisano, »da je odločen boj za
večjo odgovornost življenjska potreba naše družbe, da je
nujno potreben stalen in konkreten boj za odkrivanje posamične in kolektivne odgovornosti v vseh okoljih in na vseh
ravneh od TOZD in krajevne skupnosti do federacije; da je
treba razvijati konkreten in učinkovit sistem za odkrivanje
raznih deformacij in zlorab ter uvesti zakonske ukrepe proti
njihovim nosilcem; da so potrebni tudi drugi ustrezni ukrepi,
kot je odstranitev s položaja, odpoklic in odstop.«
Ugotavljanje odgovornosti pomeni ocenjevanje, kako posameznik, organi, organizacije in drugi družbeni subjekti opravljajo svoje naloge in obveznosti in ali so njihova ravnanja v
skladu z družbenimi pričakovanji; v primeru družbeno-negativnih posledic, ki jih zakrivi posameznik ali skupina, pa se
izrečejo ustrezne družbene sankcije (pravne ali nepravne),
odvisno od vrste odnosov oziroma odgovornosti.
Izkušnje kažejo, da se posamezne vrste odgovornosti v
praksi različno uveljavljajo: tako praviloma ni večjih težav,
odstopanj in nejasnosti, ko gre za uveljavljanje kazenske,
disciplinske in odškodninske odgovornosti, kjer so postopki
dokaj podrobno normirani, utečeni in potekajo v okviru obstoječih nadzornih institucij oziroma organov (drugo je se17
Problematika uresničevanja odgovornosti v samoupravni družbi je bila
obširneje obravnavana na seminarju na lanskoletnih Zlherlovih dnevih, v okviru
Fakultete ze sociologijo, politične vede Ina novinarstvo.
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veda vprašanje doslednosti in učinkovitosti odkrivanja ter
sankcioniranja ekscesnih primerov na teh področjih). Pač pa
se dokajšnja odstopanja od normativnih okvirov, nedoslednosti in nejasnosti v praksi pojavljajo pri uveljavljanju nekaterih
drugih vrst odgovornosti, kot so: samoupravna, družbenopolitična, moralna ipd.
V okviru obravnavane informacije je potrebno opozoriti na
nekatere vzroke neodgovornosti v združenem delu ter nedoslednega ugotavljanja odgovornosti in uporabe sankcij.
Glede na znano izhodišče, da je vsakdo odgovoren v okviru
svojih pristojnosti oziroma za tisto, o čemer odloča in da je
torej odgovornost v sorazmerju z možnostjo vplivanja na
odločitev, se kot eno temeljnih vprašanj v naši družbi postavlja, kdo je dejanski subjekt odločanja. Dejstvo je, da še vedno
obstaja očiten razkorak med zamišljenim sistemom samoupravljanja in njegovim dejanskim razvojem. Pojavi odločanja
mimo samoupravnih organov, delovnih skupnosti, delegatskih skupščin itd. ali celo proti interesom delovnih ljudi in
občanov, opozarjajo na prisotnost etatističnih, birokratskih in
tehnokratskih struktur, ki si želijo zadržati moč in monopolni
vpliv pri odločanju. Razporeditev dejanskega vpliva in moči se
odraža tudi y razkoraku med dejanskim in formalnim odločanjem v posameznih sredinah, ko se odločitve oblikujejo in
neformalno sprejemajo v različnih neformalnih skupinah (pogosto tudi v povezavi z lokalnimi politokratskimi in tehnokratskimi strukturami), v okviru pristojnih organov pa se te odločitve le še formalno potrdijo in sprejmejo. To kaže na podrejenost vloge samoupravnih organov, zborov delavcev in tudi
družbenopolitičnih organizacij v združenem delu. Zaradi tega
dostikrat ostane prikrit dejanski predlagatelj neke odločitve, s
tem pa tudi zamegljena odgovornost tistih, ki so sodelovali pri
njenem nastajanju, sprejemanju in izvajanju. Gotovo takšen
razkorak med normo in stvarnostjo vpliva na samoupravno
angažiranost delovnih ljudi, izpodkopava. njihovo moralo in
zavest in s tem slabi subjektivni občutek odgovornosti.
Pogoj za hitrejše in doslednejše uveljavljanje odgovornosti
v naši družbi je torej nadaljnja demokratizacija odločanja, saj
po Kardelju »samo človek, ki lahko demokratično odloča,
lahko prevzema tudi odgovornost«.
S tem v zvezi velja tudi opozoriti, da na proces samoupravnega odločanja marsikje še vedno ne gledajo kot na celotiv
proces, ampak kot na trenutno dejanje, ki se začne in konča z
dviganjem rok. V procesu samoupravnega odločanja pa ni
pomembno le, kdo je odločitev sprejel, pač pa tudi, kdo jo je
predlagal, kdo je zadolžen in odgovoren za njeno izvršitev ter
kdo je dolžan opravljati nadzorno funkcijo nad tem procesom
ter izrekati družbene sankcije. Le tako razumljen in izpeljan
proces samoupravnega in demokratičnega odločanja je lahko
garancija za uveljavljanje odgovornosti posameznih družbenih subjektov.
Ob tem ne bi smeli prezreti tudi tesne povezanosti med
sposobnostjo, znanjem, informiranostjo in odgovornostjo
Redno, pravočasno, resnično, popolno in razumljivo informiranje je eden od pogojev za dejansko odločanje delavcev.
Znano je, da v praksi tako vsebina, kot tudi oblika informacije
še vedno nista prilagojena dejanskim potrebam in interesom
delavcev in občanov. Kljub poplavi najrazličnejših informacij,
ki pa so pogosto preobsežne, nerazumljive in nepregledne ali
pa preveč skope, delavec pogosto ostaja neobveščen in ne
more prdvideti posledic predlaganih rešitev za njegov položaj
v združenem delu.
Zapletenost teh odnosov se pokaže zlasti, ko gre za odločanje o globalnih in dolgoročnih vprašanjih, ki včasih tudi
presegajo znanje in sposobnost delavca, da v celoti dojame
njihovo vsebino in posledice sprejetih odločitev. Zato je poleg
informiranja tudi znanje in sposobnost presoje ter razumevanja posameznih informacij oziroma predlogov pogoj za dejansko določanje ter uveljavljanje subjektivne odgovornosti
posameznika.
Poleg primerov neodgovornega ravnanja, ki koreninijo v
poročevalec

zavestnem odklanjanju vrednot naše družbe ter namernem
kršenju predpisov in samoupravnih norm v praksr, še pogosteje naletimo na primere neodgovornega ravnanja, ki so
posledica premajhne strokovnosti, nevednosti ali slabega
znanja. Številni primeri neracionalnega trošenja družbenih
sredstev, slabe organizacije dela, zgrešene investicijske politike, slabega planiranja itd., so posledica odklanjanja ali podcenjevanja pomena strokovnosti in znanja v združenem delu
kot tudi na drugih področjih.
Tudi z ustrezno kadrovsko politiko je mogoče preprečevati
pojave neodgovornega ravnanja. Družbeno napredovanje oziroma konkretne kadrovske rešitve so pogosto premalo odvisne od dela, znanja, sposobnosti in odgovornosti posameznika, čeravno je zavest o odgovornosti pomemben pogoj za
izpolnjevanje delovnih in samoupravnih dolžnosti. Zato bi
odgovornost posameznika morala postati sestavni del kadrovske politike.
Pomembno sredstvo za ugotavljanje in krepitev odgovornosti v naši družbi sta tudi kontrola in veljavni sankcijski sistem.
Sistem samoupravnih kontrolnih mehanizmov vzdruženem
delu je po splošni oceni premalo učinkovit in ne funkcionira v
predvidenih normativnih okvirih. Vse preveč je zanašanja in
prelaganja nadzornih funkcij na organe samoupravne delavske kontrole, ki pa so le izjemoma učinkoviti, medtem ko se
ne uveljavlja neposredna kontrolna funkcija delavcev, samoupravnih organov, izvršilnih in poslovodnih organov, sindikata
itd. Kjer ni samoupravne, demokratične kontrole, se širi prostor za samovoljno in neodgovorno ravnanje. Zato bi morali v
prihodnje med drugim še posebej sistematično razvijati in
krepiti učinkovitost samoupravnih kontrolnih mehanizmov
znotraj združenega dela.
Očitno je, da v praksi še vedno nismo uveljavili demokratičnega in javnega ocenjevanja delovnih rezultatov posameznikov in organov ter s tem v zvezi ugotavljanja osebne in
kolektivne odgovornosti posameznih subjektov v združenem
delu za neizpolnjevanje ali slabo opravljanje delovnih, samoupravnih in drugih dolžnosti (to velja med drugim tudi za
nosilce javnih funkcij in pooblastil). Pogosto se govori in piše
o nespoštovanju oziroma neizvajanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, slabem in neodgovornem planiranju ter neizpolnjevanju planskih obveznosti, nesmotrnih
investicijah, poslovnih odločitvah, malomarnem odnosu do
izvajanja obveznosti itd., kljub temu pa se v praksi zaradi teh
nepravilnosti le poredko uveljavlja takšna ali drugačna odgovornost delavskih svetov, poslovodnih organov, izvršilnih organov, strokovnih delavcev in strokovnih služb, posameznih
nosilcev samoupravnih funkcij, itd.
Eden temeljnih problemov uresničevanja odgovornosti v
združenem delu je tudi vprašanje, kdo naj sproži postopek za
ugotavljanje odgovornosti (in sankcioniranje). Nejasnosti v
zvezi s tem so prav gotovo pogojene s pomanjkljivo samoupravno zakonodajo, saj je v samoupravnih splošnih aktih
sankcijski subjekt oziroma tisti, ki naj predlaga postopek,
pogosto pomanjkljivo ali preveč splošno opredeljen. Druga
težava pa je -ta, da v organizacijah združenega dela tisti, ki bi
morali ali lahko opozorili na določene nepravilnosti, tega ne
store zaradi oportunizma, bojazni pred zamero, prijateljskih
odnosov itd., intervencijo »od zunaj« pa se kaj rado ocenjuje
kot vmešavanje v avtonomijo delovne organizacije. Podobno
kot pri odločanju, se tudi v takšnih odnosih kaže razmerje
moči v združenem delu, kjer močnejši posamezniki ali skupine uveljavljajo svoj vpliv in moč tudi, ko gre za ugotavljanje
odgovornosti.
Koncentracija moči pri posameznikih ali skupinah vzdruženem delu pa ima dostikrat za posledico tudi nedoslednost
oziroma dvojnost meri! pri odkrivanju in pregonu nepravilnosti, kar pomeni, da tudi sistem odgovornosti marsikje funkcionira v okvirih hierarhične strukture. Nekatere sociološke raziskave kažejo, da se odgovornost močneje pbudarja med deporočevalec

lavci neposredne proizvodnje, redkeje pa pri adrrr .otrativnin,
strokovnih in vodstvenih delavcih. Te raziskave potrjuje tudi
dokaj razširjeno mnenje, da je odgovornost tem manjša, čim
večji je družbeni vpliv posameznih subjektov.
Tudi nedorečena normativna opredelitev odgovornosti
subjektov v združenem delu pomembno vpliva na odstopanja
pri uveljavljanju odgovornosti. V samoupravnih splošnih aktih
je vse preveč splošnih formulacij o odgovornosti ter ponavljanja ustavnih ter zakonskih norm, ne da bi biie te določbe
konkretizirane. Nejasno oziroma pomanjkljivo so v teh aktih
opredeljene pristojnosti subjektov združenega dela (jasno
določena pristojnost pa eden od temeljnih pogojev za učinkovito uveljavljanje odgovornosti) tako, da marsikdaj ni jasno,
kdo je odgovoren za določene odločitve, ukrepe, posledice,
itd. Pravno nedodelan in nesistematično je opredeljen tudi
sistem sankcij.
Zaradi ohlapnosti ter nepopolnosti samoupravnih in drugih
aktov ter nizke stopnje pravne zavesti, se v praksi vse bolj
pojavlja »liberalizem« v tolmačenju in izvajanju zakonov in
drugih predpisov, samoupravnih splošnih aktov, samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, planskih aktov, itd.
Kršenje teh norm pogosto ne pojmujemo kot sramoto, ampak
kot iznajdljivost. Posebej pereč je problem neizvajanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Te kršitve
zavzemajo velik obseg, vendar pa se v praksi zaradi tega ne
uveljavljajo niti družbenopolitična niti kazenska odgovornost
in prav tako tudi ne ukrepi družbenega varstva, pač pa se
zatrjuje, da za neizvajanje teh aktov niso predvidene ustrezne
sankcije, čeprav praviloma ta problem ne obstaja.
Nerazdelana in v življenju skorajda neuveljavljena je tudi
kolektivna odgovornost, ki pomeni odgovornost za lastne in
skupne odločitve in ravnanja, v praksi pa marsikdaj služi le za
■opravičevanje neodgovornosti posameznikov. Tako kot ni primerna uravnilovka v nagrajevanju, je ne bi smeli tolerirati tudi
na tem področju. To odgovornost bi morali obravnavati diferencirano, glede na delež in prispevek posameznika pri delu
kolektivnega organa. Najbrž pa bo za hitrejšo uveljavitev te
odgovornosti potrebno izdelati konkretnejše usmeritve.
Problem odgovornosti ni le vprašanje zavesti, morale, samokontrole, pač pa je tudi vprašanje, ki je povezano s protislovji družbenega razvoja in ekonomske poiitike ter zatikanji
na tem področju. Prav gotovo inflacija temeljnih vrednot naše
družbe, ki je očitna in kjer vsebolj izstopa kultura potrošništva, ki jo pogosto spremljajo negativni pojavi okoriščanja
posameznikov na račun družbenega premoženja, vpliva na
razraščanje neodgovornosti v naši družbi, na drugi strani pa
na razvrednotenje občutka odgovornosti ter njeno zamegljevanje znatno vphvajo tudi premalo obvladovanj procesi v
družbenem in gospodarskem življenju.
Ekonomska politika ima že dalj časa dokaj avtonomno
gibanje glede na celoten mehanizem samoupravnega urejanja odnosov v družbeni reprodukciji. Po načinu njenega vodenja in po izbiri sredstev in instrumentov, ki se jih poslužuje,
je često bolj zaviralni kot revolucionirajoči dejavnik spreminjanja družbenoekonomske kvalitete v teh odnosih. Takšna
ekonomska politika, ki v bistvu ohranja dvojnost državnolastninskega in družbenolastninskega produkcijskega odnosa je
pripeljala do velike odvisnosti gospodarstva od državnega
upravnega aparata in njegovega ukrepanja, ni pa krepila ali
vsaj ne dovolj medsebojnih povezav, odgovornosti in pravic
samoupravnih dejavnikov gospodarjenja ter njihovo proizvodno in poslovno samostojnost in sposobnost. Prav tako ni
dovolj stimulirala združevanja dela in sredstev, dohodkovnega povezovanja, skupnega dohodka in prihodka in ni bila
dovolj v funkciji vnašanja ekonomsko racionalnega obnašanja ter ekonomske logike, ki temelji na ekonomskih zakonitostih in ekonomskih kriterijih gospodarjenja z družbeno lastnino. Njeni ukrepi so bili dostikrat tudi premalo pretehtani;
prihajalo je do hipertrofije in pogostega spreminjanja ali ne11

pravočasnega sprejemanja predpisov, nerealnih ali protislovnih pravnih norm, za katere v družbi ni stvarnih možnosti za
realizacijo, odločitve zoper ekonomsko logiko, spregledovanja ekonomskih zakonitosti, itd. Vse to so pojavi, ki ne samo
izpodkopavajo moralo in zavest, ampak tudi v precejšnji meri
zamegljujejo dejansko odgovornost.
Že na osnovi teh nekaj splošnih in nepopolnih ugotovitev je
mogoče sklepati, da je problematika odgovornosti v samoupravni deužbi celovito in zahtevno vprašanje, ki terja nadaljnjo
poglobljeno obravnavo in razčlenjevanje tako v teoriji kot v
samoupravni družbeni praksi.
IV. VARSTVO SAMOUPRAVNIH PRAVIC
IN DRUŽBENE LASTNINE
Samoupravnim pravicam delovnih ljudi in družbeni lastnini
se po ustavi zagotavlja posebno družbeno varstvo, ki ga
uresničujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim
odgovorni organi, sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec in
družbeni pravobranilec samoupravljanja.
Že večkrat je bilo naglašeno, da družbena kontrola, zlasti
samoupravna, še ne deluje povsem v dugu ustavnih in zakonskih opredelitev in da ne daje pričakovanih rezultatov. Zato v
tem delu gradiva skušamo na kratko opozoriti na nekatere
probleme in težave pri delovanju nekaterih družbeno nadzornih mehanizmov, ki (še) ne delujejo povsem v okviru svojih
pristojnosti in pravic.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja
V zaščiti samoupravnih pravic in družbene lastnine z vidika
delovanja družbenega pravobranilca samoupravljanja je
prišlo do pbzitivnih premikov, kar je nedvomno odraz učinkovitejšega dela družbenih pravobranilcev samoupravljanja, katerih delovno področje je nedvomno zelo obsežno in zahtevno. Večjo kvaliteto svojega dela morajo družbeni pravobranilci samoupravljanja doseči predvsem z dejavnostjo pri
ustvarjanju pogojev za uresničevanje korektnih, z zakonom
skladnih družbenoekonomskih odnosov in posameznih kategorij družbene-lastnine znotraj njih. Dosedanja praksa družbenih pravobranilcev samoupravljanja je pokazala, da sicer
neoporečni akti ter splošni pozivi sami po sebi ne zaležejo in
da je najbolj učinkovito (pa tudi najbolj naporno in zahtevno),
če družbeni pravobranilci samoupravljanja konkretno posegajo v posamične odnose. V organizacijah združenega dela
so za takšno obliko sodelovanja zainteresirani in skoraj praviloma sprejemajo predloge družbenih pravobranilcev samoupravljanja.
Nuđenje pravne pomoči posameznim delavcem sicer ni
osnovna zakonska dolžnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja, vendar je glede na to, da so delavci v združenem
delu s kršitvami samoupravnih pravic iz delovnega razmerja
najbolj neposredno prizadeti, njihova pomembna dejavnost.
Aktivnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja na področju' pravne pomoči je bila usmerjena tako v neposredno
pravno pomoč delavcev, ki so se nanje obrnili, kot tudi h
krepitvi pravne pomoči drugih organov in organizacij, ki so po
zakonu za to zadolženi. Razlog velikega angažiranja družbenih pravobranilcev samoupravljanja na področju delovnih razmerij je tudi v pomanjkanju in predragi pravni pomoči za
delavce. Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je v letu 1980 opozoril pristojne organe in organizacije na
neuresničevanje zakona o pravni pomoči ter Zvezi sindikatov
Slovenije predlagal, da organizira pravno pomoč za delavce s
področja varstva pravic iz delovnih razmerij, tako, da bodo
delavci pravne pomoči v sindikatih sodelovali že v temeljni
organizaciji ter na ta način prispevali k preprečevanju in
hitrejšemu in učinkovitejšemu reševanju sporov, krepili zaupanje v lastne samoupravne organe in prispevali k zmanjševanju sporov pred sodišči združenega dela. Republiški svet

Zveze sindikatov je že sprejel sklepe o ustreznejšem organiziranju pravne pomoči delavcem.
Poročila o delu organov odkrivanja, pregona in sojenja so
praviloma redno obravnavana v skupščinah zato znanih ugotovitev, sklepov in stališč v tem gradivu ne ponavljamo.
Uresničevanje nadzornih funkcij skupščin
družbenopolitičnih skupnosti
V prizadevanjih za realizacijo ustavnega sistema in družbenolastninskih odnosov ter za odpravljanje neugodnih gospodarskih razmer je še posebej pomembno, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti kot organi družbenega samoupravljanja in najvišji organi oblasti čim dosledneje izvajajo vse
svoje ustavne funkcije. Velja splošna ocena, da delegatske
skupščine svojih družbenonadzornih funkcij še niso razvile in
konkretizirale povsem zadovoljivo in celovito v smislu ustavnih opredelitev, čeprav so družbene potrebe vse večje. Doslej
so se pretežno uveljavljale kot mesto, kjer se določa politika
in sprejemajo zakoni ter drugi predpisi, še vedno pa so premalo usposobljene, da kot družbeni organi tekoče in sistematično spremljajo uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in politike.
Smisel in cilj družbenega nadzorstva skupščin je vtem, da
skupščine z uresničevanjem te svoje samoupravne funkcije
dobijo vpogled v stanje na določenih področjih, o delu državnih organov, organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, da preverijo in ocenijo stanje ter uveljavijo odgovornost izvršilnih in upravnih organov
za izvrševanje predpisov, dogovorov in politike in da ob tem
tudi javno in konkretno izrazijo družbeno kritiko nezakonitih,
nesamoupravnih in nemoralnih pojavov ter njihovih nosilcev.
To nalogo bi morale skupščine opravljati z usklajenim delovanjem vseh svojih zborov, delovnih teles ter še posebej preko
svojih komisij za družbeno nadzorstvo in bi morala postati
njihova stalna aktivnot.
Zaradi obsežne in ustvarjalne zakonodajne dejavnosti
Skupščine SR Slovenije v zadnjem cbdobju, je bila njena
nadzorna funkcija premalo izražena. S skorajšnjim zaokroženjem pravnega sistema v reputiliki pa tudi njena nadzorna
vloga v zadnjem času postaja vse pomembnejša. Delo skupščine je vedno močneje usmerjeno v preverjanje stanja na
posameznih področjih ter obravnavanje poročil nosilcev po
posameznih nalogah S tem se, ob nezmanjšani odgovornosti
izvršilnih in upravnih organov, hkrati povečuje in krepi tudi
odgovornost skupščine, kot tudi neposredna odgovornost
drugih neposrednih nosilcev pravic, odgovornosti in obveznosti. Takšna orientacija pri nadaljnjem delu skupščine se
neposredno odraža tudi v nedavnih spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine, s katerimi so bile dograjene oblike
in metode dela skupščine, zborov in delovnih teles.
Pomen in število začasnih ukrepov družbenega varstva
(ietno okrog 50), uvedenih zaradi bistvenih motenj v samoupravnih odnosih, oziroma hujših kršitvah družbene lastnine,
narašča. Še vedno predlagajo večino teh ukrepov družbeni
pravobranilci samoupravljanja, manjši del izvršni sveti občinskih skupščin, medtem ko so drugi predlagatelji le izjema.
Analiza ukrepov kaže, da se začasni ukrepi predlagajo šele,
ko organizacije zabredejo v velike težave in ko je praktično
onemogočeno samoupravno sožitje v kolektivu. Praksa opozarja, da se ne spremlja dovolj stanje samoupravnih odnosov
in gospodarjenje v organizacijah, ki vrsto let materialno životarijo, oziroma, kjer so že dalj časa neurejeni samoupravni
odnosi. Premalo se uporabljajo v zakonu predvidene možnosti internih sanacij, niso pripravljeni kvalitetni proizvodni programi. V posameznih primerih tega stanja in medsebojnih
odnosov v organizacijah združenega dela ne spremljajo subjektivne sile. V teh primerih se pri uvedbi začasnih ukrepov
premalo ugotavlja odgovornost poslovodnih in strokovnih
delavcev kot tudi delegatov v organih upravljanja.
poročevalec
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Iz podatkov o delu občinskih komisij za družbeno nadzorstvo izhaja, da je njihova aktivnost dokaj različna, za večino
teh funkcij pa velja ugotovitev, da se preporedko sestajajo in
da je njihovo delo premalo zavzeto.18
Največ težav in odstopanj se v praksi pojavlja v zvezi z
razumevanjem vloge, vsebine in metod njihovega delovanja.
Ponekod še vedno prevladuje prepričanje, da te komisije, ob
razvejanem sistemu drugih nadzornih mehanizmov niso potrebne; obstajajo nejasnosti oziroma nerazumevanje prave
vloge in metod delovanja komisij, nadalje je opaziti pomanjkljive oziroma preveč splošne opredelitve njihovih pristojnosti v normativnih aktih občinskih skupščin, nezadovoljivo je sodelovanje teh komisij z delovnimi telesi in zbori
občinskih skupščin kot tudi z zunanjimi družbenimi dejavniki,
pogosto se opušča programiranje njihovega dela, kar ima za
posledico »čakanje, da se zadeva pojavi«, pogosto pa sta tudi
neustrezna kadrovska struktura teh komisij in organizacija
oziroma zasedba služb, ki za potrebe komisij opravljajo strokovne naloge.
V informaciji navedena protislovja in odstopanja pri razvoju
in uveljavljanju družbenoekonomskega in političnega sistema
opozarjajo na potrebo po hitrejšem uveljavljanju ter učinkovitejšem delu komisij za družbeno nadzorstvo, še posebej v
času zaostrenih gospodarskih razmer, ko ugotavljamo potrebo po več in bolje organiziranem nadzoru in ko je v ospredju prizadevanj vseh organiziranih subjektivnih sil utrjevanje
kvalitete gospodarjenja, organiziranosti družbe in združenega dela, zakonitosti, discipline, odgovornosti in socialistične morale.
Glede na to bi morale vse tiste občinske skupščine, ki tega
še niso storile, čimpreje zagotoviti ustrezne pogoje za delo
njihovih komisij za družbeno nadzorstvo, ki so kot specifični
organi skupščin družbenopolitičnih skupnosti dolžne javno,
argumentirano in dosledno opozarjati na prave korenine nesamoupravnih in nesocialističnih pojavov ter s tem pomagati
ustvarjati družbeno zavest o pomenu temeljnih vrednot naše
družbene ureditve.
V procesu vsebinskega menjanja obstoječih družbenoekonomskih odnosov ter uresničevanje samoupravnih pravic na
podlagi določb zakona o združenem delu, bi se morale odločneje vključiti tudi komisije za spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Njihova vloga na tem področju je pomembna, vendar ponekod v
praksi premalo izražena. Te komisije bi morale neposredno
analizirati stanje v posameznih organizacijah združenega
dela (v sodelovanju z drugimi pristojnimi družbenimi dejavniki) glede uresničevanja zakona o združenem delu, V svojih
programih konkretnih aktivnosti bi morale posvetiti večjo
pozornost predvsem uresničevanju družbenoekonomskih
odnosov in interesnemu organiziranju v materialni proizvodnji, dohodkovnemu povezovanju, združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela, samoupravni delavski kontroli in nekaterim drugim vprašanjem s področja samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov v organizacijah združenega dela. Njihova usmerjevalna vloga prav gotovo še ni v
celoti uresničena; verjetno imajo te komisije možnost za učinkovitejšo družbeno organizirano pomoč delavcem pri urejanju zahtevnih družbenoekonomskih vprašanj s področja uresničevanja zakona o združenem delu.
Samoupravni splošni akti kot instrument urejanja medsebojnih razmerij delavcev lahko bistveno prispevajo h kvalitetnejšemu razvoju samoupravljanja. Kljub nekaterim pozitivnim
rezultatom lahko ugotovimo, da občinske skupščine preko
svojih upravnih organov niso dovolj storile na področju pomoči organizacijam združenega dela pri urejanju družbenoekonomskih razmerij v samoupravnih splošnih aktih,
kljub temu, da je to njihova ustavna in zakonska naloga.
18
Na poziv za sodelovanje pri oživljanju dela organov samoupravne delavske
kontrole se Je npr. odzvalo le 9 občinskih komisij pa družbeno nadzorstvo.
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Pomoč organov občinske uprave organizacijam združenega
dela ni organizirana kot učinkovito in trajno spremljanje normativne dejavnosti v organizacijah združenega dela ter kontrole zakonitosti samoupravnih splošnih aktov. V statutih občinskih skupščin praviloma niso posebej opredeljene naloge
občinskih upravnih organov na tem področju. Skupščine občin bi lagko organizirale posebne organizacijske enote za
učinkovito pravno in drugo pomoč pri svetovanju na področju
sprejemanja samoupravnih splošnih aktov. Razviti bi morale
uspešno sodelovanje svojih služb s SDK, inšpekcijskimi organi, sodišči združenega dela, družbenimi pravobranilci samoupravljanja itd., ki pri svojem delu ugotavljajo napake na
področju normativnega urejanja razmerij v združenem delu. V
tem okviru bi morale okrepiti tudi pomoč individualnim poslovodnim organom, da bodo ti lahko učinkoviteje (kar je doslej
le izjema) opravljali svojo funkcijo »čuvarja zakonitosti« pri
delu in poslovanju organizacij združenega dela.
V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Navedbe, podatki in opozorila v informaciji o varstvu samoupravnih pravic - čeprav le delna in nepopolna - opozarjajo, da se ob skupnem družbenem toku pri razvijanju socialističnih samoupravnih odnosov v združenem delu kot prevladujočem družbenoekonomskem odnosu pri urejanju družbenih zadev še pojavljajo tudi stranski tokovi in ovire, da bi delo
in njegovi rezultati odločilno vplivali na družbeni položaj
človeka - samoupravljalca. Zaznani odmiki prakse so svojstven izraz protislovij med družbeno naravo produkcije in
različnimi načini prisvajanja njenih rezultatov. Prenekatero
opozorilo pove, da smo priče iskanj, kako bi hitreje in uspešnejše premagovali razkorak med načeli in prakso; v določenih
primerih pa gre za skupinsko-lastniško ali drugačno (tudi
spekulativno) ravnanje, ki marsikdaj omejuje ali celo odtujuje
delavcem neodtujljive pravice samoupravnega urejanja odnosov pri delu s sredstvi v družbeni lasti in tudi načenja temelje
teh pravic, ko oškoduje družbeno lastnino.
Smeri nadaljnjega družbenega razvoja so jasno in nedvoumno začrtane Obdobje, v katerega vstopamo ob začetku
tretjega mandatnega obdobja delegatskega načina urejanja
družbenih zadev, sovpada z intenzivno kongresno aktivnostjo
v Zvezi komunistov in v družbi sploh. Skupni družbeni cilji
bodo dosegljivi le po samoupravni poti, ki je dolgoročno
stabilizacijsko usmerjena. To terja, da se nenehno utrjuje
položaj delavca v družbenem delu, da se širi prostor, vpliv in
poglablja zavest vseh ustvarjalcev nove vrednosti na vseh
točkah njenega nastajanja in uporabe.
V boju za polno vlogo samoupravljalca pri gospodarjenju s
sredstvi družbene reprodukcije so mg na voljo vsi samoupravni, družbenopolitični in družbeni mehanizmi, vse sile
družbene zavesti. Prevladujočega pomena so zato prav njihova vloga in aktivnosti v spoznavanju in analiziranju obstoječih razmer v sleherni samoupravni organizaciji in skupnosti in
spreminjanje spoznanih slabosti, nepravilnosti in deformacij.
Zavestno spoznavanje, spreminjanje in dograjevanje odnosov
na samoupravnih temeljih je tudi največja zakladnica rezerv
za večje uspehe v osebni, skupni in družbeni produktivnosti in
učinkovitosti dela, katere rezultate bi lahko sorazmerno hitro
občutili na večini področij sedanjih družbenoekonomskih težav in problemov. Boj zoper nedelo, slabo ali površno delo,
negospodarno uporabo družbenih sredstev v soodgovornosti
do združenih delavcev, boj za konkretizacijo odgovornosti v
skladu s pravicami znotraj objektivne družbene delitve dela,
preseganje skupinsko-lastniških, lokalističnih in podobnih
škodljivih tendenc je že mnogokrat potrjeno spoznanje. Aktivnosti v tej smeri so najbolj realne predvsem na ravni temeljnih
samoupravnih organizacij in skupnosti, pri dograjevanju konkretnih razmer in odnosov. Tem morajo slediti z enako usmeritvijo, intenzivnostjo in zavzetostjo tudi aktivnosti na vseh
širših ravneh samoupravne in družbene organiziranosti. Ob13

dobju ponavljanja ugotovitev in kritik že verjetno lahko sledi
obdobje aktivnega spreminjanja in odpravljanja spoznanih
nepravilnosti.
Ugotovitve in navedbe v informaciji naj bi dodatno vzpodbudile samoupravne, družbenopolitične in vse druge organizacije in skupnosti in organe k večji zavzetosti in kritičnosti
pri dograjevanju temeljev, metod in pogojev za vsebinsko
poglobljeno samoupravno odločanje o sredstvih, pogojih in
rezultatih dela združenih delavcev. Vsi mehanizmi samoupravnega nadzora (po delavcih, organih upravljanja in delavskega nadzora), vse sile družbene zavesti, posebej pa še
družbenopolitične organizacije s svojo politično - nadzorno
funkcijo, organi družbenega in državnega nadzora bi morali
odločneje razvijati kulturo konstruktivne kritike in nepomirljivosti do spoznanih napak, ovir in deformacij pri razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. Vse to ne terja nekih posebnih, izven časa in prostora začrtanih aktivnosti, temveč predvsem doslednejše sprejema/ije odločitev, kontrolo pri njihovem izvajanju, vključno s konkretnim uresničevanjem odgovornosti.
Pri tem verjetno izstopajo (ne da bi podcenjevali druga
vprašanja in probleme v gradivu in tudi sicer) zlasti:
- bistveni elementi TOZD, DO in OZD (po 14. in 16. členu
ZZD), TOZD skupnega pomena (po 403. členu ZZD), potrebne
so analize izvedbenih predpisov, ki vzpodbujajo ali usmerjajo
v dezintegracijske procese, ovirajo izvedbe zamisli skupnega
prihodka in skupnega dohodka; večja odgovornost strokovnih in poslovodnih organov za te procese, presoja potrebnosti
družbenih meril in kriterijev glede organiziranja SOZD in
drugih asociacij - z vidikov smotrne družbene organiziranosti
in optimalne povezanosti združenega dela, skrb za globalna

Predlog zakona o
spremebah in
dopolnitvah zakona o
gozdovih

i.
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
gozdovih je bil obravnavan na
44. seji zbora občin in 45. seji
zbora združenega dela dne 24.
11. 1980 ter 42. seji družbenopolitičnega zbora skupščine
SR Slovenije dne 25. 11. 1980.
Osnutek zakona so predhodno
obravnavali pristojni odbori
posameznih zborov ter zakonodajfto-pravna
komisija
skupščine SR Slovenije.
Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih sprejeli in
naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
predlog zakona. Ob tem so določili, da naj se pri pripravi
predloga zakona upošteva načelna stališča, mnenja in predloge, ki so jih zbori sprejeli s
sklepom ob obravnavi analize
družbenoekonomskih odnosov in samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in posameznih zako-
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nov s tega področja, prav tako
pa tudi pripombe, predloge in
mnenja teles zborov in skupščine, skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov
na sejah zborov.
Izvršni svet Skupščine je
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
gozdovih obravnaval 5. 3.
1981, vendar je še pred predložitvijo zakona Skupščini SR
Slovenije sklenil, da naj se dodatno proučijo nekatere rešitve, predvidene v predlogu zakona, predvsem s področja zajemanja in usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat različnih
naravnih in proizvodnih pogojev gospodarjenja, zlasti še v
zasebnem sektorju in pa organiziranja kmetov v temeljnih
organizacijah kooperantov in
njihovega družbenoekonomskega položaja.
Po analiziranju stanja in širšem konsultiranju, tudi na rerenu, so bile izdelane dopolnitve, ki so vsebovane v tem
predlogu. Hkrati se je ugotovi-

delitvena razmerja - ki marsikdaj zajedajo akumulacijo v
korist osebne porabe; analiza ovir za vsebino ustreznejših
odnosov svobodne menjave dela med TOZD in skupnimi
službami ali TOZD skupnega pomena;
- varovanje družbene imovine kot podlage in pogoja združenega dela in samoupravnih odnosov - od fizičnega varovanja, obvarovanja pred uničenjem do smotrne in gospodarne
rabe, optimalne izrabe ipd.;
- organiziranje in izpeljava procesov samoupravnega informiranja, odločanja in izvajanja samoupravnih odločitev;
- izostritev celote odnosov (pogojev in izpeljav) za uresničevanje odgovornosti v skladu z dejanskimi pravicami, pooblastili in pristojnostmi, vplivom in močjo v vseh fazah predlaganja, oblikovanja in sprejemanja skupnih samoupravnih odločitev.
Komisije za družbeno nadzorstvo (in druga delovna telesa
ter oblike dela) skupščin družbenopolitičnih skupnosti naj bi
za učinkovitejše izvajanje družbeno nadzornih funkcij skupščin intenzivirale in poglobile svoje delo na ključnih področjih
razvijanja samoupravnega položaja delavcev v združenem
delu, si določile prioriteto obravnav posameznih vprašanj po
lastnih spoznanjih in sproti obveščale skupščine. Ob sodelovanju vseh drugih nosilcev pravic in odgovornosti pri razvoju
in varovanju neodtujljivih pravic delavcev, naj bi skupščine
občin in Skupščina SR Slovenije po določenem času znova
obravnavale podobne informacije in ocenile zlasti dosežke
oziroma opozorile še na druge vidike naslovne teme. Pri
svojih rednih aktivnostih pa bi morale skupščine družbenopolitičnih skupnosti posvečati primerno večjo pozornost uresničevanju nalog, kot jih glede njihove funkcije družbenega
nadzora začrtuje 177. člen ustave SR Slovenije.
lo, da so nekatere zadeve, ki so
bile v pripombah iznešene,
pravzaprav vsebovane v veljavnem zakonu o gozdovih, da pa
v praksi še niso uveljavljene.
Pri dopolnjevanju predloga
zakona smo izhajali iz pripomb
in sugestij, ki so bile podane
glede načina urejevanja nekaterih področij. Pri tem smo
skušali postaviti v zakon določbe le okvirno in neposredno urejanje stvari čimbolj,
prepustiti samoupravnim odločitvam združenih delavcev in
kmetov in ob. tem upoštevati
objektivne možnosti in okoliščine v danem trenutku razvoja
družbenoekonomskih
odnosov na tem področju,
upoštevati je bilo treba tudi
dejstvo, da nekatere stvari urejajo neposredno drugi zakoni,
predvsem še zakon o združevanju kmetov, in da ni smotrno
zadeve ponavljati tudi v tem
zakonu.
II.
Predlagatelj je proučil načelna in konkretna stališča,
predloge in pripombe, ki so bile k osnutku zakona dane v
skupščinski razpravi. Večino
pripomb je bodisi neposredno
ali pa posredno upošteval ob
oblikovanju predloga zakona.
Pri tem je treba posebej
poudariti, da so v predlogu
upoštevane sugestije o bolj sistematični razporeditvi določb

o planiranju in postavljene jasnejše razmejitve planskih aktov in gozdnogospodarskih
načrtov. V splošnih določilih
so gozdnogospodarski načrti
opredeljeni kot obvezna strokovna osnova za planiranje in
po njihovi dopolnitvi na podlagi ugotovljenih možnosti razvoja v planskih aktih, tudi strokovna podlaga za neposredno
izvajanje tistih del v gozdovih,
ki imajo značaj dejavnosti posebnega družbenega pomena.
V posebnih podpoglavjih so
razvrščena določila o gozdnogospodarskih načrtih in posebej določila o planiranju, pri
čemer so vnešene le tiste zadeve, ki je po mnenju predlagatelja treba posebej določiti,
ker jih zakon o temeljih sistema planiranja ne opredeljuje
neposredno. Predlog zakona
določa tudi glavno vsebino samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo. Predlagatelj meni, da so
na ta način določene tiste zadeve, ki se kot posebnosti kažejo na področju gospodarjenja z gozdovi, hkrati pa je v
konzistentni obliki oblikovana
pot od gozdnogospodarskega
načrta kot strokovne osnove
za planiranje, preko celotnega
procesa planiranja, do strokovne osnove, ki se v končni
fazi uskladi s planskimi akti in
tako dobi še izvedbeno funkporočevalec
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cijo.
S tem se po mnenju predlagatelja zagotavlja na ustrezen
način, da so odločitve o gospodarjenju z gozdovi čim bolj
objektivne, da se omogoča
uresničevanje v zakonu postavljenega družbenogospodarskega cilja - trajnost gozdov in gozdne proizvodnje in, da imamo družbeno verificirano podlago, ki zagotavlja
strokovno izvajanje del v gozdovih in hkrati služi tudi kot
osnova za permanentno kontrolo riad gospodarjenjem, S
tem se tudi odstranjuje nevarnost, da bi se v gozdove bodisi
posegalo prekomerno ali pa v
nezadostni meri izkoriščale
naravne zmogIjivostl.
Prav tako so prečiščene določbe v predlogu zakona glede
obveznosti organizacij združenega dela, ki gospodarijo z
gozdovi, da plačujejo prispevek za biološka vlaganja (tkzv.
amortizacija gozdov). Ta sredstva se za izvajanje nalog iz 3,
člena tega zakona, razen za
gradnjo gozdnih cest, plačujejo območnim skupnostim in
republiški skupnosti za gozdarstvo skladno z določili tega
zakona in samoupravnimi sporazumi o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti.
Glede na sugestije, da se področje, ki zadeva različnost
pogojev gospodarjenja z gozdovi, bolj smotrno uredi, še
posebej kar se tiče zasebnega
sektorja lastništva gozdov,
smo predvideli dopolnitve tudi
glede načina oblikovanja in
plačevanja prispevka za biološka vlaganja. Dosedanje rešitve v zakonu določajo le obveznost plačevanja prispevka,
njegov minimalni obseg, način
oblikovanja in obračunavanja
prispevka pa zakon prepušča
podzakonskim predpisom oziroma odločitvam gozdnogospodarske organizacije.
V predlagani dopolnitvi se v
samem zakonu (5. odstavek 8.
člena) določa osnova, od katere se ta prispevek obračunava.
Predvideno je, da naj bo osnova za obračun prispevka vrednost lesa na panju, za katero
je v tem zakonu opredeljeno,
kako se izračuna (6. odstavek
7. člena).
Pri izračunu vrednosti se
izhaja iz različne prodajne cene gozdnih sortimentov in različnih stroškov pri izkoriščanju gozdov glede oddaljenosti
posameznih gozdov od tržišča. Prav zaradi tega, ker je pri
izračunu osnove predvidena
prodajna vrednost gozdnih
sortimentov in potrebni stroški
spravila ter transporta lesa do
tržišča, je s tem izvršena dife-

renciacija posameznih gozdov
glede na boniteto rastišča,
kvaliteto gozda in pogojev gospodarjenja. Manjši posek na
enoto površine in večji stroški
gospodarjenja pomeni manjši
prispevek za biološka vlaganja
in obratno. Na ta način, s plačevanjem različnega prispevka, dosežemo določeno izenačenje pogojev gospodarjenja.
Še večjo vrednost ima takšna rešitev v dejstvu, da se s to
določbo zavežejo organizacije
združenega dela k izdelavi kalkulacije za stroške in vloženo
delo v posameznih gozdovih in
da se s tem posredno vpliva na
to, da se uveljavljajo družbenoekonomski odnosi med posameznimi
organizacijami
združenega dela, kakor tudi
lastniki gozdov in temeljno organizacijo kooperantov na
osnovi potrebnega vloženega
dela in stroškov po enotnih
standardih In normativih.
Menimo, da je v danem trenutku realno računati, da se
lahko enotni standardi in normativi dela In stroškov uveljavijo na ravni gozdnogospodarskih območij v okviru ene delovne organizacije. Nesporno
bo treba to doseči tudi za območje celotne SR Slovenije,
do tedaj pa je v tem predlogu
zakona predvideno, da se obseg prispevka, ki se združujepreko SIS za gozdarstvo SR
Slovenije in služi izenačevanju
pogojev gospodarjenja, skladnejšemu razvoju gozdov in
optimalnemu
izkoriščanju
vseh gozdov v SR Sloveniji,
določi le na podlagi prodajne
vrednosti gozdnih sortimentov
vseh gozdov posameznega
gozdnogospodarskega
območja. Znotraj območja, med
posameznimi TOK in TOZD,
kot zavezanci plačevanja prispevka, pa se tudi za ta prispevek uveljavi različna osnova
glede na doseženo vrednost
lesa na panju, kot to velja za ta
prispevek območni skupnosti.
Poleg prispevka, ki ga plačujejo organizacije združenega dela s področja gozdarstva,
se s tem zakonom določa tudi
plačevanje prispevka iz dohodka organizacij združenega
dela s področja lesne predelave in prometa z lesom za namene, določene s tem zakonom.
Glede na številne pripombe
skupščinskih teles, da naj se v
zakonu neposredno ne opredeljujejo ventifikacije tega prispevka, je v zakonu določeno,
da se obseg in stopnja prispevka določi v samoupravnem sporazumu o temeljih
plana samoupravnih interesnih skupnosti. Ker pa je treba
zagotoviti nemoteno, kontinui-

rano nadaljevanje začetih del
in ker v proračunu družbenopolitične skupnosti za to srednjeročno obdobje ni predvidenih sredstev za vlaganje na
kraškem
gozdnogospodarskem območju, je v prehodnih
določbah določeno, da za to
srednjeročno obdobje prispevek skupnosti za gozdarstvo
ne more biti manjši kot 1,2%
od prodajne oziroma nabavne
vrednosti gozdnih sortimentov
iz SR Slovenije.
Vir za plačevanje prispevkov
iz 7., 15. in 18. člena je dohodek. Pri opredeljevanju virov
se je predlagatelj opiral na
sklep Skupščine SRS št. 02536/80, ki glede na specifičnosti posameznih dejavnosti predvideva možnost oblikovanja
sredstev iz dohodka na podlagi 70. člena ustave SRS.
Ob tem je treba opozoriti, da
je črtan 4. odstavek 23. člena
veljavnega zakona, ker ni skladen s sistemsko ureditvijo tega
področja. Na podlagi 89. člena
ustave SRS je namreč mogoče
s posebnim zakonom naložiti
obvezno združevanje sredsfev
za izvršitev določenih nalog,
nujnih za družbeno reproduk-.
cijo, kamor vsekakor sodijo tudi ukrepi v biološki reprodukciji gozdov oziroma pogozditev novih površin, če se s planom družbenopolitične skupnosti to določi.
Posebej je treba omeniti, da
je predlagatelj osvojil predlog
delegatov, da se bolj smotrno
uredijo tudi določila glede poseganja v gozdove In tudi v
petdesetmetrski pas ob gozdu.
Določeno je, da se lokacijsko dovoljenje za gradnjo v
gozdu izda le, če je tak poseg
predviden s prostorskimi
izvedbenimi akti. V primeru, ko
prostorski izvedbeni akti niso
potrebni, se lahko lokacijsko
dovoljenje izda le na podlagi
soglasja občinskega upravnega organa, pristojnega za gozdarstvo, po predhodnem mnenju območne skupnosti. Ta
dopolnitev zakona ima za posledico spremembo zakona o
spremembah in dopolnitvah
posameznih določb nekaterih
republiških zakonov v zvezi s
postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list
SRS, št. 21/78).
Upošteval se je tudi predlog
delegatov, da naj se za prekomerno uporabo gozdnih cest
predvidi povračilo, ki ga naj
plača povzročitelj prekomerne
uporabe organizaciji združenega dela, ki upravlja s temi
cestami. Pri tem je bila uporabljena enaka rešitev, ki je bila že sprejeta za druge ceste v
zakonu o cestah.
Na predloge odborov druž-
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benopolitičnega zbora in zakonodajnopravne komisije je
bila v področje, ki ureja zadeve
glede odločanja v organih
upravljanja gozdnogospodarske delovne organizacije, vnešena določba, da v teh organih
pri odločanju o izvajanju zadev
posebnega pomena, sodelujejo tudi predstavniki družbenopolitičnih skupnosti.
Predlagatelj je nekatere pripombe upošteval le delno:
1. Ne glede na to, da so delegati podpirali v osnutku zakona (4. člen predloga) predlagano rešitev glede prisilnega
prenosa gozdov, kadar se z
njimi ne gospodari po določbah tega zakona, je predlagatelj upošteval mnenje zakonodajnopravne komisije, da v
tem primeru za prenos gozdov
ni primeren upravni postopek,
temveč odločanje družbenopolitične skupnosti. Odškodnino za tako prenesene gozdove
naj bi na podlagi 27. člena
ustave SRS In v skladu s splošnimi predpisi določili uporabnica gozdov In gozdnogospodarska organizacija sporazumno, če pa do sporazuma ne
bi prišlo, naj bi odškodnino
določilo pristojno sodišče.
Odbor za družbenopolitični
sistem družbenopolitičnega
zbora je bil mnenja, da naj bo
razlog za eventualni odvzem
gozdov neupoštevanje samoupravnih sporazumov o temeljih
planov in planov družbenopolitičnih skupnosti, ne pa neupoštevanje zakonskih določil.
Predlagatelj tega ni mogel
upoštevati zato, ker niti samoupravni sporazum niti plani
družbenopolitičnih skupnosti
ne vsebujejo vseh določb, ki
jih ima zakon, ki so pa za ohranitev gozda izredno pomembni, po drugi strani pa vsebujejo
gozdnogospodarski načrti, ki
jih po določbah zakona morajo imeti vsi, ki gospodarijo z
gozdovi, vse določbe, ki so
vsebovane v samoupravnih
sporazumih, ker se načrti morajo z njimi uskladiti. Prisilni
odvzem gozdov po tem členu
pa se lahko opravi le, če organizacija ne gospodari z gozdovi v skladu s 3. členom veljavnega zakona.
2. Številni delegati so predlagali, da bi se črtal drugi odstavek 46. člena veljavnega zakona (čeprav to v osnutku ni
bilo predvideno). S tem členom se lastnikom žag, ki so
obenem tudi lastniki gozdov,
dovoljuje, da si iz svojih gozdov, za potrebe lastnega gospodarstva - ne za prodajo razžagajo potreben les, brez
posebnega dovoljenja. Na teh
žagah drugim ne bi smeli delati uslug. (Žage, ki žagajo usluž15
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nostno, imajo sedaj dovoljenje
po zakonu o obrti, če izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka
46. člena sedaj veljavnega zakona).
Število žag za lastno porabo
je zadnja leta izredno naraslo
in šteje se, da jih je med 4 in 5
tisoč. Vzrok za tak porast je v
tem, da je prodaja žaganega
lesa izven rednih trgovskih poti zelo dobičkonosna, ker se
tak les često prodaja po višjih
cenah, kot so dovoljene, niti se
zanj pretežno ne odvaja prometni davek, niti se za velik del
hlodovine, ki se predela, ne
odvajajo obveznosti, ki izhajajo iz skupnega gospodarjenja
z gozdovi. Neurejena trgovina,
ki naj bi zadovoljevala potrebe
prebivalstva - pa tega ne dela
- bistveno prispeva k vzdrževanju takega stanja, ki vzpodbuja nekontrolirano sečnjo in
nekontrolirano trgovino z žaganim lesom.
Predlagatelj je zato spremenil vsebino 46. člena tako, da
se na podlagi tega zakona izdajajo dovoljenja za žaganje
lesa le lastnikom gozda, ki žagajo les za lastno porabo in pa
za potrebe občanov, vendar pa
se s to dejavnostjo ne bavijo
obrtno.
Za žage, ki opravljajo storitve za krajevne potrebe, se izda obrtno dovoljenje na podlagi zakona o obrti.
Vsi imetniki žag, na katerih
se žaga za lastne potrebe ali za
potrebe občanov, pa nimajo
obrti, morajo torej dobiti od
upravnega organa občine, pristojnega za gozdarstvo posebno dovoljenje, ki se izda po
predhodnem mnenju območne skupnosti. Kdor si takega
dovoljenja ne pridobi v šestih
mesecih po uveljavitvi predlaganega zakona, mora žago zapreti. Pričakuje se, da bodo z
izdajanjem dovoljenj občine
izločile, kjer te potrebe ni, vse
tiste lastnike žag, ki so dosedanje pooblastilo zakona o
gozdovih zlorabljali v Spekulativne namene in sedanje daleč
preveliko število žag znižale na
potrebno mero in izdajale dovoljenja predvsem v hribovskih
področjih, kjer ni žag, ki se
obrtno bavijo z razžagovanjem
za krajevne potrebe. Novo pa
je določilo, ki velja za vse žage,
da je potrebno voditi evidenco
o poreklu, sprejemu in žaganju
lesa. Ta določba naj bi prispevala k večjemu redu na tem
področju.
3. Predlagatelj je upošteval
tudi pobudo odbora za agrarno politiko zbora združenega
dela za spremembo 16. člena
veljavnega zakona, tako da se
črta drugi odstavek, po katerem je lastnik gozda, ki si je
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pridobil les za lastno porabo,
pa tega ni uporabil za ta namen, lahko prodal komurkoli.
Sremenjen drugi odstavek 10.
člena predloga zakona tega
več ne dovoljuje. Lastnik gozda, ki lesa ne bo uporabil zase,
ga bo dolžan ponuditi v prodajo temeljni organizaciji kooperantov. Razlogi za tako spremembo so enaki razlogom, ki
so narekovali spremembo 49.
člena tega predloga: preprečiti
nekontrolirane sečnje, ki bi
ponekod mogle ogroziti trajnost donosov gozdov, in poboljšati oskrbljenost lesnopredelovalne industrije.
Predlagatelj pa v predlogu
zakona ni mogel upoštevati
naslednjih mnenj, predlogov
in pripomb:
1. Da je vprašljiva skladnost
predlagane rešitve v 7. členu
predloga zakona s 111. in 121.
členom zakona o združenem
delu, ki določata način ugotavljanja in porabe dela dohodka,
ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Predlagatelj rešitev v 7. členu predloga zakona ni opiral
na 20., temveč na 51. člen
ustave SRS, ker je ugotovil, da
v tem primeru ne gre za del
dohodka, ki izvira iz izjemnih
ugodnosti, temveč, da gre v
tem primeru za različne naravne in proizvodne pogoje, hkrati pa za obvezo delavcev, da
gospodarijo in izvajajo dela v
vseh družbenih gozdovih gozdnogospodarskega območja.
Na pripombo odbora za
družbenopolitični sistem družbenopolitičnega zbora je predlagatelj tudi proučil predvideno obveznost združevanja temeljnih organizacij združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov v eno delovno
organizacijo in ugotovil, da je
takšna rešitev nujna, ker je
skupno gospodarjenje z vsemi
gozdovi v gozdnogospodarskem območju ena od temeljnih sistemskih prvin gospodarjenja z gozdovi in predpogoj za zagotovitev skladnega
razvoja vseh gozdov v območju ne glede na lastništvo, kar
ima svojo osnovo v 80. členu
ustave SR Slovenije.
2. Da naj bi se črtal 3. odstavek 8. člena predloga zakona,
ki omogoča posamezni temeljni organizaciji kooperantov,
da oprosti plačila prispevka za
biološka vlaganja tudi drugi
les za neposredno lastno uporabo lastnikov gozdov. Predlagatelj meni, da je treba dopustiti in ohraniti vgrajeno možnost vzajemnosti in solidarnosti med člani temeljne organizacije kooperantov, saj je
hkrati jasno postavljena obveza, da se zaradi tega ne more
zmanjšati obseg celotnega pri-

spevka te organizacije, ki se
ugotovi na enoten način in po
enakih kriterijih v vsej delovni
organizaciji po določilih tega
zakona.
3. Da naj bi se v zakonu dopustila možnost, da se znotraj
skupščine interesne skupnosti
oblikuje skupina delegatov, ki
je posebej zainteresirana za
določeno področje in se proglasi za nekakšen zbor s tem,
da pri glasovanju ne bi bila
preglasovana.
Predlagatelj
meni, da obstaja možnost, če
se pokaže potreba, da se to
uredi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti.
4. Da naj bi se v pristojnosti
območnih skupnosti vneslo
določilo, da izdaja soglasja k
odpiranju novih obrti s področja predelave lesa in urejanju višinskih pašnikov. Predlagatelj meni, da ta področja na
ustrezen način urejata obrtni
zakon in zakon o kmetijskih
zemljiščih. Zakon o obrti ne
dopušča, da bi se žaganje lesa
na področju obrti izvajalo kot
gospodarsko dejavnost, druge
obrti pa ne kaže zavirati, zakon
o kmetijskih zemljiščih pa podrobno opredeljuje področje
pašništva in je v povezavi s tem
zakonom in preko sistema planiranja mogoče področje pašništva smotrno urejati.
5. Da naj bi se v ta zakon
vneslo določilo, da organiziranje združenega dela v gozdarstvu ureja poseben družbeni
dogovor. Predlagatelj takšnega določila ni vnesel, ker meni,
da je mogoče neposredno na
podlagi 327. člena zakona o
združenem delu takšen dogovor skleniti.
III.
Poleg sprememb na podlagi
pobud delegatov in delovnih
teles skupščine pa je predlagatelj vnesel v predlog zakona
še nekaj dopolnitev, ki so smiselno povezane z drugimi dopolnitvami ali pa je bilo treba v
prehodnih določbah zaradi
spremenjenih okoliščin določbe dopolniti. Te spremembe
so:
1. V 2. členu predloga zakona je spremenjena dikcija definicije, s katero je opredeljeno,
kaj je po tem zakonu šteti za
gozd. Sprememba je bila potrebna zaradi uskladitve te določbe z zakonom o temeljih sistema planiranja.
2. V členu 14 veljavnega zakona je črtana točka d), ker
predlagatelj meni, da ni potrebna, ker iz dopolnjenega 57.
člena izhaja, da vse zadeve, ki
se tičejo prostorsko ureditvenih operacij, ureja zakon o
kmetijskih zemljiščih in drugi
predpisi o urejanju prostora.

3. V 8. členu je spremenjena
določba, da se prispevek za
biološka vlaganja obračunava
od posekanega lesa tako, da
nastane obveznost obračuna
in plačila tega prispevka po
novi določbi že takrat, ko je les
odkazan za posek. Ta sprememba je vnešena z namenom, da se vgradi v sistem stimulacija, da se bo odkazan les
tudi posekal, kar pomeni doslednejše izvajanje del v gozdovih, kot tudi vpliv na večjo
proizvodnjo. Prav tako je predlagatelj, upoštevaje pobudo
delegatov iz Nove Gorice, predvidel oprostitev plačila prispevka za biološka vlaganja za
tiste lastnike gozdov, ki krčijo
gozdove za kmetijske namene,
takšna oprostitev je za družbene pravne osebe možna že na
podlagi 7. točke 6. člena uredbe o urejanju posameznih razmerij zakona o gozdovih
(Uradni list SRS, št. 8/75).
4. V 14. členu se črta 2. alinea prvega odstavka in drugi
odstavek kot nepotrebna, ker
veljajo tudi za kraško območje
določbe 19. člena tako kot za
vse druge območne skupnosti.
5. V 18. členu je določena
razširitev namena uporabe
sredstev prispevka, ki se zbira
in usmerja po skupnosti za
gozdarstvo na vsa vlaganja v
gozdove, kraškega gozdnogospodarskega območja. Skladno z uveljavljenimi sistemskimi rešitvami v proračunih
družbenopolitičnih skupnosti
ta vlaganja niso več predvidena, kraško gozdnogospodarsko območje pa samo ni sposobno zbrati zadosten obseg
sredstev za potrebna vlaganja
v gozdove.
6. V 31. členu je izpuščen
drugi odstavek, ki je določal,
da ima združeni kmet pod pogoji, določenimi z zakonom o
združevanju kmetov in drugimi
predpisi, pravico do zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja kot delavec v združenem delu. To
pravico določa namreč neposredno 9. člen zakona o združevanju kmetov, ki se neposredno uporablja tudi za združene kmete v temeljnih organizacijah kooperantov s področja
gozdarstva.
7. Določilom, ki urejajo promet po gozdnih cestah in predvidevajo tudi možnost zaprtja
posameznih cest, če gre zavarovalne gozdove ali gozdove s
posebnim namenom ali gozdove, ki so posebno ogroženi
od požara, se dodaja še določbo, da se lahko gozdna cesta
zapre tudi v primeru, če je treba zavarovati družbeno premoženje. Ob čedalje večji odprtosti gozdov in razvoju avtoporočevalec

mobilizma, prihaja do vedno
številnejših primerov kraje
gozdnih sortimentov. Predlagatelj meni, da je ukrep zaprtja
gozdne ceste v take izpostavljene predele najbolj učinkovit
ukrep, hkrati pa se v teh primerih ne zmanjšuje vsebine
osnovne opredelitve, da so
gozdne ceste praviloma odprte. Prav tako je dodatno vnešeno k nalogam območnih skupnosti, da le-te dajejo mnenje k
izbiri trase in zaprtju gozdnih
cest, s čemer se doseže pri odločanju o tem vpliv širšega
kroga občanov.
8. V celoti se je črtal 61. člen
veljavnega zakona, ker je
predlagatelj upošteval predlog
zakonodajnopravne komisije,
da so nekatere določbe poglavja o prometu z gozdovi ter
arondaciji in komasaciji gozdov že zajete v zakonu o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da
se njegove določbe smiselno
uporabljajo tudi za gozdove,
če ni s tem zakonom drugače
določeno.
9. Dodatno so vnešene določbe v 34. členu, ki so inštruktažne narave z namenom, da
se pospeši večja usklajenost
delovanja asociacij kmetov na
vasi z oblikovanjem kordinacijskega odbora med različnimi organizacijami združenega
dela v smislu 43. člena zakona
o združevanju kmetov.
10. Predlagatelj je delno
upošteval tudi pobudo delegatov iz Nove Gorice za spremembo drugega odstavka 58.
člena veljavnega zakona. Delegati so predlagali, da naj bi
soglasje k prenosu gozdov v
družbeni lastnini, ki so z družbenim planom namenjeni za
kmetijstvo, iz ene kmetijske organizacije v drugo organizacijo, dajal izvršni svet skupščine
občine in ne republiški izvršni
svet.
Predlagatelj je ob proučevanju te pobude ugotovil, da je
določba točke c) drugega odstavka 58. člena veljavnega zakona nepotrebna in jo je črtal.
Ugotovil je namreč, da bi bilo
soglasje kateregakoli organa
odvečno, saj se bodo predvidene spremembe opredelile v
prostorskem delu družbenega
plana, zato pa se bo postopek
za zgraditev objekta nadaljeval
po zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v

poročevalec

družbeni lastnini, v primeru
spremembe zemljiške kulture
pa teče postopek po določbah
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se nanašajo na kmetijske prostorsko ureditvene
operacije.
11. Glede predvidene prepovedi parcelacije gozdov je
predlagatelj povprašal za mnenje tem tudi republiški svet za
vprašanja družbene ureditve.
Po obravnavi tega problema
je bilo zaključeno, da svet načelno podpira prizadevanja
predlagatelja, da se smotrnejše uredi gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, vendar pa ni
podprl predloga za normativno uredite podlage, ki naj bi to
zagotovila.
Priporočil je predlagatelju,
da prouči družbenopravno usklajenost predlagane ureditve
z določili drugih zakonov, ki
urejajo tematiko teh odnosov.
Predlagatelj je zato ponovno
proučil določbo 64. člena
predloga zakona, po kateri je,
razen v izjemnih primerih, prepovedana parcelacija gozdov.
Pri tem je ugotovil, da ta določba ni v nasprotju z normativno ureditvijo tega področja
v drugih predpisih in da se s to
določbo ne preprečuje promet
z gozdovi, temveč le nadaljnja
delitev parcel v naravi, ki pri
skupnem gospodarjenju in zagotavljanju trajnosti gozdov in
donosov povzročajo predvsem
naslednje negativne vplive:
1) s fizično delitvijo parcel se
povečuje obremenitev gozdov
iz naslova pravice do lesa za
lastno neposredno uporabo;
2) narašča število protipravnih posekov v gozdovih, kar
povečuje, kljub drugim določbam tega zakona, možnost nekontroliranega gospodarjenja,
ki lahko povzroči tudi degradacijo razvoja gozdov. Z uveljavitvijo nove določbe bo mogoče bolje zagotoviti osnove
za kompleksno gospodarjenje
z gozdovi, zmanjšal se bo interes za promet z gozdom in tudi
obseg protipravnih sečenj. Ob
tem lastniki gozdov ne bodo
oškodovani pri uveljavljanju
drugih svojih pravic, ki izhajajo iz lastnine. Te pravice bodo
lahko uresničevali po svojih
deležih, do skupne količine lesa, določene za sečnjo lesa v
okviru zmogljivosti gozdne
parcele. Na ta način bo, izhaja-

joč iz izkušenj iz drugih držav,
mogoče lažje zainteresirati
lastnike za melioracije gozdov
in v večji meri ohraniti gospodarsko moč kmetij v gorskem
in visokogorskem svetu. Nedvomno pa bo takšna rešitev
prispevala k hitrejšemu uveljavljanju skupnega gospodarjenja z gozdpvi in podružbljanju proizvodnje.
12. V skladu s spremembami
in dopolnitvami materialnih
določb tega zakona je spremenjeno tudi poglavje kazenskih
določb, ki so tudi sistematsko
drugače urejene,- Nekaj sprememb v teh določbah, zlasti
višina kazni, pa izhaja iz zakona o gospodarskih prestopkih
in zakona o prekrških, ki stase
v obdobju veljave sedanjega
zakona o gozdovih tudi spremenila.
Glede na spremembe materialnih določb je bilo med kazenskimi določbami potrebno
med gospodarskimi prestopki
črtati 1., 2., 5. in 9. točko 66.
člena veljavnega zakona, druge točke tega člena pa so
spremenjene, glede na spremembe v 13., 20. a, 22. in 47.
člena, dodatna pa je tudi nova
sankcija za organizacije, če
odtujijo gozd brez dovoljenja
ali pa namensko uporabijo
sredstva, dobljena s prodajo
gozda. Iz 69. člena pa so prenešeni v ta člen tudi varstveni
ukrepi, ki se izrekajo skupaj s
kaznijo. Pri varstvenih ukrepih
je v predlogu zakona vnešena
pomembna sprememba in sicer, da se ukrepi obvezno izrekajo ob kazni, razen v primeru
iz 8. točke prvega odstavka 68.
člena, ne pa več fakultativno,
kot to določa veljavni zakon.
V 67. členu so prenešene
točke 16. in 18. veljavnega zakona in kazenska določba iz
75. člena veljavnega zakona.
Nove pa so sankcije pod točko
1., 3. in 4. predloga zakona.
Besedilo posameznih točk
se spremeni le redakcijsko,
črta pa se 10. točka veljavnega
zakona, saj se gozdovi, v katerih je prepovedano taborjenje,
zadrževanje ali ustavljanje vozil, določijo z odlokom občinske skupščine, ki v tem odloku
določi tudi kazenske sankcije
za ravnanje v nasprotju z odlokom. V ta člen je prenešena
tudi določba o varstvenih

ukrepih iz 69. člena veljavnega
zakona.
Povsem nove so tudi kazenske določbe za posameznike,
ki samostojno opravljajo dejavnost žaganja lesa, če žagajo
ali skladiščijo neoznačen les,
ali če ne vodijo predpisane evidence.
13. Med prehodnimi in končnimi določbami je bilo potrebno zadržati izjemo pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi v
območju Murska Sobota le še
za KK Gornja Radgona, ker je
SOZD ABC Pomurka že organizirala gozdnogospodarsko
delovno organizacijo.
Ker v roku, ki ga določa veljavni zakon, niso bili prenešeni vsi družbeni gozdovi, s katerimi gospodarijo organizacije
oziroma skupnosti, ki do tega
niso upravičene, se s predlogom zakona določi nov 6-mesečni rok za izvedbo tega. Če
prenos ne bo izveden v tem
času, bodo kršitelji kaznovani.
Glede na spremembe med
materialnimi določbami, se v
novih členih predloga zakona
določa rok za zasebne lastnike
žag, ki žagajo les za lastne potrebe, v katerem morajo vložiti
zahtevo za izdajo posebnega
dovoljenja za žaganje lesa in
tudi določba o tem, od kdaj in
v katerih primerih se uporablja
določba 62. a člena, v katerem
je, razen v izjemnih primerih,
prepovedana parcelacija gozdov.
IV. FINANČNE
IN DRUGE POSLEDICE
ZAKONA
Predloženi zakon ne uvaja
novih finančnih obveznosti za
družbenopolitične skupnosti.
Poveča se le odstotek prispevka SIS za gozdarstvo SRS za
organizacije združenega dela
s področja gozdarstva od 0,6
na 1,2 in OZD s področja predelave od 1,0 na 1,2%, za to
srednjeročno obdobje.
Zakon tudi ne pomeni novih
delovnih nalog za organe
družbenopolitičnih skupnosti.
Le v primeru uveljavitve določbe v drugem odstavku 46. člena, se bo povečal obseg dela
občinskim upravnim organom,
pristojnim za gozdarstvo, ki
naj bi izdajali posebna dovoljenja za žaganje lesa lastnikom žag, ki žagajo les za lastno neposredno uporabo.
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Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o posledicah
prenehanja veljavnosti besedila na koncu 2. odstavka in
3. odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju
kmetov
Ustavno sodišče SR Slovenije je z odločbo št. Ul 55/77-20 z
dne 27, 11. 1980 ugotovilo, da določbi 2. in 3. odstavka 17.
člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov nista v skladu
z ustavo in določilo rok 6 mesecev za uskladitev teh določb z
ustavo. Na predlog Skupščine SR Slovenije je s sklepom z dne
23. 4. 1981 rok za uskladitev podaljšalo še za nadaljnih 6
mesecev, do 3. 12. 1981.
Hkrati s predlogom za podaljšanje roka je Skupščina SR
Slovenije na sejah zbora združenega dela dne 27. 3. 1981 in
zbora občin dne 25. 3. 1981 sprejela tudi sklep, naj se na
področju starostnega zavarovanja kmetov opravi širša revizija
sistema in ne le uskladitev razveljavljenih določb z ustavo.
Ustavno sodišče je namreč ob razveljavitvi, z analizo veljavnega sistema na tem področju, ki je bil vzpostavljen leta 1972,
torej pred sprejemom ustave in zakona o združenem delu, kot
posebna oblika zagotovitve socialnega varstva kmetov, opozorilo Skupščino SR Slovenije na vrsto drugih določb sistemskega značaja, ki so vprašljiva. Rok za revizijo ni bil določen, v
razpravah, ki so tekle o teh vprašanjih, zlasti še v svetu za
vprašanja družbene ureditve pa je bilo posebej poudarjeno, s
čimer so se strinjali tudi predstavniki ustavnega sodišča, da v
roku 6 mesecev oziroma 12 mesecev ni mogoče opraviti
revizije celotnega sistema starostnega zavarovanja kmetov.
Delo na reviziji sistema je steklo in se je v zadnjem času še
intenziviralo. V skladu z določbami ustave in zakona o združenem delu, napotili ustavnega sodišča ter stališči družbenopolitičnih organizacij, zlasti pa Republiškega sveta za vprašanja
družbene ureditve, je pripravljen predlog za izdajo zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona, ki je že bil obravnavan in sprejet na seji Komisije
Izvršnega sveta za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter je tako že začet
zakonodajni postopek. S tem zakonom se opravlja tudi celotna revizija sistema starostnega zavarovanja kmetov. Gre za
vključitev kmetov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
tako, da pravice izhajajo iz dela in rezultatov dela ter da se
solidarnost razvija glede na vsebino samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Takšne rešitve vodijo ne le k hitrejšemu in Učinkovitejšemu združevanju dela, sredstev in zemlje, kar je eden od ciljev predlagatelja zakona, temveč odpravljajo nedopustno neenakopravnost glede na ostale kategorije
delovnih ljudi v SR Sloveniji, ki so razen kmetov obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovane.
Ustavno sodišče je nato z odločbo Ul 55/77-34 z dne 17. 12.
1981 ugotovilo, da sta besedilo na koncu 2. odstavka in 3.
odstavek 17. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov
prenehala veljati, ker navedeni zakonski določbi v danem
roku nista bili usklajeni z ustavo.
S formalno pravnega vidika razveljavitev omenjenih določb
ne pomeni poseg v sistem, temveč razširitev kroga kmečkih
zavarovancev in iz tega tudi upravičencev do pokojnine.
Dne 7, decembra 1981 je bil na Ustavnem sodišču SR
Slovenije opravljen poseben razgovor o stanju in eventuelnih

18

posledicah, ki bodo nastopile po razveljavitvi glede na potrebe po povečanju sredstev.
Ugotovljeno je bilo, da bodo posledice v praksi glede na
obseg potrebnih sredstev minimalne. To iz razloga, ker je pri
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji
vloženih le 20 zahtevkov, ki čakajo na reševanje. Od 25. 4.
1976 dalje pa je bilo na podlagi 2. odstavka 17. člena negativno rešenih oziroma zavrnjenih 138 zahtevkov. Vendar je
vsak kmet, ki mu je bila na tej podlagi zahteva zavrnjena,
lahko zahteval tudi vračilo že plačanih prispevkov, kar pomeni, da bi ob uveljavitvi pravice moral plačati zaostale prispevke ali bi jih glede na vloženi zahtevek začel plačevati in
pridobil šele po predvidenih 5 letih zavarovanja pravice iz
tega zavarovanja. Pravico do starostne pokojnine lahko namreč tudi od tega števila oseb pridobi le tisti, ki izpolnjuje v
zakonu predvidene pogoje (da opravlja kmetijsko dejavnost
kot svoj edini ali glavni poklic, da je 5 let zavarovanec tega
zavarovanja itd.). V vsakem primeru pa morajo biti obdobja
pokrita s plačilom prispevkov, pri čemer je upoštevati tudi
določilo v zakonu o statostnem zavarovanju kmetov, da morajo uživalci kmečkih pokojnin, v kolikor niso izročili kmetije
osebi, ki postane zavarovanec, sami plačevati tudi naprej
prispevek za starostno zavarovanje ali pa ga plačuje zanj
prevzemnik kmetije. Torej gre za manjše število upravičencev
in postopno uveljavljanje pravic, hkrati s sredstvi, ki bi se
zbrala iz tega naslova ter se zbirala tudi naprej, glede na
omenjeno določilo.
Skupnost je preverjala stanje od odločbe Ustavnega sodišča nadalje in ugotovitve temeljijo sedaj na znanih podatkih.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da na mešanih kmetijah s
strani kmečkih žena ni večjega interesa za samostojno
kmečko zavarovanje, zaradi zavarovanja po mož:u v delavskem zavarovanju. Razveljavitve pa ni mogoče tolmačiti tako,
da bi bile kmečke žene iz mešanih kmetij obvezno zavarovane
v kmečkem zavarovanju, če to ne zahtevajo in se opredelijo
kot gospodinje, torej kot osebe, ki ne opravljajo kmetijske
dejavnosti kot edini ali glavni poklic.
V razgovoru je bilo posebej poudarjeno s strani predstavnikov ustavnega sodišča, da so razmere v republiki Sloveniji
takšne, da razveljavitev omenjenih določb ne bo imela večjih
finančnih posledic, ker je v tem časovnem obdobju, ko je tekel
postopek za razveljavitev, na več območjih SR Slovenije bilo
preverjeno število in finančne posledice, ki bi s to razveljavitvijo lahko nastopile. Ugotovljenih je bilo le nekaj primerov, v
katerih bi posamezniki lahko pridobili pravico na pokojnino
glede na to, da so neprekinjeno plačevali prispevek po določilih zakona in samoupravnih aktih skupnosti starostnega zavarovanja kmetov.
Glede na vse to Izvršni svet meni, da odločba Ustavnega
sodišča v času do sprejetja novega zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ne bo imela pomembnih materialnih
posledic in zato ni potrebna takojšnja in začasna ureditev s
posebnim zakonom.
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Objavljamo zaključno poročilo o delu delovnega telesa
za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja ž delom
družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981, ki so ga sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na svojih sejah 27. januarja 1982.

Delovno telo za odobravanje investicijskih vlaganj skladno
z 11. členom zakona o začasni, prepovedi razpolaganja z
delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih
objektov in opreme v letu 1981 je v skladu s sklepi Zbora
združenega dela in Zbora občin na sejah 28. 7. 1981 predložilo zborom Skupščine SR Slovenije dvoje poročil, prvo na
sejah 30. 9, 1981 in drugo na sejah 25.12. 1981. Ob obravnavi
drugega poročila so zbori Skupščine SR Slovenije s sklepi
naložili delovnemu telesu, da do konca meseca januarja pripravi zaključno poročilo o svojem delu. Predhodni poročili sta
obravnavali delo delovnega telesa za čas od ustanovitve delovnega telesa do vključno 18, 12. 1981. Zato zajema zaključno poročilo le delovanje delovnega telesa od 18, 12.1981.
do 31. 12. 1981, ko je delovno telo skladno z zakonom o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981,
prenehalo delovati. To poročilo tvori skupno s prejšnjima
zaključeno celoto.
V tem času se je delovno telo sestalo na sejah 22. 12. in 29.
12. 1981 in obravnavalo vse preostale zahtevke za izjemno
dovolitev investicijskih vlaganj (21), in sicer ne glede na to, ali
so bili zahtevki opremljeni na zahtevan način ali ne,
Kot je razvidno iz priložene tabele, je delovno telo za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
za gradnjo in nakup določenih objektov in opreme v letu 1981
8 zahtevkov ugodno rešilo 6 zahtevkov Je zavrnilo, 3 zahtevke
pa odstopilo Komisiji za oceno investicij v SR Sloveniji, ker je
ugotovilo, da za njih ni pristojno.
Dva zahtevka (občinska izobraževalna skupnost Ajdovščina
in skupnost otroškega varstva Novo mesto,) ki sta prispela na
naslov delovnega telesa šele 4.1. oziroma 6.1.1982 in ki nista
bila opremljena na zahtevani način, sta bila vrnjena vlagateljem s pripombo, da naj pri investicijski naložbi, če jo nameravajo uresničiti v letu 1982, upoštevajo usmeritve iz resolucije
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982
in določbe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
graditvi objektov. Enako je delovno telo svetovalo tudi vsem
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tistim vlagateljem zahtevkov, ki svojih vlog niso opremili na
zahtevani način in so jim bile zato vrnjene.
Razen prej omenjenih dveFi zahtevkov, ki sta na naslov
delovnega telesa prišla prepozno, je delovno telo rešilo oziroma obravnavalo vse vložene zahtevke, tako da po prenehanju delovanja delovnega telesa ni nobenega nezaključenega
zahtevka za izjemno dovolitev investicijskih vlaganj.
Odločitev delovnega telesa glede posameznih zahtevkov so
razvidne in priloženih tabel k drugemu in temu poročilu,
medtem ko so obrazložitve za vse pozitivno rešene zahtevke
sestavni del prvega, drugega in zaključnega poročila.
Pozitivno rešeni zahtevki za izjemno dovolitev investicijskih
vlaganj od 18. 12. do 31. 12. 1981:
1. Gradnja vodovoda Slanice - Samoupravna
komunalna interesna skupnost Idrija
Delovno telo je ugotovilo, da je investicija opredeljena v
planu Samoupravne komunalne interesne skupnosti Idrija, da
je vsa potrebna dokumentacija za izgradnjo vodovoda pripravljena, da je od dokončanja investicije odvisna tudi stanovanjska izgradnja, da je investicija nujna, saj v sušnem obdobju zaradi velikih potreb prihaja že do prekinitev v oskrbi z
vodo jn da v okolici Idrije ni ustreznega zajetja, razen »Slanice«, s katerim bi lahko pokrivali vse večje potrebe po vodi v
občini. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so bila finančna
sredstva zagotovljena že v začetku leta 1981, in sicer 20
odstotkov iz lastnih sredstev, 80 odstotkov pa s kreditom, za
kar je že sklenjena kreditna pogodba pri LB, Temeljni banki
Nova Gorica (št. pogodbe 5513300-14642/99).
Delovno telo je tudi ugotovilo, da navedbe potrjuje tudi SDK
in LB - Temeljna banka Nova Gorica. Tako je iz pogodbe o
investicijskem kreditu razvidno, da je banka dala investicijski
kredit za osnovna sredstva v višini 12. 521.600 din, iz kopije
izpiska SDK z dne 25. 9. 1981 pa je razvidno, da je investitor
Izločil lastna sredstva na poseben račun.
Delovno telo je bilo seznanjeno tudi z dopisom IS Skupščine občine Idrija št. 351-40/81, iz katerega je razvidno, da je
investicija v skladu z družbenim planom in dogovorom o
temeljih družbenega plana občine. Iz dopisa je tudi razvidno,
da je izgradnja vodovoda nujna in da je bil že leta 1980 sprejet
zazidalni načrt, z katerim je bila dana prioriteta izgradnji
vodovoda. Razvidno je tudi, da je v občini komunalna infrastruktura noustrezna in da je to ovira za normalno preskrbo
delovnih ljudi In občanov s pitno vodo. Finančna sredstva so
bila zagotovljena že pred sprejetjem tega zakona, vendar
gradbena dela niso stekla, ker se je v obstoječem vodovodnem omrežju pojavilo živo srebro.
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Investicijo podpira tudi regionalna komisija za oceno investicij, ki v svojem dopisu št. 1/81 -11 z dne 16.10.1981 navaja,
da je investicija nujno potrebna zaradi preskrbe s pitno vodo,
da je v skladu z družbenim planom občine in da ne odstopa
od temeljnih ciljev sprejete gospodarske politike. Komisija
tudi ugotavlja, da so sredstva v celoti zagotovljena.
Vlogo podpira tudi Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora, ki v svojih dopisih št. 02-64/81 -EB/ML z
dne 5. 11. 1981 in št. 02-64/81 -EB/KK z dne 23. 11. 1981
navaja, da vodovod Slanice predstavlja temeljni pogoj za
nadaljnjo stanovanjsko družbeno usmerjeno izgradnjo v občini, da so obstoječe zmogljivosti vodovodnega omrečja premajhne, da bi oskrbovale mesto Idrija z zadostnimi količinami
pitne vode, da je investicija opredeljena v dogovoru o temeljih
družbenega plana občine Idrija kot prioritetna naloga in da so
sredstva zagotovljena.
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.
2. Gradnja telekomunikacijskega centra
Maribor - Podjetje za PTT promet Maribor
Delovno telo ugotavlja, da je naložba v izgradnjo telekomunikacijskega centra v Mariboru nujna in v skladu s planom
razvoja PTT prometa v Sloveniji. Prav tako pa pomeni omenjena naložba infrastrukturni pogoj za hitrejše vključevanje
severovzhodnih predelov Slovenije v mednarodno delitev
dela.
Podjetje za PTT promet Maribor (v nadaljevanju: investitor)
v svojih vlogi z dne 2. 10. 1981 navaja, da je sedanja glavna
centralg tehnično, prometno in prostorsko popolnoma zasedena, z obrambnega vidika pa ni najboljše locirana. Zato je
investitor sklenil pristopiti k izgradnji novega telekomunikacijskega centra. V ta namen je novi TK center opredeljen kot
osrednji investicijski objekt v samoupravnem sporazumu o
skupnih temeljih plana območne SIS za PTT promet Maribor
za obdobje 1981-1985 in v planu razvoja PTT prometa Podjetja za PTT promet Maribor za obdobje 1981-1985. Izgradnja glavnih avtomatskih telefonskih central kot naložb skupnega interesa republiškega pomena je opredeljena tudi v
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985.
Novi TK center bo omogočil normalno telefonsko povezavo
krajev znotraj podravske in koroške regije, pa tudi povezavo
teh krajev v slovensko tranzitno območje ter v celotno jugoslovansko omrežje in v mednarodni telefonski promet.
Na sedanjo telefonsko centralo ni možno priključiti nobene
končne ali rajonske centrale, niti ni možno povečanje zvez z
obstoječimi vozliščnimi avtomatskimi telefonskimi centralami
na sedežih občin. Prav tako je onemogočeno povečanje števila telefonskih zvez s tranzitno in mednarodno avtomatsko
telefonsko centralo v Ljubljani. Zaradi dalj časa trajajoče
izgradnje telefonske centrale je investitor dne 14. 3. 1980
sklenil t Iskro Kranj pogodbo za izdelavo glavne avtomatske
telefonske centrale Metaconta, ki bo izgotovljeha v prvem
trimesečju 1982.
Delovno telo je vlogo za izjemno odobritev obravnavalo
dvakrat, in sicer na 5. in 7. seji. Pri tem je delovno telo
ugotovilo, da so sredstva v celoti zagotovljena, kar je razvidno
tudi iz dopisa SDK - Podružnica Maribor z dne 2. 10. 1981.
Vlogo podpira tudi Regionalna komisija za oceno investicij za
Podravje, ki v svojem dopisu z dne 25. 9. 1981 navaja, daje
investicija v skladu z usmeritvami Družbenega plana SRS za
obdobje 1981-1985, dogovora o temeljih družbenega plana
SRS za obdobje 1981-1985 ter družbenega plana občine
Maribor za obdobje 1981-1985. Severovzhodna Slovenija je
na področju telefonije zaostala, saj je v Mariboru manj kot 10,
v Murski Soboti manj kot 6, v Ljubljani pa skoraj 24 telefonov
na 100 prebivalcev. Tudi Komisija za oceno investicij za Koro20

ško podpira predloženo naložbo, saj je Koroška regija med
slabše razvitimi v pogledu telefonskega omrežja, z izgradnjo
novega TK centra pa bi dobili možnost instaliranja večjega
števila novih telefonskih priključkov in širitev telefonskega
omrežja, zlasti na obmejna območja in na manj razvita področja
Vlogo podpirata tudi Izvršni svet SO Ptuj v svojem dopisu
štev. 351-867/81-2 z dne 9.9.1981 in Izvršni svet SO Maribor v
svojem dopisu z dne 28.10.1981. Prav tako podpira vlogo tudi
SIS PTT prometa Slovenije, ki v svojem dopisu štev. 123/1981
z dne 9. 11. 1981 poudarja, da je TK center Maribor v skladu z
določili Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja
PTT prometa Slovenije za obdobje 1981-1985. V dodatnem
mnenju z dne 2. 12. 1981 pa SIS PTT prometa Slovenije
ugotavlja, da bo moral rebalans plana upoštevati dejansko
stanje na področju telefonije v severovzhodni Sloveniji in
širšo družbeno usmeritev, zato v tem srednjeročnem obdobju
ni možno odložiti gradnje tega objekta. Iz investicijskega
programa je razvidno, da je investitor do skrajne mere upošteval širše družbene stabilizacijske ukrepe in se odločil za
optimalne tehnične rešitve. Tudi Združene PTT organizacije
Slovenije, Ljubljana, v svojem dopisu št. 3/1-30-08/2-81 z dne
21.10.1981 podpirajo omenjeno investicijo.
Investitor je na podlagi obravnave vloge na Komisiji za
oceno investicij v SR Sloveniji pripravil obrazložitev k odprtim
vprašanjem, kar je razvidno iz njegovega dopisa št. D-95/81 z
dne 23. 11. 1981. Med drugim investitor poudarja, da je
sedanja telefonska centrala postavljena v 87 let stari stavbi in
da je popolnoma izkoriščena. Na sedanjo telefonsko centralo
je še sedaj vezanih 15 ročnih telefonskih central. Brez telefonskega priključka je še vedno 32 sedežev krajevnih skupnosti,
brez vsakega telefonskega priključka pa so štiri krajevne
skupnosti. Na območju omrežne skupine imajo nerešenih
7734 telefonskih prijav.
Vlogo podpira tudi Republiški komite za promet in zveze, ki
v svojih dopisih z dne 14. 10. 1981 in 9. 11. 1981 poudarja, da
bo delovanje TK centra bistveno izboljšalo zveze v štajerski
regiji za potrebe JLA, teritorialne obrambe, Centra za obveščanje in alarmiranje in za potrebe drugih uporabnikov.
Enako mnenje daje tudi Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo v svojem dopisu št. z 869/4-94 z dne 13. 10. 1981 in
Vojna pošta 2050 Ljubljana, v svojem dopisu z dne 12. 10.
1981. Vlogo podpira tudi Republiški sekretariat za finance,
kar je razvidno iz njegovega dopisa štev 3176/81/VI z dne 6.
11. 1981. Prav tako pa vlogo podpira tudi Republiški komite za
družbeno planiranje, kar je razvidno iz njegovega dopisa z
dne 9. 11. 1981.
Delovno telo je ugotovilo, da so razmere na področju telefonije v severovzhodni Sloveniji dejansko slabe, da bi se s
predloženo investicijo stanje bistveno izboljšalo, da so sredstva v celoti zagotovljena ter da je predložena investicija
opredeljena v številnih planskih aktih.
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.
3. Gradnja vodarne Jarški brod - IPK Mestni
vodovod Ljubljana
Delovno telo je ugotovilo, da je izgradnja vodarne Jarški
brod nujna, ker omogoča vodno oskrbo pomembnega dela
Ljubljane. Prav tako je bilo ugotovljeno, da Zveza komunalnih
skupnosti na območju ljubljanskih občin (dopis št. 1110/81 z
dne 16. 10. 1981) navaja obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane, Izvršnega sveta Skupščine občine
Ljubljana-Bežigrad, Zveze komunalnih skupnosti na območju
ljubljanskih občin, Komunalne skupnosti občine Ljubljana
Bežigrad ter DO IPK TOZD Mestni vodovod Ljubljana. V obrazložitvi navajajo, da se je Izvršni svet mesta Ljubljane dogovoril z Zavarovalnico Triglav, da ta veže pri LB SKB depozit v
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višini 68 mio din za dobo 3 let po 10% obrestni meri. Ta
dogovor je potrdila tudi skupščina Zavarovalnice Triglav. Depozit naj disponira banka v obliki posojila za namene pomembnejših infrastrukturnih komunalnih objektov in naprav v
Ljubljani po prioriteti, kot jo določa Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljane. Pri določanju prioritete pa je potrebno upoštevati predvsem tiste objekte, ki povečujejo požarno varnost
in ki imajo strateški pomen za narodno obrambo. Sočasno pa
naj ti objekti predstavljajo dolgoročno razrešitev komunalnih
infrastrukturnih problemov v Ljubljani, kot predvidevajo temelji srednjeročnega plana za obdobje 1981-1985 ter projekt
Ljubljana 2000.
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane je s svojim sklepom
z dne 25. 8. 1981 v zvezi z izgradnjo vodarne Jarški brod
sprejel odločitev, da vodarna Jarški brod izpolnjuje vse pogoje po navedenih kriterijih. Skupščina Zveze komunalnih
skupnosti na območju ljubljanskih občin je s svojim sklepom,
sprejetim na 15. seji dne 1. 7. 1981 uvrstila ta objekt med
prioritetne komunalne investicije za leto 1981 in sprejela
konkretno finančno konstrukcijo za njegovo realizacijo. Delavski svet TOZD Mestni vodovod je na podlagi sklepa skupščine zveze kot neposredni investitor sprejel investicijo ter
njeno finančno konstrukcijo in prevzel obveznosti, ki iz te
konstrukcije izhajajo. LB SKB je na seji izvršilnega odbora
banke dne 1. 10. 1981 po proučitvi dokumentacije sprejela
finančno konstrukcijo in zagotovila svoje sodelovanje na podlagi sklepov Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane,
skupščine Zveze komunalnih skupnosti na območju ljubljanskih občin ter DO IPK TOZD Mestni vodovod.
Iz konkretnih, že sklenjenih aranžmajev po sprejeti finančni
konstrukciji je ugotovljeno, da je že zagotovljenih 101.021.000
din. LB .SKB izdaja garancijo do investicijske vsote v višini
21.884.000 din. S to bančno garancijo je izpolnjen pogoj o
zagotavljanju sredstev za celotno investicijo, na osnovi katerega se lahko investicija prijavi pri SDK in se pridobi gradbeno
dovoljenje. Sredstva, zagotovljena z garancijo banke, bodo
zagotovljena iz sredstev zbranega prispevka za izgradnjo individualne infrastrukture v višini 1,20% od BOD, ki se realizira
iz čistega dohodka po zaključnih računih za leto 1981. Ta
prispevek je samoupravno dogovorjen in podpisan s temelji
srednjeročnega plana za obdobje 1981-1985 in s konkretnim
sporazumom za program razširjene reprodukcije individualnih objektov in naprav za leto 1981 (Uradni list SRS, št. 10/81).
Ta sporazum je v Ljubljani podpisalo 98% zavezancev.
Po podatkih Zavoda za družbeno planiranje in SDK bo po
zaključnih računih za leto 1981 zbrano cca 400 mio din tega
prispevka. Morebitne obveznosti iz naslova realizirane garancije 21.884.000 din se bodo pokrivale iz tega prispevka, ki se v
celoti združuje pri 2vezi na podlagi sklepa 15. seje skupščine
Zveze komunalnih skupnosti na območju Ijbljanskih občin z
dne 1. 7. 1981.
Predlagano investicijo podpira tudi Zveza samoupravnih
interesnih skupnosti za varstvo pred požarom mesta Ljubljane (dopis št. 93/81 z dne 27. 8. 1981) in ugotavlja, da se
bodo s to investicijo izboljšale požarnovarnostne razmere na
tem območju. Samoupravna stanovanjska skupnost občine
Ljubljana Bežigrad v svojem dopisu št. 1371 -02/81 z dne 26. 8.
1981 navaja, da je investicija opredeljena v njenih planskih
aktih za tekoče srednjeročno obdobje.
Investicijo podpira tudi Republiški komite za varstvo okolja
in urejanje prostora, ki v svojem dopisu št. 02-64/81 -EB/ML z
dne 10. 11. 1981 in št. 02.64/81 -EV/kk z dne 23.11. 1981
navaja, da je investicija opredeljena v planskih dokumentih
občine in da so sredstva zagotovljena. Navaja tudi, da bo
črpališče pitne vode Jarški brod kompletiralo preskrbo Ljubljane in da je bila investicija predvidena že v prejšnjem srednjeročnem obdobju.
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.

4. Izgradnja tehničnega objekta za sprejem
in odpravo letal - Aerodrom Ljubljana-Pula
Delovno telo je ugotovilo, da je izgradnja tehničnega objekta za sprejem in odpravo letal ter vzdrževanje manevrskih
površin nujna, saj gre za naložbo v zaščito družbenih sredstev
in za povečanje varnosti letalskega prometa. Objekt bo služil
zaščiti dragih tehničnih sredstev, ki morajo biti v vsakem
trenutku brezhibna in pripravljena za takojšnjo uporabo. Prav
tako pa je usposabljanje letališča za varen zračni promet med
nalogami, ki so opredeljene v 62. členu dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Poleg
tega pa je bilo ugotovljeno, da predložena investicija ne sodi
med izjeme po 7. členu prej omenjenega zakona.
Delovno telo je tudi ugotovilo, da je investicija posredno
vezana na izvoz, saj domači in tuji prevozniki opravijo preko
letališča Ljubljana preko 60% prevozov potnikov in blaga v
mednarodnem prometu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so
za investicijo zagotovljena le lastna sredstva, kar je razvidno
tudi iz dopisa, ki ga je predložila SDK-Podružnica Kranj-št.
172/81-EG z dne 3. 10. 1981. Predložena investicija pomeni I.
fazo pri gradnji objekta.
Delovno telo je ugotovilo, da je letališka dejavnost posebnega družbenega pomena ter da sta v ta namen oblikovani
tudi zvezna in republiška zakonodaja, še posebej kar zadeva
posamezne funkcije, n. pr. varnostno, gasilsko. Pri tem je bilo
ugotovljeno, daje investitor v preteklem letu opremil letališče
z opremo za odstranjevanje snega na maneverskih površinah,
nabavljena pa je bila tudi cargo platforma z vgrajeno hidravliko in računalniškim sistemom. Vsa ta sredstva so sedaj
garažirana na prostem, kar vsekakor ni racionalno in funkcionalno. Nabavljena oprema ima v glavnem lastne pogone za
vožnjo in dodatne za opravljanje določenih funkcij.
V I. fazi namerava investitor zgraditi objekt v izmeri 60 x 22
m, v višifii 5 m ter montirati najpotrebnejšo instalacijo za
zagotovitev možnosti uporabe objekta. Poleg preprečevanja
kvarnih atmosferskih vplivov bo objekt služil tudi za manjše
tehnične preglede ter za preventivno oskrbo sredstev. Prav
tako pa bo zagotovljena potrebna delovna temperatura za
zaganjanje vozil in sredstev ter omogočeno delo tehničnemu
osebju pri rokovanju z opremo v najneugodnejših zimskih
pogojih.
Vlogo podpira tudi Republiški komite za promet in zveze.
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.
5. Kreditiranje OZD drobnega gospodarstva
iz kreditne linije IFC
Delovno telo je ugotovilo, da bi bilo s koriščenjem sredstev
kreditne linije IFC potrebno drobnemu gospodarstvu omogočiti izboljšanje tehnične opremljenosti, saj se drobno gospodarstvo usmerja predvsem v proizvodnjo in storitve za domače tržišče.
Prav tako je ugotovilo, da je bila kreditna linija IFC podpisana 27. 6. 1980. Krediti pa se še niso začeli črpati. Glavni
vzrok za to so dolgotrajni postopki pri pridobivanju dovoljenj
za uvoz opreme na kredit in razveljavitev že pridobljenih
dovoljenj v letu 1981. Zaradi ponovne obnovitve dovoljenj
SISEOT-a za uvoz opreme so sedaj dani pogoji za koriščenje
navedenih kreditov do 31. 12. 1981.
Vlogo za izjemno dovolitev podpirajo tudi izvršni sveti SO
Radovljica, Tržič, Škofja Loka in Kranj.
IS SO Radovljica v svojem dopisu z dne 20.11.1981 ugotavlja, da sta obe OZD s področja Radovljice uvrščeni kot prioritetni pri razvoju drobnega gospodarstva, pomenita pa tudi
odpravo ozkih grl v proizvodnji in izboljšanju ekonomičnosti
poslovanja. IS SO Kranj v svojem dopisu z dne 16. 11. 1981
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meni, da je drobno gospodarstvo, posebno storitveni del,
kamor sodita tudi servisno podjetje in brivsko-frizersko podjetje, potrebno podpirati. Poleg tega pa sodijo storitve servisnega podjetja in brivsko-frizerskega podjetja med deficitarna, zato jih v celoti podpirajo.
IS SO Škofja Loka v svojem dopisu štev. 402-08-81 z dne 13.
11. 1981 meni, da so razvojni programi OZD s področja Škofje
Loke v skladu z razvojnim programom drobnega gospodarstva in trgovine, ki ga je sprejela Skupščina občine Škofja
Loka. Prav tako pa so ti programi v skladu s sprejetimi
planskimi dokumenti občine Škofja Loka za obdobje
1981-1985. Pretežni del OZD s področja Škofje Loke je tudi
usmerjeno v izvoz, predvsem na konvertibilno področje.
IS SO Tržič v svojem dopisu št. 402-052/81 z dne 13. 11.
1981 poudarja, da sta OZD s področja Tržiča opredeljeni kot
prioritetni v programu razvoja drobnega gospodarstva. Ta
program so sprejeli tudi zbori občinske skupščine.
Delovno telo je na podlagi vseh teh ugotovitev soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.
6. Gradnja doma krajevnih skupnosti
Semedela - Koper z zakloniščem - Izvršni
svet Skupščine občine Koper
Delovno telo je ugotovilo, da je bil dosedanji objekt za
družbene potrebe Krajevne skupnosti Semedela porušen zaradi gradnje semedelske vpadnice in nadvoza nad Istrsko
cesto v Kopru in da je investitor tega objekta Republiška
skupnost za ceste že zagotovila oziroma plačala Krajevni
skupnosti pogodbeno dogovorjeni znesek za gradnjo nadomestnega objekta. Glede na to, da Krajevna skupnost nima
drugih prostorov za svoje dejavnosti, da gre pri tem za nadomestitev že obstoječega objekta ter da so za to s strani
investitorjev sredstva že zagotovljena, predlagatelj meni, da
ne more biti zadržkov, da se gradnja tega objekta ne bi začela.
Delovno telo je bilo seznanjeno tudi z dopisom Sveta skupščine KS Semedela - Koper z dne 17 7. 1981, v katerem je
poudarjeno, da je gradnja vpadnic in nadvoza pogojevala, da
se na območju bodočega gradbišča nadvoza ruši dvorana in
pisarna krajevne skupnosti. Dvorana in pisarna KS sta bili
edina prostora na območju Krajevne skupnosti Semedela, ki
sta bili na razpolago za delovanje krajevne samouprave, delegatskega sistema, družbenopolitičnih organizacij, družbenih
organizacij in društev. Na izredni pomen navedenih prostorov
kaže tudi dejstvo, da v KS Semedela živi 9560 prebivalcev in
so v teh prostorih organizirali celotno družbeno aktivnost.
Svet skupščine KS je soglasje za gradnjo nadvoza in rušenje
prostorov KS pogojil s tem, da se krajevni skupnosti zagotovijo ustrezni nadomestni prostori za nemoteno delovanje celotne aktivnosti v KS. Pri izdaji soglasja za rušenje prostorov
KS se je svet skupščine KS zanašal na dana zagotovila in
upošteval pomembnost gradnje nadvoza za celotno obalno
območje, za Slovenijo in sosednjo Istro.
Zaradi porušitve prostorov je morala krajevna skupnost
najeti dva prostora, ki merita le 43 m2. Najeti prostori služijo
za delovne prostore dveh delavcev, ki delata za potrebe novih
krajevnih skupnosti, v popoldanskem času pa služijo prostori
za vso aktivnost v KS. Na pobudo družbenopolitičnih organizacij je bil v juniju 1980, uspešno izveden referendum za
preoblikovanje v KS Semedela v štiri nove krajevne skupnosti.
Na podlagi uspelega referenduma se je stanje glede prostorov
za potrebe novih KS skrajno zaostrilo in močno ogroža vso
aktivnost, saj je v novih KS organiziranih okoli 150 organov in
organizacij ter društev s preko 2800 delegati oziroma člani.
Glede na to, da na območju Semedele ni pogojev za pridobitev obstoječih ustreznih prostorov za potrebe krajevnih skupnosti, je bil sprejet sklep, da se pristopi k izgradnji doma
krajevnih skupnosti.
Delovno telo je ugotovilo, da so razmere zaradi zasilnih
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prostorov skrajno zaostrene, s tem pa je ogroženo delovanje
organov, organizacij in društev v štirih novih krajevnih skupnostih. Prav tako pa je iz dopisa Službe družbenega knjigovodstva - Podružnica Koper št. l-356/81-DT/CD z dne 9. 10.
1981 ugotovljeno, da so sredstva v celoti zagotovljena in že
izločena na posebnem računu.
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo.
Delovno telo je zahtevek Izvršnega sveta SO Koper v zvezi z
gradnjo zaklonišča pri novem domu krajevnih skupnosti v
Semedeli ponovno obravnavalo na 7. seji. Delovno telo je
menilo, da v sedanjem gospodarskem položaju ne bi bilo
smotrno in racionalno zgraditi zaklonišča za 200 ljudi v celoti,
pač'pa priporoča investitorju, da v skladu s tehničnimi možnostmi predvidi fazno izgradnjo zaklonišča.
7. Gradnja montažnega objekta v Buljaricah
pri Petrovcu na moru - Občinska zveza
prijateljev mladine Slovenska Bistrica
Delovno telo je ugotovilo, da bo graditev potekala v sodelovanju s pobrateno občino Svetozarevo, s katero si že več let
izmenjujejo skupine najboljših pionirjev na zimovanju in letovanju. V ta namen nudi Občinska zveza prijateljev mladine
Slovenska Bistrica za otroke pobratene občine zimovanje z
učenjem smučanja pri Treh kraljih na Pohorju. Za letovanje
otrok pa občina Slovenska Bistrica nima lastne baze.
O problemih zagotavljanja mest za letovanje otrok ter o
možnostih za pridobitev lastne baze vsaj za 100 otrok so v
občini že večkrat razpravljali. Prav tako je bilo na zborih
občinske skupščine sprejeto stališče, da je potrebno v sodelovanju z združenim delom in SIS poiskati možne rešitve za
pridobitev lastne baze za letovanje. V ta namen je Skupnost
otroškega varstva Svetozarevo sprejela sklep, da nudi možnost, da v svoji rekreacijski bazi v Buljaricah omogoči Skupnosti otroškega varstva Slovenska Bistrica, da zgradi montažni objekt - spalne kapacitete - za 30 otrok v eni izmeni.
Brezplačno pa bi lahko uporabljali vse obstoječe objekte
(kuhinjo, sanitarije, igrišča). Na ta način bi bila možnost, za
letovanje ob morju za 120 otrok. Kapacitete bi koristili v
sezoni za otroke, izven sezone pa za odrasle.
Delovno telo je bilo seznanjeno tudi z mnenjem Izvršnega
sveta SO Slovenska Bistrica, ki v svojem dopisu štev. 1/3 z
dne 21. 12. 1981 podpira predloženo investicijo, saj občina
Slovenska Bistrica nima stalnega prostora za organizirano
letovanje otrok; svoj interes za organizirano letovanje otrok
so potrdile tudi OZD v občini s sofinanciranjem; izgradnja
depandanse v Buljaricah pomeni nadaljnje poglabljanje sodelovanja s pobrateno občino Svetozarevo ter da so aktivnosti in
priprave za izgradnjo depandanse v Buljaricah tekle že pred
sprejemom zakona.
Delovno telo je ugotovilo, da so tudi sredstva v celoti
zagotovljena, kar potrjuje tudi SDK - Podružnica Maribor Ekspozitura Slovenska Bistrica v svojem dopisu z dne 17. 12.
1981.
Na podlagi vseh navedenih ugotovitev je delovno telo soglasno dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.
8. Sofinanciranje izgradnje I. faze II. etape
vodovoda Gradole - Rižanski vodovod Koper
Delovno telo je ugotovilo, da gre za sofinanciranje investicije, ki se bo v celoti izvajala na območju SR Hrvatske in je
Istrski vodovod Buzet investicijo prijavil SDK Buzet. Pogodba
o združevanju sredstev za skupno vlaganje vodovoda Gradole
je bila podpisana 19. 6. 1980, z deležem 30% v celotni investiciji pa pridobi investitor pravico do 30% deleža črpanja vode.
Pogodba o sofinanciranju prve faze II. etape izgradnje vodoporočevalec

voda je bila podpisana 7. 7, 1981. Investitor je svoj delež v
znesku 3.960.000 dinarjev nakazal 5. 8. 1981 in hkrati izročil
Istarskemu vodovodu Buzet tudi kreditno pogodbo z Ljubljansko banko - Splošno banko Koper, v znesku 15.840.000
dinarjev.
Vlogo podpira tudi Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti
Koper, ki v svojem dopisu 06-11/78 z dne 12. 10. 1981 poudarja, da je gradnjo vodovoda Gradole potrebno nadaljevati in
da je zajeta v dogovoru o temeljih družbenega plana in v
družbenem planu obale za obdobje 1981-1985 v sklopu prioritetnih investicij, ki naj zagotavljajo nemoteno in kontinui-

rano oskrbo obale z vodo v tem srednjeročnem obdobju.
Investitor prilaga tudi kopijo izpiska SDK Koper z dne 5. 8.
1981 o izločitvi sredstev na poseben račun.
Gradnjo v celoti podpira tudi Komisija za oceno investicij v
obalno-kraškem območju pri Medobčinski gospodarski zbornici Koper (dopis št. 09/1981 z dne 15. 10. 1981). Vlogo
podpira tudi Republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora (dopis št. 02-64/81-EB/KK z dne 21. 11. 1981).
Na podlagi vseh teh ugotovitev je delovno telo soglasno
dovolilo izjemo v smislu 11. člena zakona.

I. VLOGE, KI SO BILE DODATNO REŠENE
Zap. Investicija
št.
1. Vodovod
Slanice

2.

6.

7.

Telekomunikacijski center
Maribor

Investitor
Samoupr.
komunalna
interesna
skupnost Idrija

Struktura sredstev
Predračunska
vrednost din
17,155.616,40 Lastna sredstva 4,634.016,40
din, kredit 12,521.600 din

Podjetje za PTT
promet Maribor

403,690.000

Vodarna Jarški IPKTOZD Mesti
brod
vodovod
Ljubljana

123,269.000

Aerodrom
Ljubljana-Pula

16,885.677

OZD s področja
Gorenjske

cca
17,000.000

IS SO Koper

13,000.000

Izgradnja
tehničnega
objekta za
sprejem in
odpravo letal
Kreditiranje
OZD drobnega
gospodarstva iz
kreditne linije
IFC
Dom krajevnih
skupnosti
Koper z
zakloniščem
Gradnja
montažnega
objekta v
Buljaricah pri
Petrovcu na

Pozitivno mnenje
posredoval
IS SO Idrija, Regionalna
komisija za oceno investicij,
RK za varstvo okolja in
urejanje prostora in dodatno
mnenje tega komiteja
SIS PTT Slovenije, Komisija
Kredit 140,000.000 din,
garancija LB 85,503.200 din, za oceno investicij v SRS,
kredit izvajalca 80,500.000
Regionalna komisija, IS SO
Maribor, iS SO Ptuj, RK za
din, lastna sredstva
89,886.800 dini kredit Poštne promet in zveze, RS za
finance, RS za ljudsko
hranilnice 7,800.000 din
obrambo, RK za družbeno
planiranje, V. p. 2050
Ljubljana
Lastna sredstva 58,169.000 Komisija za oceno investicij
v SRS, ISSML, Zveza SIS za
din, kredit in garancija LB
varstvo pred požarom, IO
42,800.000 din, kredit
SSSSML, RK za varstvo
izvajalcev 22,300.000 din
okolja in urejanje prostora in
dodatno mnenje tega
komiteja
Lastna sredi tva 16,885.677 Objekt bo služil skladiščenju
opreme in mehanizacije
din
Regionalna komisija za
oceno investicij, IS SO Kranj

Kratek opis
Izgradnja novih sosesk
zahteva rekonstrukcijo
obstoječega vodovoda
Intrastrukturni objekt pomeni
hitrejše vključevanje
SR Slovenije v mednarodno
delitev dela

Razširitev kapacitet za
področje Črnuč

Regionalna komisija za
oceno investicij, IS SO
Škotja Loka, IS SO Tržič, IS
SO Kranj, IS SO Radovljica,

Gre za črpanje kreditov iz
mednarodne kreditne linije
IFC

Republiška skupnost za
ceste 4,700.000 din, SO
Koper 8,300,000 din

RS za ljudsko obrambo, RS
za pravosodje, upravo in
proračun

Zaradi rušitve je potreben nov
dom krajevnih skupnosti z
zakloniščem

2,000.000

Lastna sredstva 2,000.000
din

IS SO Slovenska Bistrica

Objekt je potreben za
letovanje otrok v sodelovanju
s pobrateno občino
Svetozarevo

13,800.000
Sofinanciranje Rižanski
izgradnje I. faze vodovod Koper
II. etape
vodovoda
Gradole
Skupaj:
612,800.293,40

Lastna sredstva 5,940.000
din, kredit 13.860.000 din

Obalno področje je pri vodi
Regionalna komisija za
deficitarno
oceno investicij, IS
Skupščine obalne skupnosti,
RK za varstvo okolja in
urejanje prostora
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Občinska zveza
prijateljev
mladine
Slovenska
Bistrica

Opomba
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II. VLOGE, KI SO BILE IZJEME PO ZAKONU
Investitor
Zap. Investicija
št.
1. Novi prostori za VTOZDza
pouk
lesarstvo
Biotehnične
fakultete
2.

Okrepitev jezu z
visokovodno
prelivno
napravo

VTOZD za
živinorejo
Biotehniške
fakultete

Predračunska
vrednost din
233,888.578

1,000.000

Pozitivno mnenje
posredoval
Občinski komite za
Združena sredstva
družbeno planiranje in
220,226.453 din, lastna
gospodarstvo SO Ljubljana
sredstva 13,662.125 din
Vič-Rudnik, RK za vzgojo in
izobraževanje ter telesno
kulturo
Lastna sredstva 250.000 din, Regionalna komisija za
oceno investicij, RK za
SIS za preskrbo Ljubljana
vzgojo in izobraževanje ter
200.000 din, Območna
vodna skupnost 250.000 din, telesno kulturo
kredit 300.000 din
Struktura sredstev

Opomba

Kratek opis

Sedanji prostori so premajhni Gre za izjemo
in neprimerni za delo
po drugem
odstavku 8.
člena zakona
G reza izjemo
po drugem
odstavku 8.
člena zakona

Sedanji jez v ribogojnici v
Zalogu pri Cerkljah ni kos
hudim nalivom

III. VLOGE, KI NISO BILE KOMPLETNE, KI SO BILE ZAVRNJENE ALI KI SO BILE POSLANE
KOMISIJI ZA OCENO INVESTICIJ V SR SLOVENIJI

Zap. Investicija
št.
1. Izgradnja
počitniškega
domavFiesi
2. Rekonstrukcija
delavske
restavracije
Postaja milice
in skladišče TO
Ormož

5.

7.
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Investitor

Predračunska
vrednost din

Struktura sredstev

Titovi zavodi
Litostroj

Lastna sredstva, bančni
kredit, združena sredstva

Titovi zavodi
Litostroj

Lastna sredstva, bančni
kredit

IS SO Ormož

14,813.900

Nakup stavbe in Glasbena šola
Franca Šturma
stavbnega
Šiška-Bežigrad
zemljišča

11.146,800

Ekološka
TermikaTOZD
sanacija
proizvodnja
proizvodnje
Škofja Loka
tervola na Trati

102.167.162

SO Ormož 4.463.900 din.
UJV Maribor 1.400.000 din,
stan. skupnost 950.000 din,
blagovni kredit 6,000.000
din, Vojni servis 2,000.000
din
SO Ljubljana-Šiška
1.674.960 din. Mestna
izobraževalna skupnost
9,771.840 din

Lastna sredstva
19,532,519,50 din, kredit
izvajalcev 15.259.678.50 din.
garancija LB-GB
' 67.374.965,00 din
153.274.765
Lastna sredstva 85.509.000
din, združena sredstva
23,765.765 din, kredit
44,000,000 din

Oskrbovalni
center Nove
Jarše

Emona Merkur
TOZD
Maloprodaja

Kanalizacijski
zbiralnik

SIS za gradnjo
cest Ljubljana

47.300.000

Distribucijski
center za
gasilsko
opremo in
civilno zaščito
Vzporedna
cesta Njiva-Trg
revolucije in
Leninov trgobčina

Gasilsko
društvo
Ljubljanamesto

76,000.000

Samoupravna
komunalna
interesna
skupnost
Trbovlje

44.587.971,75 Lastna sredstva
18,116.972,95 din, sredstva
stan. skup. 7,000.000 din,
kredit 8,000.000 din,
garancija LB 11,470.998,80
din,

Lastna sredstva 8,000.000
din združena sredstva
11,650.000 din, kredit
27.650.000 din
Lastna sredstva 56.400.000
din. DO Varnost Ljubljana
19,600.000 din

Pozitivno mnenje
posredoval
RKza delo-NEGATIVNO

Opomba

Kratek opis

Zaradi dotrajanosti bi zgradili Vloga ni bila
nov objekt s 157 ležišči
kompletna

Sedanja restavracija ne
odgovarja v sanitarnem
pogledu
RS za notranje zadeve, RS za Sedanja zgradba je stara
preko 150 let in je dotrajana.
ljudsko obrambo, RS za
neprimerno je tudi skladišče
pravosodje, upravo in
TO
proračun-pozitivno

pK za delo-pozitivno

Mestna izobraževalna
skupnost, IS SO Ljubljana
Šiška, Izobraževalna
skupnost Ljubljana Šiška pozitivno

Oosedaj so imeli prostore v
najemu od Komunalnega
podjetja Ljubljana

Preprečitev nadaljnjega
IS SO Škofja Loka RK za
onesnaženja okolja
varstvo okolja in urejanje
prostora, skupina SEPO pri
Inštitutu J. Štefan - pozitivno

Vloga ni bila
kompletna
Delovno telo ni
dovolilo izjeme
v smislu 11.
člena zakona
Delovno telo ni
dovolilo izjeme
v smislu 11.
člena zakona
Delovno telo ni
dovolilo izjeme
v smislu 11.
člena zakona!

Komisija za oceno investicij
v SRS. IS SO Lj. Bežigrad. IS
SO LJ. Moste-Polje, KS
Dušan Kveder-Tomažpozitivno
Komisija za oceno investicij
v SRS, IS SML, IO Zveze
komunalnih skupnosti
Ljubljana-pozitivno
Komisija za oceno investicij
v SRS-NEGATIVNO. IS SML
in IS SO Ljubljana Center dvomljivo

Nova soseska potrebuje novo Vloga je
posredovana
samopostrežno trgovino
Komisiji za
oceno investicij
v SR Sloveniji
Delovno telo ni
Zbiralnik je potreben za
dovolilo izjeme
gradnjo obvoznice
v smislu 11.
člena zakona
Gradnja objekta za gasilsko Delovno telo ni
dovolilo izjeme
opremo in civilno zaščito
vsmislu 11.
člena zakona

IS SO Trbovlje - pozitivno,
Komisija za oceno investicij
SRS-NEGATIVNO

Investiciji rešujeta problem
ozkega grla obstoječega
prometnega omrežja,
istočasno se gradijo novi
komunalni vodi

Delovno telo ni
dovolilo izjeme
vsmislu 11.
člena zakona

poročevalec

ap. Investicija
0.

2.

Investitor

PTT elektronski Združene PTT
računski center organizacije,
PTT elektronski
računski center
Ljubljana
Objekt za
Skupnost
predšolsko
otroškega
varstvo
varstva Šentjur
pri Celju
Prizidek
Občinska
glasbene šole izobraževalna
Celje
skupnost Celje
Nakup
Hidrometeorološki
računalnika
zavod Slovenije

Otroški vrtec jasli

Skupnost
otroškega
varstva Novo
mesto

Gradnja
prizidka pri
osnovni šoli

Občinska
izobraževalna
skupnost
Ajdovščina
906,076.955,75

Skupaj:

Predračunska
vrednost din
333,476.744

31,780.000

48,820.000
19,500.000

23,209.613

Struktura sredstev

Pozitivno mnenje
Kratek opis
posredoval
Kredit Poštne hranilnice
RK za promet in zveze, RK za Investicija ima namen
83,343.355 din. blagovni
informiranje - pozitivno
kompletirati in razširiti
kredit IBM 135,989.608 din,
računalniško opremo PTT
združena sredstva PTT
informacijskega sistema
organizacij 98,870.073 din
Slovenije
Lastna sredstva 19,380,000 IS SO Šentjur pri Celju Do konca leta 1980 je bilo v
din, samoprispevek
pozitivno
otroško varstvo vključenih le
4,000.000 din, kredit
24,4% otrok, republiško
izvajalca 8,400.OOOdin
povprečje je 34,4%
Samoprispevek 48,200.000 IS SO Celje-pozitivno
Sedanji prostori so pretesni,
din
vsa sredstva se zagotavljajo s
samoprispevkom
Proračun SRS 19,500.OOOdin RK za kmetijstvo, gozdarstvo Radarski sistem za obrambo
in prehrano-pozitivno
pred točo Žikarce za
uspešnejše delo potrebuje
tudi računalnik
Lastna sredstva 10.812.613
din, združena sr. amort.
4,250.000 din, kredit LB
4,147.000 din, blagovni
kredit 4,000.000 din
Samoprispevek

Dnevni red seje Zbora zdru- predloga odloka o potrdienega dela Skupščine SR tvi finančnega načrta Narodne
lovenije, ki je sklicana za banke Jugoslavije za leto 1981
redo, 24. februarja 1982, je (ESA 713).
azširjen z obravnavo:

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
10. marca 1982

loročevalec

IS SO Ajdovščina-pozitivno 2 izgradnjo prizidka bi bil
rešen problem učencev vozačev

Vloga je
posredovana
Komisiji za
oceno investicij
v SR Sloveniji
Vloga ni bila
kompletna
Vloga ni bila
kompletna
Vloga je
posredovana
Komisiji za
oceno investicij
v SR Sloveniji
Vloga ni bila
kompletna

Vloga ni bila
kompletna

(brez
predračunske
vrednosti
investicij pod 1..
2. in 15.)

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
24. februarja 1982

Seje Zbora združenega de, Zbora občin in Družbenooiitičnega zbora Skupščine
R Slovenije so sklicane za
redo, 10. marca 1982.
Zbor združenega dela, Zbor
bčin in Družbenopolitični
bor bodo obravnavali:
varstvo
samoupravnih
ravic;

V Novem mestu je močno
prisoten problem varstva
otrok

Opomba

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (ESA 357);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona
(ESA 891);
- uresničevanje zakonov s

področja kmetijstva (ESA 824);
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke potrošnje s posebnim poudarkom na osnovnih
proizvodih vsakodnevne rabe
v letu 1982;
- osnutek družbenega dogovora socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih
pokrajin o skupnih temeljih
izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delo na področju
vzgoje in izobraževanja (ESA
913).

ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije in statut Zdravstvene skupnosti Slovenije;
- samoupravni sporazum o
ustanovitvi Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in statut Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije;
- samoupravni sporazum o
ustanovitvi Skupnosti otroškega varstva Slovenije in statut
Skupnosti otroškega varstva
Slovenije:
- statut Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR
Sloveniji.

Zbor združenega dela in
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala
Družbenopolitični zbor pa botudi:
sta obravnavala še:
- predlog za izdajo zakona
- analizo o uresničevanju
o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnih taksah z zakona o delovnih razmerjih s
predlogom za izdajo zakona o
osnutkom zakona (ESA 914);
spremembah in dopolnitvah
- informacije o aktivnostih zakona o delovnih razmerjih z
in ukrepih samoupravnih inte- osnutkom zakona (ESA 701).
resnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem
Vsi trije zbori imajo na
planskih dokumentov (ESA dnevnem redu sej tudi volitve
874);
in imenovanja ter predloge in
- samoupravni sporazum o vprašanja delegatov.
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PREGLED SEJ SKUPŠČIN
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI
Seja Skupščine Skupnosti
socialnega varstva Slovenije
21. januarja 1982

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji dne 21. 1. 1982 med drugim
obravnavala predlog stališč in usmeritev III. konference Zveze sindikatov Slovenije o vlogi in nalogah
sindikatov pri uveljavljanju delavcev kot nosilcev
socialne politike in zagotavljanja socialne varnosti
delavcev; resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v
letu 1982; osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih; osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in inva-

IZ

lidskem zavarovanju; predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom
zakona; predlog samoupravnega sporazuma o
enotnih kriterijih za ugotavljanje neupravičene odklonitve zaposlitve brezposelne osebe, ki prejema
dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
delovni in finančni načrt Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1982: sklep o uvedbi enotne
skupne evidence prejemnikov socialno-varstvenih
pomoči; predlog samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z
uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta.
Kot enakopravni oziroma zainteresiran zbor je
obravnavala resolucijo o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982, osnutek zakona o stanovanjskih razmerjih, osnutek zakona o temeljnih pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ter predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z
osnutkom zakona.

SKUPŠČIN SIS

SKLEP
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
stanovanjskih razmerjih
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji, dne 12.
januarja 1982. leta, obravnavala osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in ga
sprejela skupaj z dopolnitvami in spremembami, ki vključujejo načelne in konkretne pripombe k posameznim členom.
Navajamo načelne pripombe:
1. Splošni in posebni socialni zavodi
naj bi bili v zakonu opredeljeni kot stanovanja posebne vrste. Ta pripomba temelji
na naslednjih ugotovitvah:
a) da zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. list SRS št. 3/81) v 37. členu
določa, da se za izgradnjo domov upokojencev uporabljajo tudi sredstva solidarnosti, v 100. členu pa zakon določa, da se
za obračun amortizacije za bivalne prostore v domovih upokojencev uporabljajo določbe tega zakona. Iz določb zakona
o stanovanjskem gospodarstvu izhaja, da
so bili splošni socialni zavodi (domovi
upokojencev) pojmovani kot stanovanjski prostori;
b) da so bila sredstva za gradnjo domov upokojencev v 70% zagotovljena iz
stanovanjskih sredstev slovenskih upokojencev, ki so se na občinskih konferen-

f) na osnovi predhodne utemeljitve je
cah delegatov skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja odločali, da potrebno uskladiti določbe 4., 19. in 62.
svoja stanovanjska sredstva namenijo za člena osnutka zakona.
2. Zakon naj bi tudi omogočil spremigradnjo teh domov;
c) da se oskrbovanci, ki se odločajo za njanje stanovanjskih in skupnih prostobivanje v domu upokojencev, kar v 95% rov za širšo družbeno namembnost, ki bi
ne vračajo v svoja stanovanja, do katerih jo določili sami stanovalci in sicer brez
imajo sicer stanovanjsko pravico. To po- obveze pridobitve novih stanovanjskih
meni, da oskrbovanci v domu upokojen- prostorov. Navedena rešitev bi omogočicev dejansko stanujejo in bi lahko prido- la spreminjanje stanovanj in skupnih
bili stanovanjsko pravico v domu in sicer prostorov za potrebe vzgojnovarstvene
za sobo, v kateri stanujejo in pravico do dejavnosti, za športne in kulturne nameuporabe skupnih prostorov v domu (sa- ne, za družabna srečanja stanovalcev
nitarije, hodniki, jedilnica, klubski in dru- itd., česar ni mogoče obravnavati na
enak način, kot če gre za preureditev v
gi prostori);
d) da bi stanovalci v domovih upoko- poslovni prostor. Sprememba namembjencev v primeru, da so domovi stanova- nosti stanovanjskih in drugih prostorov
nja posebne vrste, imeli pravico do sub- za širši družbeni namen bi namreč pomevencije k stanarini ob pogoju, da so to nila kvalitetno izboljšanje in širšo uposubvencijo prejemali za bivanje v svojem rabnost obstoječih stanovanjskih in
skupnih prostorov.
prejšnjem stanovanju;
Skupščina pooblašča predsednika IO
e) rešitev, ki je navedena v 62. členu
osnutka zakona, ne rešuje vprašanja, kje skupščine Skupnosti socialnega varstva
bo imel oskrbovanec zagotovljeno stano- Slovenije Cirila Koprivca in predsednico
vanjsko pravico, če se tej pravici odpove IO skupščine Skupnosti otroškega varin odide v dom upokojencev. Po določbi stva Slovenije Vido Rudolf, da sodelujeta
4. člena pa v domu upokojencev ne pri- pri nadaljnjem usklajevanju besedila zadobi pravice do trajne uporabe stanova- kona v organih zborov Skupščine SR
Slovenije.
nja;

Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji obravna26

vala osnutek zakona o temeljnih pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavaro-

vanja. Skupščina meni, da se osnutek
sprejme s tem, da se črta drugi odstavek
poročevalec

20. člena Skupščina meni, da ta odstavek pomeni širitev pravic in ni v skladu s
stabilizacijskimi prizadevanji današnjega

časa. Skupščini SR Slovenije se posredujejo tudi pripombe delegata občinske
skupnosti socialnega varstva Kranj.

Skupščina tudi ugotavlja, da osnutek zakona na področju minulega dela ne prinaša nobenih novosti in predlaga pospešeno dejavnost na tej nalogi.

SKLEP
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na svoji 21. seji, dne 12.
1. 1982, obravnavala in sprejela predlog

zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

SKLEP
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
a varova nju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona
Skupščina Skupnosti socialnega var>fva Slovenije je na svoji 21 seji, dne 12.

1. 1982, obravnavala predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah za-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
Zbor občin -27. 1. 1982
- Kako se povezovati z drugimi
'epublikami in pokrajinama za več
irane?
Na 67. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
)ila dne 25. decembra 1981, je
Jelegat Uroš Gulič iz občine
-jubijana Bežigrad zastavil
taslednje delegatsko vprašaije:
»Delegati smo zadovoljni s
jrogramom
pospeševanja
iroizvodnje hrane v obdobju
1982-1984, zanima pa nas,
ako se bomo dohodkovno
jovezovali oziroma sovlagali
' druge socialistične republi:e in avtonomni pokrajini, da
>i si tako priskrbeli manjkajo:o hrano?
Hkrati prosimo za odgovor,
;akšna bo kontrola nad zatavljenim programom proizodnje hrane, mislimo pa tudi,
ia bi moral ustrezni organ o
ealizaciji programa poročati
"Skupščini SR Slovenije vsaj
etrtletno.«
Na vprašanje je odgovoril
Itanko Revčelj, namestnik
iredsednika Republiškega koniteja za kmetijstvo, gozdaritvo in prehrano:
1. Socialistična republika
'lovenija naj bi do leta 1985
:agotovila iz domače kmetijke proizvodnje najmanj 85 %
lokrivanje bilančnih potreb po
irani. Manjkajoči del potrebne
loročevalec

hrane pa si bo morala zagotoviti iz drugih območij Jugoslavije. Zato je v Dogovoru o temeljih družbenega plana in v
družbenem planu SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 določeno, da si bomo pokrivanje potreb po manjkajočih prehrambenih proizvodih iz drugih območij Jugoslavije zagotavljali
na podlagi trajnih poslovnih in
urejenih samoupravnih družbeno ekonomskih odnosih
med našimi organizacijami
združenega dela in organizacijami združenega dela v drugih
republikah in pokrajinah.
SR Slovenija je na podlagi
takšnih odnosov že doslej razvila dobro sodelovanje pri zagotavljanju zlasti pšenice in
olja, kjer smo zato sorazmerno
dobro oskrbljeni; ob koncu
lanskega in v letošnjem letu je
bilo veliko prizadevanj Izvršnega sveta in Gospodarske zbornice Slovenije za vzpostavitev
dolgoročnega sodelovanje na
tem področju s SAP Vojvodino.
Ocenjujemo, da je potrebno
nadaljevati s prizadevanji za
zagotavljanje proizvodnje hrane na podlagi samoupravnih
sporazumov, s katerimi bodo
urejeni medsebojni odnosi or-

IN

kona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti in z njim soglaša.

DELEGATOV

ganizacij združenega dela, usklajeni dohodkovni odnosi in
urejene medsebojne materialne obveznosti, ki izvirajo iz
takšnega sodelovanja. Vse bolj
se odpirajo možnosti za takšno sodelovanje tudi na manj
razvitih območjih. Na teh območjih je na podlagi dolgoročnih odnosov med organizacijami združenega dela že zagotovljena skupna proizvodnja
za 35.000 prašičev, sklenjenih
je tudi že vrsto samoupravnih
sporazumov, s katerimi se urejajo dolgoročno odnosi pri
skupni proizvodnji za domačo
oskrbo, vse bolj pa tudi pri
skupnem planiranju in proizvodnji namenjeni za izvoz.
Odnosi pri skupni proizvodnji
za izvoz temeljijo na skupnem
deviznem prihodku; v pripravi
pa je tudi vrsta samoupravnih
sporazumov o zagotavljanju
surovin za živilsko predelovalno industrijo (Fructal; Slovin).
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ocenjuje, da je sodelovanje domačih organizacij
združenega dela, nosilcev proizvodnje In oskrbe z organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokrajinah v
takšnih izrazito gospodarskih
dejavnostih, potrebno razvijati
na dolgoročnih dohodkovnih
povezavah. To je potrebne? zlasti pri proizvodnji in oskrbi z
oljem, svinjskim mesom, pšenico in koruzo. Takšno povezovanje pa mora potekati neposredno med organizacijami
združenega dela, kot odgovor-

nimi nosilci proizvodnje in dolgoročnega zagotavljanja stabilne oskrbe s hrano.
Vprašanja, ki zadevajo medsebojne odnose organizacij
združenega dela pri izboljševanju, pridobivanju in urejanju
kmetijskih zemljišč, naj bi urejal jugoslovanski družbeni dogovor o razvoju agroživilstva
za srednjeročno obdobje
1981-1985. Ta dogovor je še v
razpravi, omenjena vprašanja
pa še niso v celoti razrešena. O
tem bo skupščina, ko bo dogovor pripravljen, še razpravljala.
Izvršni svet pa meni, da v primerih, ko gre za urejene trajne
odnose z organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokrajinah, v načelu ne
bi smeli delati razlik do naložb
v melioracije v drugih republikah, ob upoštevanju, da so
melioracije element skupnega
plana in da so pomemben temelj za izvedbo ključnih nalog
plana proizvodnje hrane.
Podroben program nalog in
aktivnosti za zagotovitev proizvodnje in oskrbe z manjkajočimi kmetijskimi proizvodi bo
za leto 1982 izdelan v skladu z
nalogami, ukrepi in aktivnostmi na področju kmetijstva in
živilske industrije, opredeljenimi v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982.
2. Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje od 1981 do 1985 zelo
konkretno določa naloge na
področju proizvodnje hrane,
27

tudi s tem, ker zavezuje posamezne nosilce nalog, da jih
konkretizirajo v ustreznih samoupravnih sporazumih. S
tem, da so udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana dolžni redno spremljati
izvajanje nalog in o tem poročati Skupščini ter na tej podlagi konkretizirati svoje naloge
in obveznosti v vsakoletnem
dokumentu o družbeno ekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije, da bi omogočili uresničitev z družbenim planom
zastavljenih ciljev, je zagotovljena najširša družbena kon-

trola nad izvajanjem sprejetih
programov proizvodnje hrane.
Poleg tega naj bi občine, kot
temeljne družbenopolitične
skupnosti, redno preverjale
oziroma ugotavljale angažiranost njihovih organizacij združenega dela, ki so nosilci oskrbe s hrano, pri sklepanju in
uresničevanju samoupravnih
sporazumov o dolgoročni
skupni proizvodnji in oskrbi s
hrano tako z domačimi OZD,
kot z organizacijami združenega dela v drugih republikah in
pokrajinah.

- Kdo bo nadzoroval uresničevanje
programov proizvodnje hrane?
Na 68. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila 27. januarja 1982, je ob
odgovoru na drugi del delegatskega vprašanja Uroša
Guliča iz občine Ljubljana Bežigrad, delegatka Slavica Robida iz občine Ljubljana Bežigrad, zastavila še naslednje
DOPOLNILNO VPRAŠANJE:
»Kdo in kako bo nadzoroval
uresničevanje
programov
proizvodnje hrane na podlagi
povezovanja in vlaganj v drugih republikah in pokrajinah?
O tem bi bilo potrebno poročati skupščini, kako poteka
uresničevanje teh programov.«
Na vprašanje je odgovoril
Stanko Renčelj: namestnik
predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
»V okviru predloga nalqg,
ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu
1981 je podana zadolžitev, da
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano skupaj s splošnimi združenji za trgovino, za turizem in
gostinstvo in za industrijo ter

poslovnimi skupnostmi v letu
1982 na podlagi prehranske
bilance v SRS izdelala do konca marca 1982 postopek sporazumevanja med OZD kmetijske proizvodnje, živilske predelave in oskrbe o proizvodnji
in oskrbi z glavnimi kmetijskimi in prehranskimi proizvodi
(pšenico, koruzo, oljem, sladkorjem, krompirjem, zelenjavo, sadjem, mlekom in mesom
ter reprodukcijskim materialom (gnojila, zaščitna sredstva,
seme, rezervni deli in zdravila)
za leto 1982 ozi roma 1983 tako
v SRS, kot še zlasti v drugih
republikah in SAP Vojvodini.
Organizacije združenega dela
iz kmetijstva v Sloveniji naj bi
bile nosilci neposrednega povezovanja in vlaganj v druge
republike in pokrajine, pri tem
naj bi tudi uporabili sredstva
za financiranje razvoja manj
razvitih republik in pokrajin za
naložbe v poizvodnjo hrane.
Iz te zadolžitve izvira, da so
omenjena združenja tudi dolžna spremljati realizacijo programa naročene proizvodnje v
drugih republikah in pokrajinah in o tem tudi najmanj enkrat letno poročati.«

- Zakaj ni mogoče dolgoročno
zagotoviti potrebnih količin krmil?
Na 68. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila 27. januarja 1982, je ob
dogovoru na vprašanje delegata Uroša Guliča iz občine
Ljubljana Bežigrad, delegat
Jože Mermal iz občine Mozirje zastavil naslednje DOPOLNILNO VPRAŠANJE:
»Zadruga Mozirje je močan
kooperant pri proizvodnji
brojlerjev, kur nesnic in v proizvodnji mleka. Dnevno izvozimo 25 tisoč litrov mleka. Dogaja pa se, da so brojlerji včasih tudi po dva dni brez krme,
kure nesnice pa tudi po dan
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ali dva. S tem nastaja velika
gospodarska škoda. V času te
stabilizacije to razumemo.
Samo te stvari so se pojavljale tudi že prej, nekako na vsakih štiri ali pet let. Mislim, da
je skrajni čas, da se dolgoročno povežemo, upoštevajoč,
da je potrebno za kilogram
prirasta govejega mesa ali
proizvodnje litra mleka ali kilogram prirasta piščancev
približno kilogram koruze. Zato se sprašujemo, zakaj na
zvezni ravni ni mogoče dolgoročno predvideti in zagotoviti
potrebnih količin teh krmil?«

Na vprašanje je odgovoril
Stanko Renčelj, namestnik
predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Proizvodnim zmogljivostim
v perutninarstvu in v prašičereji niso povsod in v zadostni
meri tudi sledila vlaganja v
proizvodnjo koruze v SR Sloveniji in drugih območjih Jugoslavije. Zaradi tega prihaja
zlasti v perutninarstvu do motenj pri oskrbi s koruzo.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije si je v letu 1981 prizadeval za zagotovitev glavnih
prehranskih artiklov iz SAP
Vojvodine za leto 1981 in 1982.
Tako vzpostavljeni odnosi naj
bi bili tudi osnova za prehod

na dolgoročno povezovanje
gospodarstva na področju
oskrbe prek skupnih naložb v
naročeno proizvodnjo.
Nadaljnje investiranje v perutninarstvo in prašičerejo je
vezano na zagotovitev 70%
oskrbe s koruzo. Program dolgoročne zagotovitve oskrbe s
koruzo sodi v okvir nalog, ki jih
mora v letošnjem letu izpeljati
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, prav tako pa je v program spomladanske setve
vključena intenzifikacija pridelovanja koruze v SR Sloveniji;
oboje naj bi prispevalo k dolgoročni zagotovitvi oskrbe s
koruzo, s tem v zvezi pa tudi na
nemoteno oskrbo z močnimi
krmili.

- Izvedba meritev in zemljiško-pravne
ureditve sprememb pri državni meji v
Osimskih sporazumih
Skupina delegatov občine
Ob tem se postavljata naNova Gorica v Zboru občin slednji vprašanji:
Skupščine SR Slovenije je na
- kdo je dolžan izvesti me66. seji Zbora dne 16. 12.1981 ritve za zemljiško-pravno urepostavila naslednje delegat- ditev sprememb pri državni
sko vprašanje:
meji po Osimskih sporazumih
S postavitvijo mejnih zna- in
menj med državama so na- kdo je dolžan plačati
stale določene spremembe v stroške, ki so vezani na uredipripadnosti določenih zem- tev stanja?
ljišč eni ali drugi državi. Tako
Za izmere v ravninskem deje prešlo k Italiji nekaj zem- lu naše občine, t.j. v k.o. Miljišč k.o. Kojsko, k.o. Šmaver, ren, Vrtojba, Šempeter in Nok.o. Nova Gorica, k.o. Šemte- va Gorica je delo enostavno
per, k.o. Vrtojba, k Jugoslaviji in razmeroma poceni, ker so
pa nekaj zemljišč v k.o. Miren, to obdelovalne površine z
k.o. Vrtojba in k.o. Šempeter. znanimi mejami med parcelaZa k.o. Opatje selo, Nova vas, mi. Precej drugačno, pa je
Sela na Krasu in Mirnik pa stanje v hribovitih krajih (Sanimamo podatkov.
botin, Mirnik, Kras), kjer so
Na opozorilo posameznih gozdne površine z vprašljivilastnikov, ki nočejo plačevati mi mejami med parcelami.
davkov za zemljišča, ki so
Prosimo, da o teh vprašaprešla v Italijo, izvaja Geodet- njih pristojni organi razpravska uprava postopke po ura- ljajo in nam dajo ustrezno podni dolžnosti tako, da posa- jasnilo.«
mezne parcele ali dela parcel Na vprašanje je odgovoril Mienostavno briše iz naših evi- lan Naprudnik, direktor Repudenc in to sporoča Temeljne- bliške geodetske uprave:
mu sodišču Gorica, Enoti v
Vse potrebne geodetske meNovi Gorici - zemljiški knjigi. ritve za evidentiranje podatkov
Prepričani smo, da postopek v zemljiškem katastru in v
ni pravilen in je vprašljivo ali zemljiški knjigi je dolžen oprasmo pristojni za urejanje teh viti krajevno pristojen občinski
zadev. Postavlja se namreč geodetski organ ali pa geodetvprašanje dostave oziroma ska organizacija združenega
pridobitev dela operata bodisi dela, ki jo za to pooblasti obkatastrskega, bodisi zemlji- činska skupščina.
ško-knjižnega. Pri delu so
V konkretnem primeru gre
strokovne službe naletele še za zemljišča, ki v zemljiškem
na ugotovitev, da ob državni katastru in v zemljiški knjigi še
meji pri stiku mej med občino niso evidentirana. To pa poNovo Gorica in občino Tolmin meni, da je potrebno za ta
obstoja nekaj zerrfljišča, ki ni zemljišča šele izdelati potrebevidentirano niti pri nas, niti v no evidenco. Po 18. členu ZaTolminu. Verjetno je to del ka- kona o zemljiškem katastru
tastrske občine, ki je bila prej (Ur. list SRS, št. 16/74 je dolžv celoti v Italiji, sedaj je prešla na skrbeti za izdelavo zemljidelno pod Jugoslavijo, zanjo škega katastra SR Slovenija ob
pa nihče ne vodi evidence.
sodelovanju občin. Opravila
poročevalec

izdelave zemljiškega katastra,
ki se nanašajo na zemljiško katastrsko izmero in katastrsko
klasifikacijo je dolžna programirati in sofinancirati SR Slovenija, občine pa mejni ugotovitveni postopek, razgrnitev
podatkov in druga opravila, ki
jih je po navedenem zakonu
dolžan izvršiti občinski geodetski organ.
Poleg konkretno zastavljenih vprašanj glede izvedbe
meritev in plačila stroškov pa
je iz ostalega besedila delegatskega vprašanja razvidno, da

bo potrebno obravnavati še
druga vprašanja kot so menjava podatkov z Italijo, izmenjava arhiva, postopek vabljenja
italijanskih lastnikov in druge,
kar pa zahteva širšo medresorsko obravnavo in odločitve v
ustreznih republiških telesih.
Ker gre za pomembna vprašanja bodo glede katastrske in
zemljiško-pravne
ureditve
sprememb, ki so posledica
Osimskih sporazumov, pristojni republiški organi izdali
ustrezna navodila oz. priporočila.

- Registracija državne meje v
pristojnosti republike
Na 68.seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila 27. januarja 1982, je ob
odgovoru na delegatsko
vprašanje skupine delegatov
iz občine Nova Gorica z dne
16. 12. 1982 delegat Davorin
Škarabot iz občine Nova Gorica zastavil naslednje DODATNO VPRAŠANJE:
S takim odgovorom se ne
morem strinjati. S tem govorim v imenu naše delegacije,
ker smo slutili tak odgovor.
Gre za obveznosti, ki izhajajo
iz sporazumov, ki jh Socialistična federativna republika
Jugoslavija sklepa z drugimi
državami. Mislim, da se moramo o tem enkrat malce širše
pogovoriti. Premikanje meje,
to ni stvr občine Nova Gorica,
niti krajevne skupnosti Vrtojba, ali pa neke druge občine,
kjer se ta meja slučajno premika. To je veliko širše vprašanje gledano iz načelnega
stališča.
Druga stvar, o kateri bi želel
nekaj reči, je to, da nekatera
vprašanja oz. nekatere obveznosti, ki jih SFRJ sprejema, urejamo in izvajamo z dogovori, s sporazumevanjem
ali z zakoni. Mislim, da so tudi
tu načelne nelogičnosti. Čeprav je to širše vprašanje, se
navezuje na tisto konkretno
vprašanje, ki smo ga mi postavili. Občina Nova Gorica
leži na meji, to je pa tudi njena
edina napaka in njena edina
odgovornost, iz katere izhaja,
da bomo morali zaradi tega,
ker leži na meji, izvajati vse
tiste naloge, ki izhajajo iz premikanja meje. Občina Nova
Gorica se ni dogovarjala z Italijo, čeprav smo bili zainteresirani, da se ta meja spreminja. Sedaj pa naj bi nosili posledice tega premikanja meje. Namreč, ne gre za tako
majhno delo, gre za to, da je
treba urejati ta vprašanja z
republiko Italijo. To pa ne more urejati občina Nova Gorica.
poročevalec

Gre za vabljenje in zasliševanje italijanskih in jugoslovanskih državljanov. Gre za izmenjavo arhiva in tako naprej.
Mislim, da je tudi nelogično v
tem odgovoru, da bodo nekatere naloge opravljale republiške inštitucije, po možnosti
tudi federalne, nekatere pa
bodo v praksi izvajali občinski
geodetski organi. Mislim, da
ne gre za vprašanje Nove Gorice. Nova Gorica je to vprašanje sprožila, pač pa gre za
vprašanje, ki se dotika vseh
občin, ki ležijo ob meji od Kanina do morja. To se nanaša
tudi na občine Tolmin, Nova
Gorica, Sežana in Koper, ki so
tangirane s tem, ko se je meja
premikala na vsem tem območju. Zato mislim, da s takim
odgovorom nikakor ne moremo biti zadovoljni. Vprašanje
je tudi z načelnega stališča in
pa tudi v konkretnih stvareh
potrebno drugače razreševati, in mislim, da je to bil tudi
smisel postavljenega vprašanja. Ne gre torej samo za
vprašanje dela samega in za
vprašanje plačila, ampak gre
tudi za vprašanje konkretne
odgovornosti, vprašanje pristojnosti in ne na koncu tudi
načelnosti.
Na 68. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila 27. januarja 1982, je na
dodatno delegatsko vprašanje
delegata Davorina Škarabota
iz občine Nova Gorica odgovoril Milan Naprudnik direktor
Republiške geodetske uprave.
Mislim, da gre za nesporazum, da je ta komentar šel na
osnutek odgovora, ki je na zasedanju ob koncu decembra
odpadel z dnevnega reda. Potem smo s strokovno službo
občine Nova Gorica organizirali poseben kontakt, zato, da
smo dobili jasnejša oblikovana
vprašanja (iz delegatskega
vprašanja) in smo se s strokovno službo sporazumeli, da yre
za edini možni recpet, da je

sama ureditev - pomeni registracija državne meje - v pristojnosti republike in jo tudi
financira iz svojih sredstev republika. Tako sem odgovoril
pod točko 2, s tem, da tista
opravila, ki jih ne more nihče
drug opraviti, opravi organ, ki
vodi vso dokumentacijo na območju občine. Nihče drug nima te dokumentacije, pristojnosti federacije ni, v republiki
ni nobenih podatkov, po spremembah z novo ustavo v letu
1974 je bila ta kategorija opravil prenesena na občine, ki
imajo vso tehnično dokumentacijo. Strinjam pa se s tem, ko
gre za načelno stališče, kdo je

dolžan skrbeti za ureditev celote, kar zajema tudi druge občine<Kne samo Novo Gorico),
da to ne more biti pobuda občine in sprejemamo stališče,
da je potrebno skrbeti na republiškem nivoju za vprašanje, ki
segajo na področje mednarodnega sodelovanja, ko gre za
postopek vabljenja lastnikov z
italijanske strani, potem za
izmenjavo dokumentacijskega
in arhivskega gradiva. Zato je
tudi Izvršni svet sprejel pobudo delegatov in je zadolžil pristojne republiške organe, da
izdajo navodila oz. priporočila,
v kolikor ne bi mogli to rešiti z
normativnim aktom.

- Kako stimulirati uvajanje cenenih vrst
energije?
Delegacija za delegiranje
delegata v zbor občin Skupščine SR Slovenije Skupščine
občine Litija je postavila naslednji delegatski vprašanji:
1) Ali se vprašanje izgub v
OZD, ki so nastale izključno
kot posledica izvoza, obravnava enako kot izgube v OZD,
ki so nastale zaradi drugih
vzrokov? Zaradi nujnega
izvoza morajo nekatere OZD
sprejemati tudi nizke izvozne
cene, pri čemer so proizvodni
stroški objektivno višji od realizacije izvoza. Menimo, da bi
bilo poleg tistih OZD, ki pretežni del svoje proizvodnje
izvažajo, tudi takšne OZD v
katerih nastaja izguba izključno kot posledica nujnega
izvoza, obravnavati enotno in
enovito v SR Sloveniji.
Navajamo primer ene
izmed naših OZD, ki izvaža toplotne armature za centralno
ogrevanje v Italijo. V letu 1980
so planirali za 9 milijonov din
izvoza, realizacija pa je bila
samo 2 milijona din, ker so se
v OZD zaradi nizkih izvoznih
cen raje preusmerili v domačo prodajo, sicer bi ustvarili
veliko izgubo. V letu 1979 je
bila namreč cena osnovne
surovine za te izdelke (medenina MS 58) v Jugoslaviji
23-25 din za 1 kg in te cene so
bile na nivoju povprečnih
evropskih cen. V naslednjih
dveh letih pa se je cena
osnovne surovine v Jugoslaviji dvignila za 365% in je tako
84 din za 1 kg. Leta 1979 so v
tej OZD s takratnimi cenami v
celoti pokrivali proizvodne
stroške in z izvozom ustvarjali
akumulacijo, leta 1981 pa z
izvozno prodajno ceno ne morejo pokriti niti cene osnovne
surovine v izdelku. V tem času so se cene te surovine na
evropskem trgu dvignile le za
4%, zato OZD s cenami

osnovne surovine v SFRJ izdelkov ne more več prodajati
v izvoz, ker bi jih sicer morala
prodajati za nižjo ceno kot so
stroški proizvodnje (izguba!),
po dejanskih cenah pa v izvozu niso konkurenčni, saj so
tovrstni izdelki v drugih
evropskih državah občutno
cenejši:
2) Ali lahko pričakujemo
ukrepe za zmanjšano porabo
energije tudi v ustreznem stimuliranju uvajanja cenenih
vrst energije (npr. sončne) z
zmanjševanjem stopenj prometnega davka in drugimi
ukrepi. Tudi za nabavo izolacijskih materilov velja isto, saj
se z dobro izolirano gradnjo
prihrani veliko toplotne energije. Pri porabi energije ne bi
smeli vsega poudarka dati
zgolj vsem oblikam omejevanja. Menimo, da bi bilo gospodarno, če bi z ukrepi davčne
in kreditne politike stimulirali
vlaganja občanov v preprečevanje večje porabe energije.
Ali je mogoče pričakovati
kakršnekoli premike v to smer
družbene akcije?
Odgovor na prvo delegatsko
vprašanje, ki ga je postavila
delegacija Skupščine občine
Litija za delegiranje delegata v
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je posredovala Cvetka
Selšek, namestnica predsednika Republiškega komiteja za
mednarodno sodelovanje:
V skladu z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982 bo
tudi v letošnjem letu potrebno
nadaljevati z močnim povečevanjem proizvodnje blaga in
storitev za izvoz na konvertibilno področje.
Pri izvozu na konvertibilno
področje pa se nekatere organizacije združenega dela srečujejo z nizkimi izvoznimi cenami, pri čemer so proizvodni
29

stroški objektivno višji od realizacije izvoza, kar vse je, posledica med drugim tudi 4»soke rasti cen domačih surovin
in repromaterialov, kot to ugotavljajo že delegati, domače
inflacije, prenizke produktivnosti in tečaja dinarja. V tem
smislu je potrebno stalno
proučevati produktivnost dela
in zmanjševati stroške proizvodnje, povečati naša prizadevanja v izvajanju politike tečaja
dinarja, pa tudi z združevanjem dinarskih sredstev nadomeščati izpad dohodka v organizacijah združenega dela, ki
izvažajo na konvertibilno področje.
Zavedajoč se težav, o katerih
govori delegatsko vprašanje,
je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije že v lanskem letu
predlagal združevanje sredstev, s katerim bi izboljšali dohodkovni položaj tistih organizacij združenega dela, ki so
izrazito izvozno usmerjene. Na
podlagi teh predlogov je bilo v
Skupščini SR Slovenije dogovorjeno, da bodo zaradi nujnosti večjega izvoza na konvertibilno področje, uresničevanja
politike ekonomske stabilizacije, skupno dogovorjenih ciljev in nalog družbeno-ekonomskega razvoja ter interesa
vseh udeležencev v ekonomskih odnosih s tujino za
ustvarjanje in združevanje deviznih sredstev organizacije
združenega dela v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino, v skladu z re-
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solucijo o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije v 1982. letu, sklenile do konca januarja 1982 samoupravni
sporazum za nadomestila organizacijam združenega dela,
ki izvažajo na konvertibilno
področje.
Aktivnosti s tem v zvezi so v
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v teku, pri
čemer pa je potrebno poudariti, da bodo tako združena
sredstva namenjena predvsem
tistim organizacijam združenega dela, ki imajo večji delež
izvoza na konvertibilno področje, odvisno od stopnje obdelave posameznega proizvoda, ki se izvaža. Nadomestila
torej ne bodo generalna, za
vsak proizvod, ki v izvozu nosi
izgubo, ampak bodo odvisna
od prizadevanj posameznih
organizacij združenega dela
za doseganje čim večjih izvoznih učinkov na konvertibilno
področje.
Poleg tega pa bodo v smeri
boljšega dohodkovnega položaja izvoznikov delovali tudi
ukrepi tekoče ekonomske politike, predvideni v Resoluciji o
politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v 1982. letu
in ukrepi sprejeti v zveznem
merilu.
Na drugo vprašanje pa je odgovoril Marko Vraničar,predsednik Republiškega komiteja
za energetiko, industrijo in
gradbeništvo:

Lani sprejeti zakon o energetskem gospodarstvu v svojem 13. členu določa, da izkoriščanje nekonvencionalnih virov energije vključuje proizvodnjo in uporabo sistemov, ki
izkoriščajo sončno in geotermično energijo, energijo vetra,
razne vrste odpadne toplote,
odpadke ipd. Prav tako pa isti
člen razglaša program razvoja
in uvajanje nekonvencionalnih
virov energije za zadeve posebnega družbenega pomena.
Organizacije združenega dela
energetskih dejavnosti pa tudi
uporabniki bodo morali v plane razvoja uvrstiti tudi raziskave teh virov energije, saj je njihov razvoj integralni del programa vseh osnovnih energetskih dejavnosti. S to določbo
je dana pravna podlaga za pospeševanje razvoja nekonvencionalnih virov energije.
Zakon o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu
(Uradni list SFRJ št. 33/72,
5/80) med drugim že določa,
da se temeljni davek od prometa proizvodov ne plačuje od
trajno žarečih peči in trajno
žarečih štedilnikov na etažno
kurjavo, ki se kurijo s premogom, in solarnih vodnih grelnikov. Prav tako pa tudi pravilnik
o uporabi davčnih stopenj ter
o načinu evidence, obračunavanju in vplačevanju davkov
od prometa proizvodov in storitev določa v 54. členu, da so v
solarnimi bojlerji mišljene tudi
vse vrste toplotnih naprav, ki
so konstruirane bodisi za po-

sredno ali neposredno uporabo sončne energije kot tudi vsi
sestavni elementi zanjo. Torej
velja oprostitev plačevanja
prometnega davka tudi za toplotne črpalke. V okviru carinskega zakona (Uradni list
SFRJ, št. 16/76, in 36/79) pa se
tudi že razmišlja o zmanjšanju
carinski stopenj za toplotno
črpalko.
Že pred enim letom pa je SR
Slovenija dala pobudo za
oprostitev plačila prometnega
davka pri nakupu gradbenega
izolacijskega materiala, izdelanega iz mineralnih surovin,
steklene volne in sintetičnih
materialov. Ta pobuda je bila v
zveznih organih sprejeta in je
že vključena v osnutek sprememb in dopolnitev zakona o
obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, tako da se ti
materiali v celoti oprostijo plačevanju temeljnega prometnega davka.
V zvezi s tem zakonom pa je
SR Slovenija dala tudi pobudo
dopolnitve, da se oprostijo
plačevanja temeljnega prometnega davka tudi določeni
elementi stavbnega pohištva,
ki dosegajo določen koeficient
toplotne prepustnosti in zrakotesnosti.
Izvršni svet Skupščine , SR
Slovenije si bo v okviru svojih
pristojnosti še nadalje prizadeval v sodelovanju z bankami
zagotoviti kreditiranje pod
ugodnimi pogoji za nakup
opreme, ki pomeni zmanjšanje
porabe energije.
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A. Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
zadolževanju NBJ v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslaviji v plačilih s tujino.
B. Odloka o pripravi in sprejetju sprememb in
dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985.
C. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino.
D. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju gospodarskih dejavnosti v
tujini.
A
!. Skupščina SR Slovenije je- na sejah zbora Združenega
Jela in zbora občin 27. 1. 1982 obravnavala osnutek navedenega zakona in sprejela naslednje pripombe in stališča:
1. Skupščina SR Slovenije soglaša, da se z zakonom uredi
:adolževanje Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1982,
vendar meni, da zakon v predloženi vsebini ni sprejemljiv.
2. Skupščina SR Slovenije pooblašča delegapijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja naslednje sprenembe in dopolnitve vsebine osnutka zakona:
- da se krediti, ki jih bo Narodna banka Jugoslavije najela v
ujini prenesejo na končne uporabnike za odplačilo dolgoročlih in srednjeročnih tujih kreditov;
- da se znesek najetih kreditov razdeli na federacijo in na
iruge končne uporabnike deviznih sredstev v republikah in
v sorazmerju z zneskom anuitet iz tujih kreditov, ki zapaiejo v plačilo v 1982. letu;
- da bodo končni uporabniki kreditov, ki jih bo Narodna
>anka Jugoslavije najela v tujini na podlagi osnutka zakona,
»dplačali glavnico, obresti in druge stroške, ki izvirajo iz tako
irenešenih deviznih sredstev;
- da samoupravne interesne skupnosti za ekonomske
idnose s tujino določijo končne uporabnike deviznih kreditov
republikah in avtonomnih pokrajinah.
Predlagane spremembe in dopolnitve osnutka zakona so v
kladu s stališči komisije za probleme ekonomske stabilizaije pri zveznih družbenih svetih, ki jih je komisija sprejela v
vezi z zadolževanjem na seji 25. 12. 1981. V 13. točki zapinika seje je navedeno:
»Komisija je podprla predlog Zveznega izvršnega sveta, da
i potrebno zagotoviti sredstva iz tekočega deviznega priliva
a odplačila kreditov, ki jih je Narodna banka Jugoslavije
porabila na podlagi posebnega zakona in poiskati modeliite, na kakšen način se bodo zagotovila devizna sredstva z
žirom, da ni mogoče v vseh primerih določiti končnih upoabnikov. Pri najemanju novih kreditov, bi bilo potrebno doloiti končne uporabnike in razporediti kredite na plačilnobiinčne pozicije SR in SAP, iz katerih so te organizacije «
3. Skupščina SR Slovenije pooblašča delegacijo Skup5ine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
FRJ, da po opravljenem usklajevanju da v imenu Skupščine
R Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembi in
opolnitvi zakona o zadolževanju Narodne banke Jugoslavije
tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tuno.
II. Vsebinsko enake pripombe je sprejela tudi Skupščina SR
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Srbije, ki je zahtevala, da se ob sprejetju tega zakona predhodno razčisti način koriščenja in vračanja sredstev iz naslova
zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini. Ostale skupščine SR in SAP so podprle predloženi osnutek zakona.
III. V teku usklajevanja v odboru za kreditno-monetarni
sistem je delegacija Skupščine SR Srbije predlagala kot možen izhod iz nasprotnih stališč SR in SAP, da naj bi se ob
sprejetju predloženega zakona sprejel tudi poseben sklep, s
katerim bi Zvezni izvršni svet obvezali, da pred začetkom
koriščenja sredstev predloži zakonski akt, s katerim bi v
skladu s pripombami skupščin uredili način koriščenja in
vračanja teh sredstev.
Zvezni izvršni svet je predložil osnutek sklepa, ki so ga
podprle delegacije sedem skupščin SR in SAP, delegacija
Skupščine SR Slovenije pa je glede na izkušnje iz usklajevanja zakona in sklepa iz leta 1980 še naprej uveljavljala pripombe Skupščine SR Slovenije.
Sedem delegacij skupščin SR in SAP je podpiralo sledeči
sklep:
»Sredstva, ki se bodo zagotovila z izvajanjem Zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o zadolževanju Narodne
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino v letu 1982, se ne morejo koristiti, dokler
se ne določi način koriščenja in vračanja kreditov. Pri določitvi načina koriščenja in vračanja kredita se bodo upoštevale
tudi določbe Resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985 v letu 1982 in
Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982 ter se
bodo v skladu z zakonom določili pogoji in kriteriji za prodajo
deviz na deviznem tržišču s strani Narodne banke Jugoslavije.
V tem smislu bo Zvezni izvršni svet do 15. marca 1982. leta
predložil ustrezni osnutek zakona.
Ta zakon bo sprejet najkasneje do konca aprila 1982. leta.
Zbor republik in pokrajin sprejme na znanje izjavo Zveznega izvršnega sveta da ne bo predložil niti podprl predlog za
spremembo gornjega sklepa.
Po opravljenih konsultacijah v republiki in da bi dosegli
soglasje k zakonu, katerega sprejem so narekovale nujne
okoliščine pri najemanju novih kreditov, je delegacija Skupščine SR Slovenije dala soglasje k predlogu zakona, s katerim
se podaljšuje veljavnost zakona o zadolžitvi Narodne banke
Jugoslavije v tujini še za leto 1982 s sledečo izjavo:
»Delegacija Skupščine SR Slovenije daje soglasje k zakonu
in sklepu z obrazložitvijo, ki ga je na predlog Zveznega izvršnega sveta sprejel Odbor za kreditno-monetarni sistem in
predložil Zboru republik in pokrajin v sprejem, v kolikor ga
zbor sprejme; čeprav ima slabe izkušnje z izvajanjem sklepa
Zbora republik in pokrajin, sprejetega v zvezi s tem zakonom.
Soglasje dajemo, ker ocenjujemo, da bo Zvezni izvršni svet
uresničil svojo obvezo iz sklepa in da bo predložil do 15.
marca t. I. osnutek zakona, ki bo rešil sporna vprašanja in
izjavo, da ne bo predložil niti podprl predlog za spremembo
predloženega sklepa, vsebovanega v sklepu. Končno dajemo
soglasje tudi zaradi tega, da ne bi v tem času preprečili
Narodno banko Jugoslavije, da nadaljuje z dogovori in sklepanjem pogodb o zadolževanju v tujini.«
B
V postopku usklajevanja odloka je delegacija v osnovi
uspela uveljaviti pripombe in stališča Skupščine SR Slovenije.
Odlok, ki je sprejet, pomeni samo formalni sklep, da se
pristopa k spremembam dogovorov o temeljih plana za ob31

dobje 1981-1985 in družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 in družbenih planov na vseh ravneh.
Sprejeto je stališče, da bo Zbor republik in pokrajin na
naslednji seji sprejel poseben sklep o smereh spremembe
dogovorov o temeljih plana in družbenega plana, kar bo
pomenilo »smernice« Skupščine SFRJ.
Nismo uspeli uveljaviti rokov, kot jih je predložila Skupščina
SR Slovenije in dali soglasja, da se spremembe dogovorov o
temeljih plana opravijo do 30. junija, osnutek sprememb
plana do 31. 9. 1982 in predlog sprememb družbenega plana
Jugoslavije 1981-1985 do konca oktobra 1982. Na naš ugovor, da je potrebno zagotoviti, da bo resolucija o ekonomski
politiki za leto 1983 zasnovana na spremenjenem družbenem
planu je pojasnjeno, da se bo resolucija za leto 1983 koncipirala na spremenjenem družbenem planu 1981-1985.
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o prometu blaga
in storitev s tujino
Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela
21. oktobra 1981 dala soglasje na osnutek omenjenega zakona in pri tem zavezala delegacijo, da uveljavlja v postopku
usklajevanja načelne in konkretne pripombe.
V postopku usklajevanja je delegacija uspela uveljaviti eno
od načelnih pripomb, da je enako kot izvoz in uvoz blaga
potrebno z dolgoročnim programom regulirati tudi izvoz in
uvoz storitev.
Delegacija ni mogla uveljaviti ostalih konkretnih pripomb:
uveljavljena ni bila pripomba, ki je zahtevala spremembo in
dopolnitev člena 59. Zavzemali smo se, da bi tudi pogodbene
organizacije združenega dela lahko sklepale v Jugoslaviji
pogodbe o dajanju gostinskih in turističnih uslug inozemcem,
čeprav niso registrirane za dajanje teh storitev v zunanjetrgovinskem prometu. Nobena delegacija predloga naše delegacije ni podprla, pa tudi predlagatelj ni sprejel naših razlogov. Druga pripomba je šla v smeri dopolnitve člena 77 in je
zavezovala Zvezni izvršni svet, da v soglasju z republiškimi in
pokrajinskimi organi predpiše pogoje, pod katerimi lahko
fizične osebe v Jugoslaviji nudijo svoje usluge tujim turistom.
Tudi za ta predlog nismo dobili podpore.
Nekatere načelne pripombe Skupščine SRS je predlagatelj
sprejel in jih vgradil v predlog zakona, ki je bil sprejet na seji

Izdajata Skupščina SR Slovenije in

Zbora republik in pokrajin 3. 2.1982. To velja zlasti za uskladitev določb tega zakona z določbami zakona o obveznem
združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela, ki
opravljajo promet blaga in storitev s proizvodnimi organizacijami združenega dela.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju
gospodarskih dejavnosti v inozemstvu
Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega deja
21. 10. 1981 dala soglasje na predložene spremembe in dopolnitve tega zakona. Pooblastila je delegacijo, da v poteku
usklajevanja uveljavlja načelne in konkretne pripombe
- da koordinacijski odbor pri ZIS ugotavlja kriterije na
osnovi soglasja od republiških in pokrajinskih koordinacijskih
odborov;
- da je nujno izdati podzakonske akte v smislu čl. 106 tega
zakona;
- dž je potrebno odpraviti obveznost izločanja in dvojnega
knjigovodstva, ki ga morajo v smislu določb čl. 104 voditi v
inozemstvu ustanovljene organizacije združenega dela.
Delegacija prve pripombe ni uspela uveljaviti in to iz razloga, ker je v členu 21 zakona o prometu blaga in storitev z
inozemstvom določeno, da koordinacijski odbor pri zveznem
izvršnem svetu odloča z večino glasov, na to zakonsko določbo pa Izvršni svet Skupščine SR Sloveneije in sama skupščina nista imela pripombe.
V zvezi z drugo pripombo je Zvezni izvršni svet v svojem
delovnem programu za leto 1982 predvidel, da v dogovoru z
republikami in AP izda podzakonske akte v smislu člena 106
tega zakona.
Predlagatelj ni sprejel in tudi ostale delegacije z izjemo
delegacije BiH, niso sprejele amandmaja po črtanju člena 104
zakona. Na vztrajanje naše delegacije in članov anketne komisije, da je potrebno vsaj poenostaviti knjigovodstvo v inozemstvu ustavljenih organizacij združenega dela, je odbor sprejel
delovni sklep, s katerim ZIS nalaga obveznost, da predlaga
spremembe in poenostavitve rešitev, predvidenih z zakonom
o knjigovodstvu.
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je soglasno na
seji dne 3. 2. 1982 ta zakon sprejel.
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