skupšč ine sr

in

Ljubljana, 21. 9. 1982

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik VII, Priloga VIII

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 10 din

IZHODIŠČA
za pripravo

Slovenije

•
programa dela zborov

^skupšč ine SR Slovenije v letu
Predsedstvo Skupšč ine SR Slovenije je na
seji dne 15. septembra 1982 obravnavalo in
sprejelo Izhodišč a za pripravo programa dela
zborov Skupšč ine SR Slovenije v letu 1983.
V skladu z 245. č lenom poslovnika Skupšč ine SR Slovenije in sprejetimi izhodišč i poziva Skupšč ina SR Slovenije delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti,
skupine delegatov, obč inske skupšč ine, samoupravne interesne skupnosti s področ ja
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, družbenopolitič ne organizacije, Gospo-

1983

darsko zbornico Slovenije in druge organe in
organizacije v republiki, da dajo Skupšč ini SR
Slovenije pobude in predloge za pripravo programov dela zborov Skupšč ine SR Slovenije
za leto 1983.
Pobude in predloge pošljite Skupšč ini SR
Slovenije, Ljubljana, Š u bič eva 4 najpozneje do
15. oktobra 1982, da bi tako omogoč ili pravoč asno obravnavo in sprejetje programa dela
vseh zborov Skupšč ine SR Slovenije za leto
1983.

Gradivo za seje zborov Skupšč ine SR Slovenije
14. oktobra 1982
POROČILO
izvajanju energetske bilance v I. polletju 1982
Gradivo za seje zborov Skupšč ine SR Slovenije26. oktobra 1982
POROČILO
o oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in o uveljavljanju
družbenoekonomskih odnosov v njih
POROČILO
Gospodarske zbornice Slovenije o izvajanju aktivnosti usmerjenega izobraževanja
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu, z osnutkom zakona
(ESA-42)
POROČILO
o uresnič evanju obrtnega zakona
OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona

I.
Programiranje dela skupščine je trajna naloga zborov skupščine, pri katerem sodelujejo samoupravne organizacije in
skupnosti, njihove delegacije, občinske skupščine, samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitič ne organizacije,
Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in upravni organi, vanj pa se vključ ujejo tudi drugi
zainteresirani organi in organizacije.
Osnovno izhodišče programa dela Skupščine SR Slovenije
v letu 1983 mora biti, da je to usklajen program vseh družbenih dejavnikov v republiki, ki sodelujejo v skupščinskem odločanju. To je mogoče doseči z aktivnim vključ evanjem navedenih družbenih dejavnikov v nastajanje in oblikovanje programa. Le s široko demokratič no razpravo o vsebini programa dela skupščine, upoštevajoč načelo odprtosti programa, bo program zajel vsa tista vprašanja, ki so ali bodo v
središču pozornosti delovnih ljudi ter občanov v SR Sloveniji.
Zaostrene gospodarske razmere in nedosledno uresnič evanje že sprejetih družbenih odločitev in dogovorov zahteva, da
bo delo skupščine še bolj kot doslej usmerjeno v spremljanje
uresnič evanja dogovorjene politike na področju gospodarske
stabilizacije. O obravnavi teh vprašanj v Skupščini SR Slovenije in o rokih obravnav se bo treba sproti dogovarjati s
posameznimi nosilci nalog in z drugimi družbenimi subjekti.
Pri sestavi programa dela in tudi pri svojem delu, bodo
zbori skupščine upoštevali naloge in opredelitve, ki izhajajo iz
sprejetih dokumentov na IX. kongresu ZKS in XII. kongresu
ZKJ, iz izhodišč dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in spremljajočih dokumentov, iz družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 in planskih dokumentov za
leto 1983 ter iz programov dela zborov Skupščine SFR Jugoslavije za prihodnje leto.
Obsežne in odgovorne naloge, ki čakajo skupščino v naslednjem letu zahtevajo, da se le-ta razbremeni tistih zadev in
obravnave tistih gradiv, ki niso primerna za široko delegatsko
razpravo oziroma po nepotrebnem obremenjujejo skupščino
in odvračajo delegate od ustvarjalnega in poglobljenega
obravnavanja bistvenih družbenih vprašanj in od odločanja o
takih vprašanjih. S tem se vloga skupščine ne bo zmanjšala,
ampak nasprotno, pridobila na pomenu. V programe dela
skupščine zato ne bi smeli vključ evati zadev, o katerih lahko
oziroma morajo razpravljati in o njih odločati- izvršilni in
upravni organi ter samoupravne organizacije in skupnosti v
okviru svojih funkcij in pristojnosti. Stega vidika bomo morali
od predlagateljev sprememb posameznih zakonov in drugih
aktov zahtevati, da natančno navedejo in obrazložijo razloge
POPRAVEK
V 15. številki Poročevalca z dne 27. 7. 1982 je bilo v
Prilogi na straneh 2 do 12 objavljeno »Poročilo o mednarodnem sodelovanju in dejavnosti v SR Sloveniji pri
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene politike
SFR Jugoslavije (ESA 88)«. Pri natisu je prišlo do napake, zaradi česar je del gradiva nejasen in vsebinsko
pomanjkljiv.
Na 6. strani priloge v desnem stolpcu med 30. in 31.
vrstico ("Do določenega napredka je prišlo... tudi Goriškem sporazumu.«) daljše besedilo, ki ga danes objavljamo.
Bralcem pa se za napako opravičujemo.
pri sodelovanju severnojadranskih luk (Reka, Koper, Trst).
Odprta pa ostajajo še nadalje nekatera pomembna vprašanja, med njimi na prvem mestu položaj slovenske narodne
skupnosti v Italiji in s tem v zvezi zakon o globalni zaščiti
Slovencev v Italiji. Še vedno je nerešeno vprašanje vrnitve
kulturnih dobrin in arhivskega materiala iz Italije ter odškodnine za bivšo italijansko imovino na jugoslovanskem območju bivšega STO. Še vedno ni ratificiran sporazum o dokončni ureditvi nerešenih vprašanj delovne dobe z območja
bivše cone B STO. Napredka tudi še ni pri prizadevanjih za
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in vsebino sprememb. Tudi pri tako obrazloženih predlogih
sprememb naj bi bili uvrščeni v program dela tisti predlogi
sprememb, ki jih ni mogoče odlagati in ki jih je nujno treba
sprejeti v prihodnjem letu.
V programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto
1983 bi morali dati poudarek:
- spremljanju uresnič evanja politike in aktov, ki so bili
sprejeti v skupščini, zlasti ocenam izvajanja družbenega
plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije za tekoče obdobje in
izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1983. V primeru odstopanj od sprejetih usmeritev bo skupščina sprejela o tem
stališča oziroma bo te akte dopolnila ali pa spremenila. Oceniti bo potrebno, kako se izvajajo stališča, sklepi in priporočila, ki jih je skupščina sprejela ob obravnavi posameznih
vprašanj (uresnič evanje kmetijske politike, družbena preobrazba uprave, zdravstveno varstvo, stanovanjska politika, skladnejši regionalni razvoj ter podobno). Pri tem bo treba zavračati stereotipna vsakoletna poročila in se zavzemati za poglobljeno razpravo o posameznih vprašanjih na daljša časovna obdobja;
- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije za leto
1984;
- nadaljevanju razprav o ustreznosti ali neustreznosti nekaterih sprejetih sistemskih rešitev. Naloga skupščine in delovnih teles bo, da bo sproti spremljata in zavzemala stališča
do pobud in predlogov, ki se bodo nanašali na izpopolnjevanje sistemskih rešitev oziroma spreminjanju in dopolnjevanju
posameznih aktov, če njihove določbe ne ustrezajo več družbenim razmeram in potrebam;
- spremljanju in uresnič evanju aktov in politike, ki sta jih
sprejela zbora Skupščine SFRJ in morebitnim spremembam
in dopolnitvam teh aktov;
- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani v
sedanjem obdobju, vendar postopek sprejemanja ni bil še v
celoti opravljen (zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakoni s področja prostorskega in urbanistič nega
planiranja, zakon o blagovnih rezervah, obrtni zakon, zakon o
prekrških, zakon o družbenem sistemu informiranja in drugi);
- zunanjepolitič nim vprašanjem, ki so pomembna za uresnič evanje vloge SR Slovenije pri oblikovanju in izvajanju
skupno dogovorjene zunanje politike SFRJ.
Vsak zbor bo še posebej spremljal vprašanja, ki so pomembna za uresnič evanje njegove specifič ne funkcije in jih
bo po potrebi uvrščal na dnevne rede svojih sej.

vzajemno priznavanje fakultetnih diplom z Italijo. Glede iz- ,
gradnje proste industrijske cone pri Sežani, ki je sastavni del
Osimskih sporazumov, se na naši strani priprave normalno
nadaljujejo.
Italija je bila lansko leto pri jugoslovanskem uvozu na tretjem mestu, pri izvozu pa na drugem mestu jugoslovanske
zunanjetrgovinske menjave. Medsebojna menjava je v letu
1982 dosegla 2.302 mio US dol. Naš izvoz se je v lanskem letu
povečal za 21% (1.012 mio dolarjev), uvoz pa za 15% (1.290
mio dolarjev). Takšna gibanja so ugodno vplivala na povečanje pokritosti uvoza z izvozom (77%), ki je najugodnejša od
vseh zahodnih držav. Zmanjšal se je tudi zunanjetrgovinski
primanjkljaj (278 mio dolarjev).
V blagovni menjavi SR Slovenije z Republiko Italijo je bil v
lanskem letu dosežen naš suficit. Izvozili smo za 297 mio
dolarjev blaga (34% povečanje), uvozili pa za 251 mio dolarjev
blaga (6% povečanje). Takšne tendence se kažejo tudi v
letošnjem letu, saj je SR Slovenija v prvih petih mesecih
izvozila za 90 mio dolarjev blaga, uvozila pa za 84 mio dolarjev
blaga. Italija je za SR Slovenijo drugi trgovinski partner, tako
pri izvozu kot pri uvozu.
Vidni rezultati so doseženi na področju obmejne blagovne
menjave, ki se iz leta v leto povečuje, tako po'Tržaškem kot
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I. UVOD
Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1982 ni v celoti
usklajena z Energetsko bilanco Jugoslavije. Osnovni razlog je
v časovni kasnitvi izdelave EB SFRJ, ki je bila z odlokom
sprejeta šele koncem meseca januarja po neuspelih poskusih
usklajevanja. Večje razlike med republiško in zvezno bilanco
so na področju naftnih derivatov in premoga za koksiranje,
medtem ko razlike na področju električ ne energije in premoga niso tako pomembne, ker se s tema vrstama energije
oskrbuje v pretežni meri iz domačih virov, medtem ko oskrba
porabnikov z naftnimi derivati
in koksom poteka v celpti iz
drugih republik in uvoza.1)
Z EB SFRJ za leto 1982 je določ en tudi obseg uvoza surove
nafte in naftnih derivatov. Devizna sredstva za uvoz surove
nafte in naftnih derivatov s konvertibilnega področja se zbirajo na računu narodne banke Jugoslavije in sicer 17% od
vseh konvertibilnih prilivov.
Z EB SRS je predvidena poraba koksa v višini 232.500 ton, z
EB SFRJ pa je poraba Slovenije določ ena na 185.000 ton
koksa. Prav tako kot za nafto in njene derivate, se tudi devizna
sredstva za uvoz premoga za koksiranje zbirajo na računu
Narodne banke Jugoslavije.
SR Slovenija v celoti izpolnjuje svoje obveznosti glede
odvajanja 17% od vseh konvertibilnih prilivov za uvoz surove
nafte, naftnih derivatov in premoga za koksiranje. Na ta način
je bilo v i. polletju odvedeno 109 mio dolarjev, kar pomeni
93% deviznih sredstev, ki so bila predvidena za uvoz energetskih surovin v I. polletju.
Na osnovi Resolucije o politiki izvajanja Družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 je bil v okviru
Združenja naftnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici
Jugoslavije sprejet samoupravni sporazum o enakomerni
oskrbi pod enakimi pogoji v letu 1982. Sporazum ni usklajen z
Energetsko bilanco glede uvoza naftnih derivatov. EB SFRJ
predvideva skupno 900.000 ton uvoza naftnih derivatov iz
konvertibilnega in klirinškega področja, po sporazumu pa je
za kritje po EB predvidenih potreb posameznih SR in SAP
predviden uvoz okoli 1.500.000 ton naftnih derivatov, od tega
135.000 ton mazuta. Upoštevaje Energetsko bilanco tolikšen
uvoz ni možen, kar bo v drugi polovici leta še dodatno otežilo
oskrbo porabnikov predvsem z mazutom ter nekaterimi neenergetskimi derivati. Pri ostalih naftnih derivatih ni prič akovati večjih zastojev pri oskrbi, če bodo na razpolago količ ine
po energetski bilanci. Oskrba elektrogospodarstva s premogom v prvem polletju je bila nad bilanč nimi predvidevanji,
oskrba industrije pa je potekala zadovoljivo oziroma v okvirih
bilance. Nekoliko slabše pa je bila oskrbljena široka potrošnja
in to predvsem z lignitom zaradi povečanih dobav termoelektrarnam.
V primeru, da bodo domači premogovniki lahko nadaljevali
z dosedanjimi dobrimi proizvodnimi rezultati, bo lahko elektrogQspodarstvo in industrija zadovoljivo oskrbljena s premogom. Da pa bi bila široka potrošnja bolje oskrbljena, kot je
bila v prvem polletju, bo potrebno še nadalje zagotavljati
premog iz Kolubare in srednje bosanskih premogovnikov
najmanj v okviru bilančno predvidenih količ in.
1) Glede naftnih derivatov se obe bilanci razlikujeta tako po skupni količini kot
J tudi po količini posameznih derivatov, EB SRS predvideva porabo 1,910.000
ton derivatov, kar je količina, za katero je bilo ocenjeno, da bi ob skrajno
racionalnem ravnanju zadoščala za kritje potreb. Pri razdelitvi teh količin na
posamezne sektorje porabe je bila dana prednost industriji, kmetijstvu in
f zračnemu prometu, manjše količine kot v preteklem letu pa so bile namenjene
široki porabi, predvsem cestnemu prometu. Po zvezni energetski bilanci je za
SR Slovenijo predvidena poraba 1,899.000 ton derivatov, v kar pa je vključena
tudi lastna raba rafinerije, v Lendavi v višini 37.000) ton.
priloga poroč evalca
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Prav tako bo nujno potrebno še letos zagotoviti dodatne
količ ine rjavega premoga iz površinskega odkopa Lakonca
ter uvoziti brikete rjavega premoga iz Vzhodne Nemč ije.
Za razliko od položaja v oskrbi z naftnimi derivati je potekala oskrba z električ no energijo zadovoljivo t.j. v glavnem v
skladu s cilji, postavljenimi z energetsko bilanco za leto 1982.
Upoštevaje že opravljene in planirane remonte na elektroenergetskih napravah, možnosti v oskrbi s premogom in izvršeno rekonstrukcijo na parogeneratorjih v NEK predvidevamo, da bodo porabniki tudi v drugem polletju zadovoljivo
preskrbljeni z električ no energijo. Poraba električ ne energije
pa bo precej odvisna tudi od oskrbljenosti potrošnikov z
naftnimi derivati, plinom in premogom, kar bo seveda vplivalo
tudi na sigurnost delovanja elektroenergetskega sistema. Pri
tem pa bo potrebno energetskemu gospodarstvu zagotoviti
nemoteno oskrbo z domačim in uvoženim repromaterialom
ter nadomestnimi deli.
II. REALIZACIJA V PRVEM POLLETJU 1982
a) naftni derivati
V prvem polletju letošnjega leta je bilo za kritje potreb
porabnikov v SR Sloveniji na raspolago skupaj 855.800 ton
naftnih derivatov, kar je 92% količ in od 1/2 EB SFRJ za SRS
oziroma le 86% količ in, ki smo jih porabili v enakem obdobju
lanskega leta. Od celotne razpoložljive količ ine 100.000 ton je
bilo v prvem polletju uvoženih 69.600 ton derivatov, od Zvezne
direkcije za rezerve industrijskih proizvodov pa je bilo izposojeno 71.^00 ton derivatov.
Količ ine posameznih derivatov so bile naslednje (v tonah):

motorni
bencin
primarni
bencin
tekoči naftni
plin
srednji
destilati
reaktivno
gorivo
mazut
bitumen
ostalo
Skupaj

1/2 EB SFRJ Poraba 1 -6 Poraba 1-6
indeks
za SRS
1981
1982 Poraba 1-6 Poraba 1-6
1982
1982
1/2 EB SFRJ Poraba 1-6
SRS
1981
175.500
14.00
34.000
301.000
16.000
297.000
36.500
57.000
931.00

172.600
9.600
32.600
312.400
13.900
358.600
37.100
52.200
989.00

179.218
5.621
29.064
258.911
13.720
283.300
29.525
56.441
855.800

102,1
40,2
85,5
86.0
85.8
95,4
80.9
99.1
91,9

103,8
58.5
89,9
82,9
98,7
79,0
79.6
108,2
86,5

Oskrba porabnikov je v letošnjem letu občutno poslabšana
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Ves čas leta je
kritič na oskrba industrije z mazutom, kjer so v posameznih
obdobjih razpoložljive količ ine zadoščale le za kritje 25-30%
potreb. V takih primerih je potekala le oskrba pretežnih izvoznikov, ostala industrija pa je bila prisiljena ustavljati celotno
ali del proizvodnje. V prvih mesecih leta je bilo tudi nekaj
zastojev pri oskrbi porabnikov s tekočim naftnim plinom, ob
prič etku spomladanske setve je primanjkovalo dizel goriva, v
aprilu je prišlo do zastoja pri oskrbi bencinskih črpalk z 98oktanskim motornim bencinom ter oskrbi letališč z reaktivnim
gorivom. Oskrba široke porabe z ekstra lahkim kurilnim oljem
pa se razen v omejenem obsegu na bencinskih črpalkah v
prvih mesecih leta, sploh ni izvajala.
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Rafinerije niso dobavljale vseh neenergetskih derivatov, pri
čemer je v celoti izostala oskrba slovenske kemične industrije
z aromati.
Postrojenja za proizvodnjo aromatov v domačih rafinerijah
niso bila aktivirana predvsem zaradi omejenih količ in surove
nafte, ki je bila na razpolago in velikega povpraševanja po
motornih bencinih na tržišču. Zaradi pomanjkanja aromatov
so bile motnje v kemič ni ter lesno-predlovalni industriji (fenolne smole).
b) Zemeljski plin
Oskrba porabnikov z zemeljskim plinom je potekala brez
zastojev razen v prvih dveh mesecih leta, ko je prišlo do
redukcij v dobavah iz Sovjetske zveze. Manjše omejitve dobav
iz Sovjetske zveze in dnevno neenakomerno dinamiko je
Petrol DO Zemeljski plin uspešno izavnal s količ inami iz
skladišča.
Realizacija bilance zemeljskega plinav obdobju januar-junij
je bila naslednja (v 106 Sm3):
Zaloga I. I. 1982
Proizvodnja v SRS
Nabava v SSSR
Izgube
Razpoložljivo
Poraba
Zaloga 30. 6. 82

1/2EBSRS Realizacija l-VI
36,0
12,0
3,6
9,0
347,0
375,0
24,6
29,5
362.0
360,5
347.1
345,0
14,9
31,(31.12)

Indeks
40
92,5
83,4
100,4
100,6

c) Premog za koksanje
Od predvidene celoletne količ ine je bilo v prvem polletju SR
Sloveniji dobavljeno 102.560 ton, kar je 111% od polovice
celoletne količ ine. Oskrba slovenskih porabnikov je bila v
celoti zadovoljiva.
d) Premog
Slovensko premogovništvo je v letošnjem prvem polletju
doseglo dobre proizvodne rezultate. Tako je izkop lignita v
Titovem Velenju v tem obdobju znašal 2.598.000 ton aii 95%
lanskoletnega v tem obdobju oziroma 106% od ene polovice
predvidenih količ in v energetski bilanci SR Slovenije za leto
1982: V premogovnikih rjavega premoga, ki so združeni v REK
Edvarda Kardelja, so v prvem polletju letos nakopali 841.000
ton rjavega premoga, kar je 112% lanskoletnega polletnega
izkopa oz. 96% od ene polovice predvidenih količ in v letošnji
energetski bilanci. V premogovniku Laško pa so nakopali
zaradi objektivnih težav le 17.000 ton premoga v prvem polletju letos, kar je približno enako kot lansko poletje oziroma
85% od ene polovice letošnjih bilančnih predvidevanj.
Nabava iz drugih SR poteka zadovoljivo. Iz SR Srbije oz. iz
Kolubare smo v prvem polletju letos dopeljali 300.000 ton
lignita ali 170% lanskoletne polletne količ ine oziroma 120%
glede na eno polovico količ ine predvidene z letošnjo energetsko bilanco. Do 15. 8. 1982 je prepeljano že okoli 400.000 ton
lignita. Iz SR BiH smo dopeljali v prvem polletju 93.000 ton
rjavega premoga, kar je 157% lanskoletne količine oziroma
93% od ene polovice letošnje bilančno predvidene količ ine.
Zaradi zastarelih razkladalnih naprav nastopajo predvsem v
Toplarni Ljubljana in tudi v TE Šoštanj težave pri razkladanju
premoga iz drugih republik. S tem v zvezi je - v skladu z
zaključki Samoupravne interesne skupnosti za železniški promet že posrodovana Združenim elektrogospodarskim podjetjem Slovenije in Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva Slovenije pobuda, da ob predlogih novih investicij
in rekonstrukcij v elektroenergetiki upoštevata racionalne
transportne rešitve (razkladanje oz. razkladanje 4-osnih vagonov, tehtanje vagonov ipd.). Tako je bila v prvem polletju letos
razpoložljiva količ ina lignita 3.499.000 ton, kar znaša 118% od
1/2 letošnjih bilančnih predvidevanj in 1.148.000 ton rjavih
premogov, kar pa je 94% od 1 /2 predvidene količ ine v letošnji
energetski bilanci. Poraba v TE-TO je bila v prvi polovici let.
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leta zelo velika v primerjavi z lanskim polletjem. V TE-TO so v
tem času porabili 2,900.000 ton lignita ali 121% lanskoletne
polletne količ ine oziroma 134% od 1/2 bilanč no predvidene
količ ine in 577.000 ton rjavih premogov, kar je 111% lanskoletne polletne količ ine oziroma 77% od 1/2 bilačno predvidene količ ine.
Industrija je porabila približno enake količine lignita in
rjavega premoga v lanskem in letošnjem poHetju. Poraba
96.000 ton lignita predstavlja približno 1/2 bilanč no predvidene porabe lignita, poraba rjavega premoga v višini 150.000
ton pa 77% od 1/2 bilanč no predvidene porabe.
Široka potrošnja je bila v prvem letošnjem polletju slabše
oskrbljena predvsem z lignitom, saj je v prvih šestih mesecih
letos prejela okoli 170.000 ton lignita, kar predstavlja 77%
lanskoletne polletne količ ine in le 49% letošnje bilanč no
predvidene količ ine. Boljša je bila letošnja polletna oskrba
široke potrošnje z rjavim premogom, saj je prejela 200.000 ton
kar je enako lanskoletnim polletnim dobavam in tudi 1/2
bilančno predvidene količ ine, predvsem zahvaljujoč boljšim
letošnjim dobavam iz SR BiH v primerjavi z lanskim polletjem.
Iz SR BiH smo v prvem polletju letos pripeljali 93.000 ton
rjavega premoga, kar je 157% lanskoletne polletne količ ine in
94% od 1/2 bilančno predvidene količ ine.
V začetku letošnjega avgusta je bilo stanje deponij premoga pri termoelektrarnah v Sloveniji naslednje:
TE Šoštanj
TE Trbovlje
TTO Ljublljana

Stan. 31. 7. 1982Predvid: po EEB
475.000
366.000
120.000
88.000

%
77
73
41.000
46.000
89

Iz zgornje razpredelnice sledi, da bo potrebno čimbolj varčevati s premogom na deponijah v poletnih in jesenskih
mesecih.
e) Električ na energija
Poraba električ ne energije, ki se oskrbuje iz elektroenergetskega sistema (torej brez industrijskih elektrarn) v prvem
polietju 1982 je bila 4.340 GWh, kar je 4,7% več kot v istem
obdobju lani, vendar 2,2% pod porabo, ki je bila načrtovana z
elektroenergetsko bilanco. Neposredni odjemalci so prevzeli
1.095 GWh ali 2,2% več kot v prvem polletju lani, distributivni
odjemalci pa 3.119 GWh ali 5,5% več kot v istem obdobju lani.
V primerjavi s planom za prvo polletje 1982 pa so neposredni
odjemalci prevzeli 5,4% manj, distributivni odjemalci pa 1,2%
manj električ ne energije.
Preskrba odjemalcev je bila v glavnem zadovoljiva kljub
dvema izredno kritičnima obdobjema. V januacjo in prvih
dneh februarja je bila zaradi pregleda zaustavljena NE Krško,
v drugi polovici maja in v juniju pa sta bili razen NE Krško - v
kateri je dobavitelj VVestinghouse izvajal rekonstrukcijo parogeneratorjev - zaradi neodložljivega remonta oz. popravila
zaustavljeni TE Šoštanj V in TE Trbovlje II. V teh dveh obdobjih je bilo mogoče zagotoviti normalno oskrbo le s posojilom
električ ne energije v Avstriji in Italiji. Skupno smo si izposodili
260 GWh, kar predstavlja 6% od celotne porabljene električ ne
energije v prvem polletju, in sicer iz Avstrije 157 GWh in iz
Italije 103 GWh. Energijo, izposojeno v zimskem obdobju smo
že vrnili, pri čemer pa smo morali zaradi različ nega vrednotenja zimske in letne energije v skladu s pogodbo vrniti Avstriji
okrog 1% več, Italiji pa 37% več električ ne energije kot smo si
jo izposodili, glede na to, da smo energijo vračali v različ nem
letnem času. Preostale količ ine bomo predvidoma vrnili do
konca leta ob predpostavki, da bodo tako NE Krško kot ostale
termoelektrarne redno obratovale.
Iz ostalih republik smo prejeli v prvem polletju 203 GWh,
dobavili pa smo 126 GWh električ ne energije. Razliko bomo'
predvidoma vrnili do konca letošnjega leta. T a izmenjava se je
vršita kot medsebojna pomoč ob defektih ter kot plasiranje
oz. prevzem občasnih hidroviškov. Elektrogospodarstvu BiH
smo v času od marca do septembra odstopili skupaj 325 GWh
električ ne energije iz zakupljene TE Tuzla V s tem, da bo ta
energija vrnjena v prihodnjih letih, ko prič akujemo v Sloveniji
priloga poroč evalca

primanjkljaj. V navedenih kritič nih obdobjih se kljub dobavi
električ ne energije iz Avstrije in Italije in pomoči ostalih republik ni bilo mogoče izogniti omejitvam v mesecih marcu in
juniju ob defektih na obratujočih napravah. Omejitve so znašale 5,9 GWh, kar pa predstavlja le 0,14% celotnega polletnega odjema. Prizadele so zlasti proizvodnjo v elektropečeh
pri neposrednih odjemalcih (v železarnah Jesenice, Ravne,
Store in tovarni dušika Ruše), v času, ko so bile v skladu z
družbenim dogovorom o omejevanju porabe električ ne energije v SR Sloveniji potrebne celo omejitve IV. stopnje pa tudi
tiste odjemalce v distribuciji, ki imajo elektrometalurške in
elektrokemič ne peči.
Proizvodnja električ ne energije je bila letos v prvem polletju
4.148 GWh ali 17,3% večja kakor v lanskem enakem obdobju,
kar pa je vendar le 4,2% izpod planirane proizvodnje. Hidroelektrarne so proizvedle 1.262 GWh ali 10,7% manj kot v prvem
polletju lani in 11% manj od plana, ker so bili dotoki vode nižji
kot lani in tudi nižji od planiranih. Termoelektrarne so v prvi
polovici letošnjega leta proizvedle 2,886 GWh, kar je celo
35,9% več kot v ustreznem lanskem obdobju, vendar 0,8%
manj od planirane proizvodnje za letošnje prvo polletje. Povečanje je nastalo predvsem zaradi obratovanja NE Krško, deloma pa tudi zaradi povečanega obratovanja ostalih termoelektrarn ob nižji proizvodnji hidroelektrarn in omenjenih zaustavitvah NE Krško. Posledica forsiranega obratovanja termoelektrarn je bila večja poraba premoga, tako da sta bili
deponjji TE Šoštanj in Toplarne Ljubljana v začetku maja
praktič no prazni. Toplarna Ljubljana je zaradi pomanjkanja
premoga celo morala zaustaviti obratovanje enega bloka v
času od 16.-24. maja. Večje težave so imele termoelektrarne s
kvaliteto premoga, zlasti v zimskih mesecih zaradi nizke kurilne vrednosti, prevelike vsebnosti pepela, primesi (lapor,
blato), kar je povzroč alo zniževanje moči posameznih blokov
tudi do 50%. Oskrba plinskih elektrarn s tekočim gorivom je
bila nezadostna, saj ima plinska elektrarna Trbovlje, kjer je še
vedno v okvari en blok, usposobljene le rezervoarje za enodnevno obratovanje, plinska elektrarna Brestanica pa je vse
gorivo porabila že do konca februarja, novega goriva pa ni
bilo mogoče nabaviti. Zaradi stalnega pomanjkanja električ ne
energije v Jugoslaviji in v navedenih kritič nih obdobjih tudi v
Sloveniji, so bili vse prvo polletje uveljavljeni takoimenovani
varčevalni ukrepi. Prepovedana je bila uporaba električ ne
energije za ogrevanje družbenih in poslovnih prostorov, za
reklame in omejena za 50% razsvetljava izložb in cest. V
zimskih mesecih so bili odjemalci pogosto pozvani preko
sredstev javnega obveščanja k dodatnemu varčevanju. Uč inek varčevalnih ukrepov je bil opazen v januarju, februarju,
maju in juniju, čeprav ga ni mogoče točneje okvantificirati
zaradi vpliva drugih elementov odjema (npr. zniževanja industrijske proizvodnje). V mesecih marcu in aprilu pa je bila
poraba v distribuciji celo večja od plana predvsem zaradi
ogrevanja, ko ob koncu zime ni bilo dovolj kurilnega olja in
premoga za široko potrošnjo.
Nuklearna elektrarna Krško je v prvih šestih mesecih letos
proizvedla za SRS 430 GWh električ ne energije in s tem kljub
daljšim zaostavitvam zaradi preizkusov in rekonstrukcije parogeneratorjev dosegla 55% načrtovane proizvodnje za prvo
polletje. Omenjena rekonstrukcija je po dosedanjih rezultatih
uspela, posebej pa je potrebno naglasiti, da nikakor ni bila
pogojena s kakršnimi koli pomanjkljivostmi glede varstva
"okolja, ampak izključno z zahtevo po doseganju projektno
predvidene moči in življenske dobe elektrarne. O rezultatih
poizskusnega obratovanja bo pripravljeno posebno poročilo.
Predvidevajo, da bo NE Krško do konca leta proizvedla za
potrebe Slovenije še 940 GWh.
I
III. OCENA OSKRBE DO KONCA LETA
*») Naftni derivati
Ob predpostavki, da bodo dobavljene vse količ ine po energetski bilanci bo oskrba porabnikov z mazutom še vedno
.'nezadostna, še zlasti, ker razen predvidenih 12.000 ton uvoza
iz Sovjetske zveze in 8.000 ton iz konvertibilnega področja vil.
'polletju ne bo možen uvoz tega derivata. Tako bo vsa oskrba
odvisna od dobav iz domačih rafinerij. Za oskrbo porabnikov
*lo konca leta in za vračilo izposojenih količ in je potrebnih
>00.000 ton mazuta, na razpolago pa bo - v kolikor rafinerije

ne bodo dobavile tudi manjkajočih količ in iz I. polletja 317.000 ton (297.000 = 1/2 EB, 8.000 ton uvoz julij konvertibila, 12.000 ton uvoz iz SSSR).
V drugi polovici leta bo potrebno vložiti dodatne napore za
zagotovitev izostalih količ in mazuta iz prvega polletja ter
redne dobave mazuta v količ inah iz EB. Za pravoč asno oskrbo
porabnikov z mazutom je potrebno takoj realizirati uvoz mazuta iz SSSR.
Pri motornih bencinih, katerih poraba je v I. polletju večja
od lanske v istem obdobju in v^čja od bilanč no predvidene
ocenjujemo, da bo zadnja podražitev vplivala na porabo tako
da ne bo prekoračila bilanč no predvidenih količ in in torej ne
bo prišlo do večjih motenj pri oskrbi tega.
Oskrba porabnikov s srednjimi destilati bo potekala zadovoljivo v obsegu, če bodo rafinerije dobavile vse količ ine po
energetski bilanci. Probleme pa je prič akovati pri pravočasni
oskrbi široke potrošnje z ekstra lahkim kurilnim oljem, ker
zvezni odlok prepoveduje prodajo tega derivata zasebnim
kupcem do 30. 9. letos.
Do konca leta po bilanci razpoložljive količ ine tekočega
naftnega plina in reaktivnega goriva ne kažejo, da bi pri oskrbi
porabnikov s tema derivatoma prišlo do večjih težav.
b) Zemeljski plin
Oskrba porabnikov z zemeljskim plinom bo potekala zadovoljivo. Poleg pokritja vseh potreb bo potekalo tudi polnjenje
skladišča, ker bo v zimskih mesecih omogočilo kritje konic v
porabi.
.Pri oskrbi porabnikov z zemeljskim plinom ni prič akovati
večjih težav. Dobave zemeljskega plina iz SSSR bodo, tako
kot v prvem verjetno tudi v drugem polletju neenakomerne.
Protokolno dogovorjene dnevne količ ine so nihale tudi do
30%. Za premagovanje takih nihanj bo DO Petrol Zemeljski
plin koristil skladišča v Republiki Avstriji iz katerih'prejemajo
porabniki ob potrošnih konicah zadostne količ ine zemeljskega plina.
c) Premog
Oskrba termoelektrarn in industrijskih porabnikov s premogom bo v drugem polletju dokaj normalna v primeru doseganja enako dobrih proizvodnih rezultatov v slovenskih premogovnikih kot v prvem polletju. Odvisna pa bo tudi od nadaljnega uspešnega izpolnjevanja planiranih dobav iz Kolubare iz
SR BiH. Bolj težavno pa bo zagotoviti potrebne količ ine premoga za normalno oskrbo široke potrošnje. Zato bo nujno
potrebno zagotoviti izvajanje vseh načrtovanih ukrepov za
pridobitev planiranih in dodatnih količ in vseh vrst premoga z
Energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1982.
Pripravljen je Samoupravni sporazum z REIK Kolubaro o
sovlaganju SR Slovenije v industrijski tir v višini 470 mio din, s
čemer si bomo zagotovili dolgoročne dobave premoga iz
Kolubare po 500.000 ton letno, vključ no z letošnjim letom, do
vključ no leta 1992. Na ta način bomo lahko sprostili v prihodnjem desetletnem obdobju okoli 360.000 ton velenjskega lignita (kocke) letno za potrebe široke potrošnje. Dogovorjeno
je, d£( se podpis sporazuma opravi 31. 8. 1982 v Velenju
vplačilo prvega zneska v višini 107 mio din in izdaja bančne
garancije za investicijska sredstva pa je nujno izvršiti do 30. 9.
1982. Kreditna sredstva v višini 70% potrebne vsote bodo
zagotovile temeljne banke združene v Ljubljansko banko z
združevanjem sredstev glede na potrebe po premogu za široko^ potrošnjo v posameznih regijah v republiki. Preostali
delež 30% potrebnih sredstev pa bodo morale zagotoviti
trgovske OZD, ki opravljajo distribucijo premoga za široko
potrošnjo. Čeprav so omenjene trgovske OZD pripravljene
združiti celotno prosto akumulacijo iz prodaje premoga za
sovlaganje v premogovnike, ta sredstva niso zadostna niti za
vračilo najetih banč nih kreditov. Republiški komite za tržiščfe
in splošne gospodarske zadeve in Republiški komite za energetiko pripravljata
rešitev za osposobitev trgovskih OZD za
vračilo kreditov.1 V sodelovanju z republiškim komitejem za
tržišče in splošne gospodarske zadeve in z Rudarsko elektroenergetskim kombinatom Titovo Velenje pa bo potrebno
razrešiti problem razlike v ceni med kolubarskim premogom,
ki se uporablja v termoelektrarnah in velenjskim lignitom, ki
se uporablja v široki potrošnji.
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Nosilec sporazumevanja z REIK Kolubara je REK Velenje.
Odnos med REK Velenje in trgovskimi OZD pa bo moral biti
urejen s samoupravnim sporazumom.
d) Premog za koksanje
Po ocenah porabnikov bo v drugi polovici leta za celotno
pokritje potreb primanjkovalo okoli 39.000 ton koksa, kar pa
je še vedno manj, kot je to predvideno z Energetsko bilanco
SRS. Zato je v teku preverjanje možnosti da bi manjkajoče
količ ine premoga za koksanje porabniki dodatno uvozili z
lastnimi deviznimi sredstvi. Na sestanku predstavnikov livarske industrije je bilo ugotovljeno, da bi lahko zagotovili devizna sredstva za uvoz ca 9.000 ton premoga za koksanje, iz
katerega bi si zagotovili okrog 7.000 ton koksa.
e) Električ na energija
Po opravljeni rekonstrukciji NE Krško in remontih termoelektrarn ja sedanja oskrba z električno energijo v Sloveniji
zadovoljiva kljub manjšim dotokom v hidroelektrarnah. Obratovanje NE Krško omogoča nekoliko nižje obratovanje termoelektrarn, ki na ta način štedijo premog za predstojeće
jesensko in zimsko obdobje. Nezasedeni manjši del zmogljivosti TE Šoštanj smo dali na razpolago SR BiH za proizvodnjo
električ ne energije iz premoga, ki ga BiH dostavlja v Šoštanj.
Elektrogospodarstvu BiH tudi še nadalje odstopamo proizvodnjo TE Tuzla V. Sedanji elektroenergetski položaj Omogoča tudi vračanje električ ne energije Avstriji.
Kljub zelo kritič nemu elektroenergetskemu položaju v Jugoslaviji, ki bo zahteval skrajno varčevanje z električ no energijo tudi v Sloveniji predvidevamo, da bodo porabniki v II.
polletju letos lahko normalno oskrbljeni z električ no energijo,
razen v primeru večjih nepredvidenih okvar. Redna oskrba
predpostavlja obratovanje NE Krško in izpolnjevanje planirane proizvodnje premoga za potrebe termoelektrarn, kakor
tudi prič akovane hidrološke razmere. Za doseganje potrebnega izkopa premoga in proizvodnje električne energije v
elektrarnah pa bo -nujno potrebno zagotoviti potrebne repromateriale in nadomestne delo tako iz domače proizvodnje kot
iz uvoza.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in
elektrogospodarstvo bosta pripravila predlog, da bi proste
zmogljivosti plinskih elektrarn ter ev. tudi termoelektrarn na
premog ponudili tujim partnerjem. Gre za predloge predelave
goriva tujih partnerjev v električ no energijo v naših elektrarnah.
Ekonomski položaj elektrogospodarstva se je močno zaostril kljub nekaterim izvršenim ukrepom na področju politike
cene električ ne energije. Tako so bili s 1. 1. 1982 v skladu s
»samoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuitete do leta 1990« vključ eni v
ceno elekrtič ne energije prispevki, vezani na prevzete KWh, s
1. 5.1982 pa je bila cena električ ne energije povečana za 15%.
Elektrogospodarstvo je ob prvem polletju izkazalo skupaj s
premogovništvom 973 mio din izgube, ki je posledica objektivnih, deloma pa tudi subjektivnih vzrokov (osebni dohodki,
skladi skupne porabe). Ob sedanjih pogojih poslovanja ocenjujejo, da bi elektrogospodarstvo zaključ ilo leto 1982 z izgubo v višni 1.500 mio din.
IV. PREDLOG UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA
ZAGOTOVITEV OSKRBE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni upravni
organi bodo tekoče spremljali stanje glede oskrbljenosti porabnikov z viri energije. V okviru Samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin in Gospodarske zbornice Slovenije
delujejo posebne delovne skupine, ki bodo v času kurilne
sezone tekoče razreševale vprašanja oskrbe porabnikov s
tistimi gorivi, za katera prič akujemo težave pri preskrbi.
Dogovorjen je uvoz 60.000 ton briketov rjavega premoga iz
Vzhodne
Nemč ije, za kar bo potrebno zagotoviti izvoz 15.000
3
m iveric. Za to proizvodnjo iveric je nujno še izoblikovati v.
trajno rešitev gleda oskrbe z lepilom.
Odprt bo površinski odkop Lakonca, kar bo omogočilo, da
bi še v tem letu pridobili do 40.000 ton rjavega premoga. Ta
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dela pa bodo istočasno pomenila že izvajanje določenih del
za izgradnjo deponije premoga za TE Trbovlje.
- Prerazporeditev 30.000 ton premogovega prahu iz premogovnikov Senovo in Laško iz energetske porabe za potrebe slovenske industrije gradbenega materiala se že izvaja.
Z uporabo takšne količ ine premogovega prahu bo slovenska
industrija gradbenega materiala lahko letno privarčevala
10.000 ton mazuta. S tem da bo manjkajočo količ ino za
energetske potrebe potrebno nadomestiti s povečano proizvodnjo domačih premogovnikov.
Program prehoda slovenske industrije gradbenega materiala na premogov prah bo po predlogih Splošnega združenja
gradbeništva in IGM Slovenije pripravljen v septembru letos,
ko bodo izdelani predlogi standardov za lahko opeko.
- Elektrogospodarstvo bo pripravilo program skrajševanja
remontov z boljšo notranjo organiziranostjo. Pri teh prizadevanjih bosta Republiški komite za energetiko in Republiški
komite za industrijo in gradbeništvo zagotovila tudi podporo
OZD, ki izvajajo remonte. Elektrogospodarstvo bo s prizadevanjem delovnih kolektivov in izkoriščanjem notranjih rezerv
zagotovilo čim večjo obratovalno pripravljenost elektroenergetskih naprav.
- Eelektrogospodarstvo Slovenije bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko in elektrogospodarstvom
SR Hrvatske pospešilo razreševanje tehnič nih in ostalih problemov, da bi bila Nuklearna elektrarna Krško čimprej usposobljena za polno moč. o teh ukrepih bo pripravljeno posebno
poročilo, čim bodo dokončno potrjeni rezultati zagonskih
preizkusov in testov po izvršeni predelavi parogeneratorjev.
- Elektrogospodarstvo Slovenije mora skupaj z elektrogospodarstvi Srbije, Vojvodine in Kosova čimprej uskladiti vsa
nerešena vprašanja, ki zavirajo sprejem samoupravnega sporazuma o sovlaganju in s tem dokonč anje termoelektrarne
Kosovo B.
- Še nadalje bo potrebno izvajati dosledno varčevanje z
električ no energijo, posebno v industriji, pa tudi v široki
porabi. Zato je potrebno še nadalje v široki potrošnji uveljavljati prepoved svetlobnih reklam, dodatnega ogrevanja družbenih in poslovnih prostorov (zlasti v jesenskem in zimskem
času) ter zmanjšanje javne razsvetljave na polovico. Za OZD
industrije pa naj Republiški komite za industrijo in gradbeništvo poskrbi, da v roku enega meseca izdelajo plane za racionalno in varčno uporabo električ ne energije iz katerih bodo
razvidni prihranki energije, ter povsod, kjer še niso ustanovljene, ustanovi energetske službe do konca leta 1982, V primerih večjih defektov bo elektrogospodarstvo - če ne bo
mogoč e zagotoviti električ ne energije od drugod - izvajalo
omejitve v skladu s sprejetim dogovorom o izvajanju omejitve
dobave električ ne energije.
- V skladu z dogovorom, ki ga je sklenil Republiški komite
za informacije s sredstvi javnega obveščanja o obveščanju in
vzpodbujanju javnosti za racionalno ravnanje z energijo, je ta
komite v sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko
že organiziral obveščanje javnosti o energetski situaciji in
spodbujanje za racionalno ravnanje z energijo v obliki kratkih
gesel ali kratkih oddaj, ki se stalno ponavljajo ter člankov v
dnevnem časopisju. To dejavnost pa je potrebno razširiti in
intenzivirati,
- Republiški komite za energetiko bo v sodelovanju s Samoupravno interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije in elektrogospodarstvom Slovenije pripravil izhodišča za
spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo elekr
trič ne energije, ki naj zagotovijo oskrbo in racionalnejšo rabo
električ ne energije na dolgoročnejših osnovah, upoštevajoč
pri tem tudi ostale energetske vire. V tem okviru bo prouč eno,
kako z ustreznimi tarifnimi določili vzpodbujati varčno porabo
električ ne energije. Zato bo Samoupravna interesna skupnost
elektrogospodarstva skupaj z elektrogospodarstvom pripravila variantni predlog za uvedbo »blok-tarife«, s katero bi v
okviru gospodinjskega odjema električ no energijo, prevzeto
nad dogovorjeno povprečno količ ino, obračunavali po višji
ceni.
- Republiški komite za energetiko bo pripravil predlog
priporočila za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s ciljem, da
bi Skupščina SR Slovenije sprejela priporočilo o sprejetju
odlokov o ukrepih za zmanjšanje porabe toplotne energije v
posameznih občinah v Sloveniji, podobno kot je to že sprejela
Skupščina mesta Ljubljane.
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- Republiški komite za energetiko in Republiški komite za
tržišče in splošne gospodarske zadeve bosta skupaj s Petrolom pripravila predlog ukrepov, da bi ob danih razmerah
zagotovili čim bolj pravoč asno oskrbo zasebnih porabnikov z
omejenimi količ inami ekstra lahkega kurilnega olja.
- Kriteriji za oskrbo porabnikov v primeru, kadar razpoložljive količ ine naftnih derivatov ne zadoščajo za celotno kritje
potreb, so izdelani in bodo služili kot osnova za pripravo
družbenega dogovora o redukcijah, ki ga bomo smiselno
zahtevam zakona o energetskem gospodarstvu sprejeli tudi
za to področ je,
- Splošno združenje črne in barvaste metalurgije bo pripravilo normative za porabo koksa na enoto proizvoda v
posameznih dejavnostih, kar bo služilo kot podlaga za razdelitev razpoložljivih količ in koksa.
- OZD, ki so priključ ene na plinovodno omrežje bodo sprejele dodatne ukrepe, da bi lahko uporabljale, kjer je to tehnološko možno le zemeljski plin.

- SOZD elektrogospodarstva ter REK Titovo Velenje in REK
Edvarda Kardelja morajo nadaljevati z napori za zagotovitev
čim več rezervnih delov in repromaterialov, potrebnih za
nemoteno proizvodnjo energije in premoga iz domače proizvodnje.
Za zagotovitev rezervnih delov in repromaterialov iz uvoza
pa se bodo članice Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino v IV. enoti, kjer se združujejo
devize za energetiko, dogovorile, da se v skladu z odlokom o
začasni omejitvi uvoza opreme v letu 1982 (Ur. list SFRJ št.
36/82 - zaupno glasilo) prioritetno koristijo devizna sredstva v
te namene.
- V sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance in
Republiškim komitejem za tržišče in splošne gospodarske
zadeve je potrebno pripraviti predlog za trajno rešitev problema razlike v ceni naftnih derivatov, ki nastaja pri izposoji in
vračilu naftnih derivatov iz materialnih rezerv.

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE
SKUPŠČINA
Odbor za usmerjeno izobraževanje
POROČILO
o

oblikovanju

skupnosti

in

o

posebnih

uveljavljanju

družbenoekonomskih
UVOD
Po sklepu zborov Skupšč ine SRS je bila Izobraževalna skupnost Slovenije zadolžena, da pripravi poroč ilo o oblikovanju posebnih izobraževalnih skupnosti in uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih. Predsedstvo skupšč ine Izobraževalne
skupnosti Slovenije je programiralo, da bo omenjeno poroč ilo predloženo Skupšč ini SRS v novembru 1982 po zaključ eni obravnavi v organih posebnih izbraževalnih skupnosti in Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Glede na to, da bo Skupšč ina SRS na seji 26.
oktobra 1982 obravnavala poroč ilo Izvršnega sveta
o uresnič evanju zakona o usmerjenem izobraževanju in poroč ilo Gospodarske zbornice Slovenije o
izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse, je
sedanje predsedstvo Skupšč ine SRS predlagalo, da
se zaradi celovitejšega pregleda problematike
1. OBLIKOVANJE POSEBNIH
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI
1.1. USTANAVLJANJE PIS
Izobraževalne skupnosti kot rezultat procesa deetatizacije
na področju vzgoje in izobraževanja in uvajanja novih, samoupravnih odnosov, so začele nastajati že leta 1967 (zakon
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list SRS, št. 16/67). Z uveljavitvijo nove
ustave leta 1974 in zakona o izobraževalnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 38/74) pa so bili podani novi okviri za razvoj
družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobrapriloga poroč evalca
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usmerjenega~ izobraževanja istoč asno obravnava
tudi poroč ilo Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Ker bobo omenjena poroč ila obravnavana istoč asno, poroč ilo Izobraževalne skupnosti Slovenije ne
obravnava vseh vsebinskih problemov in vprašanj
svobodne menjave dela, temveč analizira predvsem
nač in in oblike njenega uresnič evanja v posebnih
izobraževalnih skupnostih.
Poroč ilo je pripravil odbor za usmerjeno izobraževanje skupšč ine Izobraževalne skupnosti Slovenije, poleg Skupšč ine SRS in njenih delovnih teles
pa ga bodo obravnavali tudi organi posebnih izobraževalnih skupnosti in skupšč ina Izobraževalne
skupnosti Slovenije. Ugotovitve, predlogi in stališč a
'z razprav v omenjenih organih bodo osnova za
pripravo izhodišč za nadaljni razvoj družbeno ekonomskih odnosov v posebnih izobraževalnih skupnostih ter njihovo ustreznejše oblikovanje.

ževanja, ki so svojo današnjo obliko pridobili z uveljavitvijo
zakona o svobodni menjavi dela rta področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS, št. 5/80).
Proces oblikovanja PIS je potekal postopno od leta 1972
dalje, tako da je bilo v letu 1980 ustanovljenih že 20 PIS. V letu
1981 pa je zaradi združevanja število PIS zmanjšano na 18, in
sicer:
1. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA GOZDARSKO USMERITEV, ustanovljena 29. decembra 1972 in ponovno 26. decembra 1974 kot Izobraževalna skupnost za gozdarstvo Slovenije.
2. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA TEKSTILNE USMERITVE V SR SLOVENIJI, ustanovljena 19. decembra 1975 kot
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Izobraževalna skupnost za tekstilno stfoko.
3. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA KEMIJSKE, FARMACEVTSKE, GUMARSKE IN NEKOVINSKE USMERITVE V SR
SLOVENIJI, ustanovljena .19. januarja 1976 kot Izobraževalna
skupnost za kemijsko, farmacevtsko, gumarsko in nekovinsko
stroko.
4. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SR SLOVENIJE, ustanovljena 10. marca
1977 kot Posebna izobraževalna skupnost za izobraževanje in
vzgojo gostinskih in turistič nih poklicev.
5. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST GRADBENIŠTVA SLOVENIJE, ustanovljena 8. novembra 1976 kot Izobraževalna
skupnost za gradbeništvo Slovenije.
6. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA EKONOMSKO USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 18. novembra 1976 kot
Posebna izobraževalna skupnost fa blagovni promet.
7. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA USNJARSKO PREDELOVALNO INDUSTRIJO V SR SLOVENIJI, ustanovljena 9. decembra 1976 kot Posebna izobraževalna skupnost za usnjarsko in usnjarsko predelovalno stroko.
8. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST TISKA IN PAPIRJA V SR SLOVENIJI, ustanovljena 9. decembra 1976 kot
Posebna izobraževalna skupnost tiska in papirja SR Slovenije.
9. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA LESARSKO USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 15. junija
1976 kot Izobraževalna skupnost lesarstva v SR Sloveniji.
10. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA ELEKTROTEHNIŠKO IN RAČUNALNIŠKO USMERITEV V SR SLOVENIJI,
ustanovljena 7. decembra 1977 kot Izobraževalna skupnost za
elektro stroko.
11. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA AGROŽIVILSTVO V
SR SLOVENIJI, ustanovljena 7. decembra 1977 kot Izobraževalna skupnost za agroživilstvo
12. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA RUDARSKO IN GEOLOŠKO USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 23. februarja 1978 kot Posebna izobraževalna skupnost za rudarstvo in geologijo.
13. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA ZDRAVSTVENO
USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 13. februarja
1980 kot Posebna izobraževalna skupnost za zdravstveno
varstvo.
14. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST .ZA PEDAGOŠKO USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 30. septembra 1980.
15. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA KULTURO, ustanovljena 2. julija 1980.
16. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA DRUŽBOSLOVNO USMERITEV, ustanovljena 24. decembra 1980.
17. IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA METALURŠKO IN
KOVINARSKO USMERITEV V SR SLOVENIJI, ustanovljena 8.
decembra 1981 z združitvijo Izobraževalne skupnosti kovinsko predelovalne industrije SR Slovenije (ustanovljene 15.
decembra 1977) in Izobraževalne skupnosti za metalurgijo
(ustanovljene 24. novembra 1977).
18. POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST PROMETA
IN ZVEZ SR SLOVENIJE, ustanovljena 2. februarja 1982 z
združitvijo Posebne izobraževalne skupnosti za pomorsko
gospodarstvo in gospodarstvo, ki ima v svoji dejavnosti pomorski transport in špedicijo (ustanovljena 5. decembra 1976)
in Posebne izobraževalne skupnosti prometa in zvez SR Slovenije (ustanovljene 7. februarja 1978).
V letih 1981 in 1982 so vse PIS izvedle postopek uskladitve
temeljnih samoupravnih splošnih aktov z zakonom o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list SRS, št. 1/80). Novelirane samoupravne sporazume o
ustanovitvi in statute bodo vse PIS predložile v soglasje Skupščine SRS še v tem letu.
1.2. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PIS
Kot je razvidno že iz nazivov posameznih PIS in evolucije
teh nazivov, pri oblikovanju PIS niso bili uporabljeni isti kriteriji.
- Večina PIS je bila, vsaj v začetku, oblikovana tako, da jo
kot uporabniki tvorijo člani ustreznega poslovnega združenja.
V tako organiziranost po panožnem.načelu usmerja tudi Navodilo o usmerjanju uporabnikov za združevanje v posebne
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izobraževalne skupnosti (Uradni iist SRS, št. 5/81), ki ga je
izdal Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo kot pripomoček uporabnikom za vključ evanje v PIS.
To načelo izhaja iz predpostavke, da pretežnost interesa za
izobraževanje označuje glavna dejavnost organizacije uporabnikov, česar pa praksa ne potrjuje povsem, saj se del
uporabnikov ni ravnal po omenjenem Navodilu.
- V zadnjih dveh letih pa se vse bolj uveljavlja načelo
oblikovanja PIS za eno ali več sorodnih usmeritev izobraževanja, kar pomeni, da se uporabniki združujejo v PIS na podlagi
ugotovljenih kadrovskih potreb in skupnega interesa za izobraževanje v določeni usmeritvi, pa naj bo ta interes pretežen
ali ne. Tako zasnovana PIS se torej ne naslanja na tehnič no in
organizacijsko delitev dela, ki pri panožnem načelu nujno
vodi k izobraževanju za konkretne poklice in spodbuja težnje
po izobraževanju za čim več poklicev v »svoji« PIS.
- Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in
izobraževanja posredno določa tudi načelo smotrnosti, ker
dopušča, da se PIS ne ustanovi, če to ni smotrno po kriteriju
obsega potreb pri posameznih uporabnikih, posebnosti izobraževanja ali iz drugih razlogov.
Delovna področja doslej ustanovljenih PIS pokrivajo skoraj
vse usmeritve usmerjenega izobraževanja. Takšen rezultat je
bil dosežen zahvaljujoč angažiranju zlasti sindikatov, poslovnih združenj in nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti.
Rešitev, da so nekatere usmeritve ostale v domeni Izobraževalne skupnosti Slovenije (naravoslovno-matematič na usmeritev ter frizerska, kozmetič arska in avtolič arska usmeritev, t.j.
osebne storitve), je treba šteti le kot začasno, če je smoter PIS
uresnič evanje svobodne menjave dela, ta smoter ne more biti
dosežen, dokler so izvajalci vključ eni neposredno v Izobraževalno skupnost Slovenije, uporabniki njihovih storitev pa v
katero od PIS.
S široko zasnovano družbenopolitič no akcijo je doslej doseženo, da so se že skoraj vse TOZD in delovne skupnosti
uporabnikov opredelile vsaj za eno PIS, zanemarjena pa je
bila intenca, naj bi se posamezna TOZD oziroma delovna
skupnost glede na različ ne interese vključ ila v več PIS.
Akcija vključ evanja uporabnikov v PIS ni tekla povsem
vzporedno z akcijo sklepanja samoupravnih sporazumov o
temeljih planov, kar je povzročilo, da se posamezne TOZD in
delovne skupnosti niso vključ ile v PIS, kot je bilo prič akovano.
Ta pojav pa predvsem opozarja, da uporabniki še ne vidijo
prave povezave med uresnič evanjem svojih interesov (združitev v PIS oziroma sklenitev samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi) in obveznostmi za zadovoljevanje teh interesov
(sklenitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana), zlasti
še, ker tudi višina obveznosti posamezne TOZD oziroma delovne skupnosti uporabnikov dejansko ni v neposredni soodvisnosti od uresničevanja njenih konkretnih potreb in interesov.
Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki opravljajo
samostojno poklicno dejavnost, v glavnem še niso sklenili niti
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi niti samoupravnega
sporazuma o temeljih plana ustreznih PIS. Oba naj bi sklepali
po svojih obrtnih oziroma drugih združenjih, za kar pa doslej
ni bila organizirana ustrezna družbenopolitič na akcija.
Izven PIS so še tudi mnogi delavci družbenih organizacij in
društev, krajevnih skupnosti, hišnih svetov ipd., ki še niso
oblikovali delovnih skupnosti. Ti delavci se bodo lahko kot
uporabniki združili v ustrezne PIS šele, ko bo njihov delovnopravni položaj urejen v skladu z zakonom o združenem delu
(Uradni list SFRJ, št. 53/76).
Od izvajalskih organizacij niso vključ ene v PIS tiste, ki
izvajajo vzgojnoizobraževalne programe z delovnega področja Izobraževalne skupnosti Slovenije (naravoslovno-matematič na usmeritev, frizerska, kozmetič arska in avtolič arska
usmeritev) oziroma programe storitev v odnosih svobodne
menjave dela v Izobraževalnih skupnosti Slovenije (organizacije za izobraževanje in usposabljanje razvojno motenih otrok
in mladostnikov).
Kot izvajalci so vključ ena v PIS številna društva in nekatere
družbene organizacije, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno
dejavnost ali sodelujejo pri zagotavljanju pogojev za opravljanje te dejavnosti.
priloga poroč evalca

1.3. ENOTE IN TEMELJNE SKUPNOSTI KOT
OBLIKA NEPOSREDNEJŠEGA
URESNIČEVANJA PRAVIC, OBVEZNOSTI IN
ODGOVORNOSTI V PIS
Organiziranje uporabnikov in izvajalcev v enote in temeljne
skupnosti PIS poteka počasi, saj so doslej enote oblikovane le
v dveh PIS (PIS za gostinstvo in turizem ter PIS za metalurško
in kovinarsko usmeritev), temeljne skupnosti pa v eni sami
PIS (PIS za promet in zveze). Tako enote kot temeljne skupnosti pa še iščejo vsebino svojega dela.
Pri organiziranju enot je v praksi prevladalo teritorialno
načelo: enoto tvorijo izobraževalne organizacije in uporabniki
na določenem območju (regije, subregije oziroma šolski okoliš). Enote so se v glavnem uveljavile le v svoji postranski
funkciji, da zbora skupščine enote opravljata funkcijo konferenc delegacij za skupščino PIS. V skupščinah nekaterih enot
pa že obravnavajo tudi vsebinska vprašanja, zlasti v zvezi z
izvajanjem delovne prakse oziroma proizvodnega dela. Pri
doslej oblikovanih enotah je bilo predvideno, naj bi v njih
uporabniki in izvajalci opredeljevali obseg vpisa po smereh,
usmerjali vpis v sodelovanju z OIS, skupnostmi za zaposlovanje in osnovnimi šolami, usmerjali razvoj vzgojnoizobraževalnih organizacij v skladu s potrebami uporabnikov po kadrih
ipd. Ker pa se te naloge večinoma prekrivajo z nalogami
svetov šol, se enote ne morejo uveljaviti v,celoti.
Temeljne skupnosti se niso oblikovale za posamezno usmeritev izobraževanja, temveč - tako kot sama PIS - za določeno
gospodarsko grupacijo, da bi te imele šole za svoje specifič ne
poklice. Temeljne skupnosti so se uveljavile ziasti kot okvir za
svobodno menjavo dela pri uresnič evanju programov za
usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev, torej
programov, ki so sicer predmet svobodne menjave dela v
neposrednih odnosih med uporabniki in izvajalci. Za uresničevanje teh programov ni potrebno organizirati temeljnih
skupnosti, če so uporabniki in izvajalci že združeni v SOZD in
lahko v njenem okviru uresnič ujejo svobodno menjavo dela v
neposrednih odnosih.
2. UVELJAVLJANJE DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV V PIS
Novi družbenoekonomski odnosi na področju vzgoje in
izobraževanja, kot jih opredeljuje zakon o svobodni menjavi
dela na področju vzgoje in izobraževanja, temeljijo na uresničevanju samoupravno ugotovljenih osebnih, skupnih in celotnih družbenih potreb in interesov na področju vzgoje in
izobraževanja. Te potrebe in interese uporabniki in izvajalci
zadovoljujejo s svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih ali s svobodno menjavo dela v PIS ali po PIS.
Družbenoekonomski odnosi v PIS naj bi temeljili na svobodni menjavi dela kot celovitem družbenoekonomskem
odnosu med izvajalci in uporabniki vzgojnoizobraževalnih
storitev. Uporabniki in izvajalci, združeni v PIS, za zadovoljevanje skupnih in celotnih družbenih potreb po izobraževanju
opredeljujejo vzgojno izobraževal ne programe v skladu s potrebami dela v posameznih panogah, strokah in dejavnostih,
obseg in pogoje za izvajanje teh programov ter način financiranja njihove izvedbe kot način pridobivanja celotnega dohodka TOZD izvajalcev. Tako opredeljeni odnosi svobodne
menjave dela naj bi pripomogli k integriranju izobraževalnega
sistema v celotno združeno delo.
Uresnič evanje svobodne menjave dela v neposrednih odnosih sicer presega namen tega poročila, vendar kaže omeniti
naslednje:
- Po samoupravnem sporazumu o temeljih plana PIS za
obdobje 1981-85 je v neposrednih odnosih predvideno izvajanje programov za pridobitev strokovne izobrazbe z izobraževanjem ob delu, programov za usposabljanje in praviloma,
programov za izpopolnjevanje.
- Pri izvajanju omenjenih programov se odnosi neposredne svobodne menjave dela še niso ustrezno razvili, kar kaže
tudi dejstvo, da izobraževalne organizacije več inoma še sklepajo pogodbe s posamič nimi udeleženci izobraževanja, kandidati pa bodisi plačajo prispevek za izobraževanje sami ali pa
ga plač a njihova TOZD oziroma delovna skupnost. Znani pa
so tudi že primeri organiziranja dislociranih oddelkov po
samoupravnem sporazumu med določeno OZD (ali več OZD)
priloga poroč evalca

in izobraževalno organizacijo. Odnosi neposredne menjave
dela se vedno bolj uveljavljajo tudi v izobraževalnih centrih, ki
organizirajo izobraževanje - usposabljanje za tekoče potrebe
delovnega procesa posameznih TOZD.
- V PIS pa se v zadnjem času že oblikujejo merila za
določanje cen storitev v odnosih neposredne svobodne menjave dela.
Družbenoekonomski odnosi v PIS so v tem poročilu prikazani le iz vidikov, ki jih ne osvetljujejo že druga poročila
oziroma analize.
Tako npr. oblikovanje programskih zasnov in pripravo
vzgojnoizobraževalnih programov kot eno najpomembnejših
vsebin svobodne menjave dela v PIS obravnava že poročilo
Izvršnega sveta Skupščine SRS o uresnič evanju zakona o
usmerjenem izobraževanju (Priloga Poročevalca št. VII z dne
9/8-82).
Poročilo o uresnič evanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v izobraževalnih skupnostih v obdobju 1978-82
pa so obravnavale skupščine PIS in skupščine Izobraževalne
skupnosti Slovenije na svojih zasedanjih letos spomladi.
Zato to poročilo obravnava le naslednje elemente družbenoekonomskih odnosov v PIS:
- ugotavljanje in usklajevanje potreb po usmerjenem izobraževanju,
- predmet svobodne menjave dela,
- standarde in normative za opravljanje dejavnosti usmerjenega izobraževanja,
- ugotavljanje obsega in kakovosti opravljenih storitev ter
njihovo vrednotenje,
- združevanje sredstev uporabnikov v svobodni menjavi
dela.
2.1. UGOTAVLJANJE IN USKLAJEVANJE
POSAMIČNIH, SKUPNIH IN DRUŽBENIH
POTREB PO USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU
Pravico delovnih ljudi in občanov, da tudi v samoupravnih
interesnih skupnostih na področju izobraževanja planirajo
družbeni in materialni razvoj svojih organizacij in skupnosti,
sta podrobneje opredelila zlasti zakon o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 1/80 in 33/80) in zakon o svobodni menjavi dela na
področju vzgoje in izobraževanja. Oba zakona sta pravice,
dolžnosti in odgovornosti uporabnikov in izvajalcev, združenih v izobraževalnih skupnostih, vsebinsko opredelila kot
odnose družbenega planiranja in obenem utemeljila načela
celovitosti, Sočasnosti in kontinuiranega planiranja na področju vzgoje in izobraževanja.
Poleg omenjenih zakonov pa ugotavljanje in načrtovanje
osebnih, skupnih in celotnih družbenih potreb in interesov na
področju usmerjenega izobraževanja močno poudarja tudi
zakon o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št.
11/80). Temeljne samoupravne organizacije in skupnosti so
dolžne v okviru načrtovanja svojega celovitega razvoja planirati tudi zadovoljevanje svojih izobraževalnih potreb in interesov. Zakon posebej izpostavlja pomen stalnega načrtovanja
kadrovskih in izobraževalnih potreb, ko ugotavlja, da razvojni
plani OZD, ki ne vključ ujejo kadrovskih in izobraževalnih
potreb, niso celoviti. Istočasno pa poudarja, da so subjekti
planiranja dolžni opredeliti tudi materialne možnosti za zadovoljevanje izobraževalnih potreb v neposrednih odnosih z
izvajalci ali v okviru PIS.
Kadrovsko-planska funkcifa - in v njej planiranje izobraževalnih potreb - pri temeljnih subjektih planiranja, je razvita še
precej neenakomerno. TOZD in delovna skupnost pri planiranju svojih izobraževalnih potreb upoštevajo v glavnem le,
obstoječo strukturo zaposlenih delavcev (enostavna kadrovska reprodukcija), le redko pa tudi potrebe, ki jih bodo zahtevale spremembe tehnologije. Te potrebe bi morale nujno
izraziti v dolgoročnih planih razvoja, saj se uč inki izobraževanja pokažejo šele v daljšem obdobju.
Poleg tega še ni dovolj razvito povezovanje kadrovsko-,
izobcaževalnih potreb v širših reprodukcijskih sklopih in družbenih povezavah. V praksi namreč še ni razrešen problem,
kako uskladiti vsebinske opredelitve osebnih, skupnih in
družbenih potreb in interesov na področju usmerjenega izobraževanja, da celotne potrebe ne bi bile zgolj urejeni zbir
posebnih in posamič nih potreb, temveč da bi to bila neka
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nova kvaliteta, ki bi odražala temeljne razvojne cilje družbe
kot celote.
Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja določa, da se v PIS usklajujejo celotne potrebe po
usmerjenem izobraževanju v usmeritvah, za katere je ustanovljena, po drugi strani pa naj bi njeni člani po njej uresnič evali kadrovsko-izobraževalno planiranje tudi glede usmeritev,
za katere so ustanovljene druge PIS. Vendar PIS še niso
uspele v ustreznih mehanizmih in procesih zaobseči in tvorno
uskladiti vseh različ nih potreb svojih članov po izobraževanju,
ker so uporabniki v posamezni PIS zainteresirani za usmerjeno izobraževanje tudi v drugih usmeritvah. Brez te komponente usklajevanja (ki ne zajema usklajevanja samo med PIS,
ampak tudi z občinskimi izobraževalnimi skupnostmi, s poslovnimi združenji in s SIS družbenih dejavnosti) PIS objektivno ostajajo bolj nosilci posebnega interesa v usmeritvi, za
katero so ustanovljene.
Vendar je še vrsta drugih nosilcev posebnih interesov (poslovna združenja, družbenopolitič ne skupnosti, regije, šole,
društva...), ki skušajo uveljaviti te interese na različ ne načine,
tudi izven PIS. V procesu usklajevanja je opazna tudi tendenca, da bi o vse večjem številu odprtih vprašanj odločala
skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije oziroma da naj
bi bila ta skupščina mesto za usklajevanje in dogovarjanje o
zadevah, ki bi morale biti usklajene, še preden o njih razpravlja to telo. Navadno se takšnim vprašanjem želi dati neka
specifič na politič na teža in pomen, čeprav bi jih lahko razrešili po že skupno sprejetih in uveljavljenih načelih.
V sedanji fazi je dosežen ogromen napredek že s tem, da je
oblikovana okvirna srednjeročna bilanca izobraževalnih potreb Slovenije, ki je opredeljena tudi s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana PIS, vendar še nima svojega trdnega
temelja v razvojnih programih uporabnikov in družbe v celoti.
Temeljna ovira za planiranje kadrovsko-izobraževalnih potreb je tudi pomanjkanje kompleksnih in sprotnih informacij,
ki so nujne za celovito planiranje in spremljanje uč inkov
izvajanja planov. Zato je neobhodno poenotiti kadrovsko informacijski sistem kot integralni del družbenega sistema informiranja.
Izražene in usklajene potrebe po usmerjenem izobraževanju v PIS in med njimi je nujno soočiti z materialnimi možnostmi uporabnikov in z materialnimi in kadrovskimi zmogljivostmi izvajalcev. Vendar uporabniki v posameznih PIS še
preveč nekritič no presojajo celoto izkazanih skupnih potreb.
Ker zadovoljitev kadrovskih potreb, opredeljenih v planih drugih PIS, ne zahteva konkretnih materialnih obveznosti, posamezni uporabniki v svojih planih izražajo nerealne potrebe po
izobraževanju.
2.2. PREDMET SVOBODNE MENJAVE DELA V
PIS
Predmet svobodne menjave dela v PIS so programi storitev,
potrebni za izvedbo posameznega vzgojnoizobraževalnega
programa, ter posamič ne vzgojnoizobraževalne storitve kot
tudi druge storitve, s katerimi se zadovoljujejo potrebe in
interesi uporabnikov.
V samoupravnih splošnih aktih PIS so programi storitev
definirani kot program posamezne izobraževalne organizacije
pri izvajanju določene vzgojnoizobraževalne dejavnosti v okviru plana PIS oziroma v obsegu, ki je samoupravno opredeljen v PIS. V skladu s temi akti imajo izvajalci pravico do
povračila za opravljen program storitev oziroma do cene
posamič nih storitev.
S tem je v samoupravnih splošnih aktih preseženo nekdanje
pojmovanje, da si šola sama kroji programe dela glede na
razpoložljive kadrovske in prostorske zmogljivosti in da ima
pravico do povračila v višini vrednosti najavljenega programa
ne glede na to, v kakšnem obsegu in kakšni kakovosti je nato
izveden. S tem je preseženo tudi pojmovanje, da je PIS dolžna
financirati šolo kot institucijo, in uveljavljeno spoznanje, da je
povračilo instrument družbenega vrednotenja opravljenega
dela na izvedbi dogovorjenega programa storitev in kot tako
tudi instrument pridobivanja večjega ali manjšega dela celotnega prihodka izobraževalne TOZD. Posamezna izobraževalna TOZD lahko izvaja več programov storitev in na tej
podlagi pridobiva dohodek š"svobodno menjavo dela v dveh
ali več PIS, vzporedno pa lahko pridobiva dohodek tudi v

neposrednih odnosih z uporabniki, z udeležbo pri skupaj
ustvarjenem dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev
in na druge načine.
Vsa navedena spoznanja v praksi še niso v celoti zaživela:
- Nekatere izobraževalne organizacije še ne oblikujejo programov storitev kot lastne ponudbe v svobodni menjavi dela v
PIS, temveč le sporočajo zahtevane podatke, potrebne za
izračun višine povračila. Izobraževalne organizacije sicer na
podlagi zakona samostojno sprejemajo svoje letne delovne
načrte, ki zajemajo vse njihove dejavnosti ne glede na način in
vir pridobivanja dohodka. Tak delovni načrt je seveda širši kot
program storitev, zato ga organi PIS le redko bbravnavajo v
celoti.
- V usmerjenem izobraževanju še ni izdelan sistem spremljanja izvajanja programov storitev in preverjanja točnosti
poročil izvajalcev. Srednje šole so sicer dolžne voditi evidence in pošiljati statistič na poročila, ki jih je predpisal republiški upravni organ, vendar je inšpekcija Zavoda SRS za
šolstvo le občasna in še ta omejena le na organizacijska in
strokovno-pedagoška vprašanja. Za visoko šolstvo pa ni predpisana nikakršna evidenca o izvajanju dejavnosti in tudi ni z
zakonom pooblaščene inšpekcije.
- Nekatere izobraževalne organizacije še zmeraj dobivajo
povračilo za vso svojo dejavnost in ne za posamezen program
storitev v ustrezni PIS. Tako organizacije za usposabljanje,
katerih ustanoviteljstvo je prevzela Izobraževalna skupnost
Slovenije (bivši republiški zavodi), prejemajo v tej skupnosti
povračilo za izvajanje tako programa osnovne šole kot tudi
programov usmerjenega izobraževanja katerekoli usmeritve,
čeprav bi svobodno menjavo dela lahko uresnič evale po programih storitev v ustreznih občinskih izobraževalnih skupnostih in PIS.
- Manj je doseženega pri vzpostavljanju novih odnosov z
izvajalci, ki niso vzgojnoizobraževalne organizacije (raziskovalne organizacije in institucije, ki opravljajo raziskovalne in
strokovne naloge, družbene organizacije in društva).
2.3. STANDARDI IN NORMATIVI ZA
OPRAVLJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE
DEJAVNOSTI
Uporabniki in izvajalci sprejemajo v izobraževalnih skupnostih standarde 'in normative za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, da bi zavarovali svoje temeljne interese v
procesu izobraževanja.
Standarde in normative opredeljuje tudi zakon o svobodni
menjavi dela na področ ju vzgoje in izobraževanja, vendar jih
ne razlikuje dosledno, zato je kazalo v samoupravnih splošnih
aktih PIS in Izobraževalne skupnosti Slovenije uveljaviti naslednjo razmejitev:
- standard določa, kako je posamezno storitev treba izvajati, da bi bili zavarovani temeljni interesi udeležencev izobraževanja in posredno uporabnikov,
- normativ določa, kako je posamezno storitev treba izvajati, da bi bili ob doseganju standarda zavarovani temeljni
interesi izvajalcev.
Enotne osnove standardov in normativov za opravljanje
vzgojnoizobraževalnih dejavnosti, usklajene v skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, slede minimalnim pogojem in
normativom iz zakona o usmerjenem izobraževanju. Tisto,
česar zakon ni predpisal, prevzemajo iz dosedanje prakse, ki
je v glavnem temeljila na prejšnjih podzakonskih predpisih.
Nekateri standardi pa že izhajajo iz programa skupne vzgojnoizobraževalne osnove srednjega usmerjenega izobraževanja oziroma iz novih Vzgojnoizobraževalnih programov.
*
Enotne osnove standardov in normativov so podlaga za ^
standarde in normative PIS, ki naj bi odražale specifiko pri
izvedbi vzgojnoizobraževalnih programov, sprejetih v posamezni PIS. Vendar ta specifika za sedaj skorajda ni prišla do
izraza. Težava je namreč v tem, da enotne osnove določajo
minimalne standarde in normative, ki pa so v danih materialnih možnostih že maksimalni, in specifike ni bilo možno
uveljaviti.
2.4. OSNOVE IN MERILA ZA VREDNOTENJE
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH STORITEV
Merila za vrednotenje storitev, opredeljena v samoupravnih
sporazumih o temeljih plana PIS in Izobraževalne skupnosti
priloga poroč evalca\
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Slovenije za obdobje 1981-1985, so dogovorjena s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov izobraževalnih
skupnosti in skoraj brez sprememb sprejeta v samoupravnih
sporazumih o temeljih plana vseh PIS.
Za obračunavanje povračila v srednjem usmerjenem izobraževanju velja oddelek oziroma učna ali vzgojna skupina
kot obračunska enota, s tem da se število oddelkov in skupin
ugotovi po normativu. V visokem šolstvu je obračunska enota
celoten program storitev.
Merilo za vrednotenje vloženega dela izvajalcev je osebni
dohodek, ki ustreza zahtevnosti del in nalog na podlagi normativov dela. Za skupno porabo delavcev se v povračilo
vračuna določen znesek v skladu z družbenim dogovorom.
Obveznosti, ki se poravnajo iz dohodka, in sredstva rezerv
se vračunajo v povračilo v določenem odstotku od vračunanega dohodka. Pri tem se upošteva povprečna višina takih
obveznosti v SRS, vendar brez obveznosti, ki so uvedene v
posameznih občinah.
Materialni stroški se vračunajo v povračilo v določenem
odstotku na vračunani dohodek glede na kategorizacijo šol.
Poskusi oblikovanja potroškov materialov, energije in storitev
drugih doslej niso bili uspešni predvsem zaradi neustreznega
zajemanja podatkov (knjigovodstvo), ki onemogoča vpogled v
potroške, in zato, ker dosedaj sprejeti vzgojnoizobraževalni
programi še ne določajo minimalnih pogojev za izvedbo.
Merila za amortizacijske stroške upoštevajo kot amortizacijsko osnovo vrednost osnovnih sredstev, ki jo izkazuje knjigovodstvo izobraževalne organizacije; iz amortizacijske
osnove pa je izločena vrednost nepremič nin, ki niso potrebne
za izvajanje programa vzgojnoizobraževalnih storitev.
Poskusi, da bi v usmerjenem izobraževanju amortizacijske
stroške vračunavali v povračilo na podlagi standarda osnovnih sredstev, doslej niso bili uspešni.
Domovom za uč ence se po merilih vračuna v povračilo
dohodek po enakih načelih kot šolam, vendar le za program
vzgojne dejavnosti s pripadajočim delom režije, študentskim
domovom pa za program interesnih dejavnosti študentov.
Obojim se vračuna amortizacija na podlagi knjižne vrednosti
osnovnih sredstev, za starejše objekte in za študentske telovadnice pa tudi materialni stroški za investicijsko vzdrževanje
v določeni višini. Razen materialnih stroškov, ki se delno
vrač unajo v povračilo domovom za uč ence, vse druge izdatke
oziroma stroške krijejo domovi iz oskrbnine oziroma iz stanarine. Študentski domovi, ki so bili zgrajeni s posojili, pa
posebej dobivajo še povračilo sredstev za odplač ilo anuitet.
Vsa navedena merila se nanašajo zgolj na količ inski obseg
posamezne vrste vzgojnoizobraževalnih storitev, kar pa je
lahko le ena od osnov za družbeno vrednotenje rezultatov
dela izvajalcev.
Druga osnova naj bi bila kakovost opravljenega dela, vendar merila za vrednotenje po tej osnovi kljub večkratnim
poskusom še niso oblikovana.
2.5. Uveljavljanje povrač ila izvajalcem kot
ekvivalenta za opravljeno delo
Povračilo za opravljene storitve ne pomeni več nadomestitve izdatkov šol (razen v določeni meri amortizacijskih stroškov), ampak je le eden od virov (praviloma najpomembnejši)
celotnega prihodka izobraževalne TOZD. Delavci izobraževalnih TOZD samostojno razporejajo celotni prihodek in dohodek, ne da bi bili bili vezani na namensko uporabo sredstev v
okviru postavk, na katerih je izračunana višina povračila za
opravljeni program storitev. Tako je že uresnič eno načelo
enakega povračila za enako storitev.
Po samoupravnih sporazumih o temeljih plana in tudi po
samoupravnih sporazumih o ustanovitvi PIS in Izobraževalne
skupnosti Slovenije sta obseg in dosežena kakovost opravljenih storitev podlaga za izračun višine povrač ila in poračun
akontacij, ki jih izvajalci prejemajo na plansko višino povračila, določenega ob predpostavki, da bo program storitev
izveden v dogovorjenem obsegu in v zahtevani kakovosti.
Obseg in doseženo kakovost opravljenih storitev bi bilo
mogoče ugotavljati na podlagi analize učinkovitosti dela, ki jo
je izobraževalna organizacija po zakonu dolžna vsako leto
predložiti svoji PIS.
priloga poroč evalca

2.6. Združevanje sredstev uporabnikov v
svobodni menjavi dela v PIS in po njih
2.6.1. sistem združevanja sredstev
Z letom 1981 je bil uveden nov sistem združevanja sredstev
v svobodni menjavi dela v PIS, ki je zavezal vse temeljne
samoupravne organizacije in skupnosti tako v gospodarstvu
kot v družbenih dejavnostih, da plačujejo prispevek iz dohodka v višini, ki jo določa samoupravni sporazum o temeljih
plana PIS. Letno višino prispevne stopnje določajo skupščine
PIS glede na planirano vrednost programov upoštevaje tudi
morebiten presežek oziroma primanjkljaj sredstev, združenih
v preteklem letu.
Načeloma se višina sredstev, ki naj bi jih v posameznem letu
uporabniki združili v posamezni PIS, določa na začetku leta in
se mora gibati v okvirih, določenih z družbenoekonomsko
politiko glede na gibanja družbene produktivnosti dela in
druga družbenoekonomska gibanja. Ker ta gibanja za sedaj
ne izpolnjujejo prič akovanj, na katerih so grajeni temelji planov, je nujno programe krčiti.
V ta namen skupščine PIS in Izobraževalne skupnosti Slovenije v letnih planih zmanjšujejo obseg izvajanja posameznih
planskih nalog, nekatere planske naloge pa prelagajo v naslednja leta. Največje krčenje je doslej izvedeno pri investicijah, ki so v letu 1982 ustavljene, najmanj pa so doslej krčeni
programi^ vzgojnoizobraževalnih storitev. Vendar je tudi pri
teh doseženo relativno znižanje sredstev, ker nominalna rast
teh sredstev zaostaja za rastjo inflacije. Tako se npr. v višino
povračila za storitve amortizacijski stroški v letu 1982 vračunajo po amortizacijskih stopnjah, ki so nižje od stopenj,
predpisanih z zakonom. Vračunani materialni stroški pa ne
krijejo vseh podražitev materialov, energije in storitev drugih.
Ker postaja očitno, da vseh planskih ciljev, predvidenih s
samoupravnimi sporazumi o temeljih plana PIS in Izobraževalne skupnosti Slovenije v tem planskem obdobju ne bo
mogoče doseči, je začet postopek za spremembo samoupravnih sporazumov o temeljih plana vključ no z revizijo standardov in normativov za opravljanje vzgojrioizobraževalne dejavnosti.
Višina sredstev, ki naj bi jih uporabniki združevali, je v takih
razmerah vse manj odvisna od programov, temveč je prav
obratno: višini sredstev, ki se ugotavlja neodvisno od programov, je treba prilagajati vrednosti, s tem pa tudi vsebino
programov. Globalni obseg dovoljene porabe za posamezna
področja družbenih dejavnosti se določa z letno resolucijo o
izvajanju družbenega plana SRS.
Če se med letom ugotove bistvena odstopanja od planiranih družbenoekonomskih gibanj, se postopek usklajevanja
globalov dovoljene porabe ponovi. Tako se med letom lahko
ustrezno spreminjajo tudi dogovorjene cene oziroma povračila za storitve.
PIS in Izobraževalna skupnost Slovenije usklajujejo svoje
letne plane in višino sredstev, ki naj bi jih v posameznem letu
združili uporabniki, tako da skupaj ne presežejo višine globala »dovoljene porabe« v usmerjenem izobraževanju. Pri
tem uporabljajo dogovorjena merila za usklajevanje vrednosti
programov, ki izhajajo iz predpostavke, da 60% vrednosti
programa vsake PIS zadovoljuje potrebe in interese njenih
članov, preostalih 40% vrednosti programa pa potrebe in
interese članov drugih PIS. Predpostavlja se namreč, da je v
poprečni organizaciji združenega dela zaposlenih 60% kadrov iz stroke, ki je značilna za panogo dejavnosti, preostalih
40% pa so kadri iz drugih strok. Glede na ugotovitev, da je
navedeno razmerje kadrov v PIS za kulturo in v PIS za pedagoško usmeritev obratno - 40% proti 60%, je bilo v skupni
bilanci sredstev za usmerjeno izobraževanje za leto 1981 to že
upoštevano.
2.6.2. Usklajevanje priliva in porabe sredstev
med PIS
Višina sredstev, združenih v posamezni PIS v posameznem
letu, večinoma znatno odstopa od planirane. To je tudi razumljivo, ker se fiksna merila (prispevna stopnja) uporablja na
gibljivo prispevno osnovo (dohodek), ki je odvisna od številnih faktorjev (tržne razmere, administrativni ukrepi, gibanje
produktivnosti dela idr.).
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Na ta nač in se v nekaterih PIS zbere preveč, v drugih pa
premalo sredstev. Tudi v posamezni PiS dinamika združevanja sredstev med letom ni izenačena, kar je zlasti opazno po
periodič nih obračunih, ko uporabniki obračunajo prispevke
po prispevni stopnji na ustvarjeni dohodek in poravnajo razlike. Tako iz meseca v mesec nastajajo nekje »presežki«,
drugod pa »primanjkljaji« združenih sredstev V zadnjem četrtletju se skupna višina združenih sredstev v vseh PIS skupaj
obič ajno približa planirani skupni višini, posamezne PIS pa
izkazujejo občutna odstopanja. Stanje ob koncu zadnjega
trimesečja pa še ni dokonč no, saj dokonč en obračun prispevkov s proračunom med letom vplačanih akontacij sledi šele
ob sprejemanju zaključ nih računov. Tako so dokončni rezultati realizacije prispevkov za posamezno leto znani šele v
marcu ali aprilu naslednjega leta in se razlika med planiranimi
in združenimi sredstvi šteje kot prihodek oziroma odhodek
združenih sredstev v naslednjem letu.
Nepredvidljiva dinamika in tudi višina realizacije prispevkov
je porodila med PIS svojevrstno obliko solidarnosti, kakršne
zakon ne predvideva. Nujno je namreč skupno bilanciranje in
sprotno »prelivanje presežkov« enih PIS v korist drugih, ki ne
dosegajo planirane višine združenih sredstev. Med letom to
»prelivanje« pogosto spreminja smer: posamezne PIS v enem
mesecu odstopa del sredstev drugim, v drugem mesecu od
drugih dobi. Ob koncu leta vse PIS poračunajo medsebojne
terjatve. Tako je iz prejšnjega sistema obnovljeno medsebojno prelivanje sredstev med PIS in Izobraževalno skupnostjo Slovenije na podlagi skupne bilance rie glede na višino
realiziranih prihodkov posamezne skupnosti. V primeru, da so
prihodki po skupni bilanci pod planom, vse PIS in Izobraževalna skupnost Slovenije omejijo porabo v enaki meri.
Pozitiven uč inek bilanciranja je v tem, da ni potrebno izločiti »presežkov« enih, dokler so prihodki drugih pod planom,
in s tem najemati premostitvenih kreditov.
2.6.3. Združevanje sredstev v izobraževalni
skupnosti Slovenije
Izobraževalna skupnost Slovenije ima v odnosih svobodne
menjave dela dvojno vlogo: po eni strani je institucionaliziran
okvir za samoupravno sporazumevanje v zadevah skupnega
pomena, po drugi strani pa tudi nosilka določenih nalog
skupnega pomena in dogovorjenih skupnih nalog PIS jn občinskih izobraževalnih skupnosti. Zakon že sam določ a naloge skupnega pomena, vendar dopušča, da se seznam nalog
skupnega pomena razširi s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Sredstva za opravljanje omenjenih nalog Izobraževalne
skupnosti Slovenije zagotavljajo uporabniki na različ ne načine, in sicer:
1. Uporabniki v občinskih izobraževalnih skupnostih združujejo v Izobraževalni skupnosti Slovenije sredstva za solidarno pokrivanje zagotovljenega programa osnovne šole, za
sofinanciranje investicij v osnovne šole v gospodarsko manj
razvitih občinah in za dogovorjeni program nalog, ki so skupnega pomena za področje osnovnega izobraževanja. Ta sredstva združujejo sicer v okviru prispevne stopnje za osnovno
izobraževanje.
2. Uporabniki v PIS združujejo v Izobraževalni skupnosti
Slovenije sredstva za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov naravoslovno-matematič ne usmeritve in usmeritve storitvenih dejavnosti ter prej začetih gimnazijskih programov in
tudi za izvajanje nalog, ki so skupnega pomena za usmerjeno
izobraževanje. Ta sredstva združujejo uporabniki v okviru
prispevka svoji PIS, od tam pa se v okviru skupne bilance
izločajo v korist Izobraževalne skupnosti Sle -^enij.
3. Za izvajanje tistih nalog skupnega pomena, s katerimi se
zagotavljajo splošni pogoji za napredek vzgoje in izobraževanja v SB Sloveniji, plačujejo uporabniki poseben prispevek iz
dohodka TOZD in delovne skupnosti neposredno v korist
Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Višina sredstev, ki jih uporabniki združujejo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije iz posameznega vira, se določ a na podoben način in v enakih pogojih kot višina sredstev za izvajanje
vzaojnoizobraževalni h programov PIS. Sredstva iz vsakega
vira imajo vsaka svoja bilanca in svoje omejitve in jih ni
mogoče prelivati.
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2.6.4. Ocena dosedanjega razvoja sistema
združevanja sredstev
V sistemu združevanja sredstev za izvajanje vzgojnoizobraževalnih in drugih programov v usmerjenem izobraževanju je
v primerjavi s prejšnjim sistemom dosežen očiten napredek,
ki je opazen zlasti v naslednjem:
1. Namesto prejšnje enotne prispevne stopnje, ki naj bi
ustrezala potrebam po usmerjenem izobraževanju v republiškem povprečju so uveljavljene različ ne prispevne stopnje, ki
naj bi v načelu ustrezale potrebam uporabnikov pa usmerjenem izobraževanju v poprečju posamezne PIS. S tem je odločanje o delu dohodka, namenjenem za usmerjena izobraževanja, bistveno približano delavcem in drugim delovnim ljudem,
ki ta dohodek ustvarjajo, omogočeno pa je tudi bolj neposredno usklajevanje skupnih interesov med uporabniki in izvajalci. Nov sistem združevanja sredstev je vsekakor pospešil
oblikovanje in uveljavitev PIS kot okvira za samoupravno
urejanje medsebojnih odnosov v svobodni menjavi dela med
uporabniki in izvajalci. Pospešil pa je tudi proces vključ evanja
izobraževalnih organizacij v verigo družbene reprodukcije kot
njenega enakopravnega člana na podlagi odnosov svobodne
menjave dela.
2.Namesto prejšnjega načela, prispevek plačujejo samo
TOZD gospodarskih dejavnosti, uveljavljena načela, da prispevek plačuje vsaka TOZD in vsaka delovna skupnost ne
glede na vrsto dejavnosti. S tem se usmerjeno izobraževanje
vključ uje v sistem združenega dela. Delavec v skupnih službah OZD in njihovih združenj, v družbenih dejavnostih, v
upravi in pravosodju, družbenih organizacijah in društvih in v
drugih negospodarskih dejavnostih je s tem priznan enakopraven položaj v odnosih z delavci v usmerjenem izobraževanju v skladu z njihovo odgovornostjo za lastno kadrovsko
reprodukcijo.
3. Utrjuje se načelo, da programov storitev v usmerjenem
izobraževanju ni mogoče širiti zgolj po željah ne glede na to,
kolikšen del dohodka lahko v ta namen izločijo uporabniki v
skladu s svojimi materialnimi možnostmi.
Kljub temu pa se z doseženo stopnjo razvoja ne moremo
zadovoljiti:
1. Višine obveznosti posamezne TOZD ozrima delavne
skupnosti v svobodni menjavi dela z izvajalci na področju
usmerjenega izobraževanja še ni v ustrezni soodvisnosti z
zadovoljevanjem potreb in interesov njenih delavcev na tem
področju. Za usmerjeno izobraževanje prispeva več, kdor ima
večji dohodek, ne pa, kdor zadovoljuje večje potrebe po
storitvah usmerjenega izobraževanja. Zaradi tega delavci in
drugi delovni ljudje občutijo obveznost združevanja sredstev
za usmerjeno izobraževanje predvsem kot obremenitev dohodka del dohodka, ki je izločen za delo skupnih strokovnih
služb TOZD, je obremenjen celo dvakrat.
2. Sistem združevanja sredstev na področ ju usmerjenega
izobraževanja ustvarja videz, da gre zgolj za določeno obliko
družbene porabe, ki se ji ni mogoče izogniti, ne pa za pomemben dejavnik razvoja družbenih proizvajalnih sil in kot enega
ključ nih pogojev za res družbene produktivnosti dela.
3. Ker je višina prispevne stopnje odvisna od dohodka
uporabnikov kot prispevne osnove in od vrednosti programov
storitev izvajalcev znotraj PIS, ima le-ta značaj zaprte rizič ne
skupnosti, kar podpira tendence po zapiranju PIS v krog
določ enih panog dejavnosti in po njihovi samozadostnosti.
4. Prispevek iz dohodka, kjer je dohodek tudi prispevna
osnova, ima slabo stran še v tem, da PIS lahko šele sredi leta
opredelijo višino prispevne stopnje za tisto leto in sprejmejo
letne plane. Ker z novim šolskim letom praviloma nastanejo
spremembe v programih storitev, so tudi sredi leta sprejeti
plani začasni in jih je treba že jeseni spremeniti. Tako je
dr' ončen letni plan PIS praktič no v veljavi samo zadnje dva
me . ca v letu. Zato je razumljivo, da so letni plani PJS še
vedno v slavnem le »finanč ni načrti«, podedovani še iz časov
proračunskega financiranja šol, namesto da bi planiranje v
PIS prilagodili ciklu izvajanja programov (šolska leta).
5 Sedanji sistem združevanja sredstev v svobodni menjavi
dela na področju usmerjenega izobraževanja ne spodbuja
hitrega razvoja odnosov svobodne menjave dela, dohodkovnih in drugih samoupravnih odnosov med uporabniki in izvajalci v PIS. Nasprotno, delegati v organih PIS se morajo
preveč ukvarjati s finančnimi konstrukcijami, kar odvrača
njihovo pozornost od vsebinskih vprašanj.
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3. OSNUTEK STALIŠČ IN USMERITEV
ZA NADALJNJI RAZVOJ PIS IN
DRUŽBENO-EKONOMSKIH ODNOSOV
V NJIH
Ugotovljena stopnja razvoja družbenoekonomskih odnosov
v PIS je vsekakor dobra osnova za nadaljnji razvoj odnosov
svobodne menjave dela med izvajalci in uporabniki, njihovih
storitev. V bodoče bo treba večino aktivnost na tem področju
usmeriti v dograjevanje vsebine odnosov, ne le njihove oblike.
Zato bo treba zlasti pri sprejemanju programskih zasnov za
oblikovanje vzgojnoizobarževalnih programov izpeljati široko
obravnavo, v kateri naj uporabniki opredelijo vsebino del in
nalog, ki jih bodo opravljali delavci po konč anem izobraževanju. Z vzgojnoizobraževalnimi programi udeleženci izobraževanja ne smejo pridobiti izobrazbe le za posamezne poklice,
temveč širša znanja, ki jih bodo kot delavce usposobila za
opravljanje večjih sklopov del in nalog.
Zato bo treba povečati vpliv uporabnikov na vsebino programov, ki se uresnič ujejo v PIS, ne le zaradi finančnih obveznosti, temveč zlasti zaradi učinkov, ki jih bo usmerjeno izobraževanje dolgoročno pokazalo. Tak vpliv bodo morali uporabniki uveljaviti predvsem prek strokovnih svetov PIS, ki
bodo oblikovali predloge vzgojnoizobraževalnih programov,
kasneje pa tudi prek svojih delegatov v organih PIS. Pri
sprejemanju vzgojnoizobraževalnih programov pa bo treba
posebno pozornost posvetiti določ anju pogojev za njihovo
izvedbo (kadrovskim in materialnim) ter jih uskladiti z materialnimi možnostmi uporabnikov.
Izvajalci bodo morali uporabnikom ustrezneje predstaviti
program storitev, ki so ga kadrovsko in materialno zmožni
izvesti upoštevajoč sprejete standarde in normative. Uporabniki se bodo morali ob obravnavi predloženih programov v
PIS dogovoriti z izvajalci za obseg in kvaliteto programa ter na
tej podlagi določiti višino povračila.
Za odpravo ugotovljenih slabosti in pospešitev razvoja
odnosov svobodne menjave dela na področju usmerjenega
izobraževanja je potrebno zlasti:
- doseči, da izvajalci vzgojnoizobraževalnih in drugih programov oziroma nalog oblikujejo in v okviru PIS usklajujejo z
uporabniki svoje programe storitev, ki so predmet svobodne
menjave dela;
- vzpostaviti metodologijo za tekoče spremljanje izvajanja
programov storitev;
- v PIS oblikovati in v Izobraževalni skupnosti Slovenije
uskladiti enotna merila za izdelavo analiz uč inkovitosti vzgojnoizobraževalnega dela ter doseči, da se bodo te analize
uveljavile kot instrument obračuna povračila za opravljene
storitve ne le po obsegu, ampak tudi po kakovosti;
- preveriti realnost minimalnih enotnih standardov za
opravljanje vzgojnoizobraževalnih storitev ter vztrajati, da jih
izvajalci morajo doseči; določ iti tudi minimalni standard
osnovnih sredstev kot pogoj za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti;
- oblikovati normative dela za opravljanje vzgojnoizobraževalnih storitev upoštevaje, da tudi izvajalci v usmerjenem
izobraževanju, tako kot delavci v materialni proizvodnji, bržkone še niso izrabili vseh možnosti za povečanje produktivnosti svojega dela;
- merila za vrednotenje vzgojnoizobraževalnih storitev dograjevati z normativi potroškov materialov, energije in storitev
drugih ter z normativi amortizacijskih stroškov na podlagi
standarda osnovnih sredstev.
Za večjo realnost planov PIS si bo treba prizadevati predvsem v temeljnih organizacijah in skupnostih, saj je le na
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podlagi njihovih razvojnih planov mogoče realno ugotavljati
njihove dolgoročne potrebe in interese, pa tudi^celotne družbene potrebe po usmerjenem izobraževanju. Zadovoljevanje
kratkoročnih posamič nih potreb pa naj si uporabniki in izvajalci prizadevajo zagotoviti v neposrednih odnosih svobodne
menjave dela.
Uporabniki v posamezni PIS morajo izraziti tudi svoje interese in potrebe v drugih usmeritvah ter vsaj posredno (po tej
PIS) sodelovati pri ugotavljanju in usklajevanju družbenih
potreb v teh usmeritvah. Zlasti je treba omogočiti, da bodo
uporabniki in izvajalci v vseh PIS lahko sodelovali pri oblikovanju skupne bilance družbenih potreb po pridobivanju strokovne izobrazbe.
Pri usklajevanju potreb po pridobivanju strokovne izobrazbe z materialnimi zmožnostmi uporabnikov je treba dosledno izhajati iz dejstva, da je usmerjeno izobraževanje eden od
pomembnih pogojev za hitrejši razvoj družbenih proizvodnih
sil. Prednost naj ima zato izobraževanje v usmeritvah, pomerfibnejših za razvoj tistih dejavnosti materialne proizvodnje
in družbenih dejavnosti, ki so z družbenimi plani opredeljene
kot prednostne.
Družbenih potreb po usmerjenem izobraževanju ne bi
smele opredeljevati obstoječe zmogljivosti vzgojnoizobraževalnih organizacij; te zmoeljivosti je treba nenehno prilagajati
razvijajočim se družbenim potrebam. V to smer naj bo obrnjena tudi investicijska politika, ki je doslej dajala prednost
graditvi novih kapacitet in s tem podpirala ekstenzivni razvoj
šolstva.
Za realnejše kadrovsko izobraževalno planiranje je treba
poenotiti kadrovsko informacijski sistem kot integralni del
družbenega sistema informiranja.
Sistem združevanja sredstev po različ nih prispevnih stopnjah je vnesel v odnose uporabnikov in izvajalcev nekatere
elemente svobodne menjave dela, vendar načelo ekvivalentnosti prispevka z zadovoljevanjem potreb še ni uresnič eno.
Posledica zahteve, da uporabniki v PIS izrazijo vse svoje
izobraževalne potrebe (tudi tiste, ki jih sicer zadovoljujejo v
drugih PIS) je, da uporabniki v »svoji« PIS združujejo sredstva
za zadovoljitev vseh svojih izobraževalnih potreb. Pri tem pa
bo treba uveljavljeno razmejitev potreb 60% proti 40% preveriti in po posameznih PIS uveljaviti realnejša razmerja, ki
izhajajo iz zaposlitvene strukture uporabnikov, združenih v
PIS. S tem bo tudi obveznost posamezne TOZD oziroma
delovne skupnosti v večji soodvisnosti od zadovoljevanja njenih potreb. Vsekakor bo tak sistem treba uvesti že z novim'
srednjeročnih! obdobjem.
Tako opredeljeni odnosi uporabnikov in izvajalcev bodo
nujno zahtevali tudi ustreznejše organizacijske oblike, zato
bo treba ustrezno reorganizirati obstoječe PIS kakor tudi
opredeliti koncept za hitrejši proces oblikovanja enot in temeljnih skupnosti.
V nadaljnjem dograjevanju PIS bo treba dati prednost načelu, da se posamezna PIS oblikuje kot okvir za svobodno
menjavo dela, katere predmet so programi storitev za pridobivanje strokovne izobrazbe v določeni usmeritvi v sorodnih
usmeritvah.
Ta opredelitev terja delno prestrukturiranje obstoječih PIS
in vključ itev vzgojnoizobraževalnih programov, ki so še v
delovnem področju Izobraževalne skupnosti Slovenije, v
usmeritve, za katere so PIS že ustanovljene.
Temeljne skupnosti PIS je treba organizirati za neposrednejše uresnič evanje interesov v eni od več usmeritev posamezne PIS. Na vsak način pa bo treba še temeljito preuč iti v
čem naj bo njihova dejavnost, kar velja tudi za enote PIS.
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POROČILO
Gospodarske zbornice Slovenije o
izvajanju

aktivnosti

usmerjenega

izobraževanja
POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je na seji 16. decembra 1981
sprejela sklep: »Gospodarska zbornica Slovenije naj pripravi posebno poroč ilo o izvajanju njenih aktivnosti v
zvezi s pripravami na proizvodno delo in delovno prakso, z
izobraževanjem ob delu in iz dela zlasti glede programov
usposabljanja in programov strokovnega izpopolnjevanja
ter o delovanju kadrovskih služb v organizacijah združenega dela na tem področju«. Poročilo zajema samo pregled tistih aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije, za
katere je Skupščina SR Slovenije zahtevala posebno poročilo.
I. PROIZVODNO DELO OZ. DELOVNA
PRAKSA
Gospodarska zbornica Slovenije je eden od nosilcev
nalog pri zagotovitvi pogojev za uspešno izvajanje proizvodnega dela oz. delovne prakse. Delo Gospodarske zbornice Slovenije je potekalo v skladu z akcijskim načrtom, ki
ga je sprejela Republiška konferenca SZDL in drugimi
nosilci nalog. Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije
je bil ustanovljen Koordinacijski odbor za izvajanje akcijskega načrta nalog pri uresničevanju proizvodnega dela
oz. delovne prakse, ki deluje pri Gospodarski zbornici in je
usklajeval aktivnosti in pripravil vrsto dokumentov, potrebnih za uspešno izvedbo priprav na proizvodno delo in
delovno prakso. Zbornice in splošna združenja pa so
izvedle naslednje naloge:
1. V sodelovanju s splošnimi združenji in medobčinskimi gospodarskimi zbornicami, je Gospodarska zbornica Slovenije pravoč asno pripravila seznam OZD in samostojnih obrtnikov, ki so bili pripravljeni prevzeti izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse. 'V seznam je bilo
vključ enih 750 OZD in 956 samostojnih obrtnikov.
2. Programski svet za usposabljanje kadrovskih delavcev pri Gospodarski zbornici Slovenije je pripravil 31 urni
program usposabljanja za delavce, ki z učenci izvajajo
proizvodno delo oz. delovno prakso. V organizaciji splošnih združenj, je program uspešno konč alo 4.732 delavcev
iz OZD gospodarstva.
3. Za organizatorje proizvodnega dela oz. delovne
prakse iz OZD gospodarstva, sfa bili organizirani in izvedeni dve posvetovanji. Posvetovanji sta bili organizirani v
vseh regijah in se jih je udeležilo 915 oz. 732 organizatorjev.
4. Februarja 1981 je bila v Gospodarski zbornici Slovenije pripravljena •>Informacija o pripravah na uvedbo proizvodnega dela oz. delovne prakse«, ki je poig predstavitve
.opravljenega dela, vsebovala tudi oceno stanja priprav,
predočala odprta vprašanja in nakazovala rešitve in predvidene aktivnosti oz. naloge.
5. Ob obiskih v 41 večjih OZD s področja gospodarstva,
ki jih je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije ob
sodelovanju medobčinskih gospodarskih zbornic, je bilo
ugotovljeno, da je proizvodno delo oz. delovna praksa
dobro steklo, za kar imajo največ zaslug delavci v OZD.
Odprta vprašanja, na katera opozarjajo pa morajo odgovorni nosilci nalog čimprej rešiti.
Zaradi vključevanja vedno večjega števila uč encev na
proizvodno delo, bo potrebno,sprotno reševanje nastalih
problemov, zato se bo aktivnost Gospodarske zbornice
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Slovenije, medobč inskih gospodarskih zbornic in splošnih združenj na tem področju nadaljevala. Gospodarska
zbornica Slovenije bo kot koordinator morala nameniti
posebno pozornost pripravam na izvajanje proizvodnega
dela in delovne prakse v visokem šolstvu.
II. IZOBRAŽEVANJE OB DELU IN IZ DELA
Gospodarska zbornica Slovenije je glede na njene pristojnosti in s programom dela opredeljene naloge pomagala organizacijam združenega dela predvsem pri razvijanju in izvajanju programov usposabljanja in izpopolnjevanja, sama pa razvija in izvaja programe usposabljanja
najodgovornejših delavcev v gospodarstvu.
1. Podatki kažejo, da je v OZD vedno več delavcev
vključ enih v različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja. Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodarske zbornice in splošna združenja so samostojno in
preko Skupnosti izobraževalnih centrov pomagale OZD
pri pripravi zahtevnejših programov usposabljanja, manj
pa so naredila pri pripravi programov strokovnega izpopolnjevanja za zahtevnejša dela v okviru pridobljenega
poklica.
Da bi poenotili potek in vsebino pripravništva iri strokovnega izpita pripravnikov, je na osnovi 40. člena Zakona o
delovnih razmerjih Gospodarska zbornica Slovenije pripravila in izdala •>Pravilnik o pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev v gospodarstvu«. Pripravila je tudi izhodišča za izdelavo programov strokovnega usposabljanja pripravnikov /p izdelala osnutek programa pripravništva za
nekaj znač ilnih poklicev. Organizacijam združenega dela
je posebej predoč ila, kako naj normativno uredijo pripravništvo v samoupravnih splošnih aktih, kako naj izvajajo
program pripravništva, pomen mentorstva, ocenjevanja in
organiziranja strokovnih izpitov pripravnikov. Splošna
združenja in medobčinske gospodarske zbornice so imenovala kandidate za predsednike izpitnih komisij ter
izvedla razgovor s temi kandidati o vlogi in pomenu predsednika izpitne komisije.
2. Gospodarska zbornica Slovenije organizira raznovrstne programe usposabljanja za poslovodne delavce,
delavce v zunanji trgovini, kadrovske in finanč ne delavce
ter tehniško-tehnološke delavce iz OZD. S temi programi
uresničuje svojo obvezo Iz Družbenega dogovora o uresnič evanju kadrovske politike v SR Sloveniji.
V petletnem obdobju se je v programu usposabljanja
vključ ilo 12.003 udeležencev. V pripravo in izvedbo programov je vključ enih 330 sodelavcev, ki so pretežno iz
gospodarstva. Aktualne družbenopolitične in gospodarske teme pa podajajo najodgovornejši druženopotitični
delavci iz Slovenije in Jugoslavije. Prizadevanja potekajo
za povečanje kakovosti vsebine, organizacije in izvedbe
usposabljanja.
3. Upadanje obsega izobraževanja ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe ogroža nekatera temeljna izhodišča usmerjenega izobraževanja. Med vzrok za upadanje je
poleg preslabe aktivnosti vseh odgovornih dejavnikov za
razvijanje tovrstnega izobraževanja tudi družbeno prizadevanje za odpravo preusmerjanja delavcev tehničnih poklicev v administrativne in družboslovne poklice, visoke
šolnine, še ne prilagojeni vzgojnoizobraževalni programi
tovrstnemu izobraževanju in nezainteresiranost delavcev.

priloga poroč evalca
I.

Gospodarska zbornica Slovenije bo preko kadrovskih
služb pomagala pri pripravi kadrovskih in izobraževalnih
planov OZD. Toda neposredni nosilci kadrovske funkcije
in izobraževanja kot kadrovske subfunkcije, so in ostanejo
delavci sami.
III. DELOVANJE KADROVSKIH SLUŽB V
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA

'

Iz podatkov, ki so na razpolago je razvidno, da je organiziranost in usposobljenost kadrovskih služb v OZD za delo
na vzgojnoizobraževalnem področju v povprečju slaba, saj
je prisotno tako pomanjkanje kadrov z višjo in visoko
strokovno izobrazbo kot nepopolna kadrovska zasedba in
neustrezni poklici delavcev v kadrovsko izobraževalnih
službah. Da bi se stanje spremenilo, je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila gradivo, ki obravnava kadrovsko
dejavnost v funkciji samoupravno organiziranega združenega dela in skupaj z Zvezo sindikatov Slovenije izvedla
posvetovanje o kadrovski dejavnosti v OZD. Vendar se
stanje ni spremenilo, saj sprejetim dogovorom ni sledila
ustrezna aktivnost.
Ker je v Gospodarski zbornici Slovenije vseskozi zastopano stališče, da so kadri primarni nosilci dela in razvoja,
je Gospodarska zbornica Slovenije organizirala usposabljanje najodgovornejših kadrovskih delavcev v gospodarstvu in zagotovila izdelavo opisov poklicev kadrovskih
delavcev, ki bodo služili kot kvalitetna podlaga za pripravo
programov izobraževanja na tem področju. V pripravi pa je
tudi koncept organiziranosti strokovne svetovalne pomoči
OZD na področju razvoja kadrovske dejavnosti. Cilj te
pomoč i je, da strokovnjaki, ki so v praksi dosegli kvalitetne
rezultate s svetovanjem prenašajo svoje izkušnje in pomagajo drugim OZD pri razvoju in delu kadrovske dejavnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije si bo še vnaprej prizadavala za razvoj kadrovske dejavnosti v OZD. Predvsem pa
bo potrebno spreminjati miselnost naših ljudi, od neposrednega proizvajalca, do najodgovornejšega dolavca.
Brez pomoči in skupne angažiranosti vseh družbenih dejavnikov, rezultati ne bodo kmalu izboljšani.

Skupščina SR Slovenije je na seji 16. decembra 1981 obravnavala poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82 in sprejela sklep: »Gospodarska
zbornica Slovenije naj pripravi posebno poročilo o izvajanju
| njenih aktivnosti v zvezi s pripravami na proizvodno delo in
delovno prakso, z izobraževanjem ob delu in iz dela zlasti
glede programov usposabljanja in programov strokovnega
izpopolnjevanja ter o delovanju kadrovskih služb v organizacijah združenega dela na tem področju«. V skladu s tem
sklepom se poročilo omejuje le na pregled tistih aktivnosti GZ
I Slovenije, medobčinskih gospodarskih zbornic in splošnih
>■ združenj, ki se nanašajo na vprašanja s področja usmerjenega
izobraževanja, ki so navedena v sklepu Skupščine SR Slovenije. Poroč ilo temelji na podatkih in ugotovitvah odbora za
izobraževanje kadrov, Izjav predstavnikov OZD in ugotovitev
ob obiskih v OZD.
I. PROIZVODNO DELO OZIROMA DELOVNA
PRAKSA
Gospodarska zbornica Slovenije, posebno pa splošna združenja zelo Intenzivno sodelujejo pri oblikovanju In v razpravah
o vseh programskih zasnovah za usmerjeno izobraževanje.
i Plod takega skupnega sodelovanja so tudi predlogi dani s
strani splošnih združenj, glede združevanja pretiranega števila smeri v okviru posameznih programov na višji In visoki
stopnji In njihove nadomestitve z izbirnimi predmeti, interdisciplinarnimi programi ali programi Izpopolnjevanja In specializacije. Pri odpiranju novih smeri pa Je treba predhodno
/temeljito prouč iti smotrnost uvedbe novih smeri glede na
f kratkoročne in dolgoročne potrebe po tovrstnih kadrih, kakor
tudi racionalnosti Izvedbe Izobraževalnega procesa. S proprlloga poroč evalca

IV. STALIŠČA
V dosedanjih razpravah, katerih pa je bilo mnogo v
okviru zbornič ne organiziranosti, so se na vprašanja, ki so
v ospredju izoblikovala naslednja stališča:
1. Proizvodno delo in delovna praksa mora imeti svoj
smisel v tem, da bo to delo koristno za učence in za
organizacijo združenega dela. Zato mora biti tudi celotna
zbornična dejavnost na tem področ ju usmerjena v napore,
da se v organizacijah združenega dela oblikujejo in urejajo
taki programi proizvodnega dela in delovne prakse, ki
bodo ustvarili ekonomske uč inke. S tem bodo organizacije združenega dela zainteresirane za uvedbo in izvajanje
kvalitetnega proizvodnega dela in delovne prakse, hkrati
bo pa z rezultati dela v oblikovanem dohodku podana
osnova za nagrajevanje udeležencev. Potrebno pa bo ponovno preveriti izbor OZD, katere dejansko izpopolnjujejo
tehnične in kadrovske pogoje za kvalitetno izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse.
2. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja na področju
visokega šolstva moramo preseči obstoječi nač in, da se
prav vsako izobraževanje zaključ i na različnih izobrazbenih ravneh. Da se to doseže je s programskimi zasnovami
zagotoviti vertikalno povezanost študija na vseh ravneh in
na povezavi sorodnih oziroma slič nih izobraževalnih zasnov ter ga veliko bolj kot doslej vskladiti z realnimi
potrebami gospodarstva. Izhajajoč iz sprejetega principa
kontinuiranega učenja skozi vse življenje in permanentnega izobraževanja ob delu, naj se v programih za pridobitev strokovne izobrazbe zagotovi splošna strokovna znanja za poklic oziroma stroko, potem pa nadaljuje z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem ob delu in iz
dela za pridobitev posebnih strokovnih znanj. Za izvedbo
teh stališč, se bodo Gospodarska zbornica Slovenije in
splošna združenja vključila v ponovno preverjanje vrste in
števila vseh programov s ciljem, da se odpravi razdrobljenost in podvajanje ter uvajanje novih programov povsod
tam, kjer programi ne temeljijo na ugotovljenih potrebah
dela. Nadalje se bodo zavzemala za take programske zasnove in programe, ki omogoč ajo izobraževanje širokih
profilov, izobraževanje skozi interdisciplinarni študij ter za
dopolnilno izobraževanje in usposabljanje ob delu in iz
dela.
gramskimi zasnovami se opredeljujejo podlage za določanje
vrste in števila programov. Pri tem koristno služijo nomenklature in opisi poklicev, ki jih za področje stroke pripravljajo in
sprejemajo splošna združenja. V usklajevanju programskih
zasnov so posebno splošna združenja opravila resnič no veliko delo in si še nadaljnje prizadevajo, kljub temu, da doslej
niso bila v to usmerjena. Vendar bo v bodoč e potrebno
načrtnejše In trdnejše povezovanje med predstavniki uporabnikov v posebnih izobraževalnih skupnostih in splošnimi
združenji, ne samo pri opredeljevanju in usklajevanju programskih zasnov, temveč tudi pri oblikovanju in sprejemanju
programov, usklajevanju mreže šol, planiranju obsega vpisa
na osnovi potreb po kadrih, usmerjanju vpisa in drugih ključ nih vprašanjih.
Z usklajenim akcijskim načrtom priprav na uvedbo usmerjenega izobraževanja, ki ga je sprejela republiška konferenca
SZDL Slovenije, so poleg OZD dobili konkretne zadolžitve v
zvezi z uresnič evanjem proizvodnega dela in delovne prakse
tudi Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo, Republiški komite za delo, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistič ne mladine Slovenije, Izobraževalna
skupnost Slovenije, Zavod SR Slovenije za šolstvo in Gospodarska zbornica Slovenije. Z akcijskim načrtom je predvideno, da Gospodarska zbornica Slovenije pripravi seznam
OZD materialne proizvodnje, ki naj bi izvajale proizvodno delo
oz. delovno prakso, organizira In izvede usposabljanje delavcev, ki bodo izvajali proizvodno delo oz. delovno prakso v
OZD, pripravi in Izvede program Izpopolnjevanja organizatorjev proizvodnega dela v OZD ter pripravi Informacijo o stanju
priprav za uvedbo proizvodnega dela in delovne prakse.
Pri pripravi podrobnega akcijskega načrta za izvedbo nalog
oz. zadolžitev v Gospodarski zbornici Slovenije, smo ugoto15

vili, da bo nujna stalna izmenjava informacij o stanju priprav
pogojev za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse
med vsemi nosilci nalog. Zato je Gospodarska zbornica Slovenije dala pobudo za ustanovitev koordinacijskega odbora,
ki bi kot skupno delovno telo usklajeval aktivnosti in pripravljal potrebna pojasnila in osnutke dokumentov za urejanje
proizvodnega dela in delovne prakse.*
Potem ko so vsi nosilci nalog imenovali svoje predstavnike
je bil ustanovljen koordinacijski odbor in deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije. Delo odbora je bilo obsežno in tudi
uspešno, saj koordinacijski odbor ni le usklajeval aktivnosti,
ampak so njegovi člani pripravili osnutke več pomembnih
dokumentov, brez katerih priprave na proizvodno delo in
delovno prakso ne bi uspele. Najpomembnejši taki dokumenti
so bili: »Izhodišča za programiranje, organiziranje in izvajanje
proizvodnega dela oz. delovne prakse za udeležence srednjega usmerjenega izobraževanja«, »Tolmačenje k uč nim načrtom za proizvodno delo in delovno prakso ter njihovi uporabi pri pripravi izvedbenih načrtov« in osnutek »Samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah in obveznostih pri
skupnem izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov«. Vsa
navedena gradiva so najprej obravnavali v splošnih združenjih in medobčinskih gospodarskih zbornicah, zato je bil
celoten zbornič ni sistem za izvedbo zbornič nih nalog pravočasno strokovno animiran in akcijsko usmerjen in je izpeljal
naslednje aktivnosti:
#
1. S sodelovanjem splošnih združenj, medobčinskih gospodarskih zbornic in gospodarske zbornice Slovenije, je bil
februarja 1981 pripravljen seznam OZD, v katerih naj bi se
izvajalo proizvodno delo oz. delovna praksa. Predlagane OZD
so bile vključ ene v seznam na osnovi ugodne ocene njihove
tehnološke razvitosti, urejenosti, varstva pri delu in ustreznih
kadrov za uspešno izvajanje proizvodnega dela. Pravočasno
pripravljen predlog OZD, ki naj bi izvajale proizvodno delo oz.
delovno prakso, je bil pomemben doprinos, saj so vsi nosilci
nalog usmerili svoje aktivnosti prav v predlagane OZD. So pa
bile v ta seznam vključ ene samo OZD, ki se združujejo v
gospodarske zbornice in splošna združenja; v njem ni bilo
OZD s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture
ipd., v katerih bodo uč enci tudi izvajali delovno prakso. V
seznam je bilo vključ enih 750 OZD. Zveza obrtnih združenj
Slovenije je pripravila tudi seznam 956 samostojnih obrtnikov,
ki so pripravljeni izvajati proizvodno delo oz. delovno prakso.
Toda strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti so
menili, da le nekaj obrtnikov izpolnjuje pogoje za izvajanje
proizvodnega dela in jih bo zato le nekaj deset dobilo uč ence
na proizvodno delo oz. delovno prakso.
Ker so številne OZD izrazile pripravljenost, da sprejmejo na
proizvodno delo uč ence, ki se izobražujejo po programih
različ nih usmeritev, je bil seznam izdelan po regijah, da so
medobčinske gospodarske zbornice lažje vodile priprave za
zagotovitev proizvodnega dela.
2. Programski svet za usposabljanje kadrovskih delavcev
pri Gospodarski zbornici Slovenije je marca 1981 pripravil za
delavce, ki z uč enci izvajajo proizvodno delo oz. delovno
prakso, 31-urni program usposabljanja. Program je pripravljen tako, da dobijo slušatelji poleg minimalnih pedagoških in
didaktič nih znanj, potrebnih za izvajanje tega dela vzgojnoizobraževalnega programa, tudi nekaj osnovnih psiholoških
znanj, ki so potrebna pri delu z mladino v najbolj občutljivem
obdobju. Gospodarska zbornica Slovenije je predlagala
možne predavatelje za izvedbo posameznih vsebinskih sklopov in z njimi na skupnem razgovoru opredelila pristop in
metode dela ter uporabo za slušatelje posebej pripravljenega
uč nega gradiva pri izvajanju usposabljanja. Registrirala je
tudi vse izvajalce usposabljanja po tem programu.
Nosilci organiziranja usposabljanja so splošna združenja.
Rezultati so nad prič akovanji, saj je do 1. 6. 1982 program
uspešno opravilo 4.732 delavcev iz OZD gospodarstva. Ker
imajo usposobljeni delavci ustrezno strokovno izobrazbo, so
pripravljeni delati z mladino in so družbenopolitič no aktivni,
ni bojazni, da bi prišlo v tem pogledu do kakršnihkoli motenj.
Ker je to usposabljanje stalna naloga, Gospodarska zbornica
Slovenije razmišlja o dopolnitvi oz. noveliranju sedanjega
programa usposabljanja.
* Žal se je zaradi tega v določenih sredinah uveljavilo napačno mnenje (vsaj za
določen čas), da je Gospodarska zbornica Slovenije zadolžena za reševanje vse
problematike v zvezi z uvajanjem proizvodnega dela in delovne prakse.

3. Gospodarska zbornica Slovenije je skupaj z Zavodom
SR Slovenije za šolstvo v maju 1981 pripravila in izvedla
program posvetovanja za delavce, ki bodo v OZD organizirali
in spremljali proizvodno delo uč encev v usmerjenem izobraževanju. Udeleženci posvetovanj, bilo jih je 915, so se seznanili z načinom organiziranja in smotri proizvodnega dela oz.
delovne prakse, pristopom k izbiri za učence primernih del in
nalog, z izdelavo izvedbenega uč nega načrta za proizvodno
delo ter urejanju medsebojnih pravic in obveznosti med OZD
in vzgojnoizobraževalnimi organizacijami. Na posvetovanjih
izpostavljene probleme in dane predloge za reševanje nerešenih vprašanj je Gospodarska zbornica Slovenije posredovala
odgovornim nosilcem teh nalog. Ko je jeseni 1981 Svet za
vzgojo in izobraževanje ugotovil, da so se pri uporabi uč nih
načrtov za proizvodno delo in delovno prakso pojavile nekatere nejasnosti, je Gospodarska zbornica Slovenije s pomočjo
medobčinskih gospodarskih zbornic takoj izvedla posvetovanja za organizatorje proizvodnega dela in delovne prakse v
OZD. Na osnovi gradiva: »Tolmačenje k uč nim načrtom za
proizvodno delo in delovno prakso ter njihovi uporabi pri
pripravi izvedbenih načrtov«, so bila organizatorjem posredovana poenotena stališča o uporabi uč nih načrtov za proizvodno delo, kriteriji za izbor del in nalog za uč ence 1. letnika,
navodila za pripravo načrta izvedbe za posamezno delo ali
nalogo, priporočila za razporejanje uč encev 1. letnika na
posamezna dela in naloge in sodelovanju vzgojnoizobraževalnih organizacij pri načrtovanju in izvajanju proizvodnega
dela oz. delovne prakse. V vseh slovenskih regijah se je
posvetovanj udeležilo 732 organizatorjev proizvodnega dela
in delovne prakse.
4. Februarja 1981 je bila v Gospodarski zbornici Slovenije
pripravljena »Informacija o pripravah na uvedbo proizvodnega dela oz. delovne prakse«, ki je predstavljala v bistvu
skupno informacijo vseh nosilcev nalog. Obravnaval in verificiral jo je koordinacijski odbor za izvajanje akcijskega načrta
nalog pri uresnič evanju proizvodnega dela, oz. delovne
prakse. Ker je poleg predstavitve opravljenega dela, vsebovala tudi oceno stanja prrprav, predočala odprta vprašanja in
nakazovala rešitve in predvidene aktivnosti oz. naloge, so jo
obravnavali in sklepe verificirali v Svetu za vzgojo in izobraževanje predsedstva republiške konference SZDL Slovenije in v
republiškem družbenem svetu za vzgojo in izobraževanje.
5. Da bi neposredno ugotovili kako so v OZD uporabnikov
organizirani in kako izvajajo proizvodno delo oz. delovno
prakso, evidentirali nerešena vprašanja in pomagali pri reševanju le-teh, so Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospodarske zbornice orgaizirali v začetku marca
1982 obiske v41. večjih OZD uporabnikov, v katerih so vč asu
obiskov uč enci opravljali proizvodno delo oz. delovno prakso.
Večinoma zelo pozitivne ugotovitve je koordinacijski odbor za
izvajanje akcijskega načrta nalog pri uresnič evanju proizvodnega dela oz. delovne prakse predstavil v »Poročilu o problematiki organiziranja in izvajanja proizvodnega dela in delovne
prakse«. Iz poročila je razvidno, da so splošna združenja,
medobč inske gospodarske zbornice in Gospodarska zbornica Slovenije opravile svoje naloge pravoč asno in uspešno.
Poudarjamo pa, da imajo za uspešno izvajanje proižvodnega
dela in delovne prakse največ zaslug delavci v OZD gospodarstva, ki so zagotovili materialne, prostorske, kadrovske in
druge pogoje za izvajanje proizvodnega dela in delovne
prakse. Zato je nujno, da nerešena vprašanja, na katera opozarjajo v OZD (poenotenje kriterijev za določanje nagrade
uč encem, zdravniški pregledi uč encev za opravljanje proizvodnega dela), odgovorni nosilci teh nalog čimprej rešijo.
Ker je zaradi postopnega vključ evnja vedno večjega števila
uč encev na proizvodno delo treba sproti reševati nastale
probleme, je akivnost Gospodarske zbornice Slovenije, medobčinskih gospodarskih zbornic in splošnih združenj na tem
področju še potrebna. Medobčinske gospodarske zbornice
bodo sodelovale pri usklajevanju razmestitve uč encev na proizvodno delo in pri usposabljanju organizatorjev proizvodnega dela v OZD. Splošna združenja bodo še naprej organizirala usposabljanje delavcev, ki z uč enci izvajajo proizvodno
delo oz. delovno prakso. Gospodarska zbornica bo vodila
evidenco za to delo usposobljenih delavcev in bo koordinator
priprav na izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse v
visokem šolstvu.
priloga poroč evalca
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II. IZOBRAŽEVANJE OB DELU IN IZ DELA
Večina razprav o izobraževanju ob delu in iz dela se omejuje na izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe, katerega obseg opredelijo uporabniki in izvajalci v PIS, izvajajo pa
ga izobraževalne organizacije. Toda Zakon o usmerjenem
izobraževanju opedeljuje kot usmerjeno izobraževanje tudi
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe ter usposabljanje z delom. Gospodarska zbornica Slovenije je, glede na njene pristojnosti in s programom dela opredeljene naloge, odloč ila,
da pomaga OZD predvsem pri razvijanju in izvajanju programov usposabljanja in izpopolnjevanja, sama pa razvija in
izvaja programe usposabljanja najodgovornejših delavcev v
gospodarstvu.
1. Glede na sedanjo stopnjo tehnološke razvitosti slovenskega gospodarstva se v OZD še vedno zaposli precej delavcev, ki opravljajo manj zahtevna dela, za katera se usposobijo
na samem delovnem mestu. V bistvu gre pri tem usposabjanju
za pridobivanje praktič nih znanj za opravljanje posameznih
delovnih opravil in nalog, ki jih terjajo tekoče potrebe delovnega procesa. Pri izvjanju tovrstnega usposabljanja se v OZD
kar najbolj prilagajajo lastni orgnizaciji in pogojem dela. Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodarske
zbornice in splošna združenja so samostojno in preko Skupnosti izobraževalnih centrov pomagale OZD pri pripravi zahtevnejših programov tovrstnega usposabljanja. Manj pa so
naredile tako OZD kot Gospodarska zbornica Slovenije pri
pripravi programov strokovnega izpopolnjevanja za zahtevnejša dela v okviru pridobljenega poklica.
Podatki in ugotovitve do katerih smo prišli v Gospodarski
zbornici Slovenije kažejo, da je v OZD vedno več delavcev
vključ enih tako v različ ne oblike usposabljanja, kot v izpopolnjevanje na področju kulture, samoupravljanja, družbenopolitič nega dela, ljudske obrambe in družbene samozaščite ter na
drugih področjih delavčevega družbenega delovanja in osebnega življenja. Te ugotovitve potrjujejo tudi naslednji podatki
Zavoda SR Slovenije za statistiko.
Izobraževanje delavcev v OZD
Predavanja
Tečaji inseminarji
Št.
Št.
Šolsko
Štev.
Stev.
udelež.
leto
tečajev
udelež. predavanj
69.447
5.808
114.672
7.251
1976/77
59.482
4.166
111.760
7.620
1977/78
64.927
4.481
117.703
9.714
1978/79
87.783
5.687
125.304
7.494
1979/80
113.488
5.840
131.492
8.478
1981/82
Je pa obseg in kvaliteta usposabljanja v različ nih panogah
in OZD različ na. Tudi ugotovitev, da je za odgovorne- in
strokovne kadre izpopolnjevanje in usposabljanje praviloma
organizirano med delovnim časom, za priuč e .3 delavce in
delavce z manj zahtevnimi poklici pa po opravljeni delovni
obveznosti, je vredna premisleka.
Pripravništvo, ki je v bistvu usposabljanje po pridobljeni
strokovni izobrazbi, sodi tako kot ostalo izobraževanje v sklop
tistih vprašanj, ki so prepuščena samoupravnemu urejanju.
Toda na osnovi 40. člena zakona o delovnih razmerjih (Ur. list
SRS št. 24/77) je Gospodarska zbornica Slovenije izdala Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu, s katerim podrobneje in enotneje določa potek in
vsebino pripravništva ter vsebino in postopek za opravljanje
strokovnih izpitov pripravnikov ob zaključ ku pripravniške
dobe. Pravilnik velja za delavce vseh poklicev, ki so dolžni
opravljati pripravništvo in strokovni izpit ter so zaposleni v
OZD, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in ki se po zakonu
obvezno združujejo v splošna združenja in gospodarske zbornice. Ne velja pa pravilnik za poklice oziroma stroke, za katere
je potek pripravništva in strokovnih izpitov urejen s posebnimi
predpisi.
Ker ima lahko enako delo v različ nih OZD vrsto specifič nosti, mora biti program strokovnega usposabljanja pripravnikov individualiziran in prilagojen konkretnim delovnim zahtevam v konkretni OZD. Zato ga pripravijo, sprejmejo in izvedejo
delavci sami. Vsebovati pa mora teoretič na, strokovna in
praktič na znanja, ki jih mora delavec obvladati, če hoče
uspešno opravljati delovne naloge. V pomoč OZD pri tem
delu, je Gospodarska zbornica Slovenije, pripravila izhodišča
priloga poroč evalca

za izdelavo programov strokovnega usposabljanja pripravnikov in izdelala osnutek programa pripravništva za nekaj značilnih poklicev. Organizacijam združenega dela je tudi sugerirala, kako naj normativno uredijo pripravništvo v samoupravnih splošnih aktih in kako naj izvajajo program strokovnega
usposabljanja pripravnikov. Poseben poudarek je bil dan pomenu mentorstva, izdelavi naloge, ki jo izdela pripravnik, če je
tako določeno, vodenju pripravniškega dnevnika, ocenjevanju pripravnikov in organiziranju strokovnega izpita. Pripravila in založila je tudi obrazce, ki se lahko uporabljajo pri
izvajanju pripravništva. Splbšna združenja in medobčinske
gospodarske zbornice so imenovala kandidate za predsednike izpitnih komisij ter izvedla razgovor s temi kandidati o
vlogi in pomenu predsednika izpitne komisije pri strokovnem
izpitu pripravnika.
Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodarske zbornice in splošna združenja bodo tudi v bodoče svetovala OZD pri organiziranju in izvajanju pripravništva ter sama
in prek Skupnosti izobraževalnih centrov pomagala OZD pri
izdelavi programov usposabljanja in zagotavljanju primerne
kakovosti usposabljanja in izpopolnjevanja.
2. Gospodarska zbornica Slovenije organizira raznovrstne
programe usposabljanja za poslovodne delavce, delavce v
zunanji trgovini, kadrovske in finanč ne delavce ter tehniškotehnološke delavce iz organizacij združenega dela. S temi
programi uresnič uje svojo obveznost iz Družbenega dogovora o uresnič evanju kadrovske politike v SR Sloveniji. Tako
skupaj z drugimi udeleženci tega dogovora razvija tisti del
izobraževanja v sistem usmerjenega izobraževanja, ki doslej
kot usposabljanje za najodgovornejše funkcije v gospodarstvu sploh ni bilo razvito, a je iz družbeno in gospodarsko
razvojnih razlogov nujno potrebno.
Usposabljanje poteka v treh centrih: na Brdu pri Kranju, v
Radencih in Dobrni. V petletnem obdobju se je v programe
usposabljanja vključ ilo kar 12.003 udeleženci. Med njimi je
bilo največ poslovodnih delavcev (4.793), delavcev v zunanji
trgovini s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki delujejo
doma in v tujini (2.003) ter delavcev, ki se pripravljajo za
zunanjetrgovinsko registracijo (4.813). Usposabljanje kadrovskih delavcev (156), finanč nih delavcev (198) in tehnič notehnoloških delavcev (40) se je pred kratkim šele prič elo.
Usposabljanje teh kadrov naj bi bila predvsem sestavina
kadrovske politike organizacij združenega dela. A bilo naj bi
tudi skrb celotnega združenega dela, družbenopolitičnih
skupnosti, izvršilnih teles in družbenopolitič nih organizacij,
ne nazadnje tudi skrb visokošolskih, znanstvenih in strokovnih organizacij in delavcev. Že danes je v pripravo in izvedbo
programov vključ enih kar 330 sodelavcev, to pa je 75 članov
petih programskih svetov, ki so pretežno iz gospodarstva in
255 izvajalcev programov (60 visokošolskih uč iteljev, 112
strokovnjakov iz gospodarstva in 83 družbenopolitič nih in
drugih javnih delavcev). Lani je na primer aktualne družbenopolitič ne in gospodarske teme podajalo kar 34 najodgovornejših družbenopolitičnih delavcev iz Slovenije in Jugoslavije.
Z usposabljanjem teh delavcev nastaja tako v vsebinskem,
kakor tudi v organizacijskem pogledu nov tip izobraževanja.
Udeleženci naj bi z andragoško usmerjevano samoorganizacijo pridobivali čimveč novega znanja in izkušenj v tesni
povezavi z reševanjem svojih delovnih problemov, da bi tako
bili uspešnejši pri spopolnjevanju samoupravno organiziranega dela organizacij združenega dela. S tega stališča naj bi
bilo to usposabljanje tudi družbena metoda dela pri povezovanju dela in sredstev, pri rasti produktivnosti, razvoju tehnologije in organizacije dela, pri vključ evanju v mednarodno
menjavo in svetovno gospodarstvo, skratka razvojno kakovostnih in gospodarsko ustalitvenih dejavnikov gospodarstva.
Nenazadnje naj bi tako usposabljanje predstavljalo most med
gospodarstvom in izobraževalnimi dejavnostmi, med gospodarskimi organizacijami in organizacijami usmerjenega izobraževanja.
Taka usmeritev je bila doslej pri udeležencih usposabljanja
in pri organih zbornice dobro sprejeta. Pri ocenjevanju doseženega pa sta v zadnjem času stopili v ospredje dve nalogi:
povečati kakovost vsebine, organizacije in izvedbe usposabljanja ter še bolj vključ iti usposabljanje teh delavcev v kadrovsko politiko vseh organizacij združenega dela. Edinole kakovost je lahko merilo usposabljanja. In tudi mnogi problemi, ki
ga spremljajo, bodo tako laže in trajneje rešljivi, čeravno ne
vedno brez siceršnje družbenopolitič ne zavzetosti. Med take
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probleme bo vedno sodilo smotrno kadrovanje udeležencev v
programe usposabljanja, pri čemer so do zdaj družbenopoli7
tlč ne organizacije na ravni republike in območij že precej
storile, vse več pa bi bilo treba storiti še v samih organizacijah
združenega dela,
Z dokaj razvitim usposabljanjem najodgovornejših delavcev
v gospodarstvu se zdaj naloga razširja še na usposabljanje in
Izpopolnjevanje vseh delavcev, prav posebej pa vseh strokovnih delavcev v gospodarstvu. Že doslej so zbornice z organizacijami usmerjenega Izobraževanja organizirale take programe. Zdaj so v pripravi konkretni predlogi zbornic, kako in
kakšne programe Izvajati na visokošolskih organizacijah in
drugih organizacijah usmerjenega izobraževanja za strokovno Izpopolnjevanje In specializacijo čim širšega kroga
strokovnih delavcev, da bi tako bolje In hitreje Izpeljali preosnovo In ustalitev gospodarstva.
3. Izobraževanje ob delu za pridobitev strokovne izobrazbe
že nekaj let upada. Posebej Izrazito je zmanjšan vpis že
zaposlenih delavcev v programe srednjega Izobraževanja v
šolskem letu 1981/1982. Prijave za vpis v šolsko leto
1982/1983 pa nakazujejo, da se bo tak trend nadaljeval.
V Gospodarski zbornici Slovenije je bila problematika upadanja obsega Izobraževanja ob delu obravnavana večkrat.
Ugotovljeno je bilo, da se morajo splošna združenja, medobčinske gospodarske zbornice In Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z drugimi odgovornimi dejavniki aktivneje vključiti v reševanje te problematike, saj izobraževanje ob delu za
pridobitev strokovne Izobrazbe doživlja krizo, ki je ne kaže
podcenjevati. Ogrožena so namreč nekatera temeljna izhodišča usmerjenega Izobraževanja.
Izobraževanje iz dela se doslej nI uveljavilo v večjem obsegu, ker pravno nI bilo dovolj urejeno. Zato Je nujno opredeliti Izobraževanje Iz dela ne le v predpisih s področja vzgoje in
Izobraževanja, temveč tudi v predpisih s področja delovnih
razmerij In socialne varnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije je na posvetovanjih, ki jih
je organizirala za kadrovske delavce, te opozorila na določilo
33, člena zakona o usmerjenem Izobraževanju, ki obvezuje
OZD, da najmanj enkrat letno ob|avljo vrste vzgojnoizobraževalnlh programov po katerih omogočijo delavcem izobraževanje Iz dela ali ob delu. Ugotavljamo, da to zakonsko določilo
upošteva vedno več OZD In da večkrat Izrečena trditev, da je
neizpolnjevanje 33, člena zakona o usmerjenem Izobraževanju glavni razlog, da saje obseg Izobraževanja ob delu zmanjšal, ne drži povsem, rav tako pomembni vzroki upadanja
obsega Izobraževanja ob delu so po mnenju zbornič nih organov in odgovornih delavcev v OZD tudi naslednji:
Zmanjševanje obsega Izobraževanja ob delu v neproizvodnih usmeritvah je rezultat družbenih prizadevanj za odpravo
preusmerjanja delavcev tehnič nih poklicev v administrativne
In družboslovne poklice. Ker je to zmanjšanje v skladu s
stališči, ki so jih zavzeli zbornič ni organi do Izobraževanja za
pridobitev strokovne Izobrazbe, je v Gospodarski zbornici
ocenjeno kot pozitivno.
Izobraževanje ob delu v proizvodnih usmeritvah še ni
ustrezno povečalo, ker se financira z neposredno svobodno
menjavo, Šolnine pa so zelo visoke In hitro naraščajo.
Izobraževalne organizacije niso prilagodile vzgojnoizobraževalnlh programov znanju ter delovnim In življenjskim Izkušnjam udeležencev Izobraževanja ob delu. To velja zlasti za
srednje Izobraževanje, saj je bila družbena aktivnost usmerjena pretežno v zadovoljevanje Izobraževalnih potreb mladih,
ki se vključ ujejo v Izobraževanje za pridobitev strokovne Izobrazbe pred vstopom v delo.
Mnogi delavci opravljajo dela In naloge na osnovi ugotovljenih z delom pridobljenih delovnih zmožnosti, nimajo pa
ustrezne strokovne Izobrazbe. Čeprav bi Jim v OZD omogočili
Izobraževanje ob delu, za to ne kažejo nobenega navdušenja.
V okviru samoupravne regulative še nI oblikovan sistem
napredovanja delavcev, ki bi upošteval njihovo Izobraževanje,
usposabljanje In Izpopolnjevanje.
Izhajajoč Iz spoznanja, da so kadri temeljni dejavnik gospodarskega in družbenega razvoja, bodo Gospodarska zbornica
Slovenije In splošna združenja pomagala pri pripravi kadrovskih In Izobraževalnih planov OZD, toda neposredni nosilci
Izobraževanja kot kadrovske subfunkclje so In ostanejo delavci sami. Da pa bi vsi skupaj lažje pristopili k načrtnemu
reševanju upadanja Izobraževanja ob delu za pridobitev stro18

kovne izobrazbe, bi bilo potrebno ugotoviti vse vzroke upadanja tovrstnega izobraževanja.
III. DELOVANJE KADROVSKIH SLUŽB V
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA
Ob oblikovanju sistema usmerjenega izobraževanja, ki je
predvidel tudi močno vključ evanje organizacij združenega
dela v izvajanje aktivnosti usmerjenega izobraževanja, je odbor podpisnikov družbenega dogovora o uresnič evanju kadrovske politike SR Slovenije sklenil, da je potrebno analizirati stanje kadrovske dejavnostiv OZD in razvoj te dejavnosti.
Iz analize stanja in organiziranosti kadrovskih služb, ki je
bila opravljena v juniju 1977 in je zajela 2.453 OZD je razvidno,
da ima le 36% OZD organizirano kadrovsko službo, 12% OZD
je izrazilo potrebo po organizaciji kadrovske službe, 52%
organizacij pa ni imelo organizirane kadrovske službe niti ni
izrazilo namena organizirati to službo. Podatki s stanjem 31.
3. 1980 oz. zadnjem ugotovljenem stanju v letu 1979, ki so
zajeli 3.365 samoupravnih organizacij in skupnosti iz 44 občin
v Sloveniji pa kažejo da ima 1.536* samoupravnih organizacij
oz. skupnosti ali 45,6% organizirano kadrovsko službo in od
teh ima le 406 organizirane samostojne kadrovske službe oz.
sektorje.
Razmerje med potrebami in dejansko zasedbo delavcev v
kadrovskih službah je razvidno iz analize Gospodarske zbornice Slovenije v letu 1978, ki je zajela 372 OZD:

Potrebe
Dosedanja zasedba
Razlika

Zahtevana stopnja izobrazbe
srednja
višja visoka skupaj
176
302
179
657
198
239
77
514
+22
-68
-102
-143

Podatki kažejo na znatno pomanjkanje strokovnih kadrov z
višjo in visoko strokovno izobrazbo in nepopolno kadrovsko
zasedbo. Poleg tega je pa aktualno tudi vprašanje ustreznosti
poklicev delavcev v kadrovsko-izobraževalnih službah. Po
podatkih Gospodarske zbornice Slovenije je v kadrovskih
službah 18 vrst poklicev z višjo in visoko izobrazbo, 18 vrst
poklicev s srednjo izobrazbo ter delavci z nepopolno srednjo
izobrazbo.
Glede na ugotovljena stanja, ki kažejo na slabo razvitost
kadrovskih služb in z namenom, da je v samoupravnem sistemu potrebno krepiti vlogo organizacije združenega dela
kot temeljnega dejavnika kadrovske in izobraževalne politike,
je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila gradivo, ki
obravnava kadrovsko dejavnsot v funkciji samoupravno organiziranega združenega dela.
V okviru teh priprav in kasneje v razpravi na posvetu o
kadrovski dejavnosti v organizacijah združenega dela so
opredeljena Izhodišča organiziranja, delitve In povezovanja
kadrovske dejavnosti. V tem sklopu je posebno pomembna
vsebinska opredelitev kadrovske dejavnosti in njene organiziranosti na ravni temeljne, delovne in sestavljene organizacije
združenega dela, tako v pogledu samoupravnega delovanja in
odločanja, kot v pogledu strokovnega dela in izvajanja samoupravno sprejetih nalog.
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije sta junija 1980 organizirala posvetovanje o
kadrovski dejavnosti v organizacijah združenega dela. Posvet
je opredelil nadaljnje aktivnosti v dveh smereh:
- večje angažiranjo za hitrejši razvoj kadrovskih dejavnosti
v OZD;
- Izdelati sistem izobraževanja vseh nosilcev nalog na področju kadrovske dejavnosti.
V sklepih je dogovorjeno, da se organizirajo do konca leta
1980 tudi posveti po regijah (organizator: medobčinski sveti
Zveze sindikatov Slovenije In medobčinske gospodarske

TOZD
DO
DOZO
Druge 80 In 8K
Skupaj

Skupaj Org. kadr. služb«
1.432
628
1.373
780
47
30
813
80
3.365
1.530

% udel.
43JB
57,2
78,0
10,8
48,0
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zbornice skupaj z drugimi družbenimi in strokovnimi dejavniki) o vsebini in organiziranosti kadrovske dejavnosti na
območju regije ter da se dogovorijo o ustreznih akcijah za
hitrejši razvoj te dejavnosti.
Na pobudo medobčinskih dejavnikov sta bila v okviru regij
organizirana le dva posveta. Ob velikem angažiranju Gospodarske zbornice Slovenije in republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, je posvetovanje organizirano še v petih regijah, dočim v ostalih šestih regijah kljub prizadevanju do
posvetov ni prišlo.
Kljub vsem tem posvetom kasneje ponekod ni bilo ustrezne
aktivnosti za uresnič evanje sprejetih dogovorov, tako glede
razvoja kadrovske dejavnosti, kot sistematič nega dela in skrbi
za kontinuirano delo s kadrovskimi delavci. V nekaterih regijah je celo prevladalo mnenja, da so s posvetom zaključ ene,
akcije za razvoj kadrovske dejavnosti.
Od vseh dejavnosti v OZD je kadrovska dejavnost najmanj
razvita. Ni še prodrlo preprič anje, da so kadri primarni nosilci
dela in razvoja. Zato se še ne ravnamo v skladu s spoznanji, da
le pravi človek, ki je ustrezno formiran in na pravem mestu,
lahko daje kvalitetne rezultate. Tudi na področju samoupravljanja lahko le ustrezni strokovni kadri oblikujejo kvalitetne
podlage za sprejem najustreznejših samoupravnih odločitev.
Za uveljavitev teh spoznanj in preprič anj potrebujemo kvalitetno oblikovane strokovne kadre, ki bodo sposobni v organizirani kadrovski dejavnosti spreminjati notranje odnose v
sleherni organizaciji združenega dela. Teh kadrov pa ni oz. jih
ni dovolj. Izhajajoč iz sedanjih gospodarskih razmer se v OZD
uveljavlja vrsta restrjkcij, ki najbolj prizadenejo ravno kadrovske dejavnosti. Zato je tudi v današnjem času vprašljiva nadaljnja pot razvoja kadrovskih dejavnosti v OZD.
Ugotovitv, da je v celotnam obdobju do danes (do vključ no
I. polletja letos) 126 diplomantov II. stopnje končalo kadrovsko organizacijsko usmeritev (Fakulteta za sociologijo, politič ne vede in novinarstvo), 519 diplomantov I. stopnje in 187
diplomantov II. stopnje kadrovsko izobraževalno usmeritev
(Visoka šola za organizacijo dela), kar pomeni, da so šole
usposobile vsega 832 kadrovskih delavcev, kaže na neskladje
ustreznih strokovnih kadrov in potreb po teh kadrih. Ta razkorak je toliko večji, če upoštevamo, da so diplomanti II. stopnje
kadrovsko izobraževalne usmeritve v glavnem rekrutirani iz I. 7
stopnje iste usmeritve.
Tudi posvet v juniju 1980 je opozoril na to, da nimamo
dovolj strokovnih kadrov za delo na kadrovski dejavnosti in
med drugim sprejel zaključ ek, da je potrebno organizirati
izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev, ki delajo na tem
področju. Za kvalitetno izobraževanje pa je nujno izdelati
nomenklaturo in opise poklicev teh kadrov. Gospodarska
zbornica Slovenije je v dogovoru z Odborom podpisnikov
družbenega dogovora o izvajanju kadrovske politike v SR
Sloveniji, dala v izdelavo opise poklicev kadrovskih delavcev.
Ti opisi so sedaj pripravljeni in jih bo potrebno sprejeti oz.
verificirati. Potrjeni opisi služijo kot kvalitetna podlaga za
pripravo programov izobraževanja na tem področju.
Za najodgovornejše kadrovske delavce v gospodarstvu, je
Gospodarska zbornica Slovenije organizirala usposabljanja v
Gentru na Brdu pri Kranju. Z rednim delom je Center začel ob
koncu preteklega leta."
Usmeritv, da se čim hitreje inkvalitetneje razvijejo kadrovske dejavnosti v OZD je narekovala nove aktivnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije. V pripravi je koncept organiziranosti strokovne svetovalne pomoč i OZD na področju razvoja
kadrovske dejavnosti. Cilj tega je, da strokovnjaki s posameznih področij kadrovske dejavnosti, ki so v praksi dosegli
kvalitetne rezultate pri svojem delu, prenašajo svoje izkušnje
in s svetovanjem pomagajo drugim organizacijam pri razvoju
in delu kadrovske dejavnosti. Predvidevamo, da bo GospoVe4 o tem v poglavju II točka 2

priloga poroč evalca

darska zbornica v letošnjem letu opravila priprave tako, da v
naslednjem letu ta aktivnost začne delovati:
Usmeritev, da se hitreje razvija sistem usposabljanja in
izpopolnjevanja delavcev v OZD ter da se le-tem pomaga pri
organiziranju in povezovanju izobraževalnih dejavnosti**, narekuje skupno in organizirano aktivnost celotne zbornične
organiziranosti in Skupnosti izobraževalnih centrov Zato
prek Skupnosti izobraževalnih centrov planiramo sodelovanje
pri oblikovanju in razvijanju sistema usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev v OZD s področja gospodarstva, kakor tudi
pri planiranju in izvajanju izobraževalnih aktivnosti v gospodarstvu. Prič akujemo, da bo vsebina usposabljanja oz. izobraževanja tem potom prodrla v sleherno OZD in do vseh v njej
zaposlenih delavcev.
Ob tem naj na koncu navedemo, da si bo Gospodarska
zbornica Slovenije še v naprej prizadevala za razvoj kadrovske dejavnosti v OZD. Pri tem ne gre le za vzpostavitev
organizacijskih enot (ki jih do sedaj ni bilo ali so bile nedovoljno razvite), niti ni dovolj namestitev ustreznih kadrov.
Predvsem je potrebno spreminjati miselnost naših ljudi, od
neposrednega proizvajalca do najodgovornejšega delavca v
OZD in ponekod tudi na področju družbenopolitič ne aktivnosti. Brez pomoči in skupne angažiranosti vseh družbenih
dejavnikov, rezultati ne bodo kmalu izboljšani oziroma bo
premik počasen in dolgotrajen.
IV. STALIŠČA
V dosedanjih razpravah, katerih pa je bilo mnogo v okviru
zbornič ne organiziranosti, so se na vprašanja, ki so v ospredju izoblikovala naslednja stališča:
1. Proizvodno delo in delovna praksa mora imeti svoj smisel v tem, da bo to delo koristno za uč ence in za organizacijo
združenega dela. Zato mora biti tudi celotna zbornična dejavnost na tem področju usmerjena v prizadevanja, da se v
organizacijah združenega dela oblikujejo in urejajo taki programi proizvodnega dela in delovne prakse, ki bodo ustvarili
ekonomske uč inke. S tem bodo organizacije združenega dela
zainteresirane za uvedbo in izvajanje kvalitetnega proizvodnega dela in delovne prakse, hkrati bo pa z rezultati dela v
oblikovanem dohodku podana osnova za nagrajevanje udeležencev. Potrebno pa bo ponovno preveriti izbor OZD, katere
dejansko izpolnjujejo tehnič ne in kadrovske pogoje za kvalitetno izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse.
2. Z uvedbo usmerjenega izobraževanja na področju visokega šolstva moramo preseči obstoječi način, da se prav
vsako izobraževanje zaključ i na različ nih izobrazbenih ravneh. Da se to doseže je s programskimi zasnovami zagotoviti
vertikalno povezanost študija na vseh ravneh in na povezavi
sorodnih oziroma slič nih izobraževalnih zasnov ter ga veliko
bolj kot doslej uskladiti z realnimi potrebami gospodarstva.
Izhajajoč iz sprejetega načela kontinuiranega uč enja skozi
vse življenje in permanentnega izobraževanja ob delu, naj se v
programih za pridobitev strokovne izobrazbe zagotovi
splošno strokovno znanje za poklic oziroma stroko, potem pa
nadaljuje z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem ob
delu in iz dela za pridobitev posebnih strokovnih znanj. Za
izvedbo teh stališč, se bodo Gospodarska zbornica Slovenije
in splošna združenja vključ ila v ponovno preverjanje vrste in
števila vseh programov z namenom, da se odpravi razdrobljenost in podvajanje ter uvajanje novih programov povsod tam,
kjer programi ne temeljijo na ugotovljenih potrebah dela.
Nadalje se bbdo zavzemala za take programske zasnove in
programe, ki omogočajo izobraževanje širokih profilov, Izobraževanje skozi interdisciplinarni študij ter za dopolnilno
izobraževanje in usposabljanje ob delu in iz dela.
** O tem Je govora v poglavju II točka 1
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah

in

dopolnitvah

zdravstvenem varstvu,

zakona o

z osnutkom zakona

(ESA-42)
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80) je
15. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po
kateri SR Slovenija v okviru pravic in dolžnosti republike z
zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva.
II. Ocena stanja
Zakon o združenem delu opredeljuje v 390. členu samoupravno pravico delavcev in drugih delovnih ljudi, da kottiporabniki zdravstvenih storitev skupaj z delavci zdravstvenih
organizacij v zdravstvenih skupnostih urejajo družbenoekonomske odnose v procesu svobodne menjave dela ter da
odločajo v skladu s skupnimi interesi o opravljanju zdravstvene dejavnosti in o sredstvih, ki jih za opravljanje te dejavnosti združujejo. Pri tem uporabniki in izvajalci zdravstvenih
storitev sporazumno odloč ajo poleg vrste, kakovosti in obsega storitev tudi o merilih za zagotavljanje sredstev, ki so
potrebna za njihovo opravljanje. Urejanje družbenoekonomskih odnosov še bolj opredeljuje zakon o skupnih osnovah
svobodne menjave dela, ki v 30. členu daje možnost, da se
lahko na področ ju družbenih dejavnosti s samoupravnim sporazumom določi prispevek uporabnikov za zadovoljevanje
skupnih potreb ali k plačilu za določene storitve iz svojih
sredstev. To načelo je opredeljeno tudi s prvim odstavkom 20.
člena zakona o zdravstvenem varstvu, vendar je že z naslednjim odstavkom istega člena omejeno uvajanje' te možnosti
pri uveljavljanju pravic do zdravstvenega varstva, ki jih ta
zakon zagotavlja v svojem 46. členu.
III. Razlogi za izdajo zakona
Podatki zadnjih let kažejo, da je prispevek uporabnikov k
ceni posameznih zdravstvenih storitev iz svojih sredstev lahko
uč inkovit vzgojnousmerjevalni dejavnik pri uveljavljanju pravic uporabnikov, saj lahko v dokajšnji meri vpliva na obseg
koriščenja zdravstvenih storitev. Hkrati je tudi opazen finanč ni regulator, saj zagotavlja preko 3% sredstev za zdravstvene storitve. Podatki za leto 1981 kažejo, da se je ob
uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu, zaradi oprostitve
participacije za nekaj nad 60% uporabnikov, povečalo število
prvih pregledov v ambulantah splošne medicine za 8% in v
specialistič nih ambulantah ter ambulantah medicine dela za
3%. Ob tem pa moramo upoštevati še vse zdravstvene storU
tve, ki spremljajo vsak prvi pregled: ponovne preglede, rentgenske preglede, laboratorijske storitve in zdravila, izdana na
recept. /
Sedanji pogoji združevanja sredstev v zdravstvenih skupnostih v zaostrenih gospodarskih razmerah narekujejo, da je
potrebno izkoristiti uč inke prispevkov občanov k zdravstvenim storitvam ia lastnih sredstev. Pri tem se vzgojnousmerjevalni vpliv participacije kaže predvsem v smotrnejšem načinu
uveljavljanja pravic uporabnikov, kar ima tudi zaželene finanč ne uč inke. Zaveza po razširitvi participacije za zdrav-
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stvene storitve je opredeljena tudi v resoluciji o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije v letu 1982.
IV. Nač ela, na katerih naj zakon temelji,
vsebina zakona in poglavitne rešitve
Sedanja ureditev prispevka uporabnikov k zdravstvenim
storitvam iz lastnih sredstev ni povsem usklajena z dogovorjeno socialno politiko v naši republiki, saj včasih oprošča
prispevka tiste kategorije delavcev, delovnih ljudi in občanov,
ki imajo sorazmerno visoke dohodke, hkrati pa v nekaterih
primerih zavezuje k prispevku osebe z nižjimi dohodki. V
izogib takemu stanju osnutek spremembe zakona točno opredeljuje, da bodo prispevka oproščene tiste kategorije, ki same
ne ustvarjajo ali nimajo dohodka, nadalje kategorije, za varstvo katerih je družba posebej zainteresirana, ter kategorije,
katerih zdravje je bilo z udeležbo v NOB in revolucionarnih
gibanjih ogroženo.
Posebno oprostitev obveznosti plačevanja prispevka bi veljala po novem zakonu tudi za uporabnike, ki so zboleli za
določenimi boleznimi, ki zahtevajo daljše zdravljenje, ali ki so
pod družbenim nadzorom, kot tudi tam, ko gre za izvajanje
preventivnih in zdravstveno-vzgojnih ukrepov v okviru zakonsko zagotovljenih pravic ter pri zdravljenju na domu, če gre za
storitve iz zagotovljenega programa.
Osnutek zakona predvideva, da se bodo obč inske zdravstvene skupnosti v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije
samoupravno dogovorile o merilih za oproščanje prispevka
tistim osebam, ki zavoljo svojega gmotnega položaja ne morejo prispevati k plačilu stroškov za zdravstvene storitve. S
samoupravnim sporazumom se bodo uporabniki in izvajalci
dogovorili tudi glede obveznosti uporabnikov, da prispevajo k
stroškom za tiste zdravstvene storitve, ki jih na lastno zahtevo
uveljavljajo v višjem standardu, kot bo enotno dogovorjen v
okviru republike.
V. Ocena finanč nih in drugih obveznosti
S spremembo zakona se ne nalagajo nikakršne neposredne
materialne obveznosti za organizacije združenega dela, druge
samoupravne organizacije in skupnosti in ne Za proračune
družbenopolitič nih skupnosti. Pač pa bo sprememba zakona
zahtevala od uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva,
da se samoupravno dogovorijo o potrebnih merilih in standardih.
Materialne posledice oziroma obveznosti uporabnikov
bodo znane šele, ko bodo uporabniki in izvajalci opredelili
ustrezna merila ter se dogovorili o oblikah in storitvah, za
katere bodo uporabniki prispevali, kot tudi o višini ter o
drugih pogojih prispevka.
Predlagatelj predlaga, da se v smislu sklepa Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije z dne 14.
julija 1982 in v skladu s 260. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije hkrati obravnava ta predlog za izdajo zakona in
osnutek zakona.
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem
varstvu
1. člen
V 20. členu zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS,
št 1/80 se besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom:
»Prispevka posameznih uporabnikov praviloma ni mogoče
določiti v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki ga ta zakon zagotavlja:
- novorojencem, dojenčkom ter predšolskim in šolskim
otrokom;
- uč encem in študentom usmerjenega izobraževanja, ki
niso v delovnem razmerju;
- ženskam, ko gre za kontracepcijo, porod ali za druge
ukrepe v zvezi s svobodnim odločanjem o rojstvu otrok;
- imetnikom Partizanske spomenice 1941, odlikovancem z
redom narodnega heroja in drugim borcem narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni ali čas aktivnega in
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v
dvojnem trajanju do 15. maja 1945; vojaškim invalidom in
civilnim invalidom vojne ter uživalcem stalne republiške ali
občinske priznavalnine; borcem španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939; udeležencem narodnoosvobodilnega gibanja Grčije; borcem za severno mejo v
letih 1918-1919 in slovenskim vojnim dobrovoljcem iz vojn
1912-1918; odlikovancem z redom Karadjordjeve zvezde z
meči, z redom Belega orla z meči in Zlato medaljo Obilica;
. - brezposelnim osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč po predpisih o zavarovanju za primer
brezposelnosti;
- varovancem v socialnih zavodih in prejemnikom družbenih socialnih pomoči;
- uporabnikom, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne
morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve, kar
ugotovijo občinske zdravstvene skupnosti na podlagi enotno
dogovorjenih meril v Skupnosti socialnega varstva Slovenije.«

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva pri
zdravljenju nalezljivih bolezni, pri katerih je predpisano obvezno zdravljenje, malignih rakastih obolenj, sladkorne bolezni, duševnih bolezni in živčno-mišič nih bolezni, pri preventivnih in zdravstveno-vzgojnih ukrepih v okviru zakonsko zagotovljenih pravic, ter pri zdravljenju na domu, če gre za
storitve iz zagotovljenega programa «
2? člen
Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi,,
»20. a člen
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena se občinske zdravstvene skupnosti s samoupravnim sporazumom v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije
dogovorijo o obveznostih uporabnikov, da prispevajo k plačilu stroškov za tiste zdravstvene storitve, za katere pooblaščeni delavec v zdravstveni organizaciji ni ugotovil potrebe in
jih uporabniki na lastno željo uveljavljajo,,
po drugačnem postopku, kot je enotno dogovorjen s
samoupravnim sporazumom v SR Sloveniji,
- v drugačni kakovosti, kot je enotno dogovorjena za zagotovljene pravice iz tega zakona,
- na podlagi višjih normativov, kot so enotno dogovorjeni
za storitve iz zagotovljenega programa,«
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Sedanja opredelitev drugega odstavka 20. člena zakona o
zdravstvenem varstvu ni bila usklajena z dogovorjeno socialno politiko v naši republiki, saj je po eni strani oproščala
obveznosti prispevanja k stroškom za posamezne zdravstvene storitve iz lastnih sredstev tiste kategorije, ki so glede
na svoje dohodke sposobne plač ati prispevek, ob hkratnem
obremenjevanju tistih kategorij, ki tega ne zmorejo. Zato se
predlaga odprava tega odstavka.
Namesto tega novo besedilo drugega odstavka oprošča
obveznosti plačevanja prispevka kategorije, ki ne ustvarjajo
ali nimajo dohodka, nadalje kategorije, katerih zdravstveno
varstvo je v posebnem družbenem interesu, ter kategorije,
katerih zdravje je bilo zaradi udeležbe v NOB in revolucionarnih gibanjih ogroženo. Drugi odstavek še posebej zavaruje
osebe, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne morejo prispevati k stroškom za zdravstvene storitve.
Besedilo tretjega odstavka oprošča obveznosti prispevanja
k plač ilu stroškov za zdravstvene storitve bolnike, obolele za
določenimi dolgotrajnimi boleznimi ali za boleznimi, ki so pod
družbenim nadzorom, kot tudi pri izvajanju preventivnih in
zdravstveno-vzgojnih ukrepov v okviru zakonsko zagotovljenih pravic ter pri zdravljenju na domu, če gre za storitve iz
zagotovljenega programa.
Novi 20. člen zadolžuje uporabnike in izvajalce v občinskih
zdravstvenih skupnostih, da s samoupravnim sporazumevapriloga poroč evalca

njem v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije opredalijo
enotne slovenske standarde za zdravstvene storitve ter dogovorijo obveznost uporabnikov, da prispevajo k plač ilu stroškov za tiste zdravstvene storitve, ki jih na lastno zahtevo
uveljavljajo v drugač nem standardu, kot ga opredeljuje samoupravni sporazum, Te opredelitve temeljijo na določbi 28.
člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela.
Ta zakon ne ureja vseh vprašanj v zvezi s participacijami
uporabnikov, ampak podaja le zakonske podlage za njeno
urejanje za storitve iz zagotovljenega programa. Skladno z
določili 46. člena zakona bodo konkretne višine prispevka k
stroškom za zdravstvene storitve ter merila za izvedbo 7.
alinee novega drugega odstavka in drugih določil iz osnutka
tega zakona občinske zdravstvene skupnosti enotno uredile s
samoupravnim sporazumom v okviru Zdravstvene skupnosti
Slovenije. S tem sporazumom se bodo tudi dogovorile glede
doplač ila uporabnikov, če ti uveljavljajo pravice do zdravstvenega varstva po drugač nem standardu, kot bo enotno dogovorjen za zagotovljen program v SR Sloveniji. V istem sporazumu bodo upoštevale tudi stališča in ugotovitve Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije in skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki so jih sprejeli ob
razpravi o informaciji o izvajanju zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji. Nekatera od teh se ne nanašajo na zakonsko zagotovitev pravic in jih zato osnutek tega zakona tudi ne ureja.
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Določ be zakona o zdravstvenem
varstvu, ki se z zakonom o
spremembah in dopolnitvah
spreminjajo oziroma dopolnjujejo
20. člen
S samoupravnim sporazumom ali pogodbo se lahko določi,

da prispevajo posamezni uporabniki za zadovoljevanje skupnih potreb k plačilu za določene zdravstvene-storitve iz svojega osebnega dohodka oziroma iz drugih svojih sredstev.
Prispevka posameznih uporabnikov ni mogoče določiti v
zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenega varstva, ki jih
zagotavlja ta zakon (prvi odstavek 8. člena in 46. člen).

POROČILO
o

uresnič evanju

obrtnega zakona

Povzetek
Skupščina SR Slovenije je 27. januarja 1982 sprejela
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona in istoč asno naložila Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da z osnutkom zakona predloži
poročilo o uresničevanju tega zakona z oceno nekaterih
predvidenih rešitev.
"
Poročilo o uresnič evanju obrtnega zakona predvsem
povzema ugotovitve in navaja probleme, ki so bili podani v
širokih razpravah na terenu ter v gradivih raznih organov
in organizacij združenega dela.
1. Obrtni zakon (Uradni list SR S, št. 1/79) ureja samostojno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, v opravljanju
gospodarske dejavnosti s področ ja obrti, gostinstva, avtoprevozništva, brodarskih dejavnosti ter v prodaji na
drobno. Prvotni zakon iz leta 1973 je bil v letu 1979
usklajen z določ ili ustave in zakona o združenem delu. Pri
izvajanju določ il obrtnega zakona so se pojavili določeni
problemi, ker nekatere zadeve niso dovolj jasno določ ene
ali so nedorečene in ker ponekod pravna ureditev zavira
hitrejšo rast osebnega dela s sredstvi v lasti občanov. Te
zadeve so predvsem naslednje:
- Obrtni zakon noposredno ne omejuje tlorisne površine oziroma velikosti poslovnih prostorov samostojnega
obrtnika, marveč je ta omejitev v naravi samostojnega
osebnega dela. Razprava o predlogu sprememb in dopolnitev zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
pa je odprla vprašanja administrativnega določanja površine poslovnih prostorov in njihovega obveznega podružbljanja ob prenehanju opravljanja obrti. To je vneslo
določen nšmir med lastnike poslovnih prostorov, kar zavira vlaganja v nakupe, gradnjo ali povečanje poslovnih
prostorov.
- Družbeni dogovor o merilih in nač inu za ugotavljanje
osebnih dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali druge gospodarske dejavnosti,
intelektualne ali negospodarske dejavnosti (Uradni list
SRS št. 2/75 in 2/77) določ a višino osebnega dohodka
samostojnega obrtnika, ki se mu priznava. Višina tega
osebnega dohodka je zaradi neustreznih meril postala
prenizka in je v večini primerov nižja od osebnih dohodkov
delavcev, ki so zaposleni pri samostojnem obrtniku.
- Odnosi med samostojnim obrtnikom in delavci, ki so
pri njem zaposleni, so urejeni s pogodbo, ki bi morala
temeljiti na kolektivni pogodbi med Republiškim odborom
sindikata delavcev Slovenije in Zvezo obrtnih združenj
Slovenije. Individualne delovne pogodbe v več primerih ne
upoštevajo določil kolektivne pogodbe ali pa se v praksi
ne izvajajo. Zato bi bilo potrebno zaostriti nadzor nad
izvajanjem teh pogodb.
- Dileme so tudi v postopku za izdajo obrtnega dovoljenja in sicer ali neka dejavnost, ki jo delovni človek želi
opravljati, sodi med tiste, ki jih po obrtnem zakonu lahko
opravlja.. Predvsem pa so dileme v primerih, ko nekdo želi
opravljati več dejavnosti.
Problemi šo tudi pri ugotavljanju, ali so poslovni pro-

stori primerni za opravljanje dejavnosti, kar velja predvsem, ko so ti prostori v stanovanjskih stavbah.
2. V drobnem gospodarstvu v SR Sloveniji dela 80.700
delavcavali okoli 418 na 10.000 prebivalcev. V primerjavi z
razvitejšimi državami je to število še vedno zelo nizko. Od
skupnega števila odpade dobra tretjina na delavce v družbenem sektorju, ostali pa delajo v zasebnem sektorju.
Število delavcev v zasebnam sektorju je sicer v stalnem
porastu, vendar še vedno odpade na obratovalnico le 1,29
delavca.
Kljub porastu števila obratovalnic in delavcev v drobnem gospodarstvu stanie še vedno ni zadovoljivo. Primanjkuje proizvodov in storitev za domač i trg in za izvoz
ter za zamenjavo izdelkov, ki se uvažajo. Vzroki za počasen razvoj so predvsem premajhno število uč encev v obrtnih dejavnostih, relativno večja socialna in družbena varnost v družbenem sektorju ter težave pri osnovanju obrtne
delavnice predvsem glede zagotovitev sredstev in poslovnih prostorov. Deficitarnost storitvenih dejavnosti je tudi
posledica vse večjega opravljanja del za proizvodnjo oziroma prehod v proizvodno dejavnost, ki zagotavlja stabilnejši zaslužek v kooperaciji s proizvodnimi OZD.
Samostojna obrt se v izvozu vključ uje preko proizvodnih
in trgovskih organizacij združenega dela. Organiziranost
na izvoznem področju se v zadnjem času zboljšuje in
obstajajo precejšnje možnosti za povečanje izvoza in to
predvsem preko obrtnih zadrug.
Zadružništvo se na obrtnem področju v zadnjih dveh
letih pospešeno razvija, saj se je število zadrug podvojilo od 20 na 40. Hitrejši razvoj zadrug onemogočajo predpisi
o omejevanju investicij v gradnjo poslovnih prostorov.
3. V SR Sloveniji je 24 pogodbenih organizacij združenega dela. Njihovo število že nekaj let stagnira. V celoti
dosegajo precej boljše poslovne rezultate kot družbene
obrtne organizacije.
Motivi za ustanovitev pogodbenih organizacij so bili pri
samostojnih obrtnikih predvsem, da so dosegli maksimalen obseg poslovanja in so se zaradi nadaljnjega razvoja,
pa tudi zagotovitve doseženega ugodnegš položaja odločili za ustanovitev pogodbene organizacije.
Interes za ustanovitev novih pogodbenih organizacij pa
zavirajo predvsem zahtevne formalnosti glede sestave in
sprejema ustanovitvene pogodbe in vseh nadaljnjih samoupravnih aktov.
V zvezi z vloženimi sredstvi je tu treba poudariti revalorizacijo vloženih sredstev, ki je zakonsko urejena le v pogledu osnovnih sredstev, medtem ko se denarni del združenih sredstev bodisi v osnovna ali obratna sredstva ne
revalorizira. Nadaljnja ovira je obveza vnosa zemljišča in
poslovnih prostorov s strani ustanovitelja v pogodbeno
organizacijo zlasti kadar so sestavni del domačije obrtnika.
Pospešenč širjenje te oblike povezovanja osebnega
dela z združenim delom oziroma prehajanja v združeno
delo je tudi posledica premajhne aktivnosti organizacij
združenega dela, obč in ter nezadostna usmerjenost bank
za pospeševanje razvoja teh organizacij.
priloga poroč evalca
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1. 0. UVOD
1.1. Skupščina SR Slovenije je 27. januarja 1982. leta sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta naložila Izvršnemu
svetu, da ob predložitvi osnutka zakona pripravi poročilo o
uresnič evanju obrtnega zakona s celovito oceno predvidenih
rešitev v zvezi s povečanjem števila delavcev, valorizacijo
denarnega dela obratnih sredstev in druge rešitve, na katere
so opozorila delovna telesa zborov in delegati v svojih razpravah.
V novembru 1978 je bila Skupščini SR Slovenije skupaj s
predlogom obrtnega zakona predložena v razpravo »Razvojna problematika drobnega gospodarstva v SR Sloveniji
(ESA-166)«, ki je celovito obravnavala razvojno problematiko
združenega in osebnega dela. Zato je v tem poročilu podana
le ocena razvoja samostojnega osebnega dala v opravljanju
gospodarskih dejavnosti, obrtnih zadrugah in pogodbenih
organizacijah združenega dela ter povzetek ugotovitev, ki
izhajajo iz ocene položaja na terenu ter posameznih gradiv
Zveze obrtnih združenj Slovenije, Republiškega odbora sindikata delavcev obrti Slovenije, Splošnega združenja drobnega
gospodarstva ter razprave in poročila z območnih posvetov o
drobnem gospodarstvu, ki so jih organizirali med 23. majem
in 18. junijem 1981 Skupnost slovenskih občin in Republiški
komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo ob sodelovanju Republiške konference Socialistič ne zveze delovnega
ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske
zbornice Slovenije, Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, mnenj in predlogov Komiteja Izvršnega sveta za osebno
delo, odgovorov in podatkov nekaterih anketiranih občin,
kakor tudi iz spremljanja problematike razvoja samostojnega
osebnega dela pri reševanju zadev v upravnem postopku,
opravljanju upravnega nadzora ter nuđ enju strokovne pomoči.
2.0. PRAVNA UREDITEV SAMOSTOJNEGA
OSEBNEGA DELA S SREDSTVI V LASTI
OBČANOV
2.1. Že obrtni zakon iz leta 1973 (Uradni list SRšt. 26/73), ki
je bil sprejet na podlagi ustavnih amandmajev, ter v duh.
načel, ki jih je prinesla nova ustava. Nekatere pomanjkljivosti
in nedorečenosti navedenega zakona so bile pogosto ovira
pri urejanju družbenoekonomskih odnosov s samoupravnimi
sporazumi in družbenimi dogovori, kar daje osebnemu delu
podlago za dosledno uresnič evanje zakona, stabilnost pravnega sistema in pravno varnost delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in s sredstvi, ki so lastnina občanov,
opravljajo gospodarske dejavnosti.
Noveliran obrtni zakon v letu 1979 predstavlja torej kontinuiran proces v dograjevanju izvirne republiške zakonodaje
in konkretizacijo z zakonom o združenem delu podrobneje
razdelanih in razčlenjenih ustavnih načel, zlasti o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistem samoupravno združenega dela, o njegovem združevanju v obrtne zadruge, o
poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela ter
o njegovem preraščanju v pogodbene organizacije združenega dela.
Obrtni zakon (Uradni list SRS št. 1/79) ureja samostojno
osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, v opravljanju
gospodarskih dejavnosti s področja obrti, gostinstva, avtoprevozništva, brodarske dejavnosti in prodaje na drobno.
Zakon zagotavlja ustavno načelo o zajamčeni svobodi samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, in njegovega povezovanja v sistem samoupravno
združenega dela in v skladu z določbami zakona o združenem
delu ureja tista razmerja, pravice, obveznosti in odgovornosti
delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom opravljajo
določene dejavnosti, s katerimi se opredeljujejo njihovi družpriloga poroč evalca

benoekonomski položaji. Pri določanju pravic, dolžnosti in
odgovornosti delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarske dejavnosti z osebnim delom in pri urejanju družbenoekonomskih odnosov na tem področju, ima značaj »matič nega
zakona« glede na določbe v posebnih zakonih in predpisih,
kjer le-ti zadevajo področje samostojnega osebnega dela.
Zato zakon kompleksno ureja institucionalne oblike samostojnega osebnega dela, pogoje za opravljanje določenih
gospodarskih dejavnosti, vrste in obseg oziroma omejitve v
opravljanju dejavnosti ter lastninske pravice na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki se uporabljajo pri opravljanju
dejavnosti s samostojnim osebnim delom po tem zakonu.
2.2. Po sprejetju obrtnega zakona, s katerim se normativno
ureja samostojno osebno delo s sredstvi v lasti občanov, so
bili sprejeti še nekateri predpisi kot pravilnik o strokovni
usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti, odloki občinskih skupščin o prodaji na drobno, o
opravljanju gospodarskih dejavnosti kot postranski poklic in
odloki o poslovnem času obratovalnic določenih dejavnosti.
Poleg tega pa so se za vsako leto posebej s predpisi določale
stopnje revalorizacijske vrednosti osnovnih sredstev.
3.0. NEKATERA VPRAŠANJA PRI IZVAJANJU
OBRTNEGA ZAKONA
3.1. Že ob sprejetju obrtnega zakona v letu 1979 so bila v
republiškem družbenem svetu za vprašanja družbene ureditve in v Republiškem svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko obravnavana med drugim tudi vprašanja glede
omejitve velikosti poslovnih prostorov. Na podlagi mnenj in
stališč obeh republiških svetov je bila v 6. členu obrtnega
zakona sprejeta omejitev lastninske pravice na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih. Po tej določbi je površina poslovnih prostorov v lasti samostojnega obrtnika odvisna od ekonomske in tehnič ne narave samostojnega opravljanja njegove
dejavnosti z osebnim delom in z dopolnilnim delom drugih
oseb. V četrtem odstavku cit. člena obrtnega zakona je tudi
določeno, da le promet s poslovnimi prostori ureja poseben
zakon. V obeh republiških svetih je namreč prevladalo mnenje, da lastninske pravice nad poslovnimi prostori ne bi kazalo administrativno omejevati s podzakonskimi akti. Tako
omejevanje 'naložb v razvoj poslovnih prostorov bi bilo v
neskladju z osnovnimi usmeritvami v razvoju osebnega dela.
Družbenim nosilcem osebnega dela so odprte možnosti, da
se v skladu ž razvojem tehnič no-teh no loške osnove svojega
dela povezujejo in združujejo v pogodbene organizacije združenega dela. Administrativno omejevanje naložb v poslovni
prostor bi take možnosti združevanja omejevalo.
Ekonomič nost pri uporabi in izrabi poslovnih prostorov je
možno usmerjati s politiko, ki opredeljuje sredstva, na katera
se priznavajo amortizacijski stroški in stroški vzdrževanja ter
pri politiki obdavčenja. V primeru, če nosilec osebnega dela
preneha z obrtno dejavnostjo, ostanejo poslovni prostori v
zasebni lasti.
Ob razpravah o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih seje
ponovno odprlo vprašanje administrativnega določanja površine poslovnih prostorov in obveznega podružbljanja teh prostorov, ko obrtnik preneha z opravljanjem svoje dejavnosti.
Razprava o tem je vnesla določen nemir med lastnike poslovnih prostorov, kar destimulira obrtnika oziroma delovne
ljudi, ki imajo namen opravljati obrtno dejavnost, za nakup,
gradnjo oziroma povečanje poslovnih prostorov.
Za nakup opreme in poslovnih prostorov se samostojnim
obrtnikom z občinskimi predpisi omogočajo davčne olajšave
in najetje kreditov. Banke v večini primerov samostojnim
obrtnikom kreditirajo nakup poslovnih prostorov in opreme
ter kratkoročne obratne kredite. Tudi zainteresirane organizacije združenega dela nudijo samostojnim obrtnikom kredite
za nakup opreme.
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3.2. Za družbenoekonomski položaj samostojnih obrtnikov
je bistvenega pomena priznavanje osebnega dohodka obrtnika po družbenem dogovoru o merilih in načinu za ugotavljanje Osebnih dohodkov občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne in druge gospodarske dejavnosti, intelektualne ali negospodarske dejavnosti (Uradni list SRS št.
2/75 in št. 2/77). Po tem družbenem dogovoru ima samostojni
obrtnik v večini primerov priznan nižji osebni dohodek kot pri
njem zaposlen delavec. Zato ga je nujno potrebno spremeniti
in postavke prilagoditi razvoju.
3.3. Samostojni obrtnik izjemoma lahko uporablja dopolnilno delo omejenega števila delavcev v dejavnostih, ki jih
določ a zakon, kadar to opravič uje narava dejavnosti in družbene potrebe. Dopolnilnega dela drugih ni mogoče uporabljati na način in pod pogoji, ki bi omogočali prilaščanje
presežnega dela teh delavcev.
Izhajajoč iz družbenih potreb po razvoju obratovalnic in
samostojnih obrtnikov in po zaščiti delavcev, ki delajo v teh
obratovalnicah, so bile sklenjene kolektivne pogodbe, s katerimi je bil zgrajen in uveljavljen sistem oblikovanja osebnih
dohodkov in drugih nadomestil delavcem, ki so sorazmerna z
uspehom njihovega dela in osebnim prispevkom k uspehu in
razvoju obratovalnice, ki so ga dali s svojim skupnim živim in
minulim delom v njej.
V letu 1981 je bila sklenjena nova kolektivna pogodba
(Uradni list SRS št. 16/81), ki sta jo sklenila Republiški odbor
sindikata delavcev obrti Slovenije in Zveze obrtnih združenj
Slovenije. Vendar"po mnenju sindikatov, ki temelji na oceni
stanja po občinah, to področje še vedno ni v celoti ustrezno
urejeno. V praksi se kaže to zlasti pri uveljavljanju meril za
udeležbo delavcev pri dohodku obratovalnice.
Poslovanje in planiranje dohodka v obratovalnici je namreč
odvisno od obrtnika in drugih pogojev gospodarjenja, kar vse
vpliva na višino ustvarjenega čistega dohodka. Zato je taka
merila v individualnih pogodbah o delovnih razmerjih težko v
naprej določati. Izboljšanje pri izvajanju o delovnih razmerjih
bomo dosegli le z ustreznejšim nadzorom po inšpekciji dela.
Za hujše kršitve ter neizvajanje pogodb o delovnih razmerjih
bi kazalo zaostriti kazni in v težjih primerih celo prepovedati
samostojnemu obrtniku za določen čas uporabljati dopolnilna dela drugih delavcev.
Kolektivna pogodba upošteva tudi določbe drugega odstavka 32. člena zakona o združenem delu ter 18. in 130. člena
obrtnega zakona, 18. člen obrtnega zakona določa, da samostojni obrtniki, ki trajneje sodelujejo z organizacijo združenega dela, odločajo v okviru tega sodelovanja enakopravno z
delavci organizacije združenega dela o skupnih zadevah in
soodločajo o delitvi skupaj ustvarjenega dohodka, tako da so
pri njem udeleženi glede na to, koliko so k njemu prispevali.
Pri tem pa pojem »soodločanja« ni pravno preciziran in se
lahko različ no tolmači.
Posebnega pomena za ureditev odnosov med samostojnim
obrtnikom in njegovimi delavci v razmerjih trajnejšega sodelovanja z organizacijo združenega dela pa je določba 130.
člena obrtnega zakona, po kateri morajo biti v okviru tega
združevanja delavcev pri samostojnem obrtniku zagotovljena
»v načelu enake pravice, kot gredo samostojnemu obrtniku
na podlagi združevanja njegovega dela.
V praksi pa ni primera, da bi organizacija združenega dela
ali obrtnik, ki z njo poslovno sodeluje, terjala uveljavitev
pravic iz trajnega poslovnega sodelovanja, odločanje o skupnih zadevah z delavci organizacije združenega dela in soodločanje o delitvi skupaj ustvarjenega dohodka. Zato te pravice
tudi niso prenešene na delavce, ki jih zaposluje samostojni
obrtnik.
3.4. V postopku za izdajo obrtnega dovoljenja se često
pojavljajo dileme, ali sodi neka dejavnost, ki jo želi delovni
človek opravljati, med tiste gospodarske dejavnosti, ki jih je
mogoče opravljati v okviru obrtnega zakona. Problem nastane tudi takrat, ko želi samostojni obrtnik opravljati dve ali
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več dejavnosti. Po določbi 3. odstavka 8. člena obrtnega
zakona lahko namreč samostojni obrtnik poleg glavne dejavnosti, za katero je izdano obrtno dovoljenje, opravlja tudi
stranske dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje glavna dejavnost, če izpolnjuje zanje predpisane pogoje.
Pogosto se pojavlja vprašanje o primernosti poslovnih prostorov za opravljanje gospodarskih dejavnosti in o ustreznosti
strokovne izobrazbe za opravljanje le-teh. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti, ki predpisuje pogoje glpde strokovne usposobljenosti, in jih mora delovni človek izpolnjevati za samostojno opravljanje del oziroma nalog v okviru določenih gospodarskih dejavnosti, je te nejasnosti odpravil. Glede poslovnih prostorov pa se uporabljajo smiselno predpisi', ki veljajo
za organizacije združenega dela. Ti predpisi pa se v praksi
največkrat pretogo uporabljajo. Inšpektorji pri tem ne upoštevaje dovolj specifič nosti samostojnega osebnega dela tudi
kadar obrtnik ne zaposluje delavcev. Pradpise o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev se uveljavlja tudi za
opravljanje gospodarskih dejavnosti kot postranski poklic.
Posledice se kažejo v neregistriranem opravljanju obrtnih in
drugih gospodarskih dejavnosti, v upadanju domače in
umetne obrti in v širjenju šušmarstva.
Iz številnih vprašanj pristojnih občinskih upravnih organov
in samostojnih obrtnikov, ali je mogoče neko dejavnost uvrstiti med tiste, za katere sme občinski upravni organ na
podlagi predpisa občinske skupščine dovoliti zaposlitev več
kot 5 delavcev, se kaže interes po povečanju cenzusa števila
delavcev.
4.0. SAMOSTOJNO OSEBNO DELO KOT DEL
DROBNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI IN
RAZLOGI, KI OVIRAJO HITREJŠI RAZVOJ
4.1. Drobnemu gospodarstvu in v njegovem okviru samostojnemu osebnemu delu je bil dan poudarek v srednjeročnih
planih občin in republik. Sprejetje bil tudi družbeni dogovor o
pospešenem razvoju drobnega gospodarstva. Vse to je
vzpodbudilo delovne ljudi k širjenju zmogljivosti in ustanavljanju novih obratovalnic. V drobnem gospodarstvu združenega dela in zasebnega dela je okoli 80.700 delavcev ali okoli
418 na 10.000 prebivalcev. V mali industriji (do 125 delavcev)
in v obrti (251 enot) dela 25.502 delavcev, v 24 POZD in 640
delavcev, v obrtnih zadrugah (delavci zadruge) 497 delavcev.
Skupaj v združenem delu dela 26.639 delavčev. Slabi dve
tretjini od skupnega števila delovnih ljudi v drobnem gospodarstvu odpade na zasebni sektor z okoli 53.000 delavci ali za
okoli 6.700 delavcev (lastniki obratovalnic 4.237 in 2.461 delavci) več kot v 1979. letu. V zasebni obrti je zaposlenih 33.405
delovnih ljudi (14.555 lastnikov obratovalnic in 18.850 delavcev), v gostinstvu 4.714 (2.180 lastnikov in 2.534 delavcev), v
avtoprevozništvu 7.238 (6.989 lastnikov in 249 delavcev), v
brodarski dejavnosti 4 (3 lastniki in 1 delavec) ter v prodaji na
drobno 165 (115 lastnikov in 50 delavcev). Poleg tega pa
opravlja gospodarske dejavnosti še 7.701 delovnih ljudi in
občanov kot postranski poklic. V teh podatkih pa niso všteti
delovni ljudje, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, in ne
gospodinjstva, ki sprejemajo goste na prenočevanje in jim
nudijo hrano in pijačo.
V zadnjih dveh letih se je tudi povečalo število oseb, ki
opravljajo obrt kot postranski poklic, in sicer od 6.408 na
7.701, zmanjšalo pa se je število samostojnih avtoprevoznikov
od 7.281 na 6.989.
V letih od 1979 do konca leta 1981 je bilo ustanovljenih
4.237 (obrt, gostinstvo, avtoprevozništvo in prodaja na
drobno) novih obratovalnic. Hkrati pa se je povečalo tudi
število delavcev v dopolnilnem delu, in sicer od 18.763 na
21.684 ali za 2.921 delavcev.
V strukturi slovenskega gospodarstva so še velike neizkoriščene možnosti za razvoj samostojnega osebnega dela, zlasti
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v primerjavi z z razvitostjo drobnega gospodarstva v bolj
razvitih državah.
Po predhodnih podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko
za leto 1981 pride le 1.29 delavcev na eno obratovalnico. V 12.
občinah je le od 24 do 49 samostojnih obrtnikov na 10.000
prebivalcev; v 35 občinah je od 50 do 99 obrtnikov, v 12.
obč inah od 100 do 149 obrtnikov. Le v občini Domžale je 190
obrtnikov ali 8 krat več kot npr. v Hrastniku, ki ima na 10.000
prebivalcev le 24 obrtnikov ali 2,4 na 1.000 prebivalcev.
4.2. Kljub trdnim osnovam za razvoj samostojnega osebnega dela in njegovega povezovanja v sistem samoupravnega
združenega dela in nekaterim vidnim rezultatom, ki smo jih
dosegli, na tem področju nismo izrabili širših možnosti za
njegov hitrejši razvoj. Nismo odpravili deficita ponudbe proizvodov in storitev za domači trg za potrebe občanov in še
posebej za izvoz ter v osvajanju izdelkov, ki so se doslej
uvažali, a bi jih lahko izdelali samostojni obrtniki.
Vzrokov za razmeroma počasen razvoj samostojnega osebnega dela pa je še več. Le-ti se tudi zelo razlikujejo v posameznih območjih krajih z bolj ali manj razvitim gospodarstvom, to je industrijo, trgovino in turizmom, zlasti pa glede
na specifič nosti urbane razvitosti nekega kraja. Zato ni naključ je, da se tam, kjer se hitreje razvija industrija določenih
dejavnosti, hitreje razvijajo tudi obrti v teh dejavnostih oziroma dejavnostih s sorodnim tehnološkim obeležjem. Prav
tako se naglo spreminjajo tudi dejanske potrebe po določenih
dejavnostih glede na porabo vedno novih trajnih dobrin in
tistih, ki jih narekujejo razvoj kooperacije z industrijo in čedalj
zahtevnejše tržišče. Zato nekatere obrti odmirajo, porajajo pa
se druge. Za nekatere, zlasti klasič ne obrti, pa tudi domače in
umetne obrti je kar upravič ena bojazen, da bodo povsem
izumrle in jih kasneje ne bo mogoče oživljati. Pomemben
vzrok za poč asen razvoj zlasti deficitarnih dejavnosti je tudi v
dejstvu, da se je v zadnjem dasetletnem obdobju krčilo število
učencev v uč nem razmerju, ki bi se izuč ili v obratovalnicah
samostojnih obrtnikov in tako pridobili potrebno znanje in
vpogled v specifič nosti dela samostojnih obrtnikov, da bi
razvili sposobnosti in ambicije za samostojno opravljanje
obrti.
Na počasen razvoj osebnega dela in usmerjanje mladine v
obrtne poklice pa vplivajo tudi ostanki pretekle miselnosti in
odpori do samostojnega osebnega dela.
Objektivno vzeto pa so v združenem delu, tako v industriji
kot drugod, ustvarjeni pogoji relativno večji sočialne in na
sploh družbene varnosti in stabilnosti kot to velja za samostojnega obrtnika, ki mora samostojno reševati problem v
zvezi z delom, gospodarjenjem in sprejemanjem rizikov, zlasti
glede rednega prodobivanja dohodka.
Čedalje večje težave pa ima morebitni kandidat za samostojnaga obrtnika zlasti v ustvarjanju materialne osnove za
samostojno osebno delo. To velja predvsem za pridobitev
poslovnih prostorov, strojev, orodij in opreme. Saj dokler
nima teh sredstev, ne more pričeti z delom. Dokler pa nima
obrtnega dovoljenja, ne more opravič iti kreditnega zahtevka
oziroma dokazati kreditne sposobnosti in zato le s težavo
pride do kreditov. Zaradi tega se širi interes zlasti delavcev z
ustrezno strokovno usposobljenostjo za opravljanje obrti kot
postranski poklic. Šele, ko se tak obrtnik vpelje, zaprosi za
obrtno dovoljenje. V začetku, ko šele prične z delom, zanj tudi
ni rešeno vprašanje socialne varnosti, saj v začetku nima
razen lastnih sredstev drugih virov za preživljanje. Posebne
ambicije takega delavca, ki dela na dveh straneh in si s
postranskim zaslužkom izboljšuje svoj gmotni položaj, težko
privedejo do odločitve, da bi odprl obratovalnico in še posebej zato, ker so zahteve in želje zlasti po ustreznom poslovnem prostoru težko uresnič ljive.
Tudi sinovi in hčere samostojnih obrtnikov se zaradi ponekod še vedno neugodnega tretiranja obrtnikov le stežka odločajo za nadaljevanje obrtne tradicije in se usmerjajo v študij
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oziroma zaposlovanje drugod, delavnice ostarelih obrtnikov
pa ostanejo neizkoriščene.
^ V preteklosti se je med pobudo za hitrejši razvoj obrti
poudarjala potreba po priznavanju davčnih olajšav, zlasti za
naložbe v širitev in modernizacijo zmogljivosti obratovalnice
samostojnega obrtnika. Pri uresnič evanju teh zamisli pa je šlo
največkrat le za obnovo in ne širjenje zmogljivosti. Obrtniki, ki
delajo sami (teh je več kot polovica), pa često ustvarjajo
komaj toliko dohodka, kot jim gre za bruto osebni dohodek.
To velja zlasti za številne neakumulativne strotivene dejavnosti oziroma opravljanje osebnih storitev obč anov, ki so bile
često ovirane z neustrezno politiko cen in za ostarele obrtnike
z manjšo delovno usposobljenostjo in manjšo prilagodljivostjo novim zahtevam.
Preskromna ponudba poslovnih prostorov v odkup ali za
najem sile obrtnika v manjše zmogljivosti. Za svojo stabilnejšo
zaposlitev obrtnik često kombinira tudi storitveno dejavnost z
izdelovanjem določenih izdelkov, po možnosti v kooperaciji z
industrijo. Naraščanje potreb industrije zato storitveno obrt
usmerja v proizvodnjo, kar povečuje deficitarnost storitvenih
dejavnosti v proizvodnjo pa je iskati vzroke tudi v tem, da
obrtnik mnogo težje pridobi za delo kvalificiranega delavca
kot pa nekvalificiranega, ki se hitreje priuč i ponavljajočim
proizvodnim operacijam kot pa zahtevnim nalogam kvalificiranega dela.
•
4.3. Pri načrtovanju razvoja drobnega gospodarstva in v
njem osebnega dela v organizacijah združenega dela v občinah niso bile dovolj upoštevane usmeritve družbenega plana
SR Slovenije in tudi ne smernice za pripravo teh planov iz
družbenaga dogovora o pospešenem razvoju drobnega gospodarstva. Očitno se vsa prepočasi premaguje nezaupanje
do razvoja samostojnega osebnega dela. Dostikrat se namreč
še vedno ocenjuje samostojno osebno delo s sredstvi, v lasti
občanov kot potreba nekega prehodnega obdobja, razvoja
samoupravne socialistič ne družbe, ne pa kot sestavni del
samoupravnega socialistič nega sistema, in da imajo delovni
ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi na podlagi svojega dela, v načelu enak
družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice in
obveznosti kot delavci v združenem delu z družbenimi sredstvi. Pri dosedaj dokaj razvitih poslovnih odnosih organizacije
združenega dela, s katerimi kooperirajo samostojni obrtniki
ali opravljajo določene dejavnosti za njihove potrebe, doslej
niso pokazale večjega zanimanja za samoupravno dohodkovno povezovanje s samostojnimi obrtniki in za njihovo
prehajanje v pogodbene organizacije združenega dela.
Po podatkih iz davčnih napovedi samostojnih obrtnikov je
mogoč e sklepati, da preko 70% obrtnikov, posredno preko
obrtnih zadrug ali neposrodno, kooperira z organizacijami
združenega dela.
4.4. Za širše vključ evanje samostojnih obrtnikov v izvoz
organizacije združenega dela dosedaj niso - razen nekaj
izjem kazale večjega zanimanja, čeprav specializirani sejmi in
razstave obrtnih izdelkov kažajo na nekatere neizkoriščene
možnosti. Šele v zadnjem času, ko je za velike izvozne organizacije združenega dela precej manj »velikih poslov«, se nekatere lotevajo organiziranja posebnih služb za stike in sodelovanje z obrtniki v cilju povečanega izvoza na konveritibilno
področje.
Ovira za širše vključevanje samostojnega osebnega dela v
izvozne aktivnosti in nadomeščanje uvoza je predvsem v slabi
organiziranosti ponudbe s strani osebnega dela, po drugi
strani pa neustrezna organiziranost trgovskih in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s ponudbo blaga in storitev doma in v
tujini. Samostojno osebno delo bi se ob boljši organiziranosti
povpraševanja in ponudbe v mnogo včji meri vključ evalo
zlasti v nadomeščanju uvoza.
Nastopanje osebnega dela na sejmih in razstavah doma in v
tujini je bolj spontano predvsem z namenom, da se predstavijo izdelki in storitve ter nakažejo možnosti samostojnega
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osebnega dela. Po oceni Zveze obrtnih združenj Slovenije je
vendarle znaten delež samostojnih obrtnikov, čeprav še ne
posebej evidentiran, zlasti pri nadomeščanju uvoza in v proizvodni kooperaciji z izvoznimi organizacijami združenega
dela. To potrjuje tudi dejstvo, da je dokaj dobro razvita kooperacija, zlasti z večjimi organizacijami združenega dela, ki so
pomembni izvozniki. Ob oceni pogojev za širše vključ evanje
osebnega dela v izvoz se odpirajo vprašanja zlasti pri začasnem uvozu repromateriala in polizdelkov ter pri opravljanju
investicijskih del v tujini. Poleg tega pa je že dalj časa odprto
vprašanje povečanja kvot za uvoz repromateriala in opreme
zaradi inflacije. To vprašanje se zaostruje še posebej zato, ker
samostojni obrtniki ne morejo uveljavljati deviznih pravic iz
naslova prilivov, ki jih dosesejo s svojo udeležbo pri izvozu.
Dolno pa je bilo to vprašanje cešeno s spremembo zveznih
predpisov o uvozu opreme in reprodukcijskega materiala. V
zvezi z vključ evanjem samostojnega osebnega dela v izvoz
preko organizacije združenega dela oziroma zadrug poudarjamo, da v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino ter drugimi predpisi, ki urejajo
poslovanja na področju ekonomskih odnosov s tujino, samostojni obrtnik - fizič na oseba ne more biti udeležen ha deviznem prilivu, ki ga je ustvaril z izvozom svojih proizvodov ali
storitev preko organizacije združenega dela ali obrtne zadruge. Organizacija združenega dela ali obrtna zadruga lahko
iz deviznega priliva, ki ga je ustvarila z izvozom lastnih proizvodov ali proizvodov samostojnih obrtnikov, omogoči le nabavo repromateriala in uporabo delavnih sredstev v okviru
projekcije plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije.
Tako poslovanje bi zahtevalo ustreznejšo organiziranost
osebnega dela in povezanosti z ustreznimi izvoznimi organizacijami pri nastopanju na zunanjem trgu prav zaradi izjemne
razvejenosti oziroma razdrobljenosti ponudbe in povpraševanja po njihovem izdelku in storitvah.
Vključ evanje obrtnikov s Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino do sedaj ni bilo zadovoljivo. S predvideno ustanovitvijo 29. enot SISEOT se samostojnim obrtnikom in njihovim zadrugam obeta enakopravnejše vključ avanje v mednarodno manjavo dela. Samostojni
obrtniki se bodo poslej lahko vključ evali v izvoz tudi preko
svojih obrtnih združenj in ne le preko kooperacij z organizacijami združenega dela. V zvazi z zakonskimi opredelitvami pa
je še vedno nerazčiščeno, ali bodo obrtne zadruge iz deviznega priliva uvažale za svoje člane le reprodukcijski material
ali pa tudi stroje in opremo. V Sloveniji je bila v zvezi obrtnih
združenj in v SISEOT sprožena pobuda, naj bi se z ustreznim
tolmačanjem v Zveznem izvršnem svetu obravnavalo prek
zadrug uvožene stroje in opremo kot blago, ki ga zadruga
lahko proda za dinarje svojim članom.
4.5. Zadružništvo se v zadnjih letih hitro razvija, saj-je bilo
ustanovljenih preko 20 novih obrtnih zadrug in je tako registriranih skupaj 40 zadrug. Povečalo se je tudi število članov v
že prej ustanovljenih zadrugah, bistveno pa je povečan tudi
obseg sodelovanja obrnitkov z zadrugami, ker jim to omogočajo kooperative in druge oblike sodelovanja s proizvodnimi,
trgovskimi in drugimi organizacijami združenega dela. Dokaj
sta razviti tudi poslovno sodelovanje in kooperacija med obrtniki sorodnih ali različ nih dejavnosti. Tudi zasebni avtoprevozniki usklajujejo svoje razvojne usmeritve znotraj zadrug
avtoprevoznikov. Te zadruge pa so članice Poslovne skupnosti avtoprevozništva, v kateri se združujejo vsi javni prevozniki
ter usklajujejo svoje plane in razvoj.
V vseh oblikah tega poslovnega sodelovanja pa v praksi
prevladujejo odnosi na podlagi obligacijskih razmerij, le v
poslovnih odnosih med člani zadrug in zadrugami se ponekod že urejajo odnosi z obeležji dohodkovnega povezovanja,
medtem ko se še vedno niso uveljavili trajnejši dohodkovni
odnosi.
Hitrejši razvoj zadružništva pa ovira zakon o omejevanju
investicij, ker onemogoča nakup, gradnjo ali ureditev poslov26

nih prostorov za sedež in poslovanje obrtne zadruge. Oviranje
ustanavljanja in razvoj obrtnih zadrug prav gotovo ni v družbenem interesu.
Obrtne zadruge združenega dela olajšujejo navezovanje
stikov in sodelovanje s samostojnimi obrtniki, saj prek zadruge sklepajo posle z večjim številom obrtnikov, ki so sposobni kompleksnejše v rokih ter v konkurenčni ponudbi zadovoljiti njihove potrebe. Združevanje v obrtne zadruge je tudi v
interesu obrtnika, ker dosega višjo produktivnost in ekonomič nost dela, ko nabavo materiala, orodij, pripravo komercialno-tehnič ne dokumentacije in druge posle prepušča zadružnim strokovnim delovnim skupnostim. Po drugi strani pa
bi morale obrtne zadruge odigrati večjo vlogo pri izvozu
izdelkov in storitev samostojnih obrtnikov. Pomembnejšo
vlogo pa bodo morale imeti obrtne zadruge pri nadaljnjem
razvoju v obč inah in v krajevnih skupnostih. Zadruge bi se
morale bolj organizirati zlasti, da bi ugotavljale potrebe na
trgu, to je, da bi vedele, kje so še odprta možnosti za razvoj in
razmah osebnega dela ter na taka področja (skupno z občinskimi upravnimi organi) usmerjale interesente zlasti zdomce,
ki imajo namen ustanoviti obrt.
5.o. POGODBENE ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA
5.1. Večina pogodbenih organizacij je bila v Sloveniji ustanovljena na podlagi obrtnega zakona iz leta 1973. Od vseh
ustanovljenih fjpgodbenih organizacij so 3 prenehale obstojati, ena, v kateri je bilo zaposlenih že več kot sto delavcev, pa
je postala enovita delovna organizacija. Tako je trenutno v
Sloveniji 24 pogodbenih organizacij, od teh 7 v industriji, pet v
gradbeništvu, 9 v obrti in 3 v gostinstvu. V njih je zaposlenih
643 delavcev. Ta oblika združevanja dela in sredstev je zaživela in je tudi uspešna, saj ima v Sloveniji izjemno dobre
poslovne rezultate. Poleg poglabljanja samoupravnih odnosov, predvsem v večjih in poslovno uspešnejših, se v njih
razmeroma hitro odvijajo procesi podružbljanja. Analiza, ki je
zajela 10 večjih pogodbenih organizacij, to nazorno kaže, saj
se je v teh desetih organizacijah v obdobju 1978-1980 povečal
poslovni sklad oziroma družbena sredstva 2,3 krat, medtem
ko so se z reinvestiranjem povečala zasebna sredstva poslovodij v tem obdobju 1,4 krat. Tako se je delž sredstev poslovodij v sredstvih pogodbenih organizacij zmanjšal od 25% leta
1978 na 20% leta 1980. Pri tem je treba upoštevati, da so bile
te pogodbene organizacije ustanovljene samo s sredstvi ustanoviteljev, in sicer v začetnem skupnem znesku okoli 30
milijonov dinarjev, ki je narastel do leta 1978 na 34 milijonov
dinarjev, do konca leta 1980 pa na 47 milijonov dinarjev. Od
začetka poslovanja pa so se postopoma đ ftlikovala v teh
desetih pogodbenih organizacijah družbena sredstva, tako da
jih je bilo koncem 1980. leta že za 154 milijonov dinarjev.
Očitno je, da je večina poslovodij v tej obliki združevanja
dela in sredstev dobila možnost za povečano uč inkovitost
svojega dela, za svoj poslovni in ustvarjalni uspeh ter da so si
z udeležbo v čistem dohodku pogodbene organizacije zagotovile sorazmerno večji dohodek, kot če bi ostali samostojni
obrtniki.
Kljub prič akovanju, da bo ustanovljenih več pogodbenih
organizacij, njihovo število že nekaj let - časa stagnira. Značilno je tudi, da je večji razmah doseglo razmeroma majhno
število pogodbenih organizacij, saj le ena četrtina zaposluje
več kot 30 delavcev. Po podatkih za leto 1981 odpade na to
četrtino pogodbenih organizacij 55% vseh zaposlenih. Šestina pogodbenih organizacij pa zaposluje le 3 do 10 delavcev
oziroma 6% vseh delavcev in nanje odpade komaj 4% celotnega prihodka vseh pogodbenih organizacij. Poprečni celotni
prihodek teh pogodbenih organizacij znaša 7,7 milijonov dinarjev, kar je manj, kot dosegajo številni samostojni obrtniki.
Pri presojanju, kaj je poslovodje napotilo k ustanavljanju
pogodbenih organizacij, ugotavljamo, da so kot samostojni
obrtniki želeli povečati obseg poslovanja z večjim številom
priloga poroč evalca

delavcev in s tem tudi doseženega obsega poslovanja ter se
zato odločili za pogodbeno organizacijo. S tem so se izognili
morebitnim posledicam in nazadovanju v doseženem poslovanju.
Po ocenah iz prakse obrtniki sicer kažejo zanimanje za
pogodbeno organizacijo, ker bi mnogi med njimi radi povečali in še naprej razvili svoje poslovanje, vendar pa se za to ne
odločajo, ker sodijo, da je njihov trenutni položaj ugodnejši,
še zlasti v primerjavi s poslovodji manjših pogodbenih organizacij. Ta pomislek obrtnika prevladuje zlasti tedaj, ko nima
ambicij, da bi bistveno povečal obseg poslovanja. Res je, da
bi si s prehodom v pogodbeno organizacijo tak obrtnik ob
nespremenjenem obsegu poslovanja le povečal režijo. Prevladujoča je pri obrtnikih bojazen, da bi si s prehodom v pogodbeno organizacijo močno skomplicirali poslovanje zaradi zakonskih zahtev v zvezi s poslovanjem in administriranjem, ki
na splošno veljajo za organizacije združenega dela ne glede
na njihovo velikost.
Da se samostojni obrtnik težje odloča za pogodbeno organizacijo, je treba pripisati predvsem temu, da večinoma poslujejo v nekonkurenč nih razmerah med seboj in v odnosu do
združenega dela in zato sprič o majhnih režijskih stroškov, v
primerjavi z združenim delom, lahko dosegajo razmeroma
visoke dohodke.
Samostojni obrtniki ocenjujejo svoj položaj kot ugodnejši
zato, ker se jim po veljavnih predpisih osnovna sredstva
valorizirajo in jim po amortizacijskem odpisu, če niso fizič no
izrabljena, še vedno ostane določena vrednost, ki jo na trgu
po plačilu prometnega davka lahko vnovčijo. Poleg tega izgublja zaradi inflacije samostojni obrtnik na obratnih sredstvih manj kot poslovodja, ki se mu denarni del vloge v
pogodbeno organizacijo ne valorizira. Obrtnik se namreč
inflaciji izogne s tem, da skuša denarni del svojih sredstev
čimbolj angažirati v materialnih vrednostih.
5.2. Pri skoraj vseh do danes ustanovljenih pogodbenih
organizacijah ugotavljamo, da so samostojni obrtniki že pred
ustanovitvijo pogodbene organizacije tako razvili zmogljivosti
svoje obratovalnice in poslovno tehnič no sodelovanje oziroma kooperacijo z organizacijami združenega dela in tako
specializirali svojo proizvodnjo, da so bili bolj ali manj prisiljeni ustanoviti pogodbeno organizacijo, če so hoteli slediti
naraščajočim potrebam poslovnih partnerjev in ohraniti, kar
so vložili v svojo proizvodnjo. Drugače povedano, lasten razvoj in trg jih je silil v nadaljnji razvoj. Naslednja, prav tako
pomembna značilnost obstoječih pogodbenih organizacij, je
v tem, da so se za to obliko združevanja dela in sredstev
odločali le obrtniki, ki so imeli dobro utečeno dejavnost in z
delavci urejena medsebojna razmerja.
5.3. Iz razgovorov s samostojnimi obrtniki in poslovodji
POZD ter iz razprav predvsem na splošnem združenju obrti pa
ugotavljamo, da obstoja sicer precejšnje zanimanje za ustanovitev pogodbenih organizacij, vendar se kandidati za to
težko odločajo predvsem iz naslednjih razlogov:
- Težave se začno že s samo zasnovo ustanovitvene pogodbe iz samoupravnega sporazuma o združitvi v pogodbeno
organizacijo, s katerim se podrobneje urejajo medsebojne
pravice, obveznosti, s statutom in tudi z nekaterimi drugimi
zahtevanimi samoupravnimi akti.
- Različ no obravnavanje osnovnih in obratnih sredstev, ki
jih je ustanovitelj vložil v pogodbeno organizacijo. Revalorizira se namreč le vrednost osnovnih sredstev. Ker se tako ne
revalorizirajo v pogodbeno organizacijo vložena obratna
sredstva ustanovitelja, smatrajo le-ti, da to zanje ni stimulativno in krivič no. Problem se pojavlja pri pozdih ali namenih,
ko je za poslovanje treba zagotoviti visoka obratna sredstva.
Med pomembne ovire za hitrešje ustanavljanje pogodbenih
organizacij sodi togo obravnavanje revalorizacije vrednosti
osnovnih in drugih delovnih sredstev, na katerih ima ustanovitelj lastninsko pravico. Pri veljavnih splošnih merilih'za
revalorizacijo osnovnih sredstev je bilo v preteklih letih zapopriloga poroč evalca

stavljeno dejansko povečanje cen konkretno vloženega stroja
ali orodja, zgradbe ipd., čeprav je imel poslovodja pogodbene
organizacije - izhajajoč iz načel o združevanju dela in sredstev temeljnih organizacij po 84. členu zakona o združenem
delu - pravico do vrnitve svojih združenih sredstev, tudi v
revalorizirani vrednosti, če je bilo tako določeno v ustanovitveni pogodbi in v samoupravnem sporazumu o združitvi v
pogodbeno organizacijo. To, pa tudi dejstvo, da se ne revalorizirajo vsa v pogodbeno organizacijo združena sredstva (denarna) poslovodje, ampak le v začetku združena fizič na
osnovna sredstva, je v praksi resna ovira za odločitev obrtnikov, da bi ustanovili pogodbeno organizacijo. To velja v prvi
vrsti za dejavnosti, ki terjajo strukturo sredstev s pretežno
udeležbo obratnih sredstev (večina storitvenih - materialno in
delovno intenzivnih dejavnosti).
Združevanje sredstev poslovodje v pogodbeno organizacijo
namreč ne temelji na pravilih pogodbe o zakupu ali o nakupu
oziroma na kreditnem ali na drugih obligacijsko-pravnih razmerjih, temveč na načelih, ki veljajo za skupno ustvarjanje
dohodka na podlagi združevanja dela in sredstev v združenem delu. Ker pa gre pri združevanju sredstev poslovodje v
pogodbeno organizacijo pretežno za tista sredstva, ki jih je
poslovodja že uporabljal kot samostojni obrtnik, pride do
teža\? tudi pri oceni njihove dejanske tehnološko uporabne
vrednosti, zlasti zato, ker so ta sredstva, čeprav so največkrat
delno že knjigovodsko amortizirana, za samostojnega obrtnika in za nameravano proizvodnjo v pogodbeni organizaciji
še vedno uporabna in produktivna. Še večje pa so težave pri
oceni vrednosti proizvodnih načrtov, tehnološke inovacije in
sploh komuliranega znanja in izkušenj z utekavanjem določene proizvodnje, s katero vstopa samostojni obrtnik v pogodbeno organizacijo.
- Številni obrtniki pomišljajo tudi, ker jim ustanovitvena
pogodba nalaga, da se jim odplačujejo tudi zemljišča in
poslovni prostori, kjer se začne proizvodnja pogodbene organizacije, še zlasti takrat, ko so ta zemljišča in poslovni prostori
del njihove domačije oziroma stanovanja.
- Pomembna ovira za ustanavljanje pogodbenih organizacij je tudi, da z omejenim, premajhnim številom delavcev ni
bilo mogoče razviti obrtniku poslovanja do obsega, ki bi ga
vzpodbudila in mu tudi dala ustrezno ekonomsko in poslovno
podlago za prehod v pogodbeno organizacijo.
Po mnenju obrtnikov in izkušnjah obstoječih pogodbenih
organizacij pet delavcev še ne pomeni dovolj veliko osnove, ki
bi bila lahko jedro bodočega kolektiva, še posebej z vidika
poglobljenega uveljavljanja samoupravnega družbenoekonomskega položaja teh delavcev. Poleg tega se s prehodom
obratovalnice samostojnega obrtnika v pogodbeno organizacijo povečajo zahteve glede poslovanja in s tem povezani
večji režijski stroški.
- Nadaljnji razlog je tudi nerazumevanje in premajhna aktivnost občin. Tudi v razvijanju kooperacije in poslovnih odnosov organizacij združenega dela s samostojnimi obrtniki niso
izrabljene možnosti za to obliko združenega dela in sredstev
in ni dovolj spodbud za preraščanje obratovalnic samostojnih
obrtnikov v pogodbene organizacije. Organizacije združenega dela bi namreč lahko pospešile razvoj pogodbenih organizacij in sicer tako, da bi spodbudile svoje večje kooperante
- samostojne obrtnike k ustanovitvi pogodbene organizacije s
tem, da bi same zagotovile del družbenih sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene organizacije in prenosle
nanje del svoje proizvodnje in tehnologije, ki je primernejša
za drobno gospodarstvo.
Tudi banke bi lahko odločilneje vplivale na ustanavljanje
pogodbenih organizacij s tem, da bi pri presoji kreditnih
zahtev za povečanje zmogljivosti samostojnega obrtnika le-te
obravnavale tudi glede na to, koliko se s tem odpirajo možnosti za prehod v pogodbeno organizacijo. Pri oceni, da so že
dani pogoji za njeno ustanovitev, pa bi banka lahko predlagala, da namesto kredita zagotovi samostojnemu obrtniku del
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družbenih sredstev za ustanovitev pogodbene organizacije.
- Pomembna ovira za širše ustanavljanje pogodbenih organizacij je tudi v nedodelanih in nedorečenih družbenih merilih
za obračun vsakoletno udeležbe poslovodjo pri čistem dohodku pogodbeno organizacije, ki mu pripada kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi. Osnove in marila
za nadomestilo v ustanovitveni pogodbi in v samoupravnem
sporazumu o združitvi v pogodbeno organizacijo so namreč
često premalo točno določene.
- Pri oceni poslovanja in delovanja pogodbenih organizacij
je v posameznih primerih prišlo tudi do nekaterih pomanjkljivosti, ki izvirajo iz ustanovitvenih pogodb, ki so bile sklenjene
še po obrtnem zakonu iz leta 1973. Iz ugotovitve Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji izhaja, da so v ustanovitvenih pogodbah pogodbenih organizacij zelo različno
določena nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi.
V ustanovitvenih pogodbah so v skladu s starim obrtnim
zakonom določena minimalna nadomestila za gospodarjenje
z združenimi sredstvi, medtem ko obrtni zakon predpisuje, da
mora biti v pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije
določ ena maksimalna višina nadomestila. Ugotovljene so tudi
razlike v revalorizaciji, k čemer so prispevali zlasti nejasni in
neusklajeni predpisi, ker sta amortizacija in revalorizacija za
sredstva v družbeni latnini drugače urejeni kot za sredstva v
zasebni lastnini, ki jih je poslovodja združil v pogodbeno
organizacijo. Po zakonu o revalorizaciji osnovnih sredstev in
sredstev skupne porabo se v pogodbenih organizacijah
opravlja ravalorizacija le za sredstva, ki so v družbeni lastnini.
Predvsem zaradi naštetih razlogov, ki so se pokazali in zaradi
doslednejše izpeljave načel v Ustavi in Zakonu o združenem
'delu glede delitve dohodka, vračila in nadomestila v pogodbenih organizacijah, so nujne nekatere spremembe in dopolnitve obrtnega zakona.
- Ustavna odgovornost delavcev v združenem delu in enako
v pogodbeni organizaciji združenega dela je, da stalno obnavljajo tako osnovna kakor obratna sredstva, vendar se ta odgovornost v pogojih intenzivne inflacije v celoti ne izpolnjuje,
zlasti na področju obratnih sredstev. Pri tem imajo zaradi
dalovanja inflacije posamezni deli obratnih sredstev v aktivi in
pasivi različ en položaj. Inflacija zmanjšuje realno vredhost
dinarskih sredstev (depoziti, dana posojila, blagajniški denar
itd.) in za ta sredstva ni mogoča »revalorizacija«, razen v
kolikor ni v skladu s 397. členom zakona o obligacijskih

razmerjih in člena 84. zakona o združenem delu v obliki
obresti ali drugimi pogoji združevanja sredstev v večji ali
manjši meri dogovorjeno nadomestilo zaradi inflacije. Inflacija pri deviznih denarnih sredstvih zaradi tekočoga prilagajanja realnih tečajev v osnovi ne zmanjšuje realnosti teh sredstev. Vrednost aktive v zalogah se sicer prenaša v proizvode
po nabavnih oziroma planskih cenah, vendar prihajajo v pogojih intenzivne inflacije do problema zagotavljanja povečanih sredstev, ki so potrebna za obnavljanje realnih zalog. To
zahteva obvezno obračunavanje porasti cen zalog surovin v
obračunskem obdobju in v celoti nadomeščanje te vrednosti
iz ustvarjenega skupnega prihodka. Kadar se ne izloča dovolj
sredstev za pokritje ta razlike v vrednosti zalog, nastale zaradi
inflacije, lahko prihaja do prelivanja te vrednosti v prihodek in
osebno, skupno ter investicijsko porabo ter za pokrivanje
družbenih in pogodbenih obveznosti. V skladu z ohranjanjem
vrednosti aktive obratnih sredstev iz ustvarjenega celotnega
prihodka bi morali rešiti tudi vprašanje ustrezne spremembe
vrednosti virov za financiranje obratnih sredstev. Medtem, ko
se izposojanje sredstev ureja z obligacijskimi razmerji v obliki
plačila obresti z večjim ali manjšim nadomestilom posledic
inflacije, se poslovodji, ki je v pogodbeni organizaciji združenega dela združil svoja sredstva kot obratna sredstva, obračuna le nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, v
sorazmerju z doseženimi poslovnimi rezultati, kar pa v praksi
ne pokriva izgubljene substance, zaradi inflacije. Zato bi kazalo urediti vprašanje delnega nadomestila tistega dela denarnih sredstev, ki jih poslovodja združuje v pogodbeni organizaciji združenega dela za obnovo in nakup osnovnih sredstev in za tisti del denarnih sredstev, ki je namenjen za tekočo
reprodukcijo, tako da je poslovodja udeležen v sorazmerju s
prevrednotenjem glede na realno vrednost zalog in repromateriala. Obračun naj bi bil opravljen hkrati in na način, kakor
so izločena sredstva v poslovni sklad, zaradi ohranjanja
realne vrednosti tekočih zalog za reprodukcijo. Poračun in
izplačilo poslovodij naj bi se opravil tako, da se ločeno poračuna nadomestilo za gospodarjenje z osnovnimi sredstvi od
nadomestila za gospodarjenje z obratnimi sredstvi in merili,
določenimi z posebnimi družbenim dogovorom.
Sedanjo ureditev gledo valorizacije delovnih sredstev in
poslovnih prostorov bi kazalo dopolniti tako, da bi se pod
določenimi pogoji valorizirala tudi denarna sredstva, ki jih ta
investira oziroma naknadno združuje poslovodja v osnovna
sredstva POZD.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah

in

dopolnitvah

obrtnega

zakona
1. č len
V obrtnem zakonu (Uradni list SRS, št.
1/79) se deveta alinea 7. člena dopolni tako,
da se pred podpič jem dodajo besede: »ter za
organizacije združenega dela«.
2. č len
V prvem odstavku 9. č lena se za besedo
»obratovalnica« dodajo besede: »v kateri
opravlja eno ali več dejavnosti, za katere izpolnjuje predpisane pogoje«.
3. č len
Šesti odstavek 35. č lena se spremeni tako,
da se glasi: »Neodplač ani del združenih
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osnovnih sredstev poslovodje ali združenih
denarnih sredstev v osnovna sredstva pogodbene organizacije, se valorizira po stopnji kot
valorizira pogodbena organizacija osnovna
sredstva po veljavnih predpisih«.
4. č len
Četrti odstavek 38. č lena se spremeni tako,
da se glasi: »Za sredstva, ki po tretjem odstavku 44. č lena tega zakona pripadajo poslovodji
pogodbene organizacije kot nadomestilo za
gospodarjenje z združenimi sredstvi, se lahko
določ ijo davč ne olajšave.
,
5. č len
V 44. č lenu se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
priloga poroč evalca

»Udeležba poslovodje pri č istem dohodku,
ki mu gre kot vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ne sme
preseč i 50% ostanka č istega dohodka, ki se
izrač una tako, da se od čistega dohodka odštejejo osebni dohodki delavcev in poslovodje skupaj s sredstvi skupne porabe in v tistem letu izplač ana vrač ila poslovodji«.
Sedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
Sedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in republiški
sindikalni svet, lahko sklenejo družbeni dogovor, v katerem podrobneje opredelijo skupne
kriterije za določ itev osnov in meril za ugotavljanje in nač in izplač evanja dela dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji
kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi v okviru letne udeležbe pri čistem
dohodku pogodbene organizacije v sorazmerju s prispevkom, ki so ga dali poslovodja
in delavci s svojim skupnim živim in minulim
delom v pogodbeni organizaciji«.
6. č len
V 87. č lenu se č rta drugi odstavek.
7. č len
V prvem odstavku 102. člena se č rta besedilo: »1., 2., 4., 5., 6. in 7. toč ke«.
8. č len
V 118. č lenu se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Pristojni obč inski upravni organ lahko dovoli, da samostojni gostinec, ki se pretežno
ukvarja s pripravo in strežbo tople hrane oziroma sprejema goste tudi na prenoč evanje ali
v turistič nem kraju gostom nudi penzionske
storitve, zaposli več kot 5 delavcev, toda največ 10 delavcev«.

9. č len
V drugem odstavku 140. č lena se številka
»1« nadomesti s številko »3«.
10. č len
V drugem odstavku 143. člena se doda besedilo, ki se glasi:
»Uskladiti pa se morajo z določ bo petega
odstavka 35. člena tega zakona. Če do sporazuma o najdaljšem roku ne pride, velja najdaljši rok 30 let od dneva ustanovitve pogodbene organizacije«.
11. č len
Za 143. č lenom se doda 143. a č len, ki se
glasi:
»Pogodbene organizacije morajo uskladiti
določ be pogodb o ustanovitvi pogodbene organizacije in samoupravnih sporazumov, ki
se nanašajo na ugotavljanje in delitev dohodka, revalorizacijo združenih sredstev in pravice poslovodje iz lastninske pravice glede vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je poslovodja združil v pogodbeno organizacijo ter glede vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, v prvem naslednjem
poslovnem letu po uveljavitvi tega zakona«.
12. č len
V 144. č lenu se doda nov drugi odstavek, ki
se Cjjasi:
»Šteje se, da ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje avtoprevozniške dejavnosti po tem zakonu, kdor je po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona, pridobil
dovoljenje za opravljanje javnega prevoza«.
13. č len
Ta zakon zač ne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Lrešitve, ki jih bo pripravil na podlagi številnih pripomb, predSkupščina SR Slovenije je dne 27. 1. 1982 na seji Zbora
hodno predloži Republiškemu družbenemu svetu za vprašazdruženega dela in na seji Zbora občin obravnavala predlog
nja družbene ureditve.
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega
Predlagatelj je sledil sklepoma obeh zborov in predložil
zakona ter ga sprejela. Zbora sta v skladu z ugotovitvami
Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve dilemna
družbenopolitič nega zbora naložila Izvršnemu svetu Skupvprašanja, in sicer o razširitvi opravljanja žagarskih, storitev
ščine SR Slovenije s sklepi, da pripravi osnutek zakona.
zasebnih obrtnikov tudi za potrebe organizacij združenega
Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mnenja dana v delovnih telesih zborov in
dela, vprašanja v zvezi z revalorizacijo denarnega dela obratnih sredstev v lasti občanov, kadar jih združujejo v pogodv razpravi na seji zborov.
beno organizacijo združenega dela, urejanje odnosov v delitvi
Razprava v delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovečistega dohodka, ki po določbi 44. člena obrtnega zakona
nije je potrdila izhodišč a podana v predlogu za izdajo zakona
pripada poslovodji, kot povrač ilo oziroma odplač ilo združeo spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, dala pa je
nih sredstev in nadomestilo za gospodarjenje z združenimi
vrsto konkretnih usmeritev za pripravo osnutka zakona. Predsredstvi ter vprašanje o povečanju cenzusa števila zaposlenih
vsem je zadolžila predlagatelja, da hkrati z osnutkom zakona
delavcev pri samostojnem obrtniku.
pripravi tudi poroč ilo, v katerem naj prikaže uresnič evanje
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona v največji možni
obrtnega zakona. Ob tem naj predlagatelj zlasti celovito in
meri upošteval mnenja in stališča Družbenopolitičnega zbora,
organizirano oceni predvidene rešitve v zvezi s povečanjem
števila delavcev, revalorizacijo denarnega dela obratnih sredZbora združenega dela in Zbora občin ter Republiškega družstev in druge rešitve, na katere so opozorila delovna telesa
benega sveta za vprašanja družbene ureditve.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta v četrti točki svojih
skupščine in zborov ter delegati v svojih razpravah.
sklepov opozorila naj predlagatelj vključ i v obrtni zakon tudi
Glede na to, da predlagane spremembe obrtnega zakona
rešitve za stečaj obrti glede na ugotovitev, da je prenehal
posegajo v sistemsko pravna vprašanja družbenoekonomskih
odnosov na področju osebnega dela s sredstvi v lastnini
veljati zakon o prisilni poravnavi in stečaju (Uradni list SFRJ
obč anov oziroma delovanja pogodbenih organizacij združešt. 15/65, 55/69, 39/72 in 16/74), ki je urejal stečaj nosilcev
nega dela, naj predlagatelj pred predložitvijo osnutka zakona
obrti.
priloga poroč evalca
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Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela
(Uradni list SFRJ št. 41/80, 58/80, 25/81 in 66/81) v prehodnih
in končnih določbah določa (2. točka 222. člena), da se
uporabljajo določbe cit. zakona o prisilni poravnavi in steč aju,
ki urejajo stečaj nad pramoženjem imetnikov obrti, dokler ne
začne valjati ustrezen republiški zakon, vendar najpozneje do
1. decembra 1981.
Materija je vsebinsko zahtevna in obsežna, saj je potrebno
izdelati ves postopek za steč aj predvidoma v okoli 100 členih.
Zato predlagatelj ocenjuje kot primerneje, da se materija
obdela v posebnem zakonu, pri čemer je treba upoštevati tudi
nekatere rešitve predloga zakona o davkih občanov in zakona
o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78).
Predlagatelj poudarja, da v vsej dosedanji praksi, od leta
1973 dalje, ni bilo primera, da bi se zoper samostojnega
obrtnika uvedel stečaj. Izvršba pa je mogoč a in jo ureja zakon
o izvršilnem postopku. Neplačane davčne in druge družbene
obveznosti pa sankcionirata že sam obrtni zakon kot tudi
zakon o davkih občanov.
Predlagatelj je pri pripravi zakonskega osnutka glede ureditve obdavčevanja občanov, ki opravljajo dejavnost brez dovoljenja, na kar sta opozorila v svojih sklepih Zbor združenega
dela in Zbor obč in, upošteval predvidene rešitve v okviru
davčne zakonodaje. Zakon o davkih občanov, ki je v postopku, predvideva obdavčevanje občanov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost brez dovoljenja oziroma priglasitve.
Z določbo 140. člena obrtnega zakona, ki sankcionira
opravljanje dejavnosti brez obrtnega dovoljenja, pri čemer se
poleg denarne kazni izreče tudi ukrep odvzema premoženjske
koristi je namreč nezdružljiva rešitev, da bi tem občanom v
obrtnem zakonu predpisali davek, hkrati pa jim odvzeli premoženjsko korist.
Glede zahteve skupščinskih zborov, da predlagatelj predloži tudi potrebne spremembe glede na predpise o knjigovodstvu, predlagatelj pojasnjuje, da vprašanja vodenja knjigovodstva samostojnih obrtnikov ureja zakon o davkih občanov
oziroma na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
Vse pripombe, ki so bile dane v razpravi glede vodenja
poslovnih knjig, bo pristojni republiški upravni organ obravnaval ob spremembi ustreznih predpisov, ki bodo izdani na
podlagi novega zakona o davkih občanov. V predlogu zakona
o davkih občanov so vgrajene nove rešitve, glede na predvidene spremembe obdavčitve po pavšalih.
Osnutek prinaša le manjše spremembe in dopolnitve, ki jih
terjata dosedanji družbenoekonomski razvoj osebnega dela s
sredstvi v lasti občanov in njegovo vključ evanje v sistem
samoupravnega združenega dela. Izhaja predvsem s stališča
opredeljenih smotrov samostojnega osebnega dela s sredstvi
v lasti občanov in njegovega povezovanja v sistem samoupravnega združenega dela v našem družbenoekonomskem
sistemu in njegove vloge v procesu družbene reprodukcije ter
politike do nosilcev samostojnega osebnega dela v Sloveniji.
II.
Predložene rešitve kot so nakazane v osnutku sprememb in
dopolnitev obrtnega zakona imajo namen-/
1 da se samostojnim Obrtnikom, ki v okviru dejavnosti
žagajo les za potrebe svoje glavne dejavnosti in opravljajo
storitve za krajevne potrebe, omogoči razširitev žagarskih
storitev tudi za potrebe organizacij združenega dela. Hkrati se
s tako razširitvijo žagarskih storitev odpirajo možnosti za
razvoj pogodbenih organizacij združenega dela.
Izhajajoč iz temeljnega nač ela ustave in zakona o združenem delu, da imajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo z
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, na podlagi
svojega dela v načelu enak družbenekonomski položaj in v
osnovi enake pravice in obveznosti kot jih imajo delavci v
organizacijah združenega dela, je samostojno osebno delo
svobodno in v nač elu izenač eno z delom v združenem delu,
če pri opravljanju določene gospodarske dejavnosti ustreza
nač inu, materialni osnovi in možnostim osebnega dela in če
ni v nasprotju z načinom pridobivanja dohodka po delu.
Predlagatelj je pri pripravi zakonskega osnutka upošteval
mnenje Republiškega družbenega sveta, da je prišlo do predimenzioniranih kapacitet v žagarskih obratih zaradi odsotnosti
marketinškega planiranja. Upošteval je tudi njegovo stališče,
da kolikor so takoimenovani mikro obrati v zasebnem žagarstvu lahko konkurenč ni po ceni in asortimentu žagarskih
storitev, ni nobenega dvoma, da je potrebno v družbenem
interesu dovoliti to dejavnost ter spodbujati nosilce takih
dejavnosti in uporabnike žagarskih storitev k ustanavljanju
pogodbenih organizacij združenega dela.

Predlagana ureditev pa nikakor ne pomeni, da bi se s tem
odprle možnosti za samostojno opravljanje žagarskih storitev
in da bi delovni ljudje odpirali žagarske obrate, kajti žagarstva
kot samostojne gospodarske dejavnosti po 7. členu obrtnega
zakona ni mogoče opravljati, razen žaganja lesa za potrebe
glavne dejavnosti samostojnega obrtnika. Zato bo tudi po
zakonskem osnutku lahko opravljal žagarske storitve za krajevne potrebe in za organizacije združenega dela le samostojni obrtnik, ki mu je osnovna dejavnost tesarstvo, mizarstvo ipd. ter žaga les predvsem za potrebe svoje glavne
dejavnosti.
Taki rešitvi pa nasprotujeta Splošno združenje lesarstva
Slovenije in Splošno združenje celulozne, papirne in papirnopredelovaine industrije Slovenije iz bojazni, da bi to povzročilo
večji deficit lesnih sortimentov in neracionalno uporabo lesnih ostankov zaradi večje dekoncentracije žagarskih storitev
pa tudi zato, ker v manjših zasebnih žagah ne bi bilo mogoč e
zagotoviti nadaljnjo uporabnost in zbiranje lesnih ostankov za
potrebe papirne industrije.
2. da se odpravijo dileme in nejasnosti pri opredelitvi stranskih oziroma glavnih dejavnosti, če samostojni obrtnik v svoji
obratovalnici zaradi kompletnejše ponudbe izdelkov in storitev, ali zaradi sezonskega znač aja glavne dejavnosti ali zaradi
racionalnejšega izkoriščanja delovnih sredstev in gospodarnejšega delovnega angažiranja v eni obratovalnici opravlja
več obrtnih dejavnosti za katere samostojni obrtnik izpolnjuje
predpisane pogoje. Pri tem je predlagatelj upošteval mnenje
Družbenopolitičnega zbora in v zakonskem osnutku predlaga
ustreznejšo rešitev v dopolnitvi 9. člena obrtnega zakona
tako, da samostojni obrtnik opravlja več dejavnosti, če zanje
izpolnjuje predpisane pogoje.
Predlagatelj ni upošteval mnenji Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za družbenopolitič ni sistem glede
tega, da sedanji drugi odstavek 87. člena ustrezneje opredeljuje opravljanje stranskih dejavnosti v obrtni delavnici s pogojem, da stranske dejavnosti dopolnjujejo glavno. Odbora
menita, da bi moral samostojni obrtnik pri opravljanju stranskih dejavnosti izpolnjevati vse pogoje iz 74. člena in da naj
obč inske skupščine same presodijo, če je v okviru krajevnih
potreb potrebno izdati obrtno dovoljenje, ki poleg glavne
dejavnosti pokriva tudi stransko dejavnost obrtnika. Pri tem bi
bilo kot kriterij treba upoštevati tudi politiko razvoja drobnega
gospodarstva, ki je opredeljena v planskih aktih obč in, deficitarnost obrtnih dejavnosti in podobno. Predlagatelj ni upošteval mnenja odborov, ker bi se onemogoč ilo v številnih obratovalnicah samostojnih obrtnikov opravljanje tistih dejavnosti, s
katerimi naj se izpopolni ponudba (npr. v avtomehanič ni
delavnici ne bi bilo mogoče opravljati avtoelektričarskih ali
avtokleparskih del ipd.). Že po dosedanji ureditvi (4. odstavek
77. člena) je bilo mogoče, da se v obratovalnici opravljajo
poleg glavne dejavnosti tudi stranske dejavnosti, vendar mora
glede predpisane strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za posamezno stransko dejavnost izpolnjevati pogoje
samostojni obrtnik ali eden od delavcev, ki je zaposlen v
obratovalnici.
V predlagani rešitvi je predlagatelj izhajal predvsem iz tega,
da je pri opravljanju številnih dejavnosti težko v naprej določati ali bo obseg del oziroma delež ustvarjenega dohodka
dosežen v glavni ali v takoimenovani stranski dejavnosti.
Številne dejavnosti niso pomembne le za krajevne potrebe,
temveč imajo širši pomen v gospodarskem prostoru občine in
republike, zato politike razvoja drobnega gospodarstva in
odpravljanje deficita v posameznih dejavnostih ne moremo
zagotavljati s prepovedmi in oženjem oziroma z omejevanjem
dejavnosti samostojnega osebnega dela.
3. da se v pogodbeni organizaciji združenega dela neodplač ani del združenih osnovnih sredstev poslovodje ali njegov
nepovrnjen del denarnih sredstev združenih v osnovna sredstva pogodbene organizacije valorizira po stopnji, kot valorizira pogodbena organizacija vsa osnovna srodstva po veljavnih predpisih.
Predlagatelj je pri tej rešitvi upošteval mnenje in stališče
Republiškega družbenega sveta za vprašanje družbene ureditve ter umaknil predlog, da se revalorizira tudi denarni del
obratnih srodstev. Vprašanje spodbude za poslovodjo, da v
pogodbeno organizacijo združuje in reinvestira svoja sredstva v obratna sredstva je mogoče uveljaviti skozi njegov
interes, da se doseže večji dohodek z boljšim gospodarjenjem
z vsemi združenimi sredstvi. S tem pa se veča tudi njegov
delež pri čistem dohodku pogodbene organizacije, ki mu
pripada kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi.1

4. da bi bila v obrtnem zakonu (38. člen) določena le
možnost za priznavanje davčnih olajšav glede na višino, namen uporabe in trajanje združitve teh sredstev v pogodbeno
organizacijo.
Zakon o davkih občanov pa bo določal davčne olajšave za
tisti del sredstev poslovodje, ki mu pripadajo kot nadomestilo
za gospodarjenje z združenimi sredstvi, kolikor ta sredstva s
pismeno pogodbo združi v pogodbeno organizacijo.
Glede vprašanja ali je z družbeno-ekonomskega vidika
sprejemljiva rešitev, po kateri bi se sredstva, ki pripadajo
poslovodji kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi
sredstvi, po stopnjah davčne lestvice na skupni dohodek
občanov, spremenile v del, ki bi ga dobil poslovodja in na del,
ki bi se spremenil v sredstva družbene lastnine za razširitev
materialne osnove dela vseh sodelujoč ih, so udeleženci pri
delu Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene
ureditve menili, da ga kaže prouč iti, vendar to ni materija
obrtnega zakona, ampak zakonov z davčnega področ ja.
5. da s z določbo novega šestega odstavka 44. člena obrtnega zakona uredi udeležbo poslovodje pri čistem dohodku
tako, da mu pripada kot vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, največ 50% ostanka čistega dohodka pogodbene organizacije.
Republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve se
glede urejanja odnosov delitvi čistega dohodka v pogodbeni
organizaciji ni opredelil. Udeleženci so namreč zavrnili razpravo o tem vprašanju, ker ni bilo mogoče predvideti uč inkov
po nakazanih rešitvah.
S spremembo besedila prejšnjega sedmega odstavka 44.
člena se določa ožji krog podpisnikov družbenega dogovora.
Po tem družbenem dogovoru bi se poleg podrobneje opredeljenih skupnih kriterijev za določ itev osnov in meril za ugotavljanje in nač in izplač evanja dela dohodka pogodbene organizacije, ki pripada kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi v okviru letne udeležbe pri čistem dohodku,
uveljavila tudi nač elo delitve v skladu z ustvarjenim čistim
dohodkom in prispevkom, ki so ga dali poslovodja in delavci s
svojim skupnim živim in minulim delom v pogodbeni organizaciji.
Z ustreznimi merili tega družbenga dogovora se lahko določijo diferencirana nadomestila za del združenih obratnih
sredstev, ki jih poslovodja združuje v pogodbeno organizacijo.
6. da je glede na določbo 2. člena tega osnutka sprememba
87. člena le redakcijskega pomena.
7. da po dopolnitvi 102. člena lahko opravlja javni prevoz le
kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z delom
pridobljene delovne zmožnosti, ki so določene za opravljanje
avtoprevozniških dejavnosti.
8. da s z novim tretjim odstavkom 118. člena obrtnega
zakona odpira možnost, da pristojni občinski upravni organ
lahko dovoli, da samostojni gostinec, ki se pretežno ukvarja s
pripravo in strežbo tople hrane oziroma sprejema goste tudi
na prenočevanje ali v turističnem kraju gostom nudi penzionske storitve, zaposli več kot pet delavcev toda največ 10
delavcev.
Eden izmed ciljev zakonskega osnutka je, da se izboljša
struktura gostinskih dejavnosti, zlasti turistične ponudbe v
malih ustrezno urejenih zasebnih gostinskih obratih, in doseže takšen obseg poslovanja, kot ga narekujejo krajevne in
turistič ne potrebe. Zato se pri izdaji dovoljenja za zaposlitev
večjega števila delavcev, izhaja zlasti iz krajevnih in turistič nih
potreb, ustvarjenega prometa (v katerem je več kot 50%
vrednosti hrane) in obratovalnega časa. Ker torej že zakonski
osnutek določa osnovne kriterije za zaposlitev več kot pet
delavcev, ni potrebno, da bi se kriterije določilo z družbenim
dogovorom.
V skladu s sugestijo Republiškega družbenega sveta za
vprašanja družbene ureditve je Zveza obrtnih združenj Slovenije pripravila "Analizo poslovanja samostojnih gostinskih
obratov z dopolnilnim delom drugih«, ki je priložena gradivu.
9. da se občanom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost brez
obrtnega dovoljenja in občanom, opravljajo dejavnost domače obrti ali drugo gospodarsko .dejavnost kot postranski
poklic ter občanom, ki sprejemajo goste na prenočišče in
hrano ne da bi to priglasili občinskemu upravnemu organu ali
pa dejavnost opravljajo v nasprotju s tem zakonom, ne izreče
tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi.
10. da se v ustanovitveni pogodbi določi najdaljši rok, po
katerem preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene organizacije tudi za tiste pogodbene organizacije, ki so
bile ustanovljene pred uveljavitvijo obrtnega zakona v letu

1979. Če do sporazuma o najdaljšem roku ne pride, 9. člen
zakona osnutka določa kot najdaljši rok 30 let od dneva
ustanovitve pogodbene organizacije.
11. da se morajo uskladiti določbe pogodb o ustanovitvi
pogodbene organizacije in samoupravnih sporazumov o
» združitvi s tem zakonom v prvem naslednjem poslovnem letu
po njegovi uveljavitvi kot je to predvideno v 10. členu zakonskega osnutka.
III.
Osnutek ne uvaja nobenih takih novosti, ki bi zahtevale
dodatna finanč na sredstva oziroma posebne vire financiranja.
Prav tako predlagane rešitve v osnutku ne bodo zahtevale
poveč anja administrativnih del in nalog v upravnih organih.
PREGLED ČLENOV OBRTNEGA
ZAKONA (URADNI LIST SRS ŠT.
1/79) KI SE SPREMINJAJO
7. člen
Kot gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom
po tem zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti:
- izdelava zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in predelave zdravilnih zelišč;
- izdelava eksplozivnih snovi;
- izdelava strelnega orožja, razen športnega In lovnega
orožja;
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev
za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemič nih sredstev, ki
so po predpisih označena kot nevarna okolju in ljudem;
- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah;
- rudarska dela, razen pridobivanje gline, kamna, peska In
gramoza;
- prevoz z zračnimi plovili;
- prevoz oseb z žič nicami, razen vleke z vlečnicami;
- žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obrtnika in opravljanje storitev za krajevne
potrebe;
- tiskarstvo in grafič na dejavnost razen tiskanja not, tiskovin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo
embalaže in predmetov papirne, plastič ne in druge galanterije;
- javno predvajanje filmov;
- dejavnost igralnic in iger na srečo;
- trgovinska dejavnost, razen prodaje na drobno.
9. člen
Za opravljanje gospodarske dejavnosti ustanovi samostojni
obrtnik obratovalnico, in sicer:
- obrtno delavnico;
- gostinski obrat;
- poslovalnico za opravljanje prevozov z majhnimi plovnimi sredstvi v pomorskem obalnem prometu ter v jezerskem
in rečnem prometu;
- poslovalnico za opravljanje prevozov z motornimi vozili v
cestnem prometu;
- prodajalno za prodajo na drobno.
Obratovalnico lahko ustanovi, kdor ima predpisano strokovno izobrazbo oziroma z delom pridobljene delovne zmožnosti ter potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot
pogoj za opravljanje posamezne dejavnosti in če izpolnjuje
druge z zakonom določene pogoje.
Samostojni obrtnik ima lahko samo eno obratovalnico.
35. člen
Na sredstvih, ki jih združi v pogodbeno organizacijo združenega dela, je poslovodji zagotovljena lastninska pravica v
skladu s tem zakonom in z ustanovitveno pogodbo.
Poslovodja ima pravico do vrnitve oziroma odplačila združenih sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi.
Združena sredstva se poslovodji povrnejo oziroma odplačujejo z deležem pri dohodku pogodbene organizacije. Odplačilo oziroma povrnitev združenih sredstev se lahko izvrši
potem, ko so za delavce in poslovodjo izločeni s samoupravnim sporazumom dogovorjeni osebni dohodki.
Z vrnitvijo oziroma odplačevanjem po prejšnjem odstavku
se postopoma zmanjšuje pravice poslovodje na podlagi lastnine. Te pravice prenehajo, ko so združena sredstva v celoti
odplač ana.

V ustanovitveni pogodbi se določi najdaljši rok, po katerem
preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene organizacije kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, ki jih je
združil v pogodbeno organizacijo na glede na to, v kolikšnem
znesku je vrednost združenih sredstev tedaj vrnjena.
Če se cene za delovna sredstva oziroma za gradbene storitve na trgu v tekočem letu povečajo povprečno za več kot 5
odstotkov, se vrednost delovnih sredstev in poslovnih prostorov, ki jih je združil poslovodja, poveča za odstotek, ki je za
posamezno vrsto delovnih sredstev ali poslovnih prostorov
ugotovljen po uradnih statistič nih podatkih.
38. člen
Poslovodja svobodno odloča, ali bo sredstva, ki jih je pridobil iz lastninske pravice v pogodbeni organizaciji, v celoti ali
deloma ponovno združil vanjo.
Poslovodja se sporazume z delavci o pogojih in načinu za
umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico, ki jih je bil
združil v pogodbeno organizacijo.
Poslovodja lahko združi v pogodbeni organizaciji po njeni
ustanovitvi tudi druga svoja sredstva.
Sredstva, ki po tretjem odstavku 44. člena tega zakona
pripadajo poslovodji pogodbene organizacije, so oproščena
davščin, če jih poslovodja ponovno združi v pogodbeno organizacijo, za dobo najmanj petih let. Če ta sredstva združi za
krajšo dobo, vendar ne za manj kot eno leto, se zanje določijo
davčne olajšave v sorazmerju s trajanjem naložbe.
O vsakokratni združitvi sredstev poslovodje v pogodbeno
organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pismeno pogodbo.
44. člen
Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo
poslovodji iz lastninske pravice in za sredstva, ki ostanejo v
družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji.
Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa pogodba o
ustanovitvi pogodbene organizacije v skladu z načeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev.
V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih
sredstvih pravico:
1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je združil v
pogodbeno organizacijo;
2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi v naprej določenem znesku ali v znesku določ enem po osnovah in merilih v skladu s pogodbo o ustanovitvi
pogodbene organizacije in samoupravnim sporazumom o
združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in samoupravni sporazum o združitvi.
4. V pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije mora
biti določena maksimalna višina nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe poslovodje pri
čistem dohodku pogodbene organizacije; ta višina mora biti v
dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom
pogodbene organizacije in se določi v skladu z enotnimi
načeli, če so ta načela predvidena v zveznem zakonu.
5. Vrnjena vrednost združenih sredstev in nadomestilo za
gospodarjenje z združenimi sredstvi morata biti v dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom.
8. Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem
dohodku organizacije, ki jim pripada na podlagi vloženih
sredstev, oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam.
Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah pogodbe iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma izvršni sveti
skupščin občin, ustrezni organi Gospodarske zbornice Slovenije oziroma občinske ali medobčinske gospodarske zbornice
in republiški oziroma občinski sindikalni sveti, sklenejo družbeni dogovor v katerem opredelijo skupne kriterije za določitev osnov in meril za ugotavljanje in način izplačevanja dela
dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji v
okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije.

87. člen
Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje izdelovanje vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo,
dodelavo, preoblikovanjem in presnovo materiala in polizdelkov ali z njihovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanjem, in popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in
drugih storitev s samostojnim osebnim delom.
V obrtni delavnici se lahko opravlja ena ali več dejavnosti s
področ ja strok oziroma poklicev, s katerimi se dopolnjuje
glavna dejavnost.
102. člen
Obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza lahko
dobi oseba, ki ima vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4„ 5., 6. in 7. točke 74. člena tega
zakona.
Obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza izda pristojni upravni organ občine, v kateri ima prosilec stalno
prebivališče.
118. člen
Samostojni gostinec lahko zaposli:
1. v bifeju največ dva delavca
2. v drugih gostinskih obratih največ pet delavcev.
Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli, da
lahko gostinski obrat v sezoni ali v posebnih primerih (ob
sobotah, nedeljah in praznikih, ob prireditvah in podobno)
uporablja dodatno delo drugih oseb po pogodbi o delu.
Število zaposlenih delavcev skupaj z delavci, ki opravljajo
dodatno delo po pogodbi o delu, pa ne sme preseči deset
delavcev.
140. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek:
1. kdor trajno ali sezonsko opravlja gospodarsko dejavnost
brez obrtnega dovoljenja;
2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti
ali drugo gospodarsko dejavnost kot postranski poklic ali
kdor sprejema goste na prenočišče in hrano, ne da bi to
priglasil občinskemu upravnemu organu ali kdor opravlja to
dejavnost v nasprotju s tem zakonom;
3. samostojni obrtnik, ki uporablja pri opravljanju svoje
dejavnosti dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa ali v nasprotju s tem
dovoljenjem;
4. samostojni obrtnik, ki opravlja gospodarsko dejavnost v
nasprotju z obrtnim dovoljenjem;
5. samostojni obrtnik, ki ustanovi skupno obratovalnico v
nasprotju s tem zakonom;
6. samostojni obrtnik, ki prodaja v obrtni delavnici tuje
izdelke v nasprotju s tem zakonom;
7. samostojni obrtnik, ki ne priglasi v predpisanem roku
registrskemu organu sprememb, ki so nastale glede podatkov
vpisanih v register.
V rim rih
® tudi
iz 1-varnostni
do 6. točke
prejšnjega
se poleg
kazniP izreče
ukrep
odvzema odstavka
premoženjske
koristi.
143. člen
Pogodbene organizacije, ki so bile ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona so dolžne uskladiti samoupravne sporazume o združevanju, druge samoupravne sporazume, statute
in druge samoupravne splošne akte v enem letu po njegovi
uveljavitvi.
Pogodbe o ustanovitvi pogodbenih organizacij, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi.
Do uveljavitve družbenega dogovora iz 44. člena tega zakona bodo podpisniki pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije iz 27. člena tega zakona samostojno določili
osnove in merila za ugotavljanje in način izplačevanja dela
dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji v
okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije.
144. člen
Šteje se, da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma
usposobljenost za opravljanje gospodarskih dejavnosti po
tem zakonu, kdor je po predpisih, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona, pridobil dovoljenje za opravljanje teh dejavnosti.
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