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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. in 25. januarja 1984 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
je sklicana za torek, 24. januar- 
ja 1984 (in ne 25. januarja 
1984, kot smo objavili v Poro- 
čevalcu, štev. 28), seji Zbora 
združenega dela in Zbora ob- 
čin pa bosta v sredo, 25. ja- 

nuarja 1984. 

Na dnevne rede teh sej zbo- 
" rov tudi ni uvrščena obravnava 
uresničevanja preobrazbe 
odnosov v gospodarjenju z de- 
narjem v bankah s področja 
SH Slovenije. 

| PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
l SR SLOVENIJE 
I 27. decembra 1983 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na 
skupnem zasedanju poslu- 
šali: 

- uvodno besedo k predlo- 

gu resolucije o politiki družbe- 
nega in gospodarskega raz- 
voja SR Slovenije v letu 1984, 
ki jo je podal Milivoj Samar, 
član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in predsednik 

Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje; 

- informacijo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku usklaje- 
vanja osnutka resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1984 s 
spremljajočimi akti, ki jo je po- 
dal Jože Marolt, član delega- 
cije. 

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

- informacijo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik In pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku uskalje- 
vanja osnutka resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1984 s 
spremljajočimi akti; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi druž- 
benega dogovora o temeljih 
strategije tehnološkega raz- 

voja v SFR Jugoslaviji; 
- predloge programov dela 

zborov za leto 1984 in predlo- 
ge periodičnih delovnih načr- 
tov zborov za I. trimesečje 
1984. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi 

- predlog resolucije o poli- 
tiki družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v 
1984. letu. 

Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi predloga resolucije 
sprejel stališča; Zbor združe- 
nega dela je sprejel še pose- 
ben sklep. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za da- 
vek iz dohodka TOZD in delov- 
nih skupnosti v letu 1983; 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti v letih 1984 
in 1985; 

STANJE IN USMERITVE 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji (ESA-401) str. 1.3 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o skladu skupnih rezerv (ESA-309) str. 28 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja (ESA-396) str. 35 

PREDLOG ZAKONA 
o kulturno umetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih 
vrednot (ESA-232) str.43 

Poročilo 
o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji (ESA-400) 
Poročilo 
o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem delovnem 
času, dežurstvo in stalno pripravljenost (ESA-399) str. 48 

PROGRAM DELA . .. OD 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za leto 1984 
PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Slovenije za I. trimesečje 1984 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Ivan Kastrevc, Jordan Blaževič, Simon Černe, Ivan Šivic, 

Ernest Kovačec, Silva Saksida-Kurent, Nataša Utješinovič, 
Franci Polak, Boris Petrina, Ivan Vušnik, Miro Jelenkovič, Jurij 
Drnovšek, Bernard Krivec, Lado Vuga, Franc Škufca, Franc 
Boštar, Dinko Leskovšek, Ivan Kalčič, Rudi Šepič, Danilo 
Bašin, Erik Vrenko. 

Zbor občin: 
Tone Sagadin, Bojan Mozetič, Milena Jager, Janez Želez- 

nik, Avgust Lešnik, Slavko Jančič, Adolf Ričnik, Tone Krašo- 
vec, Jože Bučar, Božo Kuharič, Jasna Pače-Janičijevič, Metka 
Oderlap, Ada Gorjup, Dinko Leskovšek, Erik Vrenko. 

Družbenopolitični zbor: 
Silva Jereb, Marija Pukl, Lojze Ude, Rudi Čačinovič, Ciril 

Zlobec, Jože Marolt, Dino Pucer, Vinko Hafner, Jože Šušmelj, 
Igor Križman, Jože Sintič, Danica Smrdu, Milivoj Samar. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor zd'uže- 

nega dela s posameznih področij dejavnosti in okolišev: Po- 
stojna, Velenje; 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor občin 
iz skupščin občin: Novo mesto. 

- predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1984; 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in 
taks; 

- predlog zakona o zago- 
tavljanju sredstev za republi- 
ške blagovne rezerve v letu 
1984; 

- predlog odloka o odstopu 
dela posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov 
občinam v letu 1984; 

- predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 
1984; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o zagotavljanju 
sredstev za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva 
od izvoza blaga domače proiz- 
vodnje in storitve za leto 1983; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o ureditvi ob- 
veznosti obračunavanja amor- 
tizacije za določena osnovna 
sredstva za leti 1982 in 1983; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o določitvi obvez- 
nosti plačevanja prispevka iz 
dohodka TOZD za pokrivanje 
dela stroškov enostavne re- 
produkcije v Železniškem go- 
spodarstvu Ljubljana; 

- predlog odloka o določitvi 

in razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških 
organov in organizacij, druž- 
benopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji za leto 
1984; 

- predlog zakona o družbe- 
nem varstvu duševno in tele- 
sno prizadetih odraslih oseb 

Predlog zakona je enako- 
pravno z zboroma Skupščina 
SR Slovenije sprejela tudi 
Skupščina skupnosti socialne- 

ga varstva Slovenije, na seji 
dne 27. 12. 1983. 

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

- predlog odloka o ustano- 
vitvi, nalogah in sestavi Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za 
proučevanje in razvijanje me- 
tod in načinov ter pogojev de- 
legatskega odločanja v Skup- 
ščini SR Slovenije in o izvolitvi 
predsednika in članov komi- 
sije; 

Komisija Skupščine SR Slovenije za proučevanje in 
razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega 
odločanja v Skupščini SR Slovenije: 

predsednik: dr. Ciril Ribičič 
člani: Danilo Bašin, Mitja Horvat, Silva Jereb, dr.'Savin 

Jogan, Boris Macarol, Marjan Markovič, Gorazd Mazej, 
Branko Merhar, dr. Miha Ribarič, Valerija Škerbec 

člani izmed znanstvenih, strokovnih in javnih delav- 
cev: mag. Milan Gaspari, Vladimir Gošnik, dr. Albin Igličar, 
Stane Vlaj, Janez Zaje 

- predlog odloka o imeno- 
vanju dr. Antona Krašovca, 
predsednika kolegijskega po- 
slovodnega organa SOZD UNI- 
LES Ljubljana, za predsednika 
Sveta za družbeni sistem infor- 
miranja SR Slovenije; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Marjana Oblaka dolžnosti 
člana Sveta Službe družbene- 
ga knjigovodstva SR Slovenije 
in o imenovanju Marka Lozeja 
za člana Sveta Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Marjana Oblaka dolžnosti 
člana Sveta Narodne banke 
Slovenije in o imenovanju dr. 
Jožeta Kuniča za člana Sveta 
Narodne banke Slovenije; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Marije Metlika-Pavček 

dolžnosti sodnice Višjega so- 
dišča v Ljubljani z 31. decem- 
brom 1983. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel še: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi članov v odborih 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije: 

v odboru za družbenoeko- 
nomske odnose sta bila dolž- 
nosti člana odbora razrešena 
Robert Černe in Štefan Koro- 
šec, za člane odbora pa izvo- 
ljeni Brane Florjančič, Ivo Ma- 
renk in Jože Ulčar; 

v odboru za družbenopoli- 
tični sistem so bili dolžnosti 
člana odbora razrešeni Ivan 
Godec, Zdravko Krvina in Vili 
Vindiš, za člane odbora pa 
izvoljeni Geza Bačič, Saša 
Dragoš in Lojze Fortuna. 

DELEGATSKA TRIBUNA 
NA LJUBLJANSKI TV 

V četrtek, 12. januarja 1984 ob 18.40, bo na ljubljanski 
televiziji stekla prva oddaja z naslovom Delegatska tri- 
buna, ki bo poslej na programu vsak mesec. 

Namen te oddaje je, na samem začetku razprave o 
posameznem vprašanju v temeljnih organizacijah, krajev- 
nih skupnostih, v delegacijah in drugod ljudi seznaniti o 
sproženih predlogih, o katerih bodo morali delegati poz- 
neje sklepati v skupščinskih klopeh. Zato bodo v prvem 
delu besedo imeli predlagatelji gradiv, ki bodo na kratko 

pojasnili, kaj predlagajo in zakaj. Tokrat bo pozornost 
namenjena predlogu za izdajo zakona o javnem obvešča- 
nju, pričakovani preobrazbi bank in gospodarjenju z de- 
narjem. Torej temam, ki bodo na dnevnem redu zasedanj 
skupščine SR Slovenije. 

Drugi del oddaje bo vsakič namenjen pobudam ljudi, ki 
predlagajo določene spremembe. Tokrat bodo spregovo- 
rili nosilci pubud iz Laškega in Ljubljane. 

Vabimo vse, da v oddajah sodelujejo in da svoje pobude, 
ideje, vprašanja in predloge pošiljajo uredništvu notranje- 
političnih oddaj TV Ljubljana, Moše P i jade jeva 10, za Dele- 
gatsko tribuno. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PRIPOROČILA . 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju socialne pohtixe 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335., 342. in 343. člena ustave Sociali- 
stične republike Slovenije ter 71. in 77. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne 29. junija 1983 in 23. 
novembra 1983 ter Skupščine Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije dne 20. ju- 
lija 1983 in 27. decembra 1983 obravna- 
vala Poročilo o uresničevanju socialne 
politike in v skladu z 248. in 252. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
PRIPOROČILA 

Delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in občani v krajevnih skup- 
nostih niso v zadostni meh vključeni v 
oblikovanje socialne politike. Cilji social- 
ne politike še vedno niso v celoti vključe- 
ni kot sestavni del razvojne politike orga- 
nizacij združenega dela, krajevnih skup- 
nosti in tudi družbenopolitičnih skupno- 
sti. 

Premalo je prisotno temeljno izhodi- 
šče, da si morajo zagotavljati socialno 
varnost delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela s svojim delom in obča- 
ni v krajevnih skupnostih z razvijanjem 
medsebojne solidarnosti in drugih oblik 
za aktiviranje čimvečjega števila ljudi pri 
razreševanju vprašanj socialne varnosti v 
življenjskem okolju. 

Socialna politika in ukrepi socialnega 
varstva so še vedno premalo usmerjeni v 
ustvarjanje pogojev za produktivno delo, 
s katerim si delavci in delovni ljudje za- 
gotavljajo socialno varnost in na osnovi 
socialistične solidarnosti tudi tistim, ki si 
je z lastnim delom niso sposobni zagoto- 
viti. 

Temeljnih načel, vsebine in smeri so- 
cialne politike v zaostrenih razmerah go- 
spodarjenja ni potrebno spreminjati. Pri 
uresničevanju konkretnih ukrepov so- 
cialne politike pa moramo odpravljati 
protislovja, ki so nastala med gospodar- 
skim in socialnim razvojem in v okviru 
socialnega razvoja. V okviru teh ukrepov 
moramo upoštevati, da zaostrene gospo- 
darske razmere in poslabševanje mate- 
rialnih pogojev gospodarjenja znižuje 
osebni in tudi družbeni standard; da rast 
nominalnih osebnih dohodkov ni v sora- 
zmerju z rastjo življenjskih stroškov, da 
kljub vsakoletnim usmeritvam, cene in 
življenjski stroški naraščajo hitreje kot 
načrtujemo in da tako stanje ogroža so- 
cialno varnost družin, ki imajo najnižje 
dohodke, družin z večjim številom otrok, 
socialno varnost nezaposlene mladine, 
upokojencev z najnižjimi pokojninami in 
tistih občanov, ki živijo le od družbene 
pomoči. 

STALIŠČA 

1. V zaostrenih razmerah gospodarje- 

nja moramo še dosledneje uresničevati 
temeljna načela našega samoupravnega 
socialističnega sistema in socialne politi- 
ke kot sestavnega dela celovitega druž- 
benogospodarskega razvoja. Le usklaje- 
nost gospodarskega in socialnega raz- 
voja lahko zagotovi ustrezno socialno 
varnost delovnih ljudi in občanov. Zato 
se moramo v okviru vseh družbenih de- 
javnikov aktivno zavzemati za vključeva- 
nje temeljnih izhodišč socialne politike v 
vse planske dokumente in tudi v aktivno- 
sti za premagovanje družbenoekonom- 
skih težav. Da bi to dosegli, moramo: 

- dosledneje uveljaviti načelo, da so 
rezultati dela osnova, iz katere izhajajo 
vse pravice, odgovornosti in dolžnosti 
delavcev, 

- ustvariti pogoje, da bodo delavci ce- 
lovito odločali o ustvarjanju in razporeja- 
nju dohodka za vse oblike porabe, 

- vzpodbuditi povečanje družbene 
produktivnosti in rast dohodka, 

- odpravljati razlike, ki izhajajo iz nee- 
nakih možnosti za delo z družbenimi 
sredstvi in iz tega izhajajočih neupraviče- 
nih razlik v materialnem in družbenem 
položaju ljudi. 

V sk/adu z dolgoročnim programom 
gospodarske stabilizacije je potrebno v 
socialnovarstvenih dejavnostih hitreje 
razvijati tiste programe, ki zagotavljajo 
enake izhodiščne pogoje za razvoj posa- 
meznika in dogovorjeno raven socialne 
varnosti delovnih ljudi in občanov. 

2. Upoštevajoč ugotovitev, da načrto- 
vanje družbenoekonomskega razvoja ne 
more biti celovito in realno, če ne upo- 
števa socialnovarstvenih elementov, je 
jasno, da so v naših sedanjih srednjeroč- 
nih planih ti elementi premalo upošte- 
vani. 

Zato bomo morali v bodoče predvsem 
v razvojne načrte temeljnih organizacij 
združenega dela dosledneje vključevati 
socialnovarstvene elementi in to z vidika 
zagotavljanja take socialne varnosti de- 
lavcem, ki bo temeljila na delu in delov- 
nih rezultatih. 

Pri načrtovanju usmeritev socialne po- 
litike v okviru družbenopolitične skupno- 
sti, bi morali upoštevati vlogo skupnosti 
socialnega varstva, kot mesta za obliko- 
vanje in usklajevanje izhodišč socialne 
politike. 

3. Pomemben temelj za krepitev sa- 
moupravnega družbenoekonomskega 
položaja delavcev in njihovega neposre- 
dnega vpliva na socialno politiko ter za- 
gotavljanje socialne'varnosti, je uspešno 
uveljavljanje svobodne menjave dela v 
neposrednih odnosih in v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Svobodna menja- 
va dela mora v zaostrenih razmerah go- 
spodarjenja še toliko bolj izhajati iz re- 
sničnih potreb in stvarnih dohodkovnih 
možnosti uporabnikov in ne sme temeljiti 
le na doseženem obsegu in kakovosti 
storitev. 

4. Delitev po rezultatih dela je bistvena 
spodbuda za povečanje produktivnosti in 
za smotrno gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi. To je tudi ena temeljnih podlag 
za povečanje osebnega in družbenega 
standarda. Vsako omejevanje načela de- 
litve po rezultatih dela in izenačevanje 
osebnih dohodkov delavcev, ne glede na 
njihov delovni prispevek, slabi zavzetost 
za boljše delo in gospodarjenje, s tem 
zmanjšuje materialno podlago za uresni- 
čevanje ciljev socialne politike in zaradi 
zviševanja stroškov za življenje stopnjuje 
pritisk na različne oblike družbenih po- 
moči. Le na osnovi večje delovne storil- 
nosti, ki se izkazuje s povečanjem proiz- 
vodnje, izvoza na konvertibilno področje, 
znižanjem stroškov poslovanja in boljšim 
izkoriščanjem delovnih sredstev, bodo 
delavci v združenem delu lahko zagotav- 
ljali povečanje oziroma ohranjanje realne 
vrednosti osebnih dohodkov. 

5. Solidarnost moramo uresničevati 
na samoupravno dogovorjenih merilih. 
Obseg solidarnosti bi moral biti največji v 
temeljni organizaciji združenega dela in 
na ravni občine, saj je tu materialna in 
socialna soodvisnost delavcev, drugih 
delovnih ljudi in občanov najmočnejša. 
Na republiški ravni bi praviloma uresni- 
čevali solidarnost le za zagotavljanje ma- 
terialnih podlag za zadovoljevanje za- 
konsko opredeljenih nujnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov. Zmanjševanje ra- 
zlik v materialni oziroma družbeni razvi- 
tosti med posameznimi občinami v repu- 
bliki, naj bi se odražalo tudi v zmanjševa- 
nju obsega in deleža sredstev republiške 
solidarnosti. Seveda pa morajo biti ti 
odnosi na vseh ravneh kar najbolj stvar- 
ni, saj v nasprotnem primeru zmanjšujejo 
motiviranost za produktivno delo in večji 
dohodek. 

6. Planiranje potreb po socialnovar- 
stvenih storitvah in pomočeh je pravica 
in obveznost delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in občanov v 
krajevnih skupnostih. Realizirati se mora 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, v krajevnih skupnostih in v skupnostih 
s področja socialnega varstva z ukrepi, ki 
temeljijo na dejanskih okoliščinah in raz- 
merah, v katerih živi posameznik ali dru- 
žina. 

7. Pomembno mesto v vseh teh priza- 
devanjih ima tudi prostovoljno delo in 
solidarnostna odzivnost, ki ju moramo 
razvijati vzporedno z iskanjem novih 
oblik socialnovarstvene dejavnosti. Pro- 
stovoljno delo je potrebno v planskih do- 
kumentih opredeliti kot element eko- 
nomske in socialne politike in kot oblika 
podružbljanja in rasti kvalitete in obsega 
strokovnega dela na tem področju. 

PRIPOROČILA 

1. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in občani v krajevnih 

poročevalec 
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skupnostih morajo skrbeti za uresničeva- 
nje začrtane socialne politike in po po- 
trebi predlagajo ukrepe za zagotavljanje 
socialne varnosti delovnim ljudem in ob- 
čanom. 

2. Samoupravni organi in družbeno- 
politične organizacije v organizacijah 
združenega dela naj sproti ugotavljajo 
vzroke za manjše delovne rezultate orga- 
nizacije združenega dela, ki pogojujejo 
nizke osebne dohodke in ogrožajo so- 
cialno varnost njihovih delavcev in spre- 
jemajo ukrepe, ki bodo delavce spodbu- 
jali k boljšemu delu in doseganju večjega 
dohodka. 

Na osnovi teh ugotovitev in upošteva- 
joč načelo delitve po delu naj v organiza- 
cijah združenega dela zagotavljajo nepo- 
sredno pomoč le tistim delavcem, ki si iz 
objektivnih razlogov ne morejo zagotovi- 
ti socialne varnosti na podlagi svojega 
dela. 

3. Organizacije združenega dela, kjer 
veliko število delavcev prejema nizke ali 
celo zajamčene osebne dohodke, ki po- 
slujejo z izgubo ali na robu rentabilnosti, 
naj skupaj s skupnostmi za zaposlovanje, 
medobčinskimi zbornicami in pristojnimi 
občinskimi upravnimi organi pripravijo 
konkretne ukrepe za razvijanje novih 
proizvodnih programov oziroma preu- 
smeritev delavcev v druge organizacije 
združenega dela in tako ustvarijo pogoje, 
da si bodo delavci z delom v združenem 
delu zagotavljali svojo socialno varnost. 
Za premagovanje težav v procesu pre- 
strukturiranja gospodarstva in s tem zve- 
zane proleme zaposlovanja, je potrebno 
zagotoviti širšo vzajemnost v republiki. 

4 Ustanoviteljice skupnosti socialne- 
ga varstva, družbenopolitične organiza- 
cije in družbenopolitične skupnosti naj 
aktivneje uveljavljajo skupnost socialne- 
ga varstva kot mesto za usklajevanje so- 

cialnovarstvenih programov, okrepiti pa 
se mora tudi vloga skupščine skupnosti 
socialnega varstva kot enakopravnega 
zbora skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

V okviru tako poenotenih izhodišč naj 
vse samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti preverijo tudi 
ustreznost osnov in meril za solidarnost- 
no združevanje sredstev za uresničitev 
enotno dogovorjenih programov. 

5. Vse samoupravne interesne skup- 
nosti, ki zagotavljajo socialnovarstvene 
pomoči, naj dosledno izpeljejo načelo 
domicilne socialne varnosti, do konca le- 
ta 1983 uvedejo enotno skupno evidenco 
prejemnikov socialnovarstvenih pomoči 
in se v republiški skupnosti socialnega 
varstva dogovorijo za enotna merila in 
postopke za njihovo uveljavljanje. 

6. V samoupravnih interesnih skupno- 
stih s področja družbenih dejavnosti se 
naj takoj dogovorijo za ustrezne aktivno- 
sti, ki bodo zagotovile: 

- posebno skrb za zagotavljanje so- 
cialne in zdravstvene varnosti udeležen- 
cem NOV, z razvojem različnih oblik var- 
stva (patronaža, sosedska pomoč ipd.) 
ter dokončno razrešitev njihovih stano- 
vanjskih problemov. V ta namen je treba 
okrepiti delo koordinacijskih odborov za 
vprašanja borcev pri skupnostih social- 
nega varstva, 

- hitrejše in učinkovitejše preoblikova- 
nje denarnih pomoči v neposredne obli- 
ke funkcionalnih pomoči kot so varstvo v 
vzgojnovarstvenih organizacijah in dru- 
ge oblike vzgoje in varstva otrok, organi- 
zirana družbene prehrana delavcev, 
otrok, učencev in študentov, razne oblike 
pomoči starejšim občanom, sosedska 
pomoč, nega bolnikov na domu itd., 

- pripravo metodoloških podlag za 
združevanje dela in sredstev v svobodni 

menjavi dela, na osnovi katerih si bodo 
delavci v organizacijah združenega dela 
z neposredno svobodno menjavo dela 
lahko zagotavljali tiste storitve in progra- 
me družbenih dejavnosti, ki jih lahko naj- 
bolj smotrno uresničujejo v okviru orga- 
nizacij združenega dela, preko samou- 
pravnih interesnih skupnosti pa tiste sto- 
ritve in programe, ki jih je treba uresniče- 
vati po načelu vzajemnosti in solidarno- 
sti. 

Pri uresničevanju teh nalog v krajevnih 
skupnostih naj izvajalske organizacije 
sodelujejo s skupnostmi stanovalcev, 
družbenimi organizacijami in društvi. V 
tem procesu je treba hitreje razvijati pro- 
stovoljno delo in v tesnejšem medseboj- 
nem povezovanju nosilcev socialne poli- 
tike in družbenih dejavnikov še zlasti 
izvajalskih organizacij, družbenih orga- 
nizacij in društev na podlagi skupnih 
programov širiti krog občanov, ki se bo- 
do vključevali v prostovoljno delo in pri- 
spevali h krepitvi socialne varnosti delov- 
nih ljudi in občanov. 

7. V pripravah dolgoročnega plana 
Slovenije morajo biti vključeni tudi cilji in 
okviri dolgoročne socialne politike kot 
sestavni del družbenoekonomskega raz- 
voja. 

8. Samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti naj poleg 
usmeritev dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije in načrta uresni- 
čevanja tega programa v SR Sloveniji 
vgradijo te ugotovitve, stališča in pripo- 
ročila v svoje programe dela. 

9. Skupščine občin naj pripravijo in 
obravnavajo poročilo o uresničevanju 
socialne politike in zagotavljanju social- 
ne varnosti v občini s predlogi ukrepov. 
Poročilo naj vsebuje tudi oceno uresni- 
čevanja samoupravnega sporazuma o 
skupnih izhodiščih za zagotavljanje so- 
cialne varnosti 1981-1985 v občini. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. 
letu  

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1383 ob obravnavi predloga resolucije o 
politiki družbenega In gospodarskega 
razvoja SR Slovenije v 1984. letu na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Siovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri 
pripravi predloga resolucije o politiki 
družbenega in gospodarskega razvoja 
SR Slovenije v 1984. letu ustrezno upo- 
števal stališča, pripombe in predloge da- 
ne v razpravi za dopolnitev resolucije. 
Realnost predpostavk nadaljnjega druž- 
benega in gospodarskega razvoja SR 
Slovenije v prihodnjem letu zahteva od- 
govorno izvajanje dolgoročnega progra- 
ma gospodarske stabilizacije ter načrta 
njegovega uresničevanja v republiki in s 
tem krepitev družbenega položaja delav- 
cev pri odločanju o celotni družbeni re- 
produkciji. 

Glede na to, da je hkrati potekalo us- 

klajevanje pogojev gospodarjenja na 
zvezni ravni, kar vpliva na spremembo 
pogojev gospodarjenja združenega dela, 
Družbenopolitični zbor predlaga, da 
Izvršni svet čimprej pripravi pregled tako 
spremenjenih pogojev in oceno možne- 
ga vpliva le-teh na resolucijske opredeli- 
tve in možnosti razvoja SR Slovenije v 
prihodnjem letu. 

2. Na področju ekonomskih odnosov s 
tujino Družbenopolitični zbor ponovno 
poudarja, da je treba nadaljevati z spod- 
bujevalnimi ukrepi za povečanje konver- 
tibilnega izvoza, v tem okviru še bolj za 
blago višje stopnje predelave, ki temelji 
na domačem znanju in izkušnjah. Izvoz- 
nikom na konvertibilna območja, ki pre- 
segajo v SISEOT-u usklajene plane izvo- 
za, pa je treba omogočiti, da po pokritju 
skupnih in splošnih deviznih potreb del 
presežka deviznega priliva lahko upora- 
bijo za uvoz opreme za hitro in učinkovi- 
to posodabljanje te proizvodnje. 

3. Družbenopolitični zbor podpira 
osnovno izhodišče pri delitvi dohodka, 
da se v okviru zmanjšanih razpoložljivih 

sredstev za porabo postopoma zaustavi 
padec realnih osebnih dohodkov. Pri tem 
se je treba dosledno zavzemati za načelo 
delitve> po delu in rezultatih dela. 

Družbenopolitični zbor opozarja na 
zaostreni položaj v družbenih dejavno- 
stih, kjer so programi in prioritete tudi v 
dopolnjenih planskih aktih dokaj široko 
opredeljene glede na materialne možno- 
sti. Zato je treba v SIS opredeliti konkret- 
ne usmeritve in uskladitve na osnovi pra- 
vočasne priprave strokovnih podlag ob 
intenzivni družbenopolitični aktivnosti 
takoj v začetku prihodnjega leta. 

4. Družbenopolitični zbor opozarja, da 
se bo v prihodnjem letu zaostril problem 
pokrivanja izgub. Zato je potrebno pra- 
vočasno pričeti z aktivnostmi za pokriva- 
nje izgub, pripravo sanacijskih progra- 
mov in za združevanje sredstev za izved- 
bo teh programov, zlasti na področju 
izvoza, energetike in oskrbe domačega 
trga z osnovnimi življenjskimi proizvodi 

5. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da predlog resolucije 
sprejmeta v skladu s temi stališči. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga resolucije 
o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1983 ob obravnavi predloga resolucije o 
politiki družbenega in gospodarskega 
razvoja SR Slovenije v 1984. letu na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Izvšni svet Skupščine SR Slovenije 

naj v mesecu februarju 1984 predloži 
Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije na osnovi predhodnih podat- 
kov, poročilo o višini in vzrokih izgub v 
pomembnejših organizacijah združene- 
ga dela in skupnem obsegu izgub v SR 
Sloveniji kot celoti. Za te organizacije 
združenega dela naj predlaga način in 

možnosti pokrivanja izgub v 1984. letu. 
Organizacije združenega dela, ki izka- 

zujejo oziroma bodo izkazale izgube, naj 
skupaj z bankami opravijo vse potrebne 
aktivnosti pri odplačevanju deviznih ob- 
veznosti, kritju tečajnih razlik, itdda bi 
se obseg izgub v letu 1984 čimbolj 
zmanjšal. 

Zbor meni, da bi bilo v tem poročilu 
potrebno obravnavati s posebnim po- 
udarkom izgube tistih organizacij zdru- 
ženega dela, ki so bile na podlagi ugoto- 
vitev in sklepov Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije z dne 11. maja 
1983, ob obravnavi poročila o izgubah v 
gospodarstvu v letu 1982, zadolžene za 
sprejetje ukrepov in aktivnosti za odpra- 
vo izgub. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v I. trimesečju 1984. leta predloži 
Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije celovito poročilo o uresničeva- 
nju sklepov Zbora združenega dela z dne 
29. 6. 1983. leta ob obravnavi poročila o 
izvajanju zakona o energetskem gospo- 
darstvu in o stanju in razvoju energetske- 
ga gospodarstva SR Slovenije. 

3. Predlagatelji spremljajočih aktov k 
predlogu resolucije o politiki družbenega 
in gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
1984 letu naj proučijo pripombe, predlo- 
ge in stališča delegatov na seji Zbora 
združenega dela ter stališča delovnih te- 
les zbora in jih ustrezno upoštevajo pri 
končnem oblikovanju besedil teh aktov. 

VPRAŠANJA nFi EGACUIN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Spremembe in dopolnitve deviznega 
zakona glede poslovanja turističnih or- 
ganizacij? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v zbor zdru- 
ženega dela skupščine SR 
Slovenije, s področja gospo- 
darstva, 4. okoliš, postavlja 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

V TOZD Ilirija smo izdelali 
program ukrepov, ki naj bi v 
prvi meri zagotovil boljšo eko- 
nomičnost poslovanja ob so- 
časnem razvoju samouprav- 
nih odnosov znotraj TOZD. Z 
uresničevanjem samouprav- 
no ekonomskih ukrepov v 
TOZD in z izredno aktivnostjo 
strokovnih služb v pripravah 
na turistično sezono, je dose- 
ženi dohodek v devetih v me- 
secih 1983 v primerjavi z 1982. 
letom porastel za 32,4%, 
ostanek čistega dohodka pa 
je porastel v primerjavi z de- 
vetmesečjem 1982 za 37,6%. 
To nam kaže, da smo navkljub 
izredno poslabšanim pdgo- 
jem gospodarjenja zaustavili 
trende upadanja napram 
prejšnjim letom. Dosegli smo 
dvig domačih in tujih nočitev 
za 1%, s tem pa tudi storitev 
domačim in tujim gostom. 

Kljub takim ugodnim rezul- 
tatom pa moramo pripomniti, 
da finančni rezultati poslova- 
nja TOZD zaostajajo za rezul- 
tatom ostalega gospodarstva. 
Zaradi sprememb zakona o 
deviznem poslovanju in kre- 

ditnih odnosih s tujino izkazu- 
jemo nižji devizni priliv, če- 
prav nam kazalci nočitev tujih 
gostov in količinski pokazate- 
lji ustvarjeni s storitvami, ka- 
žejo pozitivne trende. Zaradi 
znižanih izvoznih osnov so 
odpadle vse olajšave za da- 
vek iz dohodka TOZD, obra- 
čun osebnih dohodkov je nižji 
in izvoznih vzpodbud za me- 
njalniške devize ni. Zaradi te- 
ga je prišlo do izpada dela 
dohodka. Metodologija zaje- 
manja in razporejanja deviz- 
nega priliva iz naslova menja- 
ve tujih valut in prodaje dinar- 
jev prek Narodne banke Ju- 
goslavije ne zajema vseh vi- 
rov deviznega priliva od turi- 
zma in ni adekvatna spre- 
memba zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino. Zato je potrebno 
spremeniti metodologijo, ki 
bo zajemala: 

- menjavo tujih valut, 
- prodajo dinarjev tujim 

bankam prek Narodne banke 
Jugoslavije, 

- nakazila iz tujine, 
- dinarske čeke Narodne 

banke Jugoslavije, 
- prodane bencinske bone. 
Euročeki in čeki tujih bank 

bi morali šteti za direktni de- 
vizni priliv, ne pa med zame- 
njano efektivo. Organizacijam 
združenega dela bi se morala 

priznati celotna devizna reali- 
zacija kot osnova za obračun 
izvoznih stimulacij in za vse 
olajšave pri plačilu davkov in 
prispevkov ter pri obračunu 
za osebne dohodke. S tem bi 
bilo turistično gospodarstvo 
izenačeno z ostalim izvoznim 
gospodarstvom, ček Narodne 
banke Jugoslavije nam je po- 
vzročil od popusta, ki ga daje- 
mo v skladu s sporazumom, 
še dodatna administrativna 
opravila, dodatno kontrolo, 
omogočil je določene zlorabe, 
povzroča negativne tečajne 
razlike, ki nastajajo v času od 
vnovčenja in v času, ko bo 
izvedeno devizno pokritje. 
Postopek je kompliciran in ni 
enoten, saj ne velja za vse 
OZD, ki so udeležene v turi- 
stičnem prometu. Zato pred- 
lagamo, če ček ostane v ve- 
ljavi za leto 1984, naj se po- 
pust v celoti pokriva iz sred- 
stev zveznih izvoznih stimula- 
cij. Glede izboljšanja kvalitete 
storitev v gostinstvu in turi- 
zmu je napravil precej škode 
tudi zakon o začasni prepove- 
di uporabe družbenih sred- 
stev za financiranje investicij, 
ker nam ta zakon, ki se nana- 
ša na vsa družbena sredstva, 
onemogoča nabavo enega 
samega aparata za katerega 
pa ni proizvajalcev v Jugosla- 
viji. Zakon o začasni prepove- 
di razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev za nakup die- 
sel goriva in motornega ben- 
cina nam zopet na splošno 

■* omejuje nabavo goriva za 
osebne avtomobile, glede na 
količine kupljene v letu 1982, 
s čimer nam je onemogočena 

stalna in občasna organiza- 
cijsko-kadrovska prisotnost v 
različnih poslovnih enotah 
TOZD, kar tudi prispeva k 
slabšanju izvajanja storitev. 

Te omejitve nam povzro- 
čajo tudi probleme pri prevo- 
zu živil po posameznih po- 
slovnih enotah, ker so pričeli 
dobavitelji ukinjati dostavo. 
Problematika na področju 
oskrbe z mazutom in kurilnim 
oljem nam ne omogoča vna- 
prejšnjega planiranja proda- 
je. Zato je potrebno zagotoviti 
redno oskrbo gostinskih in tu- 
rističnih organizacij, ki naj bi 
bila zagotovljena pod enakimi 
pogoji kot za ostalo industrijo 
in z istim prometnim davkom. 
Še vedno obstajajo problemi 
na področju oblikovanja cen. 
Ker se cene storitev sprem- 
ljajo pri Mestni skupnosti za 
cene, prihaja do razhajanj, ki 
jih posreduje Republiška 
skupnost za cene. Zato je po- 
trebno doseči, da Republiška 
skupnost za cene prizna OZD 
gostinstva vse stroške, ki na- 
stajajo z nenehnimi podraži- 
tvami energije, prevozov in 
ostalih storitev na samo po- 
dražitev nabavnih cen posa- 
meznih proizvodov. Predlaga- 
mo pa, da naj bi se v gostin- 
stvu in turizmu cene oblikova- 
le na podlagi ponudbe in pov- 
praševanja. 

Po podražitvi mesa v malo- 
prodaji se naj bi cene, ki jih 
plačuje gostinstvo izenačile z 
maloprodajnimi cenami me- 
sa, saj Republiška skupnost 
za cene ne dovoli povišanja 
cen mesa OZD gostinstva. 
Dobavitelji mesa pa še vedno 
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zahtevajo razlike v ceni in to 
za dobave v avgustu in sep- 
tembru, čeprav nimamo z nji- 
mi podpisanih nobenih dodat- 
nih sporazumov in celo grozi- 
jo z ustavitvijo dobave. Meni- 
mo, da se ne sme več ponoviti 
letošnja praksa, da se v času 
glavne turistične sezone po- 
draži cela vrsta proizvodov. 
Prav tako menimo, da so do- 
ločene stopnje prometnega 
davka na alkoholne in brezal- 
koholne pijače neutemeljene. 
Na primer v letošnjem letu 
»smo videli« celo davek na 
mineralno vodo. Potrebno bi 
bilo odpraviti tudi depozit na 
pravico iznosa dinarjev oziro- 
ma sprejeti ustrezne spre- 
membe predpisov glede reci- 
procitete turističnih tokov. To 
nas je prizadelo tudi v hotelu 
Ilirija, saj imamo v zadnjem 
tromesečju zaradi reciproci- 
tete odpovedanih 60 tujih 
skupin. 

Pogoji gospodarjenja s 
konkretnimi ukrepi za njihovo 
izvajanje nam morajo biti ja- 
sni čimprej, če hočemo v turi- 
zmu karkoli planirati za leto 
1984, ker drugače nimamo 
nobenih realnih možnosti, saj 
že v letošnjem zadnjem tro- 
mesečju sklepamo pogodbe 
in se lahko zaplaniramo. To 
pa se lahko zelo resno odrazi 
tudi pri planiranju deviznega 
priliva. 

Zavedamo se, da zaradi 
ekonomskih pogojev ni mož- 
no vse realizirati v občini ali 
republiki, zato želimo, da se 
prek delegatskega sistema 
podprejo naši predlogi tudi v 
Zvezni skupščini. 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

Namen sprememb in dopol- 
nitev zakona o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s 
tujino, ki so bile sprejete de- 
cembra 1982, je bil podrobneje 
urediti vprašanja deviznega 
priliva od turizma, in to tako, 
da bi devizni priliv v čimvečji 
možni meri identificirali s sto- 
ritvijo, ki jo je tujim gostom 
nudila OZD s področja turi- 
zma. Zaradi tega so bili od- 
pravljeni t. i. dinarji deviznega 
porekla, ki so po različnih klju- 
čih razporejali devizni priliv iz 
menjalniških služb na posa- 
mezne republike in AP ter v 
njihovem okviru na posamez- 
ne organizacije združenega 
dela. Ti ključi niso realno pri- 
kazali, katera OZD je opravila 
turistično storitev, ki je bila 
plačana z dinarji iz menjalni- 
ške službe, ob koncu leta je 
bilo potrebno opravljati pora- 
čune, saj so bili obračunani di- 

narji deviznega porekla pravi- 
loma višji ali nižji od zneska 
deviz, ki so bile zamenjane v 
menjalniški službi in dinarjev, 
ki jih je NBJ prodala v tujini. 

Nova ureditev omogoča 
OZD s področja turizma, da re- 
snično obračunajo tisti devizni 
priliv, ki so ga ustvarili z oprav- 
ljanjem storitev in prodajo bla- 
ga tujim gostom. Tako OZD s 
področja turizma razpolagajo 
z devizami, ki predstavljajo di- 
rektna nakazila iz tujine na nji- 
hove devizne račune ter z de- 
viznim prilovom od dinarskih 
čekov NBJ. 

Dinarski čeki so bili posebej 
uvedeni zaradi tega, da bi ob 
ukinitvi dinarjev deviznega po- 
rekla, OZD s področja turizma 
identificirale tisti devizni priliv, 
ki temelji na njihovih storitvah, 
opravljenih tujim gostom. S 
tem je sistemsko nadomeščen 
neidentificiran devizni priliv. 

Ocena turističnega gospo- 
darstva v SRS in SFRJ je, da je 
navedena sprememba ugotav- 
ljanja deviznega priliva (prek 
čekov NBJ) pozitivna, da pa je 
vsa prizadevanja potrebno 
usmeriti predvsem v odpravo 
letošnjih slabosti in v izboljša- 
nje turistične ponudbe in s tem 
povezanega izvoza turističnih 
storitev. 

Menimo, da je s tem sistem- 
sko urejeno vprašanje deviz- 
nega priliva od turizma in da 
predstavlja podlago za dolgo- 
ročnejše planiranje in poveče- 
vanje izvoza storitev turističnih 
OZD. Podrobnejše opredelitve 
glede vprašanj, ki se nanašajo 
na čeke ter na devizni priliv 
OZD s področja turizma so v 
Programu aktivnosti za pospe- 
ševanje domačega in tujskega 
turizma v letu 1984, kj, bo 
obravnavan v Skupščini SRS 
ob predlogu Resolucije o poli- 
tiki družbenega in gospodar- 
skega razvoja SR Slovenije v 
letu 1984. 

Pri tem gre predvsem za 
vprašanje pravočasne zagoto- 
vitve deviznega priliva za unov- 
čene dinarske čeke, da bi s 
tem preprečili nastajanje te- 
čajnih razlik pri turističnih 
OZD. Urediti je treba tudi vpra- 
šanje popusta na te čeke, pri 
čemer morajo sredstva za ta 
popust zbrati OZD s področja 
turizma, saj gre za njihov ne- 
posredni interes za pridobiva- 
nje čimvečjega deviznega pri- 
liva. 

Tako v republiki kot v fede- 
raciji so podprti in v resolucij- 
ske dokumente vnešeni pred- 
logi za izenačitev izvoznih 
spodbud za izvoz storitev s ti- 
stimi za izvoz blaga. Predstav- 
niki SISEOT SRS se bodo v 
ISJEOT zavzemali za uresniči- 
tev navedenih predlogov. 

V zvezi z omejeno porabo 

diezel goriva in motornega 
bencina je pripravljen osnutek 
zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za ta namena za 
leto 84, v katerem je predlaga- 
na izjema omejitve za tiste 
OZD turizma in gostinstva, ki 
na tej podlagi povečujejo de- 
vizni priliv. 

Splošno združenje turistič- 
nega gspodarstva Jugoslavije 
je julija 1983 dalo pobudo za 
dopolnitev in spremembo za- 
kona o obdavčevanju proiz- 
vodov in storitev v prometu v 
tem smislu, da se prometni da- 
vek za kurilno olje za ogreva- 
nje gostinskih objektov izenači 
s prometnim davkom za kuril- 
no olje, ki se uporablja za in- 
dustrijske peči. V predlogu Re- 
solucije o družbenoekonom- 
skem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ v letu 1984 je 
sprejeto stališče, da se pro- 
metni davek za kurilno olje za 
ogrevanje hotelskih objektov 
izenači s prometnim davkom 
za kurilno olje, ki se uporablja 
za industrijske peči. 

Davek na brezalkoholne ga- 
zirane pijače je temeljni in ga v 
republiki nimamo. Mnenja 
smo, da dokler obstaja davek 
na sladkor in druge prehram- 
bene proizvode, ne bi kazalo 
zmanjševati davkov na alko- 
holne pijače. Poleg tega so re- 
publiški davki na alkoholne pi- 
jače znatno nižji od zveznih 

Na osnovi podatkov o spre- 
membah cen gostinskih stori- 
tev v enajstih mesecih letos 
ugotavljamo, da so cene go- 
stinskih storitev porasle za 
skoraj enak odstotek kot cene 
na drobno (cene gostinskih 
storitev 44,4% cene na drobno 
44,9%). Primerjava rasti cen 
posameznih skupin gostinskih 
storitev in vhodnih cen kaže, 
da je bil ta porast v letošnjem 
letu v glavnem usklajen. 

V dokumentih o izvajanju 
politike cen v letu 1983 je zapi- 
sana obveznost zmanjševanja 
vseh vrst stroškov v OZD kot 
eden izmed pogojev za poča- 
snejšo rast cen. 

Zato so organizacije združe- 
nega dela dolžne, da pri odlo- 
čanju o spremembi cen anali- 
zirajo višino stroškov in poi- 
ščejo vse možnosti za njihovo 
zmanjšanje. Učinkovitejše go- 
spodarjenje morajo doseči 

predvsem s krepitvijo kvalita- 
tivnih dejavnikov, z zaostritvijo 
odgovornosti za gospodarje- 
nje z družbenimi sredstvi in z 
uresničevanjem dogovorjenih 
nalog. Iz teh opredelitev jasno 
izhaja, da skupnosti za cene 
ne morejo priznavati vseh stro- 
škov in dopuščati avtomatično 
prilagajanje cen vhodnih stro- 
škov. 

Stališča in priporočila v zve- 
zi z izvajanjem politike cen pri- 
pravlja Republiška skupnost 
za cene za občinske skupnosti 
za cene na podlagi dokumen- 
tov, ki določajo politiko cen in 
dogovorov v okviru sodelova- 
nja z Zvezno skupnostjo za ce- 
ne. Pri izvajanju stališč in pri- 
poročil, pa Republiška skup- 
nost za cene ugotavlja, da v 
posameznih primerih občin- 
ske skupnosti za cene dogovo- 
rov niso dosledno izvajale. 

Pobudo o oblikovanju cen 
gostinskih storitev po tržnih 
razmerah Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije podpira iti se 
bo zavzemal za njeno uveljavi- 
tev že pri naslednji spremembi 
predpisov o režimih neposre- 
dne kontrole cen. 

Morebitne razlike med drob- 
noprodajanimi cenami mesa in 
cenami, ki jih zahtevajo doba- 
vitelji mesa od posameznih 
OZD ter nastajajo v določenem 
časovnem obdobju, so po 
družbenem dogovoru o orga- 
niziranem odkupu živine in 
prometu svežega mesa za za- 
gotovitev preskrbe s svežim 
mesom lahko le element sa- 
moupravnega sporazumeva- 
nja o zagotovitvi preskrbe z 
mesom. Kadar namreč organi- 
zacije združenega dela klavni- 
ške industrije in gostinstva s 
samoupravnimi sporazumi 
trajneje urejajo medsebojna 
razmerja in sprejemajo mate- 
rialne obveznosti za zagotovi- 
tev preskrbe s potrebnimi koli- 
činami mesa, pri tem ustrezno 
upoštevajo tudi razlike v ce- 
nah, ki nastanejo zaradi more- 
bitnih nesorazmerij med stro- 
ški reje živine in proizvajalski- 
mi prodajnimi cenami živine. 
Ta nesorazmerja po družbe- 
nem dogovoru skupaj ugotav- 
ljajo Zadružna zveza Slovenije, 
Splošno združenje kmetijstva, 
živilske industrije in prehrane 
in Republiška skupnost za 
cene. 

ZBOR OBČIN - 14. 12. 1983  

- Kje so veljavni avtobusni vozni redi? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Radlje ob Dravi, je na 
seji Zbora občin Skupščine 

SR Slovenije dne 23. 11. 1983 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Na območju štirih koroških 
občin opravljata prevoz potni- 
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kov v javnem prometu pre- 
vozno podjetje Integral TOZD 
Prevalje in avtobusno prevoz- 
no podjetje Certus Maribor. V 
zadnjih osmih mesecih vlada 
na tem področju pravi nered, 
saj nihče ni ve, kdaj vozijo av- 
tobusi. Potniki se sprašujejo, 
ali gre za skrajno nevestno 
ravnanje, ali je vzrok še kje 
drugje, da nikjer na Koroškem 
ni izobešenega veljavnega 
voznega reda. Na zborih kra- 
jevnih skupnosti se vrstijo de- 
legatska vpršanja in opozori- 
la, vendar ne zaležejo. Po in- 
formaciji, katero so delegati 
prejeli, bi morali biti veljavni 
vozni redi izobešeni do 5. 11. 
1983. Nespoštovanje dogo- 
vorjenega povzroča pri ljudeh 
malodušnost in brezbrižnost 
in vpliva tudi na neučinkovi- 
tost delegatskega sistema. 

Prosimo za odgovor, ali je 
še kdo v SR Sloveniji, ki bi 
prisilil INTEGRAL, da izobesi 
vsaj vozne rede, ter da se drži 
svojih voznih linij. 

Na vprašanje je odgovoril 
Franjo Lunder, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze: 

Na podlagi določil zakona o 
organizaciji cestnega prevoza 
z motornimi vozili (Ur. list SRS, 
št. 4/71) mora delovna organi- 

zacija, ki opravlja javni prevoz 
potnikov na vsaki avtobusni 
postaji in pomembnejšem po- 
stajališču objaviti, poleg oz- 
načbe avtobusne postaje, še 
veljaven izvleček iz voznih re- 
dov. Če organizacija tega ne bi 
naredila, je občinski inšpektor, 
pristojen za promet, dolžan 
predlagati uvedbo postopka o 
prekršku. 

Glede neopremljenosti avto- 
busnih postajališč z izvlečki iz 
voznih redov, na kar opozarja 
delegatsko vprašanje, so se na 
sedežu skupščine oočine Rad- 
lje ob Dravi sestali predstavni- 
ki pristojnih občinskih uprav- 
nih organov in prevozniških 
organizacij in sklenili, da bodo 
do srede meseca decembra to 
vprašanje uredili in sicer tako, 
da bodo prevozniške organi- 
zacije odstranile neveljavne iz- 
vlečke in jih nadomestile z iz- 
vlečki iz veljavnih voznih re- 
dov. Dogovorili so se, da bo to 
storjeno kljub temu, da do- 
končni vozni redi še niso pri- 
pravljeni, in so odvisni od ure- 
ditve delovnega časa v združe- 
nem delu na območju prizade- 
tih občin. 

Če te pomanjkljivosti ne bo- 
do odpravljene v dogovorje- 
nem roku, bo pristojni republi- 
ški upravni organ ukrepal v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 12 1983 

- Uporabniki družbenih sredstev v 
precepu? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije - gospodarsko 
področje, občine Tržič je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 
Zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o zavarova- 
nju plačil med uporabniki 
družbenih sreostev je bil 
sprejet za izboljšanje finanč- 
ne discipline in odpravljanje 
notranje nelikvidnosti. Po 
drugi strani pa spremembe 
prinašajo tudi omejitve na po- 
dročju eskontiranja menic 
med uporabniki družbenih 
sredstev v tem smislu, da ga 
dovoljujejo le v OZD, ki imajo 
organizirano interno banko ali 
posebno finančno (PFS) služ- 
bo v skladu z zakonom o te- 
meljih kreditnega in bančne- 
ga poslovanja. Zakon o zava- 
rovanju plačil torej omogoča 
eskont menic tudi v OZD, ki 
imajo organizirano PFS v 
skladu z zakonom o temeljih 
kreditnega poslovanja - 62. 
člen pravi, da način organizi- 
ranja, poslovni predmet in po- 
oblastila PFS ureja samou- 
pravni splošni akt delovne or- 
ganizacije ali poseben sa- 

moupravni akt o organiziranju 
in delu te službe, v 63. členu 
omenjenega zakona pa je do- 
ločeno, da PFS posluje preko 
računov svojih članic v skladu 
z njihovimi samoupravnimi 
splošnimi akti. 

V nasprotju z določbami za- 
kona o temeljih kreditnega in 
bančnega poslovanja pa je iz 
navodil službe družbenega 
knjigovodstva centrala Beo- 
grad (Glasnik SDK, štev. 6/2. 
9. 1983) razvidno, da je eskont 
v OZD, ki ima organizirano 
PFS (v skladu z zakonom) mo- 
žen le prek računa - 606 -, to 
je računa združenih sredstev 
na ravni DO ali SOZD, oziroma 
SDK centrala predpisuje, da 
kontrole v podružnicah oziro- 
ma ekspoziturah SDK prever- 
jajo, če je v indosamentu na 
menici napisan račun - 606 - 
kot račun indosatorja 
eskonterja - reeskonterja, v 
nasprotnem primeru - pravi 
navodilo - se šteje, da meni- 
ce ni predložil njen zakoniti 
imetnik in se menica ne izvrši, 
SDK jo mora takoj skupaj z 
nalogo vrniti predlagatelju z 
obrazložitvijo, da je predlaga- 
telj menice po 17. členu zako- 

na nezakoniti imetnik menice. 
Iz gornjega je torej razvi- 

dno, da SDK eskont menic 
omejuje še bolj, kot je to dolo- 
čeno s spremembami zakona 
o zavarovanju plačil, oziroma 
da ga izvršuje le prek računa 
- 606 - ne glede na to, prek 
katerih računov svojih članic 
PFS posluje oziroma ne glede 
na to, kako ima OZD to poslo- 
vanje urejeno v samouprav- 
nih aktih skladno z zakonom o 
temeljih kreditnega in banč- 
nega poslovanja. 

Predlagatelja menice, ki ni 
bila eskontirana z računa - - 
606 - SDK tretira kot nezako- 
nitega imetnika menice, če- 
prav je bil eskont realiziran v 
skladu z zakonom o spre- 
membah zakona o zavarova- 
nju plačil in v skladu z zako- 
nom o temeljih kreditnega in 
bančnega poslovanja, saj 
omenjenega zakona eskonta 
ne pogojujeta z računom — 
606 

Uporabniki družbenih sred- 
stev smo v precepu, poslova- 
nje imamo urejeno v samou- 
pravnem aktu skladno z ome- 
njenima zakonoma, vendar 
nam SDK poslovanje v tem 
smislu onemogoča s tem, ko 
predpisuje izključno račun - 
606 - za eskont menic v OZD. 

Sprašujemo se, kaj upošte- 
vati: 

- omenjena zakona iri inter- 
ne akte, ki so usklajeni z nji- 

' ma in kako v tem primeru po- 
slovati? 

- ali navodila SDK, ki se ne 
ozirajo na možne zakonske 
rešitve in določila v internih 
aktih OZD? 

Na vprašanje je odgovoril 
Rudi Sepič, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za fi- 
nance: 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije - gospodarsko 
področje - iz občine Tržič je 
Zboru združenega dela Skup-, 
ščine SR Slovenije postavila 
delegatsko vprašanje o tem, 
kako naj uporabniki družbenih 
sredstev ravnajo glede na to, 
da so z navodili generalnega 
direktorja službe družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije, po 
njihovem mnenju, omejene 
možnosti za eskontiranje me- 
nic bolj kot jih omejujejo do- 
ločbe zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev (Uradni list SFRJ, 
št. 60/75, 13/76, 22/78 in 
31/83) ter zakona o temeljih 

kreditnega in bančnega siste- 
ma (Uradni list SFRJ, št. 2/77 
in 59/81). 

Po določbi prvega odstavka 
16. člena zakona o zavarova- 
nju plačil lahko uporabnik 
družbenih sredstev po izvršitvi 
obveznosti na podlagi katerih 
je prejel menico, le-to eskonti- 
ra »pri banki, delovni organi- 
zaciji in sestavljeni organizaci- 
ji združenega dela, ki imajo v 
skladu z zveznim zakonom, s 
katerim se urejajo temelji kre- 
ditnega in bančnega sistema, 
organizirano posebno finanč- 
no službo«. Podobna določba 
je zajeta tudi v prvem odstavku 
17. člena zakona o zavarova- 
nju plačil. Po drugem odstav- 
ku 62. člena zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma ureja način organiziranja, 
poslovni predmet in pooblasti- 
la posebne finančne službe sa- 
moupravni splošni akt delovne 
organizacije, samoupra»ne in- 
teresne skupnosti oziroma 
družbene pravne osebe ali po- 
seben samoupravni akt o or- 
ganiziranju in delu te službe. 
Posebna finančna služba pa 
po 63. členu tega zakona po- 
sluje prek računov svojih čla- 
nic v sklaglu z njihovimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti 

Iz navodil za delo v službi 
družbenega knjigovodstva v 
zvezi z izvajanjem zakona o za- 
varovanju plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev (Gla- 
snik SDK 12/78, 9/79, 9/80, 
13/80, 3/82 ter 6/83) izhaja, da 
lahko delovne oziroma sestav- 
ljene organizacije eskontirajo 
menice le na račun 606, to je, 
na žiro račun delovne oziroma 
sestavljene organizacije, ne pa 
tudi na žiro račun posamezne 
temeljne organizacije v okviru 
delovne organizacije (račun 
601) kot bi po mnenju skupine 
delegatov tudi bilo v skladu z 
obema predpisoma. 

Navodila za delo v službi 
družbenega knjigovodstva so 
bila pripravljena v soglasju z 
Zveznim sekretariatom za fi- 
nance, ki je bil predlagatelj 
zadnjih sprememb in dopolni- 
tev zakona o zavarovanju pla- 
čil med uporabniki družbenih 
sredstev. Po pojasnilih Zvez- 
nega sekretariata za finance 
navodilo službe družbenega 
knjigovodstva ni preseglo do- 
ločil zakona saj je bilo že pri 
pripravljanju sprememb in do- 
polnitev zakona o zavarovanju 
plačil, mišljeno, da se bo 
eskont menic v delovnih oziro- 
ma sestavljenih organizacijah 
opravljal le prek računa 606. 

- Oskrba z električno energijo 
problematična še nekaj let 

Delegatsko vprašanje sku- sko področje - 14. okoliš 
pine delegatov za gospodar- Skupščine občine Radovljica 
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»Ugotavljamo, da bo pro- 
blem z električno energijo v 
vsej državi ostal še vrsto let. 

Zato nas zanima, kolikšna 
je povprečna letna poraba 
električne energije in zmoglji- 
vosti vseh instaliranih elek- 
trarn ter njihova izkoriščenost 
po republikah in avtonomnih 
pokrajinah. Interesirajo nas 
tudi ugotovljene zaloge pre- 
moga in letni izkop ter razpo- 
ložljiva in izkoriščena vodna 
energija. Kako je z dobavo 
električne energije iz drugih 
republik, kjer je Slovenija so- 
financirala izgradnjo?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Jakob Piskernik, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za energetiko: 
Strinjamo se z ugotovitvijo 
skupine delegatov, da bo oskr- 
ba z električno energijo v Ju- 
goslaviji problematična še na- 
slednjih nekaj let. Znano je, da 
je vzrokov za neusklajenost 
med porabo in proizvodnjo 
električne energije več, pred- 
vsem pa je po našem mnenju 
vzrok zaostajanje izgradnje 
elektroenergetskih zmogljivo- 
sti zaradi pomanjkanja sred- 
stev in subjektivnih slabosti. 
Gradnja elektroenergetskih 
objektov ne poteka kontinuira- 
no, sredstva ne pritekajo ena- 
komerno, organizacija izgrad- 
nje je pogosto pomanjkljiva, 
pa tudi dobavitelji opreme in 
izvajalci del pogosto kasnijo. 

- Povprečna letna poraba 
električne energije na prebi- 

valca v letu 1982 je podana v 
priloženi tabeli 1\ iz katere je 
razvidno, da je najmanjša v 
SAP Kosovo 987 kWh na odje- 
malca in največja v SR Črni 
gori 4.808 kWh na odjemalca. 
V nai republiki je poraba zna- 
šala 4.675 kVVh na prebivalca, 
kar je 79% nad povprečjem v 
SFR Jugoslaviji, ki je 2.615 
kWh na odjemalca. 

- Skupna zmogljivost hi- 
droelektrarn v letu 1982 v 
SFRJ je 7.113 MW, ki omogoča 
pri 70% verjetnosti hidrologije 
proizvodnjo 23,8 milijarde 
kWh. Dejanska proizvodnja je 
bila 
vletu 1980 27,7 milijarde kWh 
v letu 1981 24,7 milijarde kWh 
v letu 1982pa23,0 milijarde kWh 

Iz navedenega je razvidno, 
da smo razpoložljive zmoglji- 
vosti zelo smotrno koristili, se- 
veda pa so na to vplivali tudi 
boljši vodni dotoki, kot so bili 
predvideni po metodologiji. 

Stanje po posameznih SR in 
SAP oz. hidroelektrarnah je ra- 
zvidno iz tabele 22. 

- Zmogljivost termoelek- 
trarn v SFR Jugoslaviji je v letu 
1982 znašala 7.451 MW. Od te- 
ga znaša delež slovenskih ter- 
moelektrarn 1.015 MW, kar je 
cca 14%. Proizvodnja vseh ter- 
moelektrarn v SFRJ leta 1982 
pa je bila 33 milijard kWh, od 
tega v naši republiki 4,5 mili- 
jarde kWh, kar je cca 14% 
skupne proizvodnje jugoslo- 
vanskih termoelektrarn. Izkori- 
ščanje nazivne.moči v urah je 
za celotno SFRJ za leto 1982 

4.653 uz oz. za našo republiko 
4.509 ur, pri čemer moramo 
poudariti, da TE Trbovlje II za- 
radi okvar in potrebnega re- 
monta ni obratovala 4 mesece. 
Letos bomo predvidoma v TE 
Šoštanj dosegli cca 6.000 
obratovalnih ur, kar predstav- 
lja rezultat, ki je celo nad 
evropskim povprečjem. Prikaz 
po posameznih termoelektrar- 
nah oz. SR in SAP je razviden 
iz priložene tabele 31. 

- Po podatkih iz »Strategije 
dolgoročnega razvoja energe- 
tike Jugoslavije« je razvidno, 
da znaša bruto vodni potencial 
Jugoslavije okrog 110 milijard 
kWh na leto, od tega je mogo- 
če tehnično izkoriščati okrog 
66 milijard kVVh letno. Strokov- 
njaki pri tem ocenjujejo, da je v 
sedanjem-trenutku gospodar- 

sko izkoristljivih okrog 55 mili- 
jard kWh letno. Na osnovi teh 
podatkov lahko ugotovimo, da 
bo vodna energija predvidoma 
izkoriščena napram bruto 
možnostim okrog 50%, da pa 
je bil na primer v letu 1980 v 
enaki primerjavi ta izkoristek 
cca 25%. 

- Rezerve premoga delimo 
na bilančne, zunaj bilančne ter 
na potencialne. Bilančne re- 
zerve so tiste, za katere meni- 
jo, da so toliko raziskane, daje 
mogoče preiti k izkopu premo- 
ga, zunaj bilančne rezerve pa 
tiste, za katere računajo, da 
obstajajo, so pa premalo razi- 
skane. Za potencialne rezerve 
veljajo tiste, o katerih na teme- 
lju geoloških analogij in par- 
cialnih raziskav domnevajo, da 
obstajajo. 

Vse rezerve premoga v Jugoslaviji znašajo: 

- bilančne rezerve 
- zunaj bilančne rezerve 
potencialne rezerve 
Skupaj 

V letu 1982 smo proizvedli 
54,2 milijona ton premoga, za 
letos pa je po energetski bilan- 
ci SFRJ predvidena proizvod- 
nja 60,7 milijona ton premoga. 

- Naša republika je leta 
1973 sklenila pogodbo o sofi- 
nanciranju TE Tuzla v SR BiH 
in s tem pridobila 100 MW. Na 
ta način imamo pravico preje- 
mati iz te republike letno 600 
milijonov kWh. Na tem mestu 

v milijardah 
ton 

14,612 
1,730 
5,821 

% 

65,9 
7,8 

26,3 
22,163 100,0 

želimo poudariti, da se nave- 
dena pogodba izvaja korektno 
in lahko služi kot primer smo- 
trnega sofinanciranja elek- 
troenergetskega objekta v dru- 
gi republiki. 

1po podatkih »Elektroprivrede Juaosia- vije 1982« 2Po podatkih »Elektroprivrede Jugosla- 
vije 1982« 

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PREBIVALCA 

Republika in 
Avtonomna pokrajina 
Bosna in Hercegovina 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija brez pokrajin 
Kosovo 
Vojvodina 
SFR Jugoslavija 

1945 
22 

2 
41 
11 

224 
29 

1950 
80 
13 

176 
33 

373 
82 
28 
73 

1955 
166 
46 

266 
74 

728 
132 
59 

108 

1960 
350 
245 
467 
264 

1.229 
297 
111 
168 

1965 
540 
632 
739 
499 

1.891 
531 
200 
577 

1970 
711 
981 

1.134 
1.138 
2.617 

882 
611 

1.035 

1975 
1.193 
2.661 
1.783 
1.694 
3.239 
1.338 

820 
1.594 

1980 
1.670 
3.890 
2.450 
2.210 
4.290 
2.120 

830 
2.640 

Tabela 1 

1981 
1.836 
4.371 
2.499 
2.219 
4.250 
2.170 

898 
2.771 

46 119 206 398 680 1.073 1.623 2.290 2.378 

1982 
2.019 
4.808 
2.748 
2.440 
4.675 
2.387 

987 
3.048 
2.615 

8 
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URESNIČENA PROIZVODNJA HIDROELEKTRARN V LETU 1982 IN MOŽNA PROIZVODNJA PRI TREH 
MOŽNIH DOTOKIH Tabela 2 

milijonov kWh 

Elektrarna Nominalna Možna proizvodnja za stanje izgrajenosti 
močMVV 31. XII. 1982. pri verjetnosti 

Ustvarjena proizvodnja 

povprečni 70% 90% 1980. 1981. 

HE Peručica 
HE Piva 

307 
342 

1.050 
826 

935 
745 

747 
619 

1.162 
953 

925 
813 

Skupaj 649 1.680 1.680 1.366 2.115 1.738 

1982. 
735 
717 

T452 

HE na Vrbasu 
HE Rama 
HE Jablanica 
HE Grabovica 
HE Salakovac 
PAHE Čapljina 
HETrebinje II 
Skupaj 

188 
160 
144 
113 
140 
420 

720 
731 
792 
342 
593 

(625) 
28 

661 
646 
706 
309 
529 

(468) 
23 

577 
548 
594 
277 
478 

(335) 
19 

425 
781 
830 

485 

366 
857 
792 

409 
14 

1.173 3.831 3.341 2.828 2.521 2.438 

HE Trebinje I 
HE Dubrovnik 

162 
216 

538 
1.651 

476 
1.457 

392 
1.204 

583 
1.428 

491 
1.363 

Skupaj 378 2.189 1.933 1.596 2.011 1.854 

HE Peruča 
HE Orlovac 
HE Zakučac in Kraljevac 
HE Manojlovac in Golubić 
HE Senj in Sklope 
HE Vinodol 
HE Rijeka 
HE Gojak 
HE na Dravi v SR Hrvatski 
Skupaj 

41,6 
237 
544 

30,4 
240 

84 
36 
48 

168 

140 
689 

1.889 
160 

1.117 
143 
120 
214 
907 

101 
573 

1.770 
154 
916 
133 
104 
189 
839 

85 
501 

1.520 
132 
730 

81 
80 

167 
765 

162 
816 

2.140 
141 

1.427 
146 

84 
240 
516 

108 
331 

1.552 
123 

1.244 
154 

83 
206 
431 

1.429 5.379 4.779 4.061 5.672 4.232 

HE Mavrovo 
HE Globočica 
HE Špilje 
HE Tikveš 

180 
42 
69 
92 

684 
195 
345 
215 

549 
173 
317 
157 

467 
139 
238 
107 

Skupaj 383 1.439 1.196 951 

512 
218 
341 
255 

~32Š 

563 
225 
364 
265 

1.417 

HE na Dravi v SR Sloveniji 
HE na Savi 
HE na Soči 

542 
40,4 
52 

2.759 
166 
300 

2.510 
146 
282 

2.302 
132 
244 

2.762 
148 
248 

2.535 
113 
232 

Skupaj 634,4 3.225 2.938 2.678 3.158 2.880 

HE na Limu 
RHE Bajina Bašta 
HE Bajina Bašta 
HE Zvornik 
HE na Vlasini 
HE na Zahodni Moravi 
HEDderdap 

213 
600 
360 
84,8 

128,2 
14 

1.032 

703 

1.638 
471 
288 
65 

5.498 

628 

1.487 
434 
240 

58 
5.103 

490 

1.354 
399 
203 

52 
4.639 

755 

1.883 
529 
324 

75 
7.206 

721 

1.742 
511 
323 

75 
6.632 

Skupaj 2.432 8.663 7.950 7.137 10.772 10.004 

HE Gazivode 35 75 58 42 62 

Združene HE skupaj 7.113 26.677 23.875 20.659 27.775 24.702 

547 
641 
604 
217 
257 
345 

12 
Z623 

269 
1.016 

T285 
105 
343 

1.576 
135 

1.079 
164 
98 

227 
554 

4.281 
416 
198 
279 
207 

1.100 
2.559 

144 
275 

2S78 
682 

57 
1.260 

390 
402 

52 
6.369 

1^212 
85 

23.009 

poročevalec 
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IS I VARJENA PROIZVODNJA TERMOELEKTRARN IN PORABA GORIVA V LETU 1$82 
Tabela 3 

Elektrarna Nominalna Ustvarjena Izkoriščanje 
moč neto nominalne 

Porabljeno gorivo 

prag MW 

TE Tuzla 
TE Kakanj 
Skupaj 
TE Plevlja** skupaj 
TE Plomin. 
TE Rijeka 
TE Sisak 
TE-TO Zagreb 

, EL-TO Zagreb 
PTE Jertovec 
PTE Osijek 
skupaj' 
NE Krško skupaj 
TE Šoštanj 
TE Trbovlje 
PTE Trbovlje 
PTE Brestanica 
TO Ljubljana 
Skupaj 
TE Negotino 
TE Oslomej 
TE Bitola" 
Skupaj 
TE Nikola Tesla 
TE Kolubara 
TE Kostolac 
TE Morava 
TO Beograd 
Skupaj 

proizvodnja 
GWh 

moči h 
premog 

103t 
tekoča gor. 

103t 
plin 106 Nm3 

Skupna Specifična 
toplota TJ poraba 

kj/kWh 

709 
291 

3.930 
1.711 

5.543 
5.880 

4.488 
1.708 

1.000 5.641 5.641 €.196 

4,1 
1,0 

ITT 

50.226* 
22.845 

193 
73.071 

63 (326) (81) 
93 

303 
376 
168 
37 
97 
46' 

(1.0) 
205 
840 

1.327 
366 

97 
93 
67 

2.204 
2.772 
3.529 
2.179 
2.622 

959 
1.457 

108 
165,6 
259,3 

113,1* 
41,4 

66,7 
I 0,7 

100,2* 
61,9* 
30,4 
24,2 

1.120 

2.619 
7.740 

13.501 
8.021* 
3.824* 
1.069 

851 
2.995 2.674 108 579,4 

632 
374,1 37.625 

2.350 
669 
145 

59 
84 
58 

3.718 Brez zamenjave goriva v letu 1982 
3.803 

503 

24 
247 

5.685 
3.469 

286 
4.529 

4.974* 
723 

565* 

0,9 
2,7 

7,3 
0,5 

1.015 

45.113* 
6.658 

315 
5.347* 

4.577 4.509 6.262 11,4 
198 
107 
189 

57.433 
343 
506 

67 

173 
4.729 
(354) 

1.047 
93 

97,9 
8,5 
5,1 

494 

3.961 
6.872 

996 
916 2.784 1.140 111,5 

1.497 
245 
281 
113 

84 

9.400 
1.388 
1.388 

722 
5 

11.829 
6.279 
5.665 
4.940 
6.389 

60 

14.131 
2.933 
2.524. 

854 

2.220 

23,4 
3,5 
3.1 
0,7 

3,5* 

110.655 
20.573 
17.532 
9.579 
153* 

12.903 5.812 20.442 34,2 158.492 

12.260 
13.352 
12.591 

(819) (13.000) 

12.196 
9.994 

10.257 
10.455 
8.613 

11.404 
14.265 
10.412 

(25.187) (10.718) 

11.597 
13.237 

13.016 
12.648 
11.773 
11.555 
13.568 
14.910 
12.914 
11.772 
14.822 
12.631 
13.267 

(18.422) 
12.278 TE Kosovo skupaj 

TE-TO Novi Sad 
EnerganaSrem. 
Mitrovica 
Skupaj 
Združene TE skupaj 

605 1 2.718 4.493 4.623 8,4 
122 

50 

637 

223 

5.221 

4.460 

(34.801) (12.807) 
194,5 

67 56,6 
172 860 

6.839 

3.059 
5.000 67 

7.451 
56,6 194,5 9,898 

33.023 4.653 38.919 807,6 568,6 409.155 

10.736 

13.736 
11,513 
12.021 TE na premog 5.195 

i E na tekoča goriva 
in plin 1.624 
Nuklearna elek. 632 

26.651 

4.022 
2.350 

5.510 38.919 

2.477Brez 
3.718zamenjave 

goriva v 1982 

62,9 

744,7 568,6 

334.635 

49.333 
25.187 

^ Za električno energijo in ostale potrebe (tehnološka para oziroma ogrevanje) 
Nova TE-začela s proizvodnjo v IV. četrtletju 1982 leta ***Ocena 

12.343 

10.649 
10.718 

ZBOR OBČIN - 27. 12. 1983 

- Pritožbe pri gradnji avtomobilske 
ceste Kranj-Ljubljana 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
občine Ljubljana Šiška je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Gradnja avtoceste Kranj- 
-L.jubljana povzroča nemalo 
pritožb krajanov. Graditelji 
uporabljajo za svoja težka vo- 
zila in stroje tudi lokalne poti, 
ki ne prenesejo takšne obre- 

menitve, pa tudi pešci niso 
ustrezno zavarovani. Še po- 
sebej pa je nujno nemudoma 
odpraviti posledice, ki so na- 
stale pri urejanju nasipa, pri 
čemer so izvajalci presekali 
odtok vode in s tem povzročili 
poplavljanje zemljišča pod 
Šmartnim in Tacnom. 

V zvezi s tem postavljamo 
naslednja vprašanja: 

1. Kdo koordinira in rešuje 
odprte probleme, ki nastajajo 
na terenu med Skupnostjo 
cest SR Slovenije, graditelji 
ceste, krajani in lokalnimi de- 
javniki in kakšen je uspeh te- 
ga reševanja? 

2. Kakšne spremembe na- 
stajajo na projektu v zvezi z 
odločitvijo, da se zgradi štiri- 
pasovnica in zato preuredijo 
nekatere prvotne rešitve? 

3. Kako je ob vsem tem za- 
gotovljeno varstvo okolja in 
naselij, ob katerih neposre- 
dno poteka cesta?« 

Na vprašanje je odgovorila 
Julka Žibert, članica Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednica Republiškega 
komiteja za promet in zveze: 

SOZD Združena cestna po- 
djetja Slovenije rešuje vse od- 
prte probleme in koordinira 
dejavnost, da se odstranijo in 
sanirajo težave, ki nastopajo 
ob gradnji avtoceste. Zaradi 
urejanja teh zadev je bil orga- 
niziran sestanek s predstavniki 
krajevnih skupnosti, izvajalci, 
investitorjem in predstavniki 
občine. Na tem sestanku je bi- 
la imenovana skupna komisija, 
ki vse pritožbe in opozorila pri- 
zadetih tekoče obravnava in 
zagotavlja sprotno urejanje 
pritožb. 
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V skupni komisijo sodelujejo 
predstavniki krajevnih skup- 
nosti ob trasi avtoceste, delav- 
ci sektorja za novogradnje 
Združenih cestnih podjetij, 
nadzorni organ in predstavnik 
občine Šiška. Komisija je do- 
sedaj uspešno uredila vse pri- 
pombe in pritožbe, ki so bile 
nanjo naslovljene. Za uporabo 
lokalnih poti so sklenjene po- 
godbe, ki zagotavljajo, da bo 
investitor po končani gradnji 
saniral vse poškodbe in poti 
vrnil v prvotno stanje. V najkraj- 
šem času bo urejeno odvodnja- 
vanje nasipa in zemljišča nad 
Šmartnim in Tacnom. 

Odločitev o gradnji štiripa- 
sovnice ne povzroča, nobenih 

sprememb. Vse ekološke za- 
ščite so izvedene v skladu s 
potrjenim projektom, tako da 
se izvede protihrupni nasip v 
celi dolžini od priključka 
Šmartno proti Savi na desni 
strani v smeri Šentvida. 

Varstvo okolja in naselij je 
zagotovljeno z doslednim izva- 
janjem potrjenega projekta in 
z dodatnimi posegi v gradnjo 
ob zaključeni fazi del, če bo to 
potrebno. Pred prevzemom 
objekta v uporabo in upravlja- 
nje bodo pooblaščeni strokov- 
ni organi po rednem postopku 
ocenili vse vidike varstva oko- 
lja. Zato ni bojazni, da bi se ob 
tej gradnji načela varstva oko- 
lja ne spoštovala. 

Oskrba kmetijstva z mineralnimi 
gnojili INA-Kutina 

Na pobudo kmetijskih orga- 
nizacij in po obravnavi na seji 
skupine delegatov za delegi- 
ranje delegatov v zbor zdru- 
ženega dela in zbor občine 
Skupščine SR Slovenije za- 
stavljamo naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Redna oskrba z repromate- 
rialom je osnova za uspešno 
delo v kmetijstvu. Proizvodnja 
hrane je ena od strateških 
točk našega gospodarjenja in 
smo ji v vseh resolucijah pla- 
na dali primarno funkcijo. Za- 
pisali smo celo, kakšna naj bo 
stopnja rasti in si do konca 
srednjeročnega obdobja za- 
dali za cilj vsaj 85% samoo- 
skrbo. Od osebnega dohodka 
delavcev se zbirajo sredstva 
v sklade za pospeševanje te 
panoge. Velik del teh sred- 
stev gre tudi za regresiranje 
kmetijskih repromaterialov za 
večjo porabo le-teh, kar bi po- 
menilo intenziviranje proiz- 
vodnje. 

Govorim predvsem o enem 
trenutno najbolj perečem 
kmetijskem repromaterialu - 
umetnih gnojilih. 

Vsa družbena prizadevanja, 
tako tehnološka kot material- 
na vlagamo v proizvodnjo do- 
mače krme in od tod večjo 
porabo umetnih gnojil, pove- 
čujemo zmogljivosti tovarn te 
vrste, uvažamo surovine, 
gnojil pa ni. 

Slovenske, hrvatske in 
kmetijske organizacije Bosne 
in Hercegovine so vložile 
ogromna devizna sredstva v 
povečanje zmogljivosti tovar- 
ne INA v Kutini in vendar, kaj 
se dogaja. Kljub vsem potrje- 
nim predinvesticijskim izraču- 
nom iz Kutine prihajajo vesti, 
da jim je sredstev zmanjkalo 
in če hočemo gnojila, jim mo- 
ramo poslati še toliko in toliko 
dodatne pomoči za kritje stro- 

škov investicije, tečajnih ra- 
zlik in izgub pri proizvodnji. 

Na naši delegaciji menimo, 
da je čisto enostavno izigra- 
vanje, ki bo ob vseh peripeti- 
jah imelo v končni fazi posle- 
dico: draga gnojila in zvode- 
nitev vseh družbenih stimula- 
cij, namenjenih v ta namen da 
o prenizki proizvodnji niti ne 
govorimo. Slutimo, da se v 
zadnjem času zadeva nekoli- 
ko premika, vendar nas vsee- 
no zanima, kako daleč smo v 
Sloveniji glede oskrbe z gnoji- 
li iz tovarne INA Kutina in ali 
nas čakajo dodatne obvezno- 
sti? Dalje ali obstaja organ oz. 
odgovorna oseba za odpravo 
nastalega nereda ter kdo in 
kako bo iz SR Slovenije ukre- 
pal? Pojavlja se namreč boja- 
zen, da ne bi dobili bumeran- 
ga tudi v drugih panogah, kjer 
so bila in so še sovlaganja. 
Prosimo za odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Srečko Perko,pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

V skladu s samoupravnim 
sporazumom med OZD 1NA 
Kutina ter slovenskimi porab- 
niki mineralnih gnojil so se 
slovenske OZD zavezale zago- 
toviti 800 mio sovlagateljskega 
deleža za dokončanje izgrad- 
nje II. faze tovarne INA Kutina. 

Na tej osnovi si naj bi porab- 
niki gnojil iz SR Slovenije v 
letu 1983 zagotovili 161.000 
ton gnojil, po končani investi- 
ciji od 1985 leta dalje pa letno 
220.000 ton gnojil, kar pred- 
stavlja dve tretjini slovenskih 
potreb. 

Do 30. 9. 1983 je INA Kutina 
dobavila 91.500 ton gnojil, kar 
je v skladu z dogovorjeno di- 
namiko dobave. 

Nadaljne dobave so bile s 
tem dnem prekinjene, ker slo- 

venski porabniki mineralnih 
gnojil niso pristali na podpis 
predloženega samoupravnega 
sporazuma o pokrivanju izgu- 
be v višini 20% cene gnojil ter 
na pokrivanje tečajnih razlik za 
že poslana gnojila. Na predlo- 
ženi samoupravni sporazum o 
pokrivanju izgube so pristale 
OZD iz SR Hrvatske ter del 
kupcev iz SR BiH. 

Razlogi za predloženo po- 
krivanje izgube v proizvodnji 
ter pokrivanje tečajnih razlik 
pri uvozu komponent za proiz- 
vodnjo so povečanje cen plina 
kot osnovne surovine pri pro- 
izvodnji dušičnih gnojil, pove- 
čanje tečaja dolarja pri uvozu 
surovin in repromateriala, višji 
stroški transporta in drugi pri- 
spevki. 

Zaradi težav v oskrbi z elek- 
trično energijo in plinom je 
proizvodnja zmanjšana in bo- 
do kupci v letu 1983 prejeli le 
70% od dogovorjenih količin 
gnojil. 

Ob tem je potrebno pouda- 
riti, da so se cene mineralnih 
gnojil v letu 1983 že dvakrat 
povečale in sicer 4. 6. 1983 za 
30% ter 4. 10. 1983 za 27%. 

V okviru slovenskega kon- 
zorcija sovlagateljev v INO Ku- 
tina ter republiške koordinaci- 
je za oskrbo z mineralnimi 
gnojili je bilo ocenjeno, da je 
opravičen zahtevek INA Kutina 
za pokrivanje tečajnih razlik, ki 
so posledica nepravočasnega 
zagotavljanja potrebnih deviz- 
nih sredstev, medtem ko po- 
krivanje izgube v proizvodnji v 
letu 1983 ne more biti pogoj za 

realizacijo pošiljk do konca le- 
ta 1983. Dogovorjeno je bilo, 
da se začne akcija za podpis 
samoupravnega sporazuma o 
pokrivanju tečajnih razlik, ki 
so nastale pri uvozu surovin za 
proizvodnjo mineralnih gnojil 
v višini 3 din po kg gnojila. 

Z INO je dogovorjeno, da v 
decembru še dobavi 15.000 
ton gnojil, izpadle količine 
gnojil pa se bodo po programu 
nadoknadile v prvi polovici le- 
ta 1984. Ker bo del izpadlih 
gnojil še v letu 1983 zagotovila 
TD Ruše, del pa Zorka iz Šab- 
ca, oskrba z gnojili za spomla- 
dansko setev v letu 1984 ne bo 
motena. 

V letu 1983 se zagotavljajo 
devizna sredstva za oskrbo z 
gnojili v skladu z družbenim 
dogovorom o zagotavljanju in 
koriščenju deviz za plačilo 
prednostnega uvoza določe- 
nih izdelkov oziroma surovin 
za njihovo proizvodnjo, po ka- 
terem so OZD — izvozniki kme- 
tijskih proizvodov od svojega 
deviznega priliva dolžne izdva- 
jati 20% deviz za mineralna 
gnojila, 8% za zaščitna sred- 
stva za varstvo rastlin ter 15% 
za oskrbo s krmili. 

Ker kljub realiziranemu di- 
namičnemu planu izvoza ni bi- 
lo mogoče po obsegu in po 
dinamiki pravočasno zagotovi- 
ti deviz za oskrbo z gnojili, je 
kmetijstvo prejelo manjkajočih 
5 mio deviznih sredstev iz 13. 

« člena republiške rezerve, s či- 
mer so devizno pokrite bilanč- 
ne potrebe po mineralnih gno- 
jilih. 

- Zakaj uvažamo traktorje - ni pa 
rezervnih delov? 

V zboru krajevnih skupnosti 
občinske skupščine Ormož je 
bilo na seji dne 8/12-1983 
med delegatskimi vprašanji 
sproženo vprašanje, zakaj 
uvažamo nove traktorje in se 
v tujini dodatno zadolžujemo, 
ko je splošno znano, da jih 
imamo glede na površine 
zemlje, preveč. Ne poskrbimo 
pa za prepotreben uvoz re- 
zervnih delov, še posebej pa 
primanjkujejo gume za trak- 
torje in priključke. 

Zaradi tega postavljamo 
sledeči vprašanji: 

1. Kdo je dovolil uvoz novih 
traktorjev, ne da bi prej poskr- 
bel, da z rezervnimi deli oskr- 
bimo in usposobimo te, ki jih 
že imamo? To bi bilo namreč z 
narodnogospodarskega vidi- 
ka mnogo ceneje. 

2. Zakon o blagovnem pro- 
metu (Uradni list SR Slovenije 
štev. 21-1349/77) v 29. členu 
določa: »Organizacija združe- 
nega dela, ki opravlja promet 

na drobno (trgovina), je dolž- 
na zagotoviti kupcu za proda- 
ni proizvod potrebne nado- 
mestne dele v enaki dobi, kot 
je za njihovo zagotovitev po 
posebnih predpisih zavezan 
proizvajalec oziroma uvoznik 
takšnega proizvoda.« 

Vprašanje: Ali tržna inšpek- 
cija ali kak drug organ sploh 
kontrolira, kako se izvaja ta 
predpis, saj je pomanjkanje 
rezervnih delov, tudi za do- 
mače izdelke, vsesplošno? 

Ali recimo ni sramota, da v 
Jugoslaviji ni možno dobiti 
določenega rezervnega dela 
za stoenko, v sosednji Repu- 
bliki Avstriji pa ga dobite v 
prvem servisu? Več kot očit- 
no je, da tu nismo dobro orga- 
nizirani. 

Za trgovca je menda res na- 
jinteresantneje prodajati le 
osnovni proizvod. Toda ali je 
kdo poskušal izračunati, kako 
velika je škoda za narodno 
gospodarstvo, če nam zaradi 
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pomanjkanja rezervnih delov 
nekateri stroji ali naprave de- 
lajo le polovico ali četrtino 
svoje življenjske dobe? 

Naša skupina je mnenja, da 
nismo tako bogati, da bi se 
smeli tako obnašati. Najmanj 
pa v času boja za stabilizacijo 
gospodarstva. 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje. 

Uvoz traktorjev, ki ga oprav- 
ljajo družbeno pravne osebe je 
omejen s količinskim kontin- 
gentom. Kontingente za uvoz 
in Izvoz določa Zvezni sekreta- 
riat za zunanjo trgovino na 
predlog Zveznega sekretariata 
za trg in splošne gospodarske 
zadeve po poprejšnjem mne- 
nju ustreznega splošnega 
združenja. Kontingenti se raz- 
delijo s samoupravnim spora- 
zumom, ki ga v ustreznem 
splošnem združenju oz. v 
skupnosti združenega dela za 
medsebojno plansko in po- 
slovno sodelovanje sklenejo 
OZD proizvajalci, porabniki, 
izvozniki in uvozniki. Količin- 
ski kontingent za družbeno 
pravne osebe velja tudi v pri- 
meru, če se traktorji kupujejo 
prek konsignacije oz. zastop- 
stva tujih firm. 

Traktorje lahko uvažajo tudi 
fizične osebe, in sicer prek 
konsignacije ali OZD, ki zasto- 

pajo tuje firme ter samostojno 
ob povratku z dela v tujini. 

Za traktorje morajo biti po 
zakonu o standardizaciji med 
drugim zagotovljeni tudi nado- 
mestni deli, in sicer v času, ki 
ga je proizvajalec predvidel 
kot življenjsko dobo proiz- 
voda. Ta obveznost se nanaša 
na proizvajalne organizacije 
združenega dela, pri uvoženih 
proizvodih pa na uvoznike ozi- 
roma zastopnike tujih firm, s 
tem da republiški zakon o bla- 
govnem prometu to obveznost 
še razširja na trgovinske orga- 
nizacije. ki opravljajo promet 
na drobno z navedenimi proiz- 
vodi. 

Organizacije združenega 
dela zagotavljajo predvsem re- 
zervne dele za traktorje, ki so 
bili uvoženi z njihovim posre- 
dovanjem ne morejo pa v celo- 
ti zagotavljati rezervnih delov 
za tiste vrste traktorjev, ki so 
jih uvozile fizične osebe samo- 
stojno. 

ProblematiKa rezervnih de- 
lov je še bolj pereča, saj smo v 
dosedanjem obdobju v SRS 
uvažali veliko različnih tipov 
traktorjev. Za te je v trenutni 
devizni situaciji še posebej 
težko zagotoviti rezervne dele. 
Zato je bil v Gospodarski zbor- 
nici Slovenije pripravljen po- 
seben program, in to v sploš- 
nem združenju za kmetijstvo, 
po katerem naj bi se v letu 
1984 in naprej zagotovila 

ustreznejša preskrba z rezerv- 
nimi deli predvsem za tiste tipe 
traktorjev, ki so v Sloveniji naj- 
številnejši. 

Glede na pomen, ki ga ima 
ustrezna oskrba uvoženih 
traktorjev z rezervnimi deli je 
pri prodaji blaga s konsigna- 
cijskih skladišč za rezervne 
dele predviden ugodnejši tret- 
ma kot za drugo blago in sicer 
tako, da OZD, ki zastopajo tujo 
firmo ali držijo konsignacijska 
skladišča niso dolžne realizira- 
ti izvoza jugoslovanskega bla- 
ga za vrednost uvoženih pro- 
danih rezervnih delov. 

Omeniti velja tudi dejstvo, 
da je v Družbenem dogovoru o 
zagotavljanju in izkoriščanju 
deviz za plačevanje prioritet- 
nega uvoza določenih proiz- 
vodov oz. surovin za njihovo 
proizvodnjo v letu 1984 na 
enotnem jugoslovanskem trži- 
šču, prvič predvideno, da se z 
odlokom o skupni devizni poli- 
tiki v letu 1984 na zvezni ravni 
zagotovi 10 mio dolarjev za 
uvoz rezervnih delov, surovin 
za proizvodnjo gum in gum za 
potrebe kmetijstva, pod pogo- 
jem, da uporabniki iz lastnih 
virov zagotavljajo 50% udelež- 
bo za uvoz tega blaga. S tem 
bo deloma rešeno vprašanje 
pomanjkanja rezervnih delov 
za traktorje. 

Glede na to, da so organiza- 
cije združenega dela po zako- 
nu dolžne nadomestne dele 

zagotavljati, ne pa jih imeti 
stalno na zalogi, izvajajo orga- 
ni tržne inšpekcije nadzor in 
sprejemajo ukrepe na podlagi 
sporoč i oziroma pritožb kup- 
cev proizvodov. Pri vseh upra- 
vičenih intervencijah predla- 
gajo ti organi tudi kaznovanje 
za prekršek. Tako so v letoš- 
njem letu organi tržne inšpek- 
cije npr. samo na območju Po- 
murja obravnavali 28 takih za- 
dev, ki so jih sprožili lastniki 
kmetijske mehanizacije. Glede 
na to, da je šlo v vseh primerih 
za upravičene zahteve obča- 
nov, so jim morale organizaci- 
je združenega dela nadomest- 
ne dele zagotoviti. 

Organi tržne inšpekcije ugo- 
tavljajo, da zagotavljanje na- 
domestnih delov za traktorje iz 
domače proizvodnje ni prav 
nič boljše kot za uvožene trak- 
torje. Se posebej to velja za 
traktorje Gorenje-Muta in To- 
mo Vinkovič, saj se celo servisi 
obračajo po pomoč k organom 
tržne inšpekcije. Tudi v teh pri- 
merih inšpektorji ukrepajo. Ta- 
ko bodo ravnali tudi v bodoče 
pri vseh kršitvah zakonske ob- 
veznosti zagotavljanja nado- 
mestnih delov, ki jim bodo 
sporočene. Njihova aktivnost 
lahko učinkovito pripomore k 
izvajanju z zakonom določene 
obveznosti, nikakor pa ne mo- 
re odpraviti vzrokov za neza- 
dosten uvoz in premajhno pro- 
izvodnjo nadomestnih delov. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR OBČIN 
MNENJE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV IZ 
OBČINE LAŠKO ZA ZBOR OBČIN IN ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IN PIVOVARNO LAŠKO ZA * 
ZMANJŠANJE STOPENJ PROMETNEGA DAVKA 
OD PIVA 

Pivovarna Laško in skupini delegatov iz občine Laško za 
Zborobcinin Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
so Skupščini SR Slovenije poslale pobudo za zmanjšanje 
stopenj prometnega davka od piva, in sicer: 

- temeljnega prometnega davka od 50% na 40% 
r posebnega republiškega prometnega davka od 8% na 4 /o 

Posebnega občinskega prometnega davka od povprečno 
35% na 20% 

Po navedbah pivovarne je eden glavnih vzrokov zmanjšanja 
potrošnje piva v SR Sloveniji in tudi v Jugoslaviji, znatna 
razlika med maloprodajno in proizvodno ceno piva, na kar 
vpliva predvsem visoka davčna obremenitev. Zaradi različno 
predpisanih stopenj posebnega prometnega davka v republi- 
kah in pokrajinah, pa prihaja do različnih maloprodajnih cen 
piva. Ugotavljajo, da seje potrošnja piva zmanjšala predvsem 
na območjih, kjer so stopnje prometnega davka višje. 

Kolikor bi se zmanjšale stopnje prometnega davka od piva, 
bi lahko prodajali potrošnikom pivo po približno enaki ceni na 

celotnem jugoslovanskem tržišču. Znižanje maloprodajnih 
cen piva, pa bi pozitivno vplivalo tudi na povečanje potrošnje. 

K navedeni pobudi dajemo naslednje mnenje. 
Na osnovi dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 

cij ostaja tudi v bodoče prometni davek pomemben instru- 
ment davčnega sistema, vendar z zmanjševanjem fiskalne 
funkcije in povečevanjem ekonomske oziroma socialne funk- 

davkovtem Srn'S'U na' bi se tudi krePila vloga neposrednih 
V programu je tako predviden postopen prehod iz posre- 

dnih na neposredne davke, kar naj bi sicer pomenilo tudi 
zmanjševanje stopenj prometnega davka. 

Po sprejetih izhodiščih naj bi bili manj obdavčeni tisti proiz- 
vodi, ki bistveno vplivajo na življenjski standard in bolj taki ki 
nimajo taksnega vpliva. 

Po doslej znanih izhodiščih tudi ocenjujemo, da deleža SR 
Slovenije v zveznem proračunu za prihodnje leto ne bo 
možno pokriti brez ponovne uvedbe davka iz osebnih dohod- 
kov. Glede na to, da osebni dohodki že dalj časa realno 
padajo, je predlog za ponovno uvedbo davka iz osebnih 
dohodkov, še toliko bolj občutljiv ukrep. 

Menimo, da je bolj upravičeno zmanjševati stopnje davka iz 
osebnih dohodkov in stopnje prometnega davka le pri tistih 
proizvodih, namenjenih za končno potrošnjo, ki bistveno vpli- 
vajo na življenjski standard. 

Glede na navedeno, po mnenju Izvršnega sveta, pobude za 
zmanjšanje stopenj prometnega davka od piva, ne bi bilo 
primerno upoštevati. 

poročevalec 



IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

STANJE IN USMERITVE 

razvoja drobnega gospodarstva 

v SR Sloveniji (ESA-401) 

Izvršni s vet Skupščine SR Slovenije je na 111. seji dne 5. 
1.1984 obravnaval gradivo: ^mccn 
- STANJE IN USMERITVE RAZVOJA DROBNEGA GOSPO- 
DARSTVA V SR SLOVENIJI, k i vam ga pošiljamo v obravnavo 
na podlagi 217. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

POVZETEK 
Za razvoj drobnega gospodarstva so idejnopolitična 

izhodišča opredeljena v resolucijah X., XI. in XII. Kongresa 
ZKJ, v resolucijah VIII. in IX Kongresa ZKS. v akcijskem 
programu Zvezne konference SZDL za družbeno in eko- 
nomsko stabilizacijo (1983) in v drugih dokumentih druz- 
beno-političnih organizacij. ... 

V skladu s sprejetimi idejnopolitičnimi izhodišči po- 
drobneje ureja problematiko drobnega gospodarstva dol- 
goročni program ekonomske stabilizacije, ki ga je pripra- 
vila Komisija zveznih družbenih svetov za vprašanja go- 
spodarske stabilizacije in drugi sprejeti družbeni doku- 
menti. . ,  

Namen tega gradiva je, da na podlagi programa dolgo- 
ročne stabilizacije prikaže stanje drobnega gospodarstva 
in njegov strukturni delež v celotnem gospodarstvu ter 
njegove potencialne razvojne možnosti ob povezavi z 
ostalimi panogami dejavnosti. Gradivo tudi podrobneje 
prikazuje problematiko s področja ekonomskega sistema, 
ekonomske politike ter organiziranosti drobnega gospo- 
darstva v združenem delu in samostojnem osebnem delu 
in podaja ugotovitve in predlog aktivnosti 

V letu 1981 je bilo v drobnem gospodarstvu združenega 
dela zaposlenih 26.190 oseb, kar predstavlja 4% vseh 
zaposlenih delavcev v organizacijah združenega dela pro- 
izvodnih dejavnosti. Zaposleni v enotah drobnega gospo- 
darstva so ustvarili 12.179 milijonov dinarjev družbenega 
proizvoda oziroma 3,8% družbenega proizvoda, ustvarje- 
nega v vseh organizacijah združenega dela proizvodnih 
dejavnosti v SR Sloveniji. 

Iz primerjave strukture drobnega gospodarstva v blove- 
niji s strukturo podjetij v razvitejših državah, kjer preko 
75% podjetij zaposluje manj kot 50 delavcev, je razvidno, 
da je v SR Sloveniji najslabše pokrito področje drobnega 
gospodarstva z organizacijami, ki imajo zaposlenih 5 do 
50 delavcev 

V SR Sloveniji je konec leta 1981 poslovalo 24 pogodbe- 
nih organizacij združenega dela, ki so zaposlovale skupno 
643 delavcev in ustvarile 924.847 000 din celotnega pri- 
hodka. / 

Leta 1976 je bilo v 19 obrtnih zadrugah 2.431 članov (v 
povprečju 93,5 članov na zadrugo), konec leta 1982 pa v 
40 zadrugah 8.988 članov (v povprečju 224.7 članov na 
zadrugo). ,. . 

Število obratovalnic samostojnih obrtnikov se je od leta 
1976 do konca leta 1982 povečalo od 17.496 na 24.230 (za 
38%). Povečalo pa se je tudi število v obratovalnicah 
samostojnih obrtnikov zaposlenih delavcev in sicer od 
14.338 v letu 1976 na 21.961 v letu 1982 (53%). 

Dosedanji ekstenzivni gospodarski razvoj ni omogočal 
hitrejšega razvoja drobnega gospodarstva, ker je bil pre- 
več zapostavljen njegov ekonomski vidik Neusklajen raz- 
voj drobnega gospodarstva je tudi posledica neustrez- 
nega planiranja v preteklih obdobjih ter neukijučevanja 
razvojnih možnosti v progiame razvoja organizacij zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnosti. Zaradi tega so se 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za industrijo in gradbeništvo, 

- Jože ŠTEFANČIČ, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za industrijo in gradbeništvo. 

poglabljala strukturna neskladja v celotnem gospodar- 
stvu, kar se vidno odraža v enostranski ponudbi blaga m 
storitev. 

Industrijske, trgovinske in druge organizacije združe- 
nega dela bi morale v svojih proizvodnih programih pred- 
videti prenos proizvodnje tistih končnih izdelkov, polizdel- 
kov in elementov, ki se izdelujejo v tehnološko enostavnej- 
šem procesu ali v manjših količinah, v enote drobnega 
gospodarstva. 

Razvitejše organizacije združenega dela bi morale usta- 
navljati tudi nove enote drobnega gospodarstva m jim 
zagotoviti materialno, tehnološko, kadrovsko in drugo po- 
moč. To še posebej velja za pospeševanje razvoja drob- 
nega gospodarstva na manj razvitih območjih kjer je 
največ iskalcev zaposlitve in zdomcev. Takšna delitev dela 
in razvito poslovno sodelovanje z enotami drobnega go- 
spodarstva omogoča hitrejše prilagajanje gospodarskim 
razmeram. To bistveno vpliva predvsem na konkurenčno 
sposobnost reprodukcijskih povezav ter večjo m kvalitet- 
nejšo ponudbo blaga in storitev na domačem m tujem 

Za hitrejši razvoj storitvenih dejavnosti bi morali z ustre- 
neišo politiko cen, ugodnejšimi bančnimi krediti, kakor 
tudi z ustvarjanjem boljših možnosti za pridobitev poslov- 
nih prostorov zagotoviti pogoje, ki bodo povečevali in- 
teres delovnih ljudi in občanov za razvoj teh dejavnosti. I o 
zahteva vsestransko aktivnost krajevnih skupnosti, občin- 
skih skupščin in samoupravnih interesnih skupnosti (ma- 
terialne proizvodnje, stanovanjske, komunalne itd.), da ze 
pri programiranju storitevnih dejavnosti upoštevajo poleg 
posameznih interesov in krajevnih potreb tudi širše druž- 
bene interese, ter na ta način zagotovijo celovitost m 
kvaliteto storitev za potrebe občanov. Število pogodbenih 
organizacij združenega dela že nekaj let stagnira in priča- 
kovanja. da bo ustanovljenih vedno več pogodbenih orga- 
nizacij, se ne uresničujejo. •   

Razlogi ki ne vzpodbujajo k ustanavljanju pogodbenih 
organizacij, so med drugim tudi v prezahtevnih m preste- 
vilnih pravnih aktih, ki jih pogodbena organizacija mora 
imeti Zato bi bilo potrebno jasno opredeliti, da se dolo- 
čena vprašanja, lahko temeljiteje uredijo že v ustanovi- 
tveni pogodbi in samoupravnem sporazumu o združitvi v 
pogodbeno organizacijo. . 

Za ustanavljanje novih pogodbenih organizacij združe- 
nega dela je treba vzpodbujati potencialne kandidate 
predvsem z realnim vrednotenjem združenih materialnih 
sredstev ob upoštevanju tehnološke celovitosti, z ustrez- 
nejšo revalorizacijo združenih delovnih sredstev ter z real- 
nimi in vzpodbudnimi nadomestili za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi 

Glede na funkcijo in vlogo obrtnih zadrug, ki jo imajo le- 
te v reprodukcijskih povezavah z organizacijami združe- 
nega dela. bi kazalo proučiti ustreznost predpisov, ki ovi- 
rajo njihov nadaljnji razvoj 

Obrtne zadruge bi namreč morale predvsem skrbeti za 
uspešnejše povezovanje samostojnih obrtnikov na po- 
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dročju proizvodne kooperacije in v drugih oblikah skup- 
nega poslovanja obrtnikov. 

Organizacije združenega dela je potrebno spodbujati 
da bodo v samoupravnih splošnih aktih zlasti pa razvojnih 
programih predvidele organiziranje dela na domu, kot 
pomembnega dejavnika za povečevanje proizvodnje in 
storitev z dodatnim zaposlovanjem na čimbolj gospodarni 
osnovi. 

Za pospešitev razvoja drobnega gospodarstva je treba 
ustrezno dopolniti družbeni dogovor o zbiranju in vrača- 
nju denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih 
zaposlitvenih možnosti. 

Glede politike cen velja za drobno gospodarstvo enaka 
sistemska ureditev kot za celotno gospodarstvo, kar je 
urejeno z zveznim zakonom o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen. Večji del proizvodov in storitev je 
pod družbeno kontrolo cen, večinoma v pristojnosti ob- 
činskih skupnosti za cene, del pa v republiški ali zvezni 
pristojnosti. 

Za odpravo nesorazmerij in izboljšano delovanje uve- 
ljavljenega sistema ter politike cen bo potrebno upoštevati 
strokovne analize in enotne osnove in merila za oblikova- 
nje cen in storitev. Opredeliti je potrebno normative za 
urejanje cenovnih razmerij na samoupravni osnovi. 
^^rad/ zaostajanja v razvoju drobnega gospodarstva v 

SR Sloveniji so potrebe po investicijskih kreditih pomem- 
ben dejavnik za njegov hitrejši razvoj. 

Bančni krediti se praviloma odobravajo na podlagi do- 
kazanih poslovnih in kreditnih sposobnosti, ne pa na pod- 
lagi ocene predvidenega razvoja, kar je v nasprotju z 
družbenimi usmeritvami za hitrejši razvoj drobneoa ao- 
spodarstva. 

Proučiti je treba možnost zagotavljanja sredstev za raz- 
voj drobnega gospodarstva tudi iz ustvarjenega dohodka, 
ki naj bi ga pred obdavčitvijo v določenem odstotku 
drobno gospodarstvo združenega dela in samostojno 
osebno delo namensko združevalo v posebnem skladu na 
območju ene ali več občin. V ta namen je treba dopolniti 
zakon o davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti ter obrtni zakon in prou- 
čiti ter pripraviti predlog o načinu upravljanja in pogojih za 
uporabo sredstev tega sklada. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo v obstoječih in novo 
ustanovljenih obratovalnicah samostojnih obrtnikov bo 
potrebno zagotoviti tudi z dodatnimi davčnimi olajšavami 
povečano stopnjo amortizacije in stimulativnejšo davčno 
politiko, kar bo omogočila vlagati večji del dohodka obra- 
tovalnice samostojnega obrtnika v širitev materialne 
osnove dela. 

Na poslovanje enot drobnega gospodarstva vpliva tudi 
preobsežna administracija (vodenja poslovnih knjig, izpol- 
njevanja statističnih evidenc) in zato relativno visoki režij- 
ski stroški. Težave pri poslovanju enot drobnega gospo- 
darstva so tudi v neustrezni organiziranosti skupnih stro- 
kovnih služb. Ustrezno organizirane skupne službe bi 
lahko ekonomično opravljale knjigovodske, pravne, te- 
hnološke, tehnične, marketinške in druge storitve za več 
enot drobnega gospodarstva. 

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije, splošnih 
združenj in zainteresiranih organizacij združenega dela je 
potrebno zagotoviti čim učinkovitejši in vsestranski pretok 
informacij glede potreb industrije in drugih subjektov po 
proizvodih in storitvah drobnega gospodarstva in tovrst- 
nih možnostih različnih oblik poslovnega sodelovanja 
med temi subjekti. 

Z uvajanjem usmerjenega izobraževanja se je spremenil 
prejšnji način šolanja učencev v gospodarstvu. Dosedanja 
dolgoročnejša usmeritev mladih v neproizvodne poklice 
pa tudi neustrezno in predrago šolanje za opravljanje 
obrtnih poklicev s premalo praktičnega pouka, povzročajo 
deficitarnost številnih poklicev za opravljanje obrtnih de- 
javnosti v drobnem gospodarstvu. 

Vsestransko je treba pospeševati trajnejše poslovno so- 
delovanje med samostojnimi obrtniki in organizacijami 
združenega dela, ki bo temeljilo na razvitih dohodkovnih 
odnosih ob prevzemanju skupno dogovorjenega rizika. To 
je istočasno tudi pot za razvito kooperacijsko sodelovanje 
m racionalno delitev dela na čimbolj gospodarni podlagi 
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ter za prostovoljno družbeno organizirano zasebno delo z 
združevanjem dela in sredstev v celotni družbeni repro- 
dukciji. V ta namen je potrebno pospešiti sklepanje sa- 
moupravnih sporazumov in na njihovi podlagi kooperacii- 
skih pogodb, s katerimi podpisniki uredijo medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Na razvoj samoupravnega osebnega dela so ugodno 
vplivali posojilni pogoji bank. Ti pogoji pa ne dajejo mož- 
nosti za ustanovitev obrtne delavnice tistim delovnim lju- 
dem, ki se nimajo poslovnih prostorov in opreme, niti 
takšnih prihrankov, da bi z vezavo sredstev pri banki 
pridobili potrebna posojila za začetek dela. 

Poslovno sodelovanje samostojnih obrtnikov z ornani- 
zacijami združenega dela močno ovira dejstvo, da zakon o 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev 

°dnose samo med uporabniki družbenih sredstev. Za odpravo takšnega, za samostojne obrtnike 
neugodnega stanja, bi bilo potrebno dopolniti zakonske 
predpise tako, da bo ustrezno urejen plačilni promet tudi 
med organizacijami združenega dela in drugimi uporab- 
niki družbenih sredstev ter samostojnimi obrtniki. 

Pogoji uvoza strojev, opreme in reprodukcijskih mate- 
rialov zja opravljanje obrtnih dejavnosti še vedno niso 
ustrezni za samostojne obrtnike. Omejitve pri uvozu siliio 
samostojne obrtnike in zdomce, ki imajo namen opravljati 
gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom ter 
imajo devizne prihranke, k uvozu rabljenih ter tehnološko 
zfstarelih strojev m opreme namesto, da bi uvažali najso- 
dobnejšo tehnologijo. Take predpise je potrebno spreme- 

Oskrbo samostojnih obrtnikov z uvoženimi repromate- 
riah bo potrebno urejati z večjo ponudbo blaga trgovske 
mreže, predvsem pa z razvojem kooperacijskih odnosov z 
organizacijami združenega dela tako, da bodo v večji meri 
m trajno zagotovljene samostojnim obrtnikom domača in 
uvožena delovna sredstva ter reprodukcijski material za 
proizvodnjo proizvodov za domači trg in izvoz 

V okviru prizadevanj za razvoj samostojnega osebnega 
dela na področju gospodarskih dejavnosti ima posebno 
vlogo tudi ustrezno vodena davčna politika, ki mora slediti 
danim družbenim usmeritvam in ukrepom za čimvečji ra- 
zmah te dejavnosti, na drugi strani pa se mora še posebej 
v zaostrenih gospodarskih razmerah uveljavljati kot učin- 
kovit instrument omejevanja in preprečevanja neupravi- 
čene socialne diferenciacije. Potrebna so primernejša me- 
rila za ugotavljanje dejanskih stroškov poslovanja. 

Dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1983 kon- 
kretneje opredeljuje pogoje, po katerih občinske skup- 
ščine v skladu z usmeritvami družbenih dogovorov o po- 
speševanju razvoja drobnega gospodarstva priznavajo 
davčne olajšave za sredstva, ki jih samostojni obrtnik 
vlaga v širitev materialne osnovne dela. Te olajšave so 
različne glede na namen naložbe in dejavnosti, ki jih v 
posameznih občinah želijo pospeševati. 

Za pospešen nadaljnji razvoj osebnega dela s sredstvi v 
lasti občanov je bistveno uveljavljanje dohodka kot temelj- 
nega motiva za gospodarjenje. To naj bi prispevalo k 
odpravljanju družbeno škodljivih pojavov, ki se kažejo 
zlasti v občasnem zmanjševanju poslovne aktivnosti Zato 
je potrebno proučiti primernost rešitev o zakonu o davkih 
občanov. 

Pomembna ovira za odpiranje novih obratovalnic samo- 
stojnih obrtnikov in širjenje zmogljivosti je pogosto tudi v 
togih in prezahtevnih predpisih o ustreznosti poslovnih 
prostorov. Zato bi morali pristojni upravni organi vsak na 
svojem delovnem področju, preveriti ali predpisi, ki veljajo 
za opravljanje gospodarskih dejavnosti v organizacijah 
združenega dela in se uporabljajo tudi za poslovne pro- 
store samostojnih obrtnikov, dejansko ustrezajo specifič- 
nim pogojem, v katerih se opravljaljo gospodarske dejav- 
nosti s samostojnim osebnim delom. 

S spremembo obrtnega zakona je potrebno omogočiti 
izdajo pogojnih oziroma začasnih obrtnih dovoljenj za 
obrtnike začetnike, ki r,e zaposlujejo delavcev, v primerih 
ko poslovni prostori v celoti ne ustrezajo vsem tehničnim 
predpisom, pa zaradi tega ni ogrožena varnost. 

Z davčno politiko je treba pospeševati prehod delovnih 
ljudi m občanov, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic, v redno obrtno dejavnost. 
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Izkušnje dosedanjega razvoja samostojnega osebnega 
dela nas opozarjajo na to, da ni mogoče pomembneje 
vplivati na odpravljanje strukturnih neskladij v drobnem 
gospodarstvu in v gospodarstvu nasploh zgolj s poveča- 
njem števila obratovalnic samostojnih obrtnikov, temveč 
tudi s širjenjem možnosti za zaposlovanje in s povezova- 
njem z organizacijami združenega dela. 

Povečanje števila delavcev pri samostojnih obrtnikih bo 
potrebno zakonsko urediti tako, da bodo o ustvarjenem 
dohodku soodločali delavci skupno (razen o deležu, ki 
pripada samostojnemu obrtniku kot osebni dohodek, vra- 
čilo in nadomestilo za uporabo delovnih sredstev), s sa- 
mostojnim obrtnikom na podoben način kot je to že opre- 
deljeno za zaposlene delavce v pogodbeni organizaciji. To 

UVOD 
Gradivo konkretizira separat o drobnem gospodarstvu Ko- 

misije zveznih družbenih svetov za vprašan,a gospodarske 
stabilizacije (položaj in razvoj drobnega gospodarstva) m 
načrt uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije v SR Sloveniji ter stališča Zveze komunistov Slo- 
venije, Republiške konference SZDL in drugih druzbenopoli- 
tiČQradivo vsebuje tudi opredelitve do pobud in vprašanj iz 
razprav zborov Skupščine SR Slovenije ob spremembah m 

»pre/e® 
dokumentov prikaže stanje drobnega gospodarstva in njegov 
strokovni delež v celotnem gospodarstvu ter njegove pofen- 
cialne razvojne možnosti ob povezavi z drugimi panpgamiin 
dejavnostmi. Gradivo tudi podrobneje prikazuje prob ematiko 
s področja ekonomskega sistema, ekonomske 
organiziranosti drobnega gospodarstva v zdruzenern de/u in 
samostojnem osebnem delu in podaja ugotovitve in predlog 

^Drobno gospodarstvo je v gradivu obravnavano predvsem 
kot strukturni problem bodočega gospodarskega razvoja in 
ne le kot trenutna potreba in zahteva po odpravi nakopičenih 
gospodarskih težav in zaostrenih problemov zaposlovanja^ V 
začrtani razvojni preobrazbi iz ekstenzivnega v intenzivnejši 
način proizvodnje je razvoj drobnega gospodarstva soodvi- 
sen od razvoja industrije, gradbeništva in drugih dejavnosti. 
Razvoj teh dejavnosti pa je odvisen od specializacije v nadalj- 
nji delitvi dela tudi z razvitejšim drobnim gospodarstvom ker 
v medsebojni kooperaciji in drugih ob'i kahpos/ovnega sode- 
lovanja lahko izkoristijo številne prednosti, ki so med drugim. 

- nižja vlaganja rja opremljenost delovnega mesta, - hitrejše obračanje vloženih sredstev, 
- večja rentabilnost (ekonomija dela) majhnih serij, 
- hitrejše prilagajanje potrebam trga, 
- hitrejša aplikacija inovacij v proizvodnjo, 
- večje zaposlitvene možnosti, še posebej strokovnih ka- 

- proizvodni angažman dela finančnega povpraševanja, ki 
bi sicer bremenil blagovne sklade tekoče porabe, 

- možnosti za boljše izkoriščanje »zamrznjenih kapitalov 
v organizacijah združenega dela »velikoserijske m druge pro- 

'^ZatTna^se v enotah drobnega gospodarstva proizvaja in 
opravlja tisti sortiment proizvodov in storitev, ki lahko l^'nlf. 
vito - na osnovi kvalitetnih faktorjev razvoja - prspevak 
hitrejši rasti proizvodnje, zaposlenosti in delovne storilnosti 
ter neposredno in posredno k učinkovitejši vključenosti v 
mednarodno menjavo. Takšna kooperacijska projzvc,dnja iz- 
delkov in opravljanje storitev mora najti svoje mesto tudi v 
dolgoročnih in srednjeročnih planih organizacij m skupnosti, 
povezovanje pa naj stimulirajo potrebne spremembe in do- 
polnitve v ekonomskem sistemu in ekonomski politiki. 

II STANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 
SR SLOVENIJE 

Leta 1981 ie bilo v drobnem gospodarstvu zaposlenih 
72 757 delavcev in obrtnikov. To predstavlja glede na zapo- 
slene v celotnem gospodarstvu 11,2%. Z opravijanjem gospo- 
darskih dejavnosti kot postranskim poklicem se )e leta 1981 
ukvarjalo še 7228 oseb. 

bo omogočilo tudi lažji prehod samostojnemu obrtniku v 
pogodbeno organizacijo združenega dela. 

Z uveljavitvijo takšnih odnosov naj bi se odpravile za- 
konske omejitve oziroma povečal cenzus števila delavcev, 
ki jih Iahko zaposli samostojni obrtnik sam ali v skupni 
obratovalnici. 
Razvoju domače in umetne obrti je bila v preteklem ob- 
dobju namenjena posebno pozornost. Da pa bi se se bolj 
pospešil razvoj domače in umetne obrti, je v pripravi 
posebni družbeni dogovor, s katerim bodo udeleženci 
opredelili dolgoročno politiko razvoja teh dejavnosti. 

Gradijo vsebuje končno tudi ugotovitve in predlog ak- 
tivnosti. 

Tabela št. 1 

Število enot in zaposlenih v drobnem gospodarstvu 
SR Slovenije leta 1981 

Združeno Samost. 
delo osebno 

delo 

Skupaj 

število enot/organizacij 
število zaposlenih 

402 23.838 24,240 
26.190 46.567 72.757 

Leta 1980 je celotno drobno gospodarstvo ustvarilo 6,1% 
od celotnega družbenega proizvoda Siovenije1 nekajnad^ /B 
v drobnem gospodarstvu združenega dela in dobrih 30/o v 
samostojnem osebnem delu. Tabela št. 2 

Družbeni proizvod (organiz. načelo) 1980 v milijon din, te- 
koče cene 

Celotno Drobno Skupaj 
gospod, gospodar. 
236.343 

19.861 
9.529" 
6.104 

4,03 
30,73 združeno delo 

samostojno osebno delo   

Stadij 2567204 15.633 6,10 
Vir: Statistični letopis Slovenije 1982, str. 119, 225 ini 226 

"Zbirni podatek za drobno gospodarstvo združenega dela je 
iz tabele 3, str. 6 

1. Drobno gospodarstvo združeneg dela* 
Drobno gospodarstvo združenega dela obsega v obdobju 

1976-81 po številu organizacij dobrih 10%, po številu zapo- 
slenih dobrih 4% ter nekoliko manj glede na ustvarjeni druž- 
beni proizvod v celotnem gospodarstvu Slovenije Opremlje- 
nost delovnega mesta je za polovico slabša (tabela 3). _ 

Po vseh treh kazalcih (število organizacij, zaposlenih, druž- 
beni proizvod) je v obdobju 1977-81 opazna tendenca relativ - 
nega upadanja drobnega gospodarstva v celotnem gospodar- 
StOrganizacija drobnega gospodarstva je le s slabo petino 
(0 017) opremljenosti OZD v gospodarstvu in z dobro tretjino 
zaposlenih na OZ (0,40) ustvarila leta 1981.v povprečju dobro 
tretjino družbenega proizvoda (0,38) glede na povprečja teh 
kazalcev za organizacije združenega dela gospodarstva. 
Povprečni kazalci leta 1981 na organizacijo 

Število DP mio*- aktivna 
zaposl. din osn.sr. 

000 din 

celotno gospodarstvo 
drobno gospodarstvo 

162 
65 

80 182.401 
30 31.597 

« Glede na pojmovno lleksibllnost ni točnih podatkov. Predstavitev je grajena na 
?aSbelai:3: Statistične sluibe KGI-01 In statističnega raziskovanja v drobnem 
fabelsM?Ipisek članic Splošnega združenja drobnega gospodarstva 
tabela 5: podatkov o rezultatih poslovanja enot drobnega gospodarstva, Januor- 
-junij 1982-83 
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Organizacije delavci, družbeni proizvod in aktivna osnova sredstva na zaposlenega v združenem 

(po o^ganizacijskem^aćeHu)'6'drobnemu 9°spodarstvu v združenem delu v SR Sloveniji 1975-1981 
Tabela št. 3 

Organizacije Delavci Družbeni proizvod 
(milijon din) 

Leto Proizvod. Drobno 
dejav. gospod. 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

3052 
3156 
3249 
3584 
3838 
3970 
4012 

% Proizvod. Drobno 
dejav. gospod. 

421 
447 
437 
425 
432 
402 

13,3 
13.8 
12,2 
11,1 
10.9 
10,0 

562874 
577648 
589464 
610137 
638986 
647424 
648752 

% Proizvod. Drobno 
 dejav. gospod. 

Aktivna osn. sredstva na 
zaposlenega 

(tisoč din) 

1^369 
25543 
25452 
26938 
27340 
26190 

3,4 
4,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,0 

78324 
90442 

111030 
138274 
180703 
236343 
319817 

% Proizvod. Drobno 
dejav. gospod. 

% 

2675 
4156 
5930 
7145 
9529 

12179 

3,0 
3.7 
4,3 
4,0 
4,0 
3.8 

280 

380 
467 
568 
731 

1128 

146 
198 
227 
272 
374 
485 

52.1 
48,6 
47,9 
51.2 
43,0 ... „ ~ —     u , | c:0 40t| g 

gospodarstvu) °da SR KGI^7in statističnega raiiS^S^^r^ 

Pregled števila organizacij in zaposlenih v drobnem gospodarstvu Slovenije 1982 
(po šifrah registriranih dejavnosti, panog, skupin oziroma podskupin) 

Tabela št. 4 

Zap. Dejavnost 
št. 

3. 
4. 
5. 
6. 

GRADBENIŠTVO 
- visoke gradnje 
- nizke gradnje in hidr. 
- instalacijska in zaklj. dela 
PREDELAVA KOVIN 
- kovinsko ind. dej. 
- kovinsko storitvena dej. 
- strojegradnja 
LESNA DEJAVNOST 
AVTOSERVISI 
TEKSTILNA DEJAVNOST 
SERVISI 
- splošni servisi 
- industrijski servisi 
- biroservisi 
FRIZERSKA DEJAVNOST 
KEMIČNE ČISTIL. IN PRAL. 
GRAFIČNA DEJAVNOST 
- grafična dejavnost 
- tiskarska dejavnost 
- predelava papirja 
PREDELAVA PLASTIČNIH MAS 
NEKOVINE 
- proizvodnja nekovin 
- gumarska dejavnost 
7 proizv. peska, gramoza in fr. n. 
ŽIVILSKA DEJAVNOST 
DIMNIKARSKA DEJAVNOST 
USNJARSKA DEJAVNOST 

15. ELEKTRO DEJAVNOST 
16. FOTOGRAFSKA DEJAVNOST 
17. POSLOVNE STORITVE 
18. PROIZV. KEMIČNIH IZDELKOV 
19. IZD. IN POP. ORTOPED. PRIP 
20. GOSTINSKA DEJAVNOST 
21. PROIZV. IZDELKOV 

. IZ KERAMIKE IN PORCELANA 
22. IZDELAVA IN POPRAVILO 

NEOMENJENIH RAZNOVR. PROIZV 
23. OBRTNE ZADRUGE 

OZD 
število °/ /O 

zaposleni 
število % 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

58 
5 
2 

51 
52 
27 
17 

8 
47 
40 
26 

1.7 (+4)" 
9( + 1) 
3 ( + 1) 
5 ( + 2) 

15 
14 
13 
9 
3 
1 

13 
11 
3 
3 
5 

10 
9 
8 
6 
5 

5 (+2) 
4 
4 
3 

37 

14,5 

13,0 

11,7 
10,0 
6,5 
0,3 

3,7 
3,5 
3,2 

3,2 
2,7 

2,5 
2,2 
2,0 
1,5 
1,2 
1.2 
1,0 
1,0 
0,7 

0,5 

0,2 
9.3 

4.555 
364 
102 

4.089 
2.794 
1.314 

874 
606 

2.629 
5.529 
1.528 
3.743 

403 
2.474 

866 
891 
455 
522 
471 

71 
10 

467 
606 
111 
145 
350 
357 
309 
222 
258 
123 

53 
165 
155 
90 

36 

38 
488 

17,5 

(15,7) 
10,7 

10.1 
21.2 
5,9 

14,4 

0.5) 

3,4 
1,7 
2,0 

1,8 
2,3 

1,4 
1,2 
0,8 
1,0 
0,5 
0,2 
0,6 
0,6 
0,3 

0,1 

0,1 
1,9 

št. zap. 
OZD 
78,5 

54,8 

55,9 
138,2 
58,8 

220,2 

59.4 
32.5 
40,2 

35,9 
55,1 

35.7 
34,3 
27.8 
43,0 
24,6 
10.6 
41,2 
38.7 

30 

18 

38 
13,2 

šifra dej., panoge, skup. in podskup.' 

SKUPAJ 400 (+6)" 

05 
0501 
0502 
0503 

(0113, 0114 in iz 05 ter 09) 
' 011311 do 20, 050302, 0,£0123 

090123 in 090129 in iz 0503 
0114 

0122,0123, 09014 in 013901, 090209 
090121 

090150,0126 
09 

090122, -131, -132, -139, -209 
090131, -132, - 129 

090122, -132 
090201 
090202 

0134 
090183 
090189 

090181,0118,0119 

011119 
0129 
0120 

09017,0130 
100390 

0128,09016 
0117, 090133 

090209 
110302, 110903 

0118,0119 
090182 

080121,080190 

011231,090110 

090189 
09018, 060502, 070129, 05, 0113 

0123, 09014, 0119, 0126, 09015 
100,0 26.053 100,0 

VIR. Po pregledu članic Splošnega združenja drobnega gospodarstva Slovenije 
Opomba: za dodatnih 6 OZD niso vključeni podatki o zaposlenih 

72/80 77/82)' en°tn' klaS'f'kaciji deiavnosti (Ur. SFRJ, št. 6/76) in Odloku o enotni 

65,1 (01,05,06,07,08,09,10,11) 

klasifikaciji dejavnosti Ur. SFRJ 34/76, 62/77, 

16 
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Tabela 5 

Nekateri primerjalni podatki o drobnem gospodarstvu glede 
na celotno gospodarstvo in industrijo po POB januar-|uni| 
1983 

1. Strukturni delež drobnega gospodarstva v % glede na 

celotno gospodarstvo 

celotni prihodek 
- na konvertibilnem trgu 
surovine, material in energija 
amortizacija (min.) 
dohodek 
izguba 
čisti dohodek 
- OD (bruto ali neto) 
- za posl. sklad in mat osnovo 
dela 
povprečno uporabljena poslovna 
sredstva 
povprečno uporabljena obratna 
sredstva 
povprečno število zaposlenih 
(ure) 
celotni krediti 
kratkoročni krediti za obr. sr. 

3,1 
0,7 
3,6 
1.6 
3.7 
0,2 
4,6 
4.1 

5,3 

2.3 

2.4 

4.2 
1.0 
1.1 

6,8 
1.0 
4.2 
2.5 
6.6 
0,3 
8.1 
7.3 

8,6 

4.3 

4.4 

7.6 
1.7 
1,9 

2. izvedeni kazalniki (povprečjeza celotno gospodarstvo -1) 

industrija 
in rudarstvo 

drobno 
gospodar. 

1,072 
1,526 
1,020 
0,995 
1,353 

0,986 

1,178 
1,073 

1,079 

0,847 

1,073 
0,226 
0,889 
0,965 
0,050 

3,450 

1,507 
1,151 

1,676 

1,306 

stopnja gospodarnosti 
(celot. prih./porab, sr.) 
konvert. prih./celot. prih. 
dohodek na delavca 
čisti OD na delavca mesečno 
izguba na delavca 
stopnja akumulacijske 
sposobnosti (ak. neto/Q upor. 
posl. sr.) 
stopnja reprodukcijske 
sposobnosti 
(sr. za rer./Q up. posl. sr.) 
akumulacija na delavca (bruto) 
stopnja družb.-ekon. donosnosti 
(dohodek/Q upor. posl, sr.) 
koeficient obračanja obrat. sr. 
(cel. prih./'Q upor. obratna sr.) 

Tudi podatki o članicah v splošnem združenju drobnega 
gospodarstva (tabeli 4 in 5) potrjujejo globalno sli!kc> o-deležu 
drobnega gospodarstva v celotnem gospodarstvu S'ovenije. 
Hkrati pa tabela 4 ilustrira problematiko organiziranosti glede 
na pojmovno fleksibilnost in reprodukcijsko-kooperacijsko 
povezanost z drugimi panogami in skupinami gospodarstva, 
tabela 5 pa potrjuje deduktivne teze in parole o večji učinkovi- 
tosti enot drobnega gospodarstva. , ,no„ nn 

Leta 1982 ie bila polovica vseh organizacij drobnega go 
spodarstva v dejavnostih gradbeništva (14 5%), Pilave ko- 
vin (13%) lesne dejavnosti (11,7%) in v avtoservisih (10/o). V 
teh organizacijah so zaposlovali 60% od vseh zaposlenih v 
drobnem gospodarstvu oz. skupaj s servisno dejavnostjo sko- 
rai 3/4 zaposlenih tega sektorja. 

V teh dejavnostih je tudi največje število zaposlenih v pov- 
prečju na organizacijo, prednjačijo servisi (220) in 
(138). Od ostalih dejavnosti presegata povprečje 50 zaposle 
nih samo še frizerske storitve in nekovinska proizvodnja. Pod 
15 zaposlenih na organizacije združenega dela je le v poslov- 
nih storitvah ter pri obrtnih zadruaah. 

Dejavnost »obrt in obrtne storitve« (šifra 09 po nomfsnkla- 
turi) predstavlja po številu organizacij 50,4/o po številu zapo- 
slenih pa 58,1% celotnega drobnega gospodarstva. 

Organizacije združenega dela v drobnem gospodarstvu v 
primerjavi z organizacijami proizvodnih dejavnosti v zdruze- 
nem delu poslujejo z znatno manjšo vrednostjo delovnih 

sredstev na zaposlenega delavca. V letu 1981 je znašala 
vrednost aktivnih osnovnih sredstev v drobnem gospodarstvu 
v združenem delu 12.691 milijonov dinarjev. Aktivna osnovna 
sredstva na zaposlenega delavca v drobnem gospodarstvu so 
v lem letu znašala 485 tisoč dinarjev, za vse organizacije 
združenega dela proizvodnih dejavnosti pa J .116 dinarjev, 

Rezultati poslovanja po periodičnih obračunih januar-junij 
1983 (tabela 5) potrjujejo globalno sliko o relativno majhnem 
deležu drobnega gospodarstva v celotnem gospodarstvu, 
merjeno po številu zaposlenih, pa vendarle kažejo majhen 
porast nasproti letu 1981. Pri vseh drugih prikazanih elemen- 
tih periodičnega obračuna, razen pri izdvajanjih »čistega do 
hodka v poslovni sklad in razširitev materialne osnove dela« 
je strukturni delež drobnega gospodarstva v celotnemgospo- 
darstvu in glede na industrijo (tod se pri % OD bruto) nižji, kot 
znaša strukturni delež zaposlenih? 

To je razumljivo glede na značilnost te delovno-mtenzivne 
dejavnosti, saj znaša v tem obdobju razmerje bruto osebnih 
dohodkov nasproti povprečno uporabljenim poslovnim sred- 
StV°m celotno industrija drobno 

gospodarstvo gospodarstvo 
1:17 1:16 . . 

Tako iz strukturnih deležev, še zlasti pa z izvedenimi kaza - 
niki uspešnosti, je razvidno, da je v drobnem gospodarstvu 
dosežena večja gospodarnost, akumulativnost in donosnost 
kot v celotnem gospodarstvu ali industriji. Izguba je le ^mbo- 
lična, skoraj takšna pa je tudi udeležba drobnega gospodar- 
stva v kreditih. Kljub nižjemu dohodku in neto osebne™ 
dohodku na delavca (ali ravno zato), kar za 2-5 kratpresega 
akumulacijsko sposobnost celotnega gospodarstva, 
zato/ker »hitreje vrti« poslovna in obratna sredsfc/a 

Drobno gospodarstvo je v obravnavanem obdobju realizi 
ralo le 2,4% celotnega prohodka s prodajo na konvertibiilnih 
tržiščih (celotno gospodarstvo 10,5/o, industrija 16<° 
rast glede na isto obdobje predhodnega leta pa je nekoliko 
slabši kot v obeh primerjalnih agregatih, cl„„oniii c 

Iz primerjave strukture drobnega gospodarstva ^Sloveniji s 
strukturo podjetij v razvitejših državah, kjer preko 75/o podje- 
tij zaposluje manj kot 50 delavcev, je razvidno, da je v SR 
Sloveniji najslabše pokrito področje drobnega gospodarstva 
z organizacijami, ki imajo zaposlenih 10 do 50 delavcev. 

a) Pogodbene organizacije združenega dela 
V SR Sloveniji je konec leta 1982 poslovalo 24 pogodbenih 

organizacij združenega dela, ki so zaposlovale skupno664 
delavcev kar pomeni 2,4% vseh zaposlenih v organizacijah 
združenega dela obrti družbenega sektorja. 

Po statistični klasifikaciji dejavnosti so razvrščenei v sitiri 
področja in sicer se z industrijo ukvarja 7, z gradbeništvomi 5 
z gostinstvom 3 in z obrtnimi dejavnostmi 9 pogodbenih 

°lfdosedanjem 10-letnem obstoju in delovanju pogodbenih 
organizacij lahko ugotovimo, da so nekatere med njirruze 
prerasle v delovno organizacijo, nekatere pa so prenehale 

°bpogodtenedorganizacije so v letu 1982 dosegle naslednje 
poslovne rezultate, ki kažejo na dokaj uspesno poslovanje teh 
enot drobnega gospodarstva: 

Poslovni rezultati POZD 

Opis 

v 000 din 
skupaj vse POZD 

leto 1981 leto 1982 ind. 

1. celotni prihodek 
2. porabljena sredstva 
3. dohodek 
4. izguba 
5. del skupnega dohodka, 

ki pripada drugim 
6. sredstva za akumulacijo 
7. povprečno uporabljena 
poslovna sredslva 
8. povprečno število 
zaposleni h  

924.847 
538.195 
386.652 

311 

40.640 
117.340 

591.513 

643 

1.176.790 
691.208 
495.582 

54.404 
195.886 

873.464 

664 

127,2 
129,4 
125,6 

133,9 
137.6 

147.7 

103,3 

poročevalec 
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b) Temeljne organizacije kooperantov 
V SR Sloveniji imamo že tudi prve primere organiziranja 

samostojnih obrtnikov v temeljne organizacije kooperantov 
(TOK Predelava in vgrajevanje kovin, plastike in lesa KOPLAS, 
Titovo Velenje, TOK Mega, proizvodnja orodja, mehanizacije 
in galanterije, Žalec). Ker se te organizacijske oblike stati- 
stično še ne vodijo in ne prikazujejo posebej, tudi ni razpolož- 
ljivih statističnih podatkov. 

c) Obrtne zadruge 

^ obdobju od 1976. do 1982. leta je bil dosežen večji razmah zadružništva tako glede števila obrtnih zadrug in števila nje- 
nih članov kot tudi glede oblik in obsega njihovega delovanja. 
Leta 1976 je bilo v SR Sloveniji 19 obrtnih zadrug, konec leta 
1982 pa 40, od tega 34 za obrtne proizvodne in storitvene 
dejavnosti in 6 za avtoprevozniško dejavnost. 

Leta 1976 je bilo v 19 zadrugah 2.431 članov (v povprečju 
93,5 članov na zadrugo), konec leta 1982 pa v 40 zadrugah 
8.988 članov (v povprečju 224,7 članov na zadrugo). 

Število članov je v obrtnih zadrugah za obrtne dejavnosti 
naraslo od 2.431 v letu 1976 na 5.723 članov v letu 1982. 
Obrtne zadruge so ustanovljene na vseh območjih, razen na 
kraškem. Večina zadrug je specializiranih za posamezne 
obrtne dejavnosti (kovinska, elektrotehnična, plastika, lesna 
itd.), nekatere pa za določena delovna opravila (zaključna 
dela v gradbeništvu). 

Od leta 1979 do konca leta 1981 je bilo ustanovljenih šest 
specializiranih obrtnih zadrug za avtoprevozništvo, ki so v 
letu 1981 štele 1.746 članov, konec leta 1982 pa že 3.265 
članov (v povprečju 544,2 člana na zadrugo) 

Dosedanji razvoj zadružništva je ugodno vplival na večje 
zanimanje obrtnikov za ustanavljanje novih obrtnih zadrug ter 
na širitev obsega poslovanja obrtnikov preko zadrug. S tem 
postajajo obrtne zadruge čedalje pomembenjši dejavnik za 
medsebojno povezovanje samostojnih obrtnikov in za njihovo 
povezovanje z OZD. 

2. Samostojno osebno delo s sredstvi v lasti 
občanov - • 

V preteklih letih se je število obratovalnic samostojnih obrt- 
nikov in število pri njih zaposlenih delavcev povečevalo neko- 
liko hitreje kot število enot drobnega gospodarstva združe- 
nega dela. Število obratovalnic samostojnih obrtnikov se je 
od leta 1976 do leta 1982 povečalo od 17.496 na 24.230 (za 
38%). Povečalo pa se je tudi število v obratovalnicah samo- 
stojnih obrtnikov zaposlenih delavcev in sicer od 14.338 v letu 
ŠTEVILO OBRTNIKOV IN PRI NJIH ZAPOSLENIH DELAVCEV 

1976 na 21.961 v letu 1982. V spodnji razpredelnici si lahko ta 
porast podrobneje ogledamo: 
ŠTEVILO OBRATOVALNIC SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV V 
SLOVENIJI 

Dejavnost leto 
1978 1979 1980 1981 1982 

obrtne storitve 
osebne storitve 
Skupaj 
gostinstvo 
avtoprevozništvo 
prodaja na drobno 
brodarstvo 
Skupaj 
Verižni indeks 

9.822 10.361 11.139 11.926 12.382 
2.192 2.446 2.551 2.628 2.655 

12.014 12.807 
2.140 2.150 
5.441 6.351 

81 84 
1 1 

13.690 14.554 
2.146 2.180 
7.031 6.989 

97 115 
1 3 

15.037 
2.202 
6.875 

112 
4 

19.677-21.393 22.965 23.841 24.230 
-108,7% 197,3% 103,8% 101,6% 

Iz razpredelnice je razvidno, da število oratovalnic samo- 
stojnih obrntikov v SR Sloveniji še vedno narašča, vendar se 
število novoustanovljenih obratovalnic po letih zmanjšuje. 
Podobna ugotovitev izhaja tudi iz pregleda števila obratoval- 
nic na 10.000 prebivalcev. 
ŠTEVILO OBRATOVALNIC SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV 
V SR SLOVENIJI NA 10.000 PREBIVALCEV 

Dejavnost leto 
1978 1979 1980 1981 1982 

obrtne storitve 
osebne storitve 
Skupaj 
gostinstvo 
avtoprevozništvo 
prodaja na drobno 
brodarstvo 
Skupaj 
Verižni indeks 

52.7 
11.8 

55,0 
13,0 

58.3 
13.4 

63,0 
13,9 

64,1 
13,7 

64,5 68,0 71,7 76,9 77,8 
11,3 11,1 11,2 11,5 11,4 
29,1 34,6 36,8 37,0 35 6 
0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

105,3 114,1 120,2 126,9 125,4 
- 108,4 105,3 104,8 99^5 

Iz razpredelnice je razvidno, da je bilo leta 1982 v povprečju 
na 10.000 prebivalcev 125,4 obratovalnic samostojnih obrtni- 
kov. Najmanj obratovalnic samostojnih obrtnikov na 10.000 
prebivalcev je bilo v Zasavju (59), največ pa na krašnkem 
območju (191,4). Tako vidimo, da samostojno osebno delo s 
sredstvi v lasti občanov ni enakomerno razvito na vseh ob- 
močjih SR Slovenije. 

NA 10.000 PREBIVALCEV V LETU 1982 

Dejavnost Število obrtnikov Število zaposl 
delavc 

Skupaj 

obrtne storitve 
osebne storitve 
Skupaj 
gostinstvo 
avtoprevozništvo 
prodaja na drobno 
brodarstvo 

na 10.000 
prebivalcev 

12.720 
2.708 

obrt kot po- 
stranski poklic 

na 10.000 
prebivalcev 

16.694 
2.440 

29.414 
5.148 

152,3 
26,6 

7.605 
1.121 

39,3 
5,8 

15.428 
2.230 
6.826 

118 
4 

19.134 
2.541 

230 
55 

1 

34.562 
4.771 
7.056 

173 
5 

178,9 
24,7 
36,5 
0,88 
0,02 

8.726 45,1 

skupaj 24.606 21.961 
Število zaposlenih delavcev v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov je od leta 1976 do leta 1982 narastlo za 53%. V 
24.229 obratovalnicah samostojnih obrtnikov je bil v letu 1982 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH DELAVCEV NA OBRATOVALNICO V LETU 1982 

Dejavnost 

46.567 241 8.726 45,1 
zaposlen v povprečju manj kot en delavec na obratovalnico 
samostojnega obrtnika (0,9 delavca). 

Število obratovalnic, ki zaposlujejo 

obrtne storitve 
osebne storitve 
Skupaj 
gostinstvo 
avtoprevozništvo 
prodaja na drobno 
brodarstvo 

nobenega 
delavca 

1-2 
delavca 

3-5 
delavcev 

6-7 
delavcev 

6.292 
1.516 

3.636 
827 

2.108 
308 

473 
28 

Skupaj 

7.808 
866 

5.826 
72 
3 

14.575 

4.463 
913 
215 

41 
1 

5.633 

2.417 
350 

4 
4 

~2.775 

501 
37 

538 



Za strukturo in zmogljivosti obratovalnic samostojnih obrt- 
nikov ie značilno, da kljub stalnemu naraščanju števila zapo- 
slenih delavcev v zadnjih letih, v letu 1982 kar 62% obrtnikov 
ne zaposluje niti 1 delavca. 

Zmanjševanje rasti števila obrtnih delavnic ob večanju po- 
treb po obrtnih in osebnih storitvah nam kaze, da se samo- 
stojno osebno delo s sredstvi v lasti občanov zadnja leta ne 
razvija v skladu s potrebami industrije in občanov, kljub temu, 
da raste število pri obrtnikih zaposlenih delavcev. 

Ta ugotovitev pa ne velja za samostojno avtoPrevozn's,v°n 
kljub temu, da se je število avtoprevoznikov od leta 1980 do 
konca leta 1982 zmanjšalo za 156, ker ponudba avtoprevozni 
ških storitev še vedno presega potrebe industrije in obcano . 

III. PROBLEMATIKA DROBNEGA 
GOSPODARSTVA IN USMERITVE ZA 
NADALJNJI RAZVOJ 

Problematika drobnega gospodarstva je precej obsežna. Po 
posameznih področjih se vsebinsko ne razlikuje od PJe°sta- 
leqa qospodarstva. Deloma pa je povsem specifična, ker se z 
drobnim gospodarstvom ukvarjajo poleg organizacij zdruze- 
neqa dela v veliki meri tudi samostojni obrtniki in drugi 
občani, ki opravljajo gospodarske dejavnosti v skladu z za- i 
konskimi opredelitvami. Zato je potrebno poleg skupnih vpra- 
šanj in nalog v razvoju enot drobnega gospodarstva se pose- 
bej obravnavati in podati usmeritve za nadaljnji razvoj samo- 
stojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov kot sestav- 
neqa dela reprodukcijskih povezav v celotnem gospodarstvu 
na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev. 

1. Enote drobnega gospodarstva kot sestavni 
del reprodukcijskih povezav 

Dosedanji ekstenzivni gospodarski razvoj ni omogočal hi- 
trejšega razvoja drobnega gospodarstva. Njegov prepočasen 
in neusklajen razvoj je predvsem posledica dejstva, da je_bila 
v preteklih obdobjih v družbenih planih planirana in dosezeria 
prenizka stopnja njegove rasti v primerjavi s panirano in 
doseženo rastjo celotnega gospodarstva in družbenega raz 
voia Nadaljnji razlog je tudi neustrezno obravnavanje drob- 
neqa gospodarstva v programih razvoja organizacij združe- 
nega dela in krajevnih skupnosti. Zaradi tega so se poglab- 
ljala strukturna neskladja v celotnem gospodarstvu, kar se je 
odražalo v enostranskem gospodarskem razvoju oziroma v 
nepopolni in enostranski ponudbi blaga in storitev. To sedaj v 
obdobju omejenih rtiožnosti uvoza prehaja še bolj do izraza. 

V razvojni politiki industrijskih, trgovinskih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela se poslovno sodelovanje z enotami 
drobnega gospodarstva premalo uveljavlja. Prevladujejo krat- 
koročni kupoprodajni, ne pa dolgoročni dohodkovni odnosi. 

Gospodarsko razvitejše organizacije združenega dela zago- 
tavljajo premalo pomoči enotam drobnega gospodarstva pri 
razvoju tehnologije, projektiranju, raziskavah trga, vključeva- 
nju izde 'v in storitev v celovito ponudbo, zlasti za izvoz na 
konvertit,.Ina področja. „i„nih 

Le redko je v razvojnih programih in družbenih planih 
konkretneje opredeljeno poslovno sodelovanje oziroma koo- 
peracija z enotami drobnega gospodarstva, ki temelji na 
skupnih vlaganjih, bb skupnem riziku in skupnem prihodku 
oziroma dohodku, čeprav je dana zakonska osnova za to 
obliko sodelovanja tudi s samostojnimi obrtniki Razlog za 
takšno stanje je predvsem v neustrezni ekonomski motivira- 
nosti gospodarskih subjektov.   

Industrijske, trgovinske in druge organizacije združenega 
dela bi morale v svojih proizvodnih programih predvideti 
prenos tistih končnih izdelkov, polizdelkov m elementov, ki se 
izdelujejo v tehnološko enostavnejšem procesu ali v manjših 
količinah, v enote drobnega gospodarstva. To velja tudi za 
prenos storitvenih dejavnosti.   

Razvitejše organizacije združenega dela bi morale ustanav- 
ljati tudi nove enote drobnega gospodarstva in jimzagotoviti 
materialno, tehnološko, kadrovsko in drugo pomoa 

To še posebej velja za pospeševanje razvoja drobnega 
gospodarstva na manj razvitih območjih, kjer je največ iskal- 
cev zaposlitve in zdomcev. 

Takšna delitev dela in razvito poslovno sodelovanje z eno- 
tami drobnega gospodarstva omogoča hitrejše prilaganje go- 

spodarskim razmeram. To bistveno vpliva predvsem na kon- 
kurenčno sposobnost reprodukcijskih povezav ter več o in 
kvalitetnejšo ponudbo blaga in storitev na domačem in tujem 
tr9Enote drobnega gospodarstva so zaradi svojega hitrega 
prilagajanja razmeram na zunanjih trgih prav gotovo spo 
sobne doseči bistveno večje izvozne rezultate kot ' 
gajo sedaj tako z neposrednim oz. posrednnr''^or^ D 
tev dela in specializacija pa tudi omogočata in zahtevata 
preraščanje enot drobnega gospodarstva v večje organizacne 
združenega dela. Zato je v takih primerih še posebej P?*-®' 
ustanavljati nove enote drobnega gospodarstva, ki bodo izpo- 
polnile ponudbo in s tem zmanjševale strukturna neskladja 

"ShZi« rKTStvenih deia.nct, bi morali z ustrez- 
neiSOpoHt^o cen ugodnejšimi Močnimi krediti, kakor tud, i 
ustvarjanjem boljših možnosti za pridobitev poslovnih prosto- 
rov zaqotoviti pogoje, ki bodo povečevali interes delovnih 
ljudi in občanov za razvoj teh dejavnosti. Tozahteva vsestran- 
sko aktivnost krajevnih skupnosti, občinskih skupščin in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti (materialne Pro'^°^J®' 
stanovanjske, komunalne itd.), da ze pri Pro9^™'^2!eso° in 
tvenih dejavnosti upoštevajo poleg posameznih mt

in 
krajevnih potreb tudi širše družbene interese ter na ta način 
zagotovijo celovitost in kvaliteto storitev za potrebe obcano^ 

Proizvajalne in trgovske organizacije združenega dela, ki jih 
zakon obvezuje, da morajo organizirat, se^isno sluzto in 
zagotavljati potrebne rezervne dele, bi morale usklajevat 
svoie proqrame dejavnosti v krajevnih skupnostih in družbe- 
nopolitičnih Skupnostih. Ker razvoj servisnih in storitvenih 
delavnosti ne poteka v skladu s potrebami občanov je po 
trebno z ustrezno družbeno akcijo, inšpekcijami in drugimi 
oMkami družbenega nadzora to odgovornost organ,zac,| 
Zd;U2;SS?b«nTnrS» so kljub temu dosegli vidne r.zul- 
tate v razvoj drobnega gospodarstva. Sprejeli so programe 
razvoja in ukrepe , ki urejajo vprašanja planiranja., davčne in 

^Na^razvoj' drobnega gospodarstva so ugodno vplivala tudi 
Drizadevanja nekaterih industrijskih in drugih organizacij 
združenega dela za povečanje sodelovanja s samostojnimi 
obrtniki V takih primerih namreč te organizacije združenega 
dela uspešno razvijajo kooperacijsko in drugo.postavne.so- 
delovanje z enotami drobnega gospodarstva ^krbijo za re 
nromaterial, opravijaljo izvozne in uvozne posle, or9a"'z'^l° 
prodajo na domačem trgu itd.). Te oblike postavnega sode 
vania Dospešujejo tudi razstave izdelkov za proizvodnjo v 
kooperaciji s samostojnimi obrtniki in organizacijami združe- 
nega dela drob^ga gospodarstva, ki so jih v preteklem ob- 
dobju uspešno organizirale nekatere večje organizacije zdru- 

^V^bčinah je bita organiziranih več razstav izdelkov drob- 
nega gospodarstva z namenom predstavitve dosežkov in 
možnosti razvoja kooperacijskih odnosov. Vsekakor pa je 
osrednja predstavite < sposobnosti in dosežkov drobnega go- 
spodarstva Slovenij; celjski obrtni sejem, ki že prerašča 
jugoslovansko in nrv dnarodno tovrstno prireditev^ 

Fnote drobneqa gospodarstva se sicer vse bolj uspešno 
Dovezuiejo s samostojnimi kulturnimi in umetniškimi delavci, 
nHhov^mi združenji n kulturnimi ter umetniškimi institucijami, 
vendarbi morata b ti to povezovanje glede na 
reaa in tuieqa trga še bolj organizirano in učinkovitejše prea 
vsem v prizadovan ih zaVazvoj umetne in domače obrt, ter 
sodobnega oblikovanja proizvodov. 7 *aq,, 

Znanstveno-raziskovalne institucije so v zadnlem času 
opravile nekaj raziskav, katerih rezultate je ze možno uspešno 
uDorabliati za pospeševanje*razvoja drobnega gospodarstva. 
Sferni raziskavami bo potrebno še bolj načrtno nadaljevat, 
predvsem zato, da bi v praksi olajšal, povezovanje enot drob 
nega gospodarstva v celotno družbeno reprodukcijo. 

2.Pogodbene organizacije združenega dela 
število oogodbenih organizacij združenega dela že nekaj 

let stagnira fn pričakovanja, da bo ustanovljenih vedno več 
pogodbenih organizacij, se ne uresničujejo. Razlogov za to je 

^Organizacije združenega dela bi lahko predvsempr, pomo- 
gle k ustanavljanju pogodbenih organ,zacij tako, da bi. 
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- vzbodbujale svoje kooperante - samostojne obrtnike ozi- 
roma posamezne delavce, ki imajo ustrezne strokovne po- 
slovne in organizacijske sposobnosti k združevanju dela in 
sredstev v okviru pogodbenih organizacij, 

-- same zagotovile del družbenih sredstev za ustanovitev in 
začetek dela pogodbene organizacije oz. prenesle nanio del 
proizvodnje in tehnologije, ki je primernejša za enote drob- 
nega gospodarstva. 

Ker lahko del sredstev za ustanovitev in začetek dela po- 
godbene organizacije zagotovijo tudi družbene politične 
skupnosti, samoupravne interesna skupnosti, banke ter druae 
družbene pravne osebe, bi le-te lahko sodelovale pri ustana- 
valjnju novih pogodbenih organizacij. 

Nadaljnji razlog, ki ne deluje stimulativno za potencialne 
ustanovitelje novih pogodbenih organizacij, so vsebinsko za- 
htevni pravni akti, ki jih pogodbena organizacija mora imeti, 
zakonske zahteve glede vsebine pogodbe o ustanovitvi po- 
godbene organizacije, vsebine na njeni podlagi in v sk'adu z 
njo sklenjenega samoupravnega sporazuma o združitvi v po- 
godbeni organizaciji in statuta pogodbene organizacije pred- 
stavljajo ustanoviteljem pogodbenih organizacij, ki prava niso 
vesci zahtevno nalogo Zato bi bilo potrebno izdelati vzorce 
vseh teh temeljnih aktov (ustanovitvene pogodbe, samou- 
pravnega sporazuma o združitvi v pogodbene organizacije in 
statuta pogodbene organizacije), ki bi v praksi bili v veliko 
pomoč ustanoviteljem pogodbenih organizacij in druaim po- 
budnikom. 

čeprav obrtni zakon pravi, da delavci in poslovodja sami 
od.ocijo, katere samoupravne akte bodo sprejel v pogodbeni 
organizaciji in to glede na njen razvoj in katera vprašanja 
urejajo ti akti, kdo jih sprejema in po kakšnem postopku (33. 
člen), se v drugih pozitivnih pravnih predpisih in v praksi še 
vedno zahteva prevelik normativizem tutfi za pogodbene or- 
ganizacije. Predvsem bi bilo potebno jasno opredeliti, da se 
določena vprašanja lahko temeljiteje ureaijo že v ustanovi- 
tvem pogodbi in samoupravnem sporazumu o združitvi v 
pogodbeno organizacijo. Tako vseh tistih samoupravnih 
splosnih aktovJ ki jih morajo sprejeti delavci v temeljnih orqa- 
nizacijah združenega dela, v pogodbeni organizaciji ne bi bilo 
potrebno oblikovati. To bi bilo še posebej utemeljeno v prime- 
rih ko je v pogodbeni organizaciji zaposleno manjše število 
delavcev, na primer do 30 delavcev 

P°?i^St0 Se P°jav'ja kot pomembna ovira za ustanovitev pogodbene organizacije zahteva o predložitvi dokaj zahtev- 
nega programa dela in razvoja pogodbene organizacije. Na 
podlagi tega programa podpisniki ustanovitvene poaodbe 
oceniujejo pogoje za začetek dela in nadaljnji razvoj poqod- 
bene organizacije. Toda podpisniki ustanovitvene poaodbe bi 
morali izhajati predvsem iz ocene dosedanjega poslovanja 
obratovanja samostojnega obrtnika, ki ustanavlja pogodbeno 
organizacijo. Minimalni delovni program za začetek poslova- 
nja in kratkoročnega razvoja bi kazalo zahtevati le v primeru 
Kadar pogodbeno organizacijo ustanavlja občan, ki še ni 
opravljal gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom z lastnimi sredstvi. Tak program pa naj bi vseboval le 
tiste elemente, ki omogočajo presojo o ekonomsko tehničnih 
pogojih za opravljanje dejavnosti, rezultatih poslovanja repro- 
dukciji delovnih sredstev in širjenju materialne osnove dela 
usposobljenosti poslovodje za organizacijo proizvodnje in 
posiovanja pogodbene organizacije. 

Pri ugotavljanju prometne vrednosti v pogodbeno organi- 
zacijo združenih sredstev, kot so poslovni prostori zemljišče 

nfPrem'čnine, predvsem pa pri strojni opremi in 
orodjih . ki štejejo kot osnovna sredstva, bi morale komisije za 
ocenitev upoštevati ne le posamično vrednost osnovnega 
sredstva, temveč tudi vrednost tehnološke celote, ki jo tvorijo 
stroji in deli opreme v medsebojni povezanosti. 

Zato bi pri oceni delovnih sredstevv takšnih primerih morali 
opraviti cenitev skupne vrednosti, ki jo predstavlja taka tehno- 
loška skupina v delovnem procesu 

Lahko pa bi komisija za cenitev tudi ocenila prometno 
vrednost posameznih strojev oziroma drugih delov opreme 
posebej pa vrednost vloženega inventivnega dela (načrtov 
tehnicno-tehnoloskih rešitev) ter to vrednost prištela vredno- 
sti Združenih osnovnih sredstev. 

r-iJu^rnerIIbna 2VI? Za razvo' Pogodbenih organizacij je tudi dejstvo, da se doslej se ni ustrezno uveljavila revalorizacija še 
neodplačanega oziroma nepovrnjenega dela vrednosti zdru- 
ženih osnovnih sredstev. 
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„ Za revalorizacijo teh sredstev velja načelo, da se neodpla- čan oziroma nepovrnjen del združenih sredstev poslovodje 
pogodbena organizacije revalorizira po stopnji in na način kot 
pogodbene organizacija revalorizira osnovna sredstva ki sov 
družbeni lastniki. Ker v skladu z ustavo in zakonom o združe- 
nem delu obdrži poslovodja pogodbene organizacije lastnin- 
sko pravico na neodplačanem oziroma nepovrnjenem delu 
sredstev ki jih je združil v pogodbeno organizacijo, je upravi- 
Cen v °kvlru nie9ove 'etne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije do vrnitve valorizirane vrednosti 
Združenih in neodplačanih oziroma nepovrnjenih delovnih 
sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z revalorizirano 
vrednostjo zdruzemh sredstev z učinkom revalorizacije v te- 
kočem letu. 1 

Ustanavljanje pogodbenih organizacij bi lahko spodbujali 

nhrin2*olajšavami na dohodek, ki ga je samostojni obrtnik ustvarjal v poslovnem letu pred ustanovitvijo pogod- 
bene organizacije. y 

Nedvomno pa so ovire za ustanavljanje novih pogodbenih 
organizacij nedodelani kriteriji za določanje osnov in meril za 

nT vsakoletne udeležbe poslovodje v čistem dohodku pogodbene organizacije, ki mu pripada kot nadomestilo za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi. Ta merila, ki morajo biti 
sicer določena v ustanovitvenih pogodbah, so v praksi zelo 
različna. Zato bi bilo potrebno čimprej sprejeti družbeni do- 
govor ki bi uredil vsa vprašanja v zvezi z nadomestilom, ki qre 
vlagatelju sredstev v pogodbeno organizacijo za gospodarje- 

UlLri ?,niu sredstvi. Z določitvijo diferenciranih nado- mestil pa bi lahko spodbudili združevanje sredstev vlaqatelie 
v obratna sredstva pogodbene organizacije. 

3. Obrtne zadruge 

io7Ča'5feten napredek v obrtnih zadrugah se je začel po letu 1976, ko so obrtne zadruge na podlagi samoupravnih spora- 
zumov in dolgoročnejših kooperacijskih odnosov pričele po- 
slovno sodelovati z organizacijami združenega dela. Po stati- 
stičnih podatkih se več kot 80% zadružne proizvodnje reali- 
zira na podlagi kooperacijskega sodelovanja. Tako usmerjene 
obrtne zadruge postajajo vse pomembnejša vez med samo- 
stojnim osebnim delom in združenim delom, zato bi jih morali 
povsem enako obravnavati kot druge organizacije združe- 
nega de a. Potrebno bi bilo dopolniti ustrezne predpise tako 
da v praksi ne bi iskali sprotnih tolmačenj o načelni izenače- 
nosti obrtnih zadrug z organizacijami združenega dela 

Obrtna zadruga lahko začasno uvozi reprodukcijski mate- 
rial vendar le pod pogojem, da začasno uvoženi material 
predeHa v lastnih - družbenih obratih, ne more pa teqa mate- 
riala dati v predelavo, obdelavo ali dodelavo svojim članom 
aksna ureditev pa samostojnega obrtnika - člana obrtne 

zadruge postavlja v neenak poldžaj glede njegovih pravic 
obveznosti m odgovornosti kot ga imajo delavci v organizaci- 
jah združenega dela. 

^ obrtnih zadrugah bo treba tudi v ustreznih organizacij- skih oblikah razvijati skupno proizvodnjo med člani in delavci 
zadruge in to na dohodkovnih osnovah. To lahko vpliva na 
večji interes samostojnih obrtnikov za sodelovanje v obrtni 
zadrugi, ker se s tem odpravi medfazno obdavčevanje, plače- 
vanje prometnega davka za repromaterial itd. 

S podružbljanjem dela skupaj ustvarjenega dohodka se 
us .rjaJo možnosti za krepitev materialne osnove dela samo- stojnih obrtnikov in delavcev zadruge za njihovo socialno' 
varnost. 

Z zakonom je treba urediti prenos osnovnih sredstev iz 
zadruge do člana brez licitacije, kadar ta nabavlja opremo iz 
uvoza na podlagi pridobljenih sredstev mednarodnih kredi- 
tov, ali lastno ustvarjenega deviznega priliva. 

V obrtnih zadrugah je potrebno vzpodbujati tudi ustanavlja- 
nje in razvijanje hranilno kreditne službe. 

4. Delo na domu 

Organizacije združenega dela se le redko odločajo za orga- 
niziranje dela na domu, kar tudi kaže na neustrezno delitev 
dela in neracionalnost njihovega poslovanja. Zato je potrebno 
vzpodbujati organizacije združenega dela, da bodo v samou- 
pravnih aktih in razvojnih programih predvidele v čimvečji 
meri organiziranje dela na domu, kot pomembnega dejavnika 
za povečevanje proizvodnje in storitev z dodatnim zaposlova- 
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niem na čimbolj gospodarni osnovi. . 
Proučiti in zakonsko omogočiti je potrebno tudi možnost, 

da bi delo na domu lahko organizirali tudi samostojni obrt- 
nfki Pr? tem število delavcev, zaposlenih pri samostojnem 
ob'rtniku, ne bi smelo preseči dovoljenega stev,la delaycev_k^ 
i i h lahko samostojni obrtnik zaposli, ne glede na to, a.i delajo 
v njegovi obrtni delavnici ali na domu, s čimer b, omogočili 
dodatno zaposlovanje. . ' 

5 Zbiranje in vračanje denarnih sredstev 
občanov zaradi ustvarjanja novih zaposlitvenih 
možnosti 

Možnosti za razvoj drobnega gospodarstva so tudi v zbira- 
nju sredstev občanov, predvsem še zdomcev zaradi ustvarja 
nja novih zaposlitvenih možnosti. Predpisi, ki urejajo to po 
dročje, so neusklajeni in predstavljajo do|°cenooviro za 
uveljavitev Družbenega dogovora o zbiranju ln.^ačanju cte 
narnih sredstev občanov, zaradi ustvarjanja novih zaposlitve 
nih možnosti (Uradni list SBS, št. 6/83). Vztrajat, je potrebno 
že na začetih postopkih preverjanja ustreznosti zakonskih 
predpisov v federaciji, z namenom, da se stimulira zbiranje 
sredstev občanov za povečanje proizvodnje in pa zagotavlja- nje novih produktivnih zaposlitvenih možnosti. 

Stalno je potrebno spremljati in ocenjevati tudi učinke 
družbenega dogovora o zbiranju in vračanju denarnihsred- 
stev občanov zaradi ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti 
in ga dopolnjevati oziroma spreminjati, ce se zato pokažejo 
družbeno-ekonomski razlogi. 

Oraanizacije združenega dela je treba vzpodbujati, da bodo 
predvidele v svojih samoupravnih splošnih aktih, zlasti v raz- 
vojnih programih, zbiranje sredstev občanov za širitev mate- 
rialne osnove dela in ustvarjanje novih zaposlitvenih možno- 
sti. 

6. Cene 
Glede politike cen velja za drobno gospodarstvo enaka 

sistemska ureditev kot za celotno gospodarstvo tako, kot je to 
urejeno z zveznim zakonom o temeljih sistema cen in _druz 
benfkontroli cen (Uradni list SFRJ, št. 1 /80 in 38/80). Večji del 
proizvodov in storitev je pod neposredno kontrolo cen, veči- 

H °Ve^i d ar' pa° dosl e j zakonsko opredeljen sistem cen tudi v 
drobnem gospodarstvu ni deloval zaradi pogostih administra- 
tivnih posegov v delovanje tržnih zakonitosti, kar je negativno 
vplivalo na položaj in razvoj drobnega gospodarstva in po- 
vzročalo strukturna neskladja. Tudi v samem drobnem 90sp 
darstvu še niso dovolj razvite aktivnosti za samoupravno 
sporazumevanje o cenovnih razmerjih in razčlenitev meril v 

neprestano povečuje proizvodne stroške tudi v tem delu go 
spodarstva, ki se je zaradi administrativno in neselektivno 
zadrževane rasti cen znašlo v ekonomsko neugodnem polo- 
ZEZa opravljanje storitev in izdelovanje izdelkov drobnega 
gospodarstva, še posebej pa za izdelke po individualnih naro- 
čilih je značilna visoka udeležba živega dela, ki odločilno 
vpliva na strukturo in višino cen. To pa v dosedanji politiki cen 
m Za odpravo nesorazmerij in izboljšano delovanje uveljavlje- 
neaa sistema cen bo potrebno natančneje razčleniti merila za 
oblikovanje cen proizvodov in storitev in jih uskladiti v Gospo- 
darski zbornici Slovenije ob sodelovanju ustreznih splosnih 
združenj Aktivnosti morajo biti usmerjene tako v sporazumno 
določanje razčlenitve meril v grupacijah in nJ'hove enotne 
uporabe kot tudi v urejanje cenovnih in drugih razmerij pri 
sodelovanju enot drobnega gospodarstva z drugim, organiza- 
cijami združenega dela. 

Pri razčlenitvi meril je nujno upoštevati trzne kriterije po- 
nudbe in povpraševanja zaradi selektivnega spodbujanja raz- 
voja posameznih dejavnosti. Pravtako jetreba izde at, rjorma- 
tive za posamezne storitve, ki se morajo čimbolj pribhzat 
tehničnim normativom oz. dejansko potrebnemu času za po- 
SaNujno°jetudMzdelati kriterije izvajanja politike cen za po- 
dročje drobnega gospodarstva za poenotenje delovanja ob- 
činskih skupnosti za cene. 

Opredeliti je potrebno tudi vrsto storitev, proizvodov oz 
skupin proizvodov, katerih cene je moč prepustiti delovanju 
tržišča izven neposredne kontrole cen po kriteriju nepo- 
membnega vpliva na življenjske in nadaljnje reprodukcijske 
stroške, stopnje ravnovesja ponudbe in povpraševanja ter 
razvojne prioritetnosti. 

7. Investiranje in kreditiranje 
Enote drobnega gospodarstva praviloma poslujejo z manj- 

šimi osnovami in obratnimi sredstvi na zaposlenega delavca 
kot druae OZD. Zaradi nerazvitosti drobnega gospodarstva v 
SR Sloveniji so potrebe po investicijskih kreditih pomemDen 

—K. 2,o»,»lo,„in 
visokih družbenih dajatev enote drobnega gospodarstva v S 
Sloveniji ne ustvarjajo zadostne akumulacije za svoj hitrejši 
razvoj. Zaradi tega le nekatere izpolnjujejo zahtevane pogoje 
za pridobitev kreditov po predpisih in merihh, kot so.'aotrva 
udeležba investicijskih sredstev, zahteve g ede izvoza in glede 
limitov pri uvozu opreme ter repromateriala, zato je potrebr ^ 
ta merila prilagoditi specifičnostim drobnega gospodarstva 

Večie OZD le redko sovlagajo sredstva na podlagi samou 
■pravnega združevanja dela in sredstev za skupno P^zvodnjo 
z enotami drobnega gospodarstva. Pa tudi drobno gospodar 
stvo združenega dela še ni organizirano tako, da bi združe- 
valo svoja razdrobljena sredstva za dogovorjene večje ali 
skupne investicijske naložbe. 

Razmeroma majhna in razdrobljena sredstva ter težave za 
pridobitev kreditov silijo enote drobnega gospodarstva v nee- 
konomične investicijske in druge neustrezne posiovne oclio 
čitve ter reševanje obrobnih problemov, kar zaviralno deluje 

^Bančni krediti se praviloma odobravajo na podlagi dokaza- 
nih poslovnih in kreditnih sposobnosti, ne pa na podlagi 
ocene predvidenega razvoja, kar je v nasprotju z družbenimi 
usmeritvami za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva^ 

Poseben problem pri kreditiranju drobnega gospodarstva 
združenega dela in samostojnega osebnega dela |€i tudi v 
zadovoljevanju naraščajočih potreb po obratnih sredstv 
predvsem zaradi skromne ponudbe reprodukcijskih mate . 
lov in visoke stopnje inflacije. . 

Enote drobnega gospodarstva imajo težave tudi z zagotav 
lianiem deviznih sredstev za nabavo uvozne opreme. Delno 
pokrivajo potrebe po deviznih sredstvih z lastnim izvozom in z 
dohodkovnim povezovanjem z večjimi organizacijami zdruz - 
nega dela, kar pa še ni dovolj uveljavljeno. Dohodkovni 
odnosi glede udeležbe na skupnem deviznem pri.ivu, pred- 
vsem pri posrednem izvozu samostojnih obrtnikov, so veči- 
n°Detn^poživitev investiranja v drobno gospodarstvo je bila 
dosežena s krediti IFC, ki so bili uporabljeni za nakup so- 
dobne uvozne opreme. Te kredite jenajeloSIOZD drobnega 
Gospodarstva in sicer v skupni višini okoli 2.850.000 $ pri 
udeležbi 2/3 lastnih sredstev in sredstev bank. 

Uvoz opreme in repromateriala za potrebe posamezni!) 
obrtnikov glede oskrbe z deviznimi sredstvi pravno ni urejeno. 
To vodi k nedovoljenemu poslovanju z devizami. 

Pričakovanje, da bodo večje organizacije združenega dela z 
združevanjem svojih sredstev prispevale k ustanavljanju no- 
vih enot drobnega gospodarstva, ni bilo uresničeno. 

Delno bi lahko potrebam po posameznih strojih, opremiin 
druaih produkcijskih sredstvih drobnega gospodarstva zado- 
stili tudi z izločanjem delovnih sredstev iz večjih organizacij 
združenega dela, ki jih same ne uporabljajo več ali pa Jih še 
delno ali občasno uporabljajo. Zato je potrebno nadaljevati z 
aktivnostmi Gospodarske zbarnice Slovenije za sprotno infor 
miS o tovrstnih prostih zmogljivostih v OZD m ,ih vzpod- 
bujati k ustanavljanju razvijanja enot drobnega gosP°darst a; 

Proučiti in v predpisih bi bilo potrebno opredeliti možnos. 
za izločanje dela osnovnih sredstev iz organizacij združenega 
dela z namenom, da se ta sredstva pod določenim, pogoj 
uporabijo kot družbena sredstva za ustanavljanje novih enot 
drobnega gospodarstva združenega dela, še posebej pogod - 
benih organizacij, oziroma za širitev materialne osnove njiho 

^^novozgrajenih stanovanjskih naseljih obstaja občutno 
pomanjkanje storitvenih dejavnosti. Interesentov za nakup 
prostorov, ki so predvideni in že zgrajeni za potrebe opravlja- 

poročevalec 
21 



nja storitvenih dejavnosti, ni. Zato bi bilo potrebno interesen- 
tom omogočiti, da bi lahko te prostore jemali v najem. Glede 
na konkretne potrebe krajanov bi se posamezne krajevne 
skupnosti morale dogovoriti z investitorji vseh prostorov o 
možnostih, da bi jih dajali v najem. 

Preučiti je treba možnost zagotavljanja sredstev za razvoj 
drobnega gospodarstva iz ustvarjenega dohodka, ki naj bi ga 
pred obdavčitvijo v določenem odstotku drobno gospodar- 
stvo združenega dela in samostojnega osebnega dela namen- 
sko združevalo v poseben sklad na območju več občin. 

Preučiti je treba tudi možnost, da bi del sredstev v ta sklad 
zagotavljali tudi z oprostitvijo enot drobnega gospodarstva 
združenega dela prispevka za manj razvite republike in SAP 
Kosovo. 

Ta sredstva naj se namensko uporabijo predvsem za razvoj 
dejavnosti drobnega gospodarstva v manj razvitih občinah 
oziroma krajevnih skupnostih. Sredstva tega sklada bi bilo 
potrebno namenjati tudi za pospeševanje inovacijske dejav- 
nosti v enotah drobnega gospodarstva. 

V ta namen je treba pripraviti predlog o načinu upravljanja 
in pogojih za uporabo sredstev tega sklada. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo v obstoječih in novo 
ustanovljenih obratovalnicah samostojnih obrtnikov pa bo 
potrebno zagotoviti tudi z davčnimi olajšavami, stopnjo amor- 
tizacije in davčno politiko, ki bo omogočila vlagati del do- 
hodka obratovalnice samostojnega obrtnika v širitev mate- 
rialne osnove dela in onemogočila uporabo sredstev za 
osebno porabo. 

8. Poslovanje in organiziranost enot drobnega 
gospodarstva 

Na poslovanje enot drobnega gospodarstva vpliva tudi 
preobsežna administracija (vodenje poslovnih knjig, izpolnje- 
vanja statističnih evidenc) in zato relativno visok' režijski 
stroški. To se odraža_ predvsem v tistih enotah, v katerih 
združuje delo manjše število delavcev. Zato je potrebno vse 
vrste evidenc poenostaviti in prilagoditi dejanskim potrebam 
glede na razvoj drobnega gospodarstva. 

Težave pri poslovanju enot drobnega gospodarstva so tudi 
v neustrezni organiziranosti skupnih strokovnih služb in v 
pomanjkanju specializiranih birojev in služb, ki bi za več enot 
drobnega gospodarstva lahko ekonomično opravljali knjigo- 
vodske, pravne, tehnološke, tehnične, marketinške in druae 
storitve. 

Vključevanje enot drobnega gospodarstva v SISEOT ni 
vzpodbudilo k večjemu izvozu, ker sodelovanje z izvoznimi 
organizacijami ni bilo zasnovano na dohodkovnih povezavah 
Posledica tega se v zadnjih letih kaže v slabši oskrbljenosti 
drobnega gospodarstva z repromaterialom, rezervnimi deli in 
opremo, ki se doma ne proizvajal. To pa se zopet odraža v 
zmanjševanju sposobnosti produktivnejšega dela v enotah 
drobnega gospodarstva in tudi v zmanjševanju njegove kon- 
kurenčne sposobnosti pri izvozu in osvajanju izdelkov ki 
nadomeščajo uvoz. 

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije, splošnih zdru- 
ženj, zainteresiranih organizacij združenega dela je potrebno 
zagotoviti čim učinkovitejši in vsestranski pretok informacij 
glede potreb industrije in drugih subjektov po proizvodih in 
storitvah drobnega gospodarstva in tovrstnih možnostih 
drobnega gospodarstva, pa tudi o možnostih različnih oblik 
poslovnega poslovanja med temi subjekti. S čimprejšnjim 
organiziranjem poslovno informacijskega centra bo zagotov- 
ljen ne samo ustreznejši pretok informacij med zainteresira- 
nimi subjekti in enotami drobnega gospodarstva, še posebej 
glede možnosti vključevanja drobnega gospodarstva v izvoz 
in osvajanje proizvodov, ki se uvažajo, s čimer se bo uvoz 
zmanjšal, ampak bo ravno ta pretok informacij lahko vzpod- 
bujal zainteresirane subjekte tudi k ustanavljanju novih enot 
drobnega gospodarstva. 

9. Usmerjeno izobraževanje 
Deficitarnost posameznih, zlasti obrtnih storitvenih dejav- 

nosti, spremembe v kvalifikacijski strukturi, večja kakovost in 
uvajanje novih materialov ter tehnoloških postopkov terja 
specifično strokovno usposobljenost, hkrati pa tudi učne pro- 
grame za pbsamezne dejavnosti in profile poklicev. Obstoječa 
nomenklatura poklicev obrtnih dejavnosti vsega tega ne upo- 

števa, zatojo bo potrebno dopolniti tako, da se bo v njej v 
celoti odražal tehnološki razvoj drobnega gospodarstva. 

Z. uvaianjem usmerjenega izobraževanja se je spremenil prejšnji način šolanja učencev v gospodarstvu. Dosedanja 
dolgoročnejša usmeritev mladih v neproizvodne poklice pa 
tudi neustrezno in predrago šolanje za opravljanje obrtnih 
poklicev s premalo praktičnega pouka, povzročajo deficitar- 
nost številnih, predvsem montažno-inštalaterskih, gradbeni- 
ških ter nekaterih drugih tehniških poklicev za opravljanje 
obrtnih dejavnosti v drobnem gospocarstvu. 

Usmerjeno izobraževanje v srednjem šolstvu je pogrami- 
rano bolj za potrebe industrijskega načina proizvodnje, manj 
pa za potrebe drobnega gospodarstva, predvsem obrtnih pro- 
izvodnih in storitvenih dejavnosti. To se na eni strani odraža v 
vsebinski zasnovi programov za pridobitev strokovne izobra- 
zbe, dovolj očitno pa v okrnjeni proizvodni praksi in v neu- 
streznem praktičnem pouku. Po uveljavljenem sistemu 
usmerjenega izobraževanja pridobi ,po dosedanjih mnenjih 
namreč učenec v treh letih veliko splošnega znanja, manj ali 
celo premalo pa znanja iz stroke. 

Problem je toliko večji, ker še ni zadostno organizirano 
usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje že zaposlenih de- 
lavcev tudi v drobnem gospodarstvu. 

Zato bo treba programe usmerjenega izobraževanja dopol- 
niti oziroma prilagoditi specifičnim potrebam teh dejavnosti, 
kar pa terja temeljito analizo stanja in odločanja o predlogih v 
ustreznih posebnih izobraževalnih skupnostih oziroma njiho- 
vih strokovnih svetih, ki so pooblaščeni za pripravo proara- 
mov. a 

Uveljavljeni sistem usmerjenega izobraževanja bo potrebno 
ponovno proučiti in ga dopolniti tako, da bo imelo proizvodno 
oziroma storitveno delo in neposredni kontakt z mojstrom 
večjo veljavo. 
_ V nekaterih dejavnostih drobnega gospodarstva so pri nas 
ze opazne potrebe po višje in visoko izobraženih strokovnih 
kadrih, zato pogrešamo v študijskih programih dopolnitve 
studija za potrebe najbolj zahtevnega dela v drobnem gospo- 
darstvu Take potrebe in možnosti bi morati najprej ugotoviti 
z interdisciplinarno zasnovano raziskavo. Na podlagi njenih 
ugotovitev pa bi morali omogočiti izobraževanje za te potrebe 
bodisi z nadaljevalnimi programi srednje šole oziroma izbir- 
nimi predmet! v ustreznih programih za pridobitev visokošol- 
ske izobrazbe, bodisi s programi strokovnega izpopolnjevanja 
m program; specializacij na srednješolski in visokošolski 
ravni. 

V enotah drobnega gospodarstva je potrebno zagotoviti 
takšne pogoje, ki bodo učencem,omogočali kakovostno pro- 
izvodno delo. Nadalje, potrebno je uveljavljanje takšnih krite- 
rijev za zadostno kadrovsko štipendiranje, ki bo sorazmerno 
enako obremenjevalo organizacije združenega dela in samo- 
stojne obrtnike ter preprečevalo nekontrolirani pretok stro- 
kovnih kadrov v konjunkturne dejavnosti. 

10. Vloga drobnega gospodarstva pri razvoju 
splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite 

Morebitne agresije, moderna vojna tehnika in možnost ra- 
zličnih vrst odpora, zahtevajo razvito drobno gospodarstvo, ki 
bi lahko pretežno zadovoljilo različne potrebe po izdelkih in 
storitvah za obrambne potrebe. Sodobna vojskovanja po- 
vzroča povečano materialno potrošnjo v času, ko obstajajo 
velike možnosti za uničenje ali onesposobitev proizvajalnih 
sredstev, zato sta še bolj poudarjeni vloga in položaj po vsej 
teritoriji Slovenije disperziranih proizvodnih storitvenih enot 
drobnega gospodarstva. Takšne proizvode ali storitvene 
enote je težje opaziti in niso primerni cilji za draga borbena 
sredstva. Kljub temu pa takšne enote drobnega gospodarstva 
ustanovljene v mirnem obdobju, kot rezultat potreb celotnega 
gospodarstva republike; razvite, ustrezno kadrovsko in te- 
hnično opremljene, lahko mnogo prispevajo k uspehom obo- 
roženih sil. 

Drobno gospodarstvo pa je pomemben dejavnik tudi za 
proizvodno organiziranje delovnih ljudi v majhnih disperzira- 
nih produkcijskih enotah, ki omogočajo zaposlitev in socialno 
neodvisnost prebivalstva. 

Prav tako je drobno gospodarstvo pomembno pri odprav- 
ljanju posledic elementarnih in drugih nesreč. 

22 
poročevalec 



Zato je potrebno pri programiranju razvoja drobnega go- 
spodarstva upoštevati tudi njegovo vlogo v splošnem ljud- 
skem odporu in družbeni samozaščiti predvsem z vidika orga- 
niziranja izdelovanja izdelkov in opravljanja storitev za po- 
trebe oboroženih sil in prebivalstva v najtežjih vojnih razme- 
rah. 

11. Specifični problemi samostojnega 
osebnega dela s sredstvi v lasti občanov 

a) Samostojni obrtniki in oblike njihovega povezovanja z 
organizacijami združenega dela 

V današnjih precej težavnih gospodarskih razmerah je še 
posebej pomembno iskati možnosti za zagotavljanj zadovo- 
ljivega družbeno-ekonomskega položaja samostojnih obrtni 
kov in pri njih zaposlenih delavcev za zagotavljanje ter ohra- 
njanje njihove boljše socialne varnosti. V ta namen je po 
trebno vsestransko pospeševati trajnejše poslovno sodelova- 
nje med samostojnimi obrtniki in organizacijami združenega . 
dela ki bo temeljilo na razvitih dohodkovnih odnosih ob 
prevzemanju skupno dogovorjenega rizika. To je istočasno 
tudi pot za razvito kooperacijsko sodelovanje in racionalno 
delitev dela na čimbolj gospodarni podlagi ter za prostovo^no 
družbeno organizirano zasebno delo z združevanjem dela in 
sredstev v celotni družbeni reprodukciji. V ta namen je po- 
trebno pospešiti sklepanje samoupravnih sporazumov in na 
njihovi podlagi kooperacijskih pogodb, s katerimi podpisniki 
uredijo vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 

Pomembno vlogo pri razvijanju samoupravnega sporazu- 
mevanja in kooperacijskih razmerij morajo tudi v nadalje imeti 
obrtne zadruge. V njihovem okviru združeni obrtniki razvijajo 
združevanje dela in sredstev med seboj in z plavci v organi- 
zacijah združenega dela ter z družbenimi sredstvi. Pntemse 
lahko poslužujejo že poznanih in učinkovitih najrazličnejših 
oblik združevanja. . 

Kadar samostojni obrtniki združujejo svoje delo in sredstva 
v odnosih trajnejšega sodelovanja z organizacijami združe- 
nega dela, so le-te dolžne spodbujati in omogočati samostoj 
nim obrtnikom ustanovitev in delovanje temeljnih organizacij 
kooperantov - obrtnikov. Ta oblika združevanja je ze poznana 
v kmetijstvu, gozdarstvu in turizmu, deloma pa tudi ze v obrti 

V veliko pomoč za uspešnejše uveljavljanje kooperacijskih 
razmerij, ki bodo temeljile na ustvarjanju skupnega prihodka 
oz. dohodka, prevzemanju skupnega rizika, skupnemu plani- 
ranju soodločanju vseh udeležencev kooperacijskega raz- 
merja o skupnih zadevah itd., bi bilo vzorci ustreznih pravnih 
aktov, ki jih bo potrebno pripraviti, in sicer kooperacijsko 
pogodbo, samoupravni sporazum o trajnejšem poslovnem 
sodelovanju med organizacijo združenega dela in samostoj- 
nimi obrtniki, samoupravni sporazum o združevanju dela in 
sredstev delavcev in samostojnih obrtnikov v temeljni organi- 
zaciji kooperantov itd. 

b) Posojilna politika bank do zasebnih obrtnikov 
Gospodarska politika vzpodbuja delovne ljudi in občane k 

varčevanju, na podlagi katerega je možno dobiti ugodna 
posojila Posojilna politika bank do razvoja osebnega dela š 
sredstvi v lasti občanov v SR Sloveniji ni enotna. Večje mož- 
nosti za pridobitev posojila imajo tisti obrtniki, ki proizvajajo 
izdelke za izvoz ali s svojimi izdelki nadomeščajo uvoz in 
obrtniki v tistih storitvenih dejavnostih, ki so deficitarne. 

Po pravilniku Ljubljanske banke-Zdužene banke, ki dolo- 
čaio posojilne možnosti pri poslovanju z občani je mogoče 
dobiti do 1,2 milijona dinarjev posojila, za prednostne na- 
mpne oa tudi do 2,5 milijona dinarjev. 

Posojila za obrtne dejavnosti je treba praviloma vr"*' * 
največ šestih letih, posojila za nakup ali graditev. dograd tev 
in rekonstrukcijo poslovnih prostorov in posojila za defici 
tarne obrtne dejavnosti pa v največ 10 letih. 

Obrestna mera je 12 ali 15 odstotna, pri deficitarnih stori- 
tvenih dejavnostih pa 8 oziroma 9 odstotna. 

Za pridobitev posojila je treba varčevati vsaj dve leti in 
vezati privarčevani znesek. Pri posojilih za Prednostne na- 
mene ie doba varčevanja skrajšana na najmanjeno leto^Na 
privarčevani znesek je mogoče dobiti 250 ah 300 odstotkov 
posojila. Vsako nadaljnje leto varčevanja omogoča za 50 

odstotkov višje posojilo, vendar največ do 750, oziroma 800 
odstotkov na privarčevani znesek. .. 

V okviru poslovnih bank je potrebno tudi nadalje razvijati 
posebne poslovne enote za namensko varčevanje samostoj- 
nih obrtnikov, da bi samoupravno organizirani usmerjali ta 
Sr?z navedenega je razvidno, da razmeroma ugodni posojilni 
poaoji ne dajejo možnosti za ustanovitev obrtne delavnice 
tistim delovnim ljudem, ki še nimajo poslovnih P^torov in 
opreme niti tolikšnih prihrankov, da bi z vezavo sredstev pri 
banki pridobili potrebna posojila za začetek dela. Zato se veča 
interes predvsem delavcev z ustrezno strokovno usposoblje- 
nostjo za upravljanje gospodarskih dejavnosti kot postranski 
poklic. 

c) Dolžniško upniška razmerja 
Poslovno sodelovanje samostojnih obrtnikov z organizaci- 

jami združenega dela močno ovira dejstvo, da zak°" ° ^va- 
rovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ štev. 60/75, 2/76, 13/67, 22/78 in 31/83) ureja plačHne 
odnose samo med uporabniki družbenih sredstev. V sedanjih 
pogojih zmanjšane likvidnosti organizacije združenega dela 
samostojnim obrtnikom vse pogosteje Plujejo račune 
dobavljene izdelke in opravljene storitve v rokih od 60 do 90 in 
več dni. Obrtnim zadrugam pa često plačujejo racunez meni- 
cami. ki so vnovčljive v roku 60 do 90 dni, kar povzroča 
likvidnostne težave zadrug, ki ne morejo pravočasno Porav- 
nati obveznosti do svojih članov. Ob tem je treba poudarrti, da 
samostojni obrtniki praviloma poslujejo z gotovino, ki jo po- 
trebujejo za nakup reprodukcijskega materiala za osebne 
dohodke delavcev, za plačevanje družbenih obveznosti in 
d'zaradi takšnega načina plačevanja samostojnim obrtnikom 
nastajajo različne motnje pri njihovem poslovanju. Za od- 
pravo takšnega, za samostojne obrtnike nevzdržnega stanja^ 
bi bilo potrebno dopolniti zakonske predpise ti^o, da I 
urejen plačilni promet tudi med organizacijami združenega 
dela in drugimi uporabniki družbenih sredstev ter samostoj- 
nimi obrtniki. Samostojno osebno delo s sredstvi v lasti obča- 
nov je namreč sestavni del celotnega socialističnega samou- 
pravnega združenega dela in že po ustavi ve'jajo zanj nače^ 
loma enaki pogoji poslovanja kot v organizacijah združenega 
dela nasploh. 

č) Uvoz strojev, opreme in reprodukcijskih materialov 
Pogoji uvoza strojev, opreme in reprodukcijskih matenaiov 

za opravljanje obrtnih dejavnosti še vedno niso ustrezni za 
samostojne obrtnike. Omejitve pri uvozu silijo samost°'™r 
obrtnike in zdomce, ki imajo namen opravljati gospodarsko 
dejavnost s samostojnim osebnim delom ter imajo devizne 
prihranke, k uvozu rabljenih ter tehnološko zastarelih stro ev 
in opreme namesto, da bi uvažali najsodobnejšo tehnologijo. 

Povsem nerešeno pa je vprašanje uvoza 0Pr®me.'n.r®Pr°': 
materiala za obrtnike, ki nimajo deviznih sredstev in Jih tudi 
na dovoljen način ne morejo pridobiti. 

Oskrbo samostojnih obrtnikov z uvoženimi repromateriali 
bo potrebno reševati tudi z večjo ponudbo trgovske mreže, 
predvsem pa z razvojem kooperacijskih odnosov z organiza- 
Cnam. zdrulenega dela, ki bodo morale zagotovit, svojim 
kooperantom tudi s področja osebnega dela ustrezne uvozne 
reprodukcijske materiale za izvedbo pogodbenih del. 

Pospeševati je torej treba kooperacijska razmerja in druge 
oblike poslovnega sodelovanja med organizacijami združe- 
nega dela in samostojnimi obrtniki tako, da bodo organizacije 
združenega dela v večji meri in trajno zagotavljale samostoj- 
nim obrtnikom domača in uvožena delovna sredstva^ter re- 
produkcijski material za proizvodnjo proizvodov za domači 
U z'zd'mževanjem dela deviznih sredstev v okviru SISEOT bo 
treba tudi v bodoče zagotavljati ustrezen del deviznih sred- 
stev za potrebe drobnega gospodarstva in v njegovem okviru 
samostojnega osebnega dela, ki zaradi vrste specifičn h 
javnosti neposredno ne ustvarja deviznega priliva. 

d) Davčna politika 
V okviru prizadevanj za razvoj samostojnega osebne9a dela 

na področju gospodarskih dejavnosti ima pomembno vlogo 
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tudi ustrezno vodena davčna politika, ki mora slediti danim 
družbenim usmeritvam in ukrepom za čimvečji razmah te 
dejavnosti, na drugi strani pa se mora še posebej v zaostrenih 
gospodarskih razmerah uveljavljati kot učinkovit instrument 
omejevanja in preprečevanja neupravičene socialne diferen- 
ciacije. 

V veljavnem zakonu o davkih občanov je opredelitev celot- 
nega prihodka, dohodka in ugotovitev davčne osnove pri 
nosilcih samostojnega osebnega dela v največji možni meri 
izenačena z rešitvami v združenem delu. Tako predstavlja 
davčno osnovo oStanek čistega dohodka iz gospodarske de- 
javnosti zavezanca. 

Pri obdavčevanju dohodkov iz gospodarskih dejavnosti 
prevladuje obdavčevanje po dejanskem dohodku saj je bilo v 
SR Sloveniji v letu 1981 25.672 takih zavezancev, tako da je 
samo 5287 zavezancem v letu 1982 odmerjen davek v pavšal- . 
nem letnem znesku, 

V veljavnem zakonu je določeno, da so pavšalno obdavčeni 
•e zavezanci, ki opravljajo določene vrste dejavnosti in to 
predvsem take, pri katerih ne morejo dosegati občutno višjih 
dohodkov in katerih razvoj se želi pospeševati tudi z davčno 
politiko. 

Obdavčitev po dejanskem dohodku se ugotavlja na podlagi 
poslovnih knjig in davčne napovedi zavezanca. Davčno 
osnovo predstavlja ostanek čistega dohodka. Pred tem se 
zavezancu že priznajo vse obveznosti iz dohodka (zakonske 
in pogodbene obveznosti, članarine, itd.), iz čistega dohodka 
osebni dohodek delavcev, osebni dohodek zavezanca in sred- 
stva skupne porabe delavcev. Ob takem sistemu je možno 
ugotoviti realen ostanek čistega dohodka. 

Priznavanje davčnih oprostitev in olajšav temelji na stali- 
s£u' da nai ta vprašanja v čimvečji meri rešujejo občinske skupščine kot nosilci razvoja drobnega gospodarstva v ob- 
cini. To omogoča vodenje takšne davčne politike, ki upošteva 
specifične razmere in potrebe v občini. Zato novi zakon na- 
tančneje ureja le priznavanje tistih davčnih olajšav, ki vplivajo 
na določene razmere na področju samostojnega osebnega 
dela na področju cele republike Spremenjen sistem davčnih 
olajšav naj v večji meri kot doslej stimulira zavezance k 
vlaganju v razširjeno reprodukcijo oziroma k naložbam v 
dejavnosti, katerih vzpodbujanje je v skladu z razvojem drob- 
nega gospodarstva. 

Dogovor o usklajevanju davčne politike v letu 1984 pa 
konkretneje opredeljuje pogoje, po katerih občinske skup- 
ščine v skladu z usmeritvami družbenih dogovorov o pospe- 
ševanju razvoja drobnega gospodarstva priznavajo davčne 
olajšave za sredstva, ki jih samostojni obrtnik vlaga v širitev 
materialne osnove dela. Te olajšave so različne glede na 
namen naložb in dejavnosti, ki jih v posameznih občinah 
želijo pospeševati. 

Že v letu 1983 so bile uvedene davčne olajšave za zave- 
zance, ki izvažajo svoje proizvode ozirpma storitve na konver- 
tibilno področje. Glede na zaostrene razmere na področju 
energetike je uvedena tudi olajšava v zvezi z vlaganji sredstev 
v gradnjo malih hidroelektrarn, s čimer se želi spodbujati 
zavezance k zagotavljanju lastnih energetskih virov na tistih 
področjih, kjer so za to dani naravni pogoji. 

Za leto 1984 je na novo uvedena davčna olajšava za zave- 
zance, ki dodatno zaposlijo nove delavce. Davčna olajšava za 
sprejemanje učencev in študentov na proizvodno delo ozi- 
roma delovno prakso je bila uvedena že v letu 1983, kazalo bi 
pa z davčnimi olajšavami tudi vzpodbujati zavezance k štipen- 
diranju. ^ 

Med pomembnejšimi rešitvami velja opozoriti na oprostitve 
davka od dohodkov, ki jih dosegajo občani z zbiranjem odpa- 
dnega materiala z namenom, da se omogoči cenejša nabava 
surovin za industrijo kot tudi iz razlogov varstva okolja. Zaradi 
ohranitve in vzpodbujanja dejavnosti domače obrti so opro- 
ščeni davka zavezanci, ki dosegajo dohodek "iz te dejavnosti. 

blede ostalih oprostitev in olajšav imajo občine možnost 
da jih urejajo samostojno in tako v polni meri upoštevajo 
specifične pogoje in potrebe svojih območjih. Vsekakor pa bo 
tudi na tem področju treba zagotoviti dolgoročnejše in štabi I- 
nejse uresničevanje dogovorjene davčne politike. 

v sedanji u.editvi pri ugotavljanju ostanka dohodka, ki 
pripada samostojnemu obrtniku iz obrtne dejavnosti, še ni 
izdelan sistem priznavanja dela osebnega dohodka na teme- 
lju minulega dela. Merila za priznavanje dela dohodka samo- 

stojnim obrtnikom na temelju njegovega minulega dela, kadar 
samostojni obrtnik vlaga del ostanka čistega dohodka v širi- 
tev materialne podlage svojega dela je potrebno urediti z 
dopolnitvijo družbenega dogovora, na osnovi katerega se že 
sedaj ugotavljajo osebni dohodki samostojnih obrtnikov. 

Za pospešen nadaljnji razvoj osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov je bistveno uveljavljanje dohodka kot temeljneaa 
motiva za gospodarjenje. To naj bi prispevalo k odpravljanju 
družbeno škodljivih pojavov, ki se kažejo zlasti v občasnem 
zmanjševanju poslovne aktivnosti iz bojazni pred nesora- 
zmerno višjimi obdavčitvami dela dohodka in v neupraviče- 
nem večanju materialnih stroškov zaradi prikrivanja ostanka 
čistega dohodka. 

Zato je potrebno ponovno proučiti primernost veljavnih 
rešitev zakona o davkih občanov z namenom zagotavljanja 
večjih sredstev za vlaganje v razširjeno reprodukcijo zasebnih 
obrtnikov. 

Proučiti pa bi kazalo tudi možnost, da se zaradi rizika, ki 
!z^aja.lz vla9anja sredstev, prinaša samostojnemu obrtniku tudi višji osebni dohodek, ki mora biti v ustreznem sorazmerju 
z ustvarjenim dohodkom. 

e) Problematika poslovnih prostorov in drugih pogojev za 
izdajo obrtnega dovoljenja 

Velika ovira za odpiranje novih obratovalnic samostojnih 
obrtnikov in širjenje zmogljivosti je tudi v togih in prezahtev- 
nih predpisih o ustreznosti poslovnih prostorov 

Za poslovne prostore, delovna sredstva ter opremo se v 
skladu z 11. členom obrtnega zakona smiselno uporabljajo 
tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni 
predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delov- 
nih sredstev, ki veljajo za opravljanje dejavnosti v organizaci- 
jah združenega dela, tudi za opravljanje gospodarskih dejav- 
nosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov. 

Pred izdajo obrtnega dovoljenja pridobi upravni organ 
mnenje pristojnih inšpekcijskih služb o ustreznosti poslovnih 
prostorov, razen v primerih, ko ta ni potreben. Pri dajanju teh 
mnenj pa inšpekcija mimo določb 11. člena obrtnega zakona 
in neenotno po občinah, često zahtevajo izpolnitev vseh po- 
gojev navedenih predpisov, namesto, da bi ugotavljale pred- 
vsem ali so v okviru veljavnih predpisov zagotovljeni zdrav- 
stveno tehnični pogoji za delo, ki jih lahko dosežemo tudi z 
uporabo ustreznih klimatskih, svetlobnih in drugih naprav. 
Upravni organi, ki vodijo postopek za izdajo obrtnega dovo- 
ljenja pa mnenja, na katera po zakonu o splošnem upravnem 
postopku niso vezani, preveč dosledrio upoštevajo brez po- 
trebe kritične analize dejanskih družbenih potreb in večkrat 
zahtevke strank neupravičeno zavrnejo. 

Zato bi morali pristojni upravni organi, vsak na svojem 
delovnem področju*preveriti ali predpisi, ki veljajo za oprav- 
ljanje gospodarskih dejavnosti v organizacijah združenega 
dela (sanitarni, požarno-varstveni) in se uporabljajo tudi za 
poslovne prostore samostojnih obrtnikov, dejansko ustrezajo 
specifičnim pogojem, v katerih se upravljajo gospodarske 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom. 

Dogaja se tudi, da občinske skupščine v svojih odlokih 
določajo za ustanovitev obratovalnice samostojnih obrtnikov 
še posebne pogoje, za kar pa niso pristojne. Kot dodaten 
pogoj za ustanovitev obratovalnice se zahteva npr. mnenje 
krajevne skupnosti o tem ali so v krajevni skupnosti potrebe 
po določenih obrtnih izdelkih ali storitvah. To pa je pogosto 
odločujoče za izdajo obrtnega dovoljenja, često kot zavora za 
razvoj obrti, ki presega potrebe občanov v posamezni krajevni 
skupnosti. 

Večkrat pa občinski organi ne upoštevajo predlogov krajev- 
nih skupnosti, da bi predvsem gostincem omogočili poleg 
opravljanja gostinskih dejavnosti še prodajo na drobno. Ome- 
jevanje velikosti poslovnih prostorov na 70 m2 po prenehanju 
opravljanja osebnega dela, kot to določa veljavni zakon o 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, 
štev 18/74) ne stimulira samostojne obrtnike za vlaganje v 
izgradnjo in širitev poslovnih prostorov. Zaradi tega bi bilo 
potrebno spremeniti navedeni zakon v skladu s stališčem 
Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve tako, da 
ostanejo poslovni prostori po prenehanju opravljanja obrtne 
dejavnosti v zasebni lasti, z zakonom pa se naj bi uredil le 
promet s poslovnimi prostori. 

Zaradi hitrejšega odpiranja novih obratovalnic samostojnih 
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obrtnikov in večanje zaposlitvenih možnosti je treba ponovno 
proučiti in dopolniti določbe obrtnega zakona, ki določajo 
pogoje za ustanovitev, poslovanje in prenehanje obratoval- 
nice samostojnega obrtnika. S spremembo zakona je po- 
trebno omogočiti izdajo pogojnih obrtnih dovoljenj za obrt- 
nike začetnike, ki ne zaposlujejo delavce, tudi če poslovni 
prostori v celoti ne ustrezajo vsem tehničnim predpisom, 
vendar zaradi tega ni ogrožena varnost. 

Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da smejo 
delovni ljudje in občani trajno ali sezonsko opravljati dolo- 
čene gospodarske dejavnosti kot postranski poklic, če imajo 
ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z delom pridobljene 
delovne zmožnosti za opravljanje take dejavnosti ter izpolnju- 
jejo druge predpisane pogoje. 

Po mnenju Splošnega združenja drobnega gospodarstva 
Slovenije in Zveze obrtnih združenj Slovenije je nujno po- 
trebno opravljanje gospodarskih dejavnosti kot postranski 
poklic omejiti le na storitvene dejavnosti. Opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti kot postranski poklic v proizvodnih dejav- 
nostih in storitvah gospodarstva pa naj se omeji tudi časovno 
z namenom, da bi dosegli hitrejši prehod v redno obrtno 
dejavnost. . .. 

Tako omejevanje opravljanja gospodarskih dejavnosti kot 
postranski poklic bi imelo po dosedanjih izkušnjah tudi vec 
negativnih posledic. Zato tako pobudo ne bi kazalo sprejeti, 
ker že sedanja zakonska ureditev določa, da smejo delovni 
ljudje in občani trajno ali sezonsko opravljati določene go- 
spodarske dejavnosti kot postranski poklic, če imajo stro- 
kovno izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje take 
dejavnosti in je z odlokom občinske skupščine določena kot 
dejavnost, ki se lahko opravlja kot postranski poklic. Delavci, 
ki so v delovnem razmerju, smejo opravljati tako dejavnost kot 
postranski poklic le s soglasjem samoupravnega organa ozi- 
roma obrtnika, pri katerem so zaposleni. 

Predlagano omejevanje opravljanja obrti kot postranski po- 
klic bi občutno zmanjšalo ponudbo že tako deficitarnih obrt- 
nih izdelkov za potrebe industrije in zoževalo konkurenčnost 
ponudbe ter omogočalo širitev šušmarstva. 

Z davčno politiko je treba pospešiti prehod delovnih ljudi in 
občanov, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, v re- 
dno obrtno dejavnost. 

f) Povečanje števila zaposlenih delavcev v nekaterih 
obrtnih dejavnostih 

Iz že navedenih podatkov je razvidno, da je v SR Sloveniji v 
povprečju v obrtni delavnici zaposlen manj kot en delavec, 
čeprav ni pravnih ovir za zaposlovanje večjega števila delav- 
cev. Vendar nam podatki kažejo, da velika večina obrtnikov 
(20.208) očitno nima potrebe in tudi ne interesa za širjenje 
zmogljivosti svoje dejavnosti z zaposlovanjem delavcev. Kljub 
temu pa so prisotne težnje, da bi pod določenimi pogoji 
samostojni obrtnik, tako kot je to že urejeno za gostinstvo 
izjemoma lahko zaposlil do 10 delavcev. Zato bi povečanje 
cenzusa za zaposlovanje delavcev v nekaterih obrtnih dejav- 
nostih kazalo ponovno proučiti tudi z namenom usklajevanja 
pogojev za delo, slovenskih samostojnih obrtnikov z obrtniki 
iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, ki lahko zaposlu- 
jejo do 10 delavcev. 

Izkušnje dosedanjega razvoja samostojnega osebnega dela 
nas opozarjajo na to, da ni mogoče pomembneje vplivati na 
odpravljanje strukturnih neskladij v drobnem gospodarstvu in 
v gospodarstvu nasploh zgolj s povečanjem števila obratoval- 
nic samostojnih obrtnikov, marveč tudi s širjenjem njihovih 
zmogljivosti, z modernizacijo, izboljšanjem strokovnosti dela, 
pa tudi z večjim zaposlovanjem in povezovanjem z organiza- 
cijami združenega dela. • 

Zaradi tega bo treba proučiti družbenoekonomski položaj 
delavcev in doslednejše uveljavljanje njihovih pravic, ki jim 
gredo iz prispevka, ki so ga dali k razvoju obratovalnice s 
svojim tekočim in minulim delom. Z ukrepi ekonomske poli- 
tike, naj se vzpodbuja samostojne obrtnike k večjemu zapo- 
slovanju. Povečanje števila delavcev pri samostojnih obrtni- 
kih bi bilo potrebno zakonsko urediti tako, da bi lahko o 
ustvarjenem dohodku, razen v deležu, ki pripada samostoj- 
nemu obrtniku kot osebni dohodek, vračilo in nadomestilo za 
uporabo delovnih sredstev, delavci soodločali skupno s sa- 
mostojnimi obrtniki na podoben način kot je to že oprede- 
ljeno za zaposlene delavce v pogodbeni organizaciji. To bi 
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omogočalo tudi lažji prehod samostojnemu obrtniku v po- 
godbeno organizacijo. 

Z uveljavitvijo takšnih odnosov naj bi se povečal cenzus 
števila delavcev, ki jih lahko zaposli samostojni obrtnik sam 
ali v skupni obratovalnici. Zakon omogoča, da več samostoj- 
nih obrtnikov, ki opravljajo iste ali sorodne dejavnosti združi 
svoje delo in sredstva ter ustanovi skupno obratovalnico z 
namenom, da skupaj opravljajo določeno gospodarsko dejav- 
nost. S tem je možno doseči večjo ekonomičnost v poslovanju 
in boljše pogoje za možni prehod v pogodbeno organizacijo 
združenega dela. 

V skupni obratovalnici se po veljavnem zakonu lahko zapo- 
sli ne glede na število ustanoviteljev največ toliko delavcev, 
kot je določeno za eno obratovalnico. 

Proučiti je treba možnost, da se z zakonom omogoči v 
skupnih obratovalnicah zaposliti toliko delavcev, kot ;e dolo- 
čeno za dva samostojna obrtnika. Če pa se delavcem omo- 
goči, da soodločajo o ustvarjenem dohodku, podobno kot v 
pogodbenih organizacijah združenega dela, pa bi lahko pri- 
stojni občinski upravni organ dovolil zaposlitev v skupni obra- 
tovalnici tudi večje število delavcev. 

Z družbeno akcijo in družbeno kontrolo oz. inšpekcijskim 
nadzorom pa je potrebno onemogočiti delitev dohodka med 
soustanovitelji skupne obratovalnice - predvsem družinske, 
ki so samo formalni soustanovitelji ne da bi delali v obratoval- 
nici v težnji za fiktivnim prikazovanjem dohodka po soustano- 
viteljih zaradi zniževanja davčnih obvez. 

g) Širitev dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati z osebnim 
delom 

V obrtnem zakonu so taksativno naštete gospodarske de- 
javnosti, ki jih je mogoče opravljati s samostojnim osebnim 
delom, kar zaviralno deluje na tehnični in tehnološki napre- 
dek in vse večje podružbljanje samostojnega osebnega dela. 

Zveza obrtnih združenj Slovenije predlaga, da se z zakonom 
omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom tudi v dejavnostih žaganja lesa za potrebe 
organizacij združenega dela ter širitev tiskarske in grafične 
dejavnosti. Glede opravljanja žagarskih storitev je izdelana 
analiza o ekonomičnosti, konkurenčnosti, tehnični opremlje- 
nosti in drugih vidikih, ki jih odpira širjenje žagarske dejavno- 
sti samostojnih obrtnikov, kot podlaga za ugotavljanje širšega 
družbenega interesa za širitev storitev žaganja lesa za potrebe 
organizacij združenega dela, ki je priloga tega gradiva. 

V zvezi s širitvijo opravljanja določenih gospodarskih dejav- 
nosti je treba dopolniti določbe obrtnega zakona o prodaji na 
drobno predvsem z vidika dopolnitve blagovnih skupin, ki jih 
lahko samostojni prodajalec prodaja na drobno, pooblastilu 
občinskih skupščinam glede določanja pogojev za prodajo na 
drobno in o proizvodnji električne energije v manjših hidroe- 
lektrarnah kot obrtne dejavnosti. 

Proučiti je treba možnost opravljanja določenih intelektual- 
nih storitev gospodarskega pomena (projektiranje, konstrui- 
ranje, ekonomsko svetovanje, opravljanje računovodskih sto- 
ritev ipd.) kot obrtne dejavnosti. 

h) Domača in umetna obrt 
Razvoju domače in umetne obrti je bila v preteklem ob- 

dobju namenjena posebna pozornost. Organiziranih je bilo 
več razstav, na katerih je bilo prikazano stanje domače m 
umetne obrti na posameznih področjih. Dokaj celovit vpogled 
v ti dve dejavnosti v SR Sloveniji pa je dala prva slovenska 
razstava domače in umetne obrti, ki je bila že v letu 1977. 

V okviru prizadevanj za ohranitev in razvoj teh dejavnosti je 
potrebno izdelati podrobnejše kriterije za uvrščanje izdelkov v 
domačo in umetno obrt. 

Kljub vsem prizadevanjem pa domača in umetna obrt se 
vedno nazadujeta, čeprav narašča zanimanje tako doma kot 
tudi v tujini za te izdelke. Z večjo in pestrejšo ponudbo teh 
izdelkov bi lahko bistveno prispevali k izboljšanju turistične 
ponudbe. Zato bo treba pospeševati te dejavnosti, ki so lahko 
pomemben vir dohodka, ne le kmečkega prebivalstva v času, 
ko se zmanjšujejo kmečka opravila, ampak tudi drugih, ki bi 
se v svojem prostem času ukvarjali z izdelovanjem predmetov 
domače in umetne obrti. K temu naj bi prispevali bolj urejeni 
odnosi med izdelovalci in organizacijami, ki se ukvarjajo z 
organiziranjem proizvodnje in s prodajo izdelkov domače in 
umetne obrti. 
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Za pospešitev teh dejavnosti bi morale več storiti tudi 
obrtne in kmetijske zadruge ter skupnosti za izobraževanje z 
uvajanjem ustreznih izobraževalnih programov in z organizi- 
ranjem tečajev za posamezne vrste dejavnosti s področij' 
domače in umetne obrti. 

O vprašanjih razvoja domače in umetne obrti so razpravljali 
tudi zbori Skupščine SR Slovenije februarja 1983. Sprejeti 
sklepi obvezujejo Izvršni svet SR Slovenije, predvsem pa 
Republiški komite za kulturo, Republiški komite za industrijo 
in gradbeništvo in Gospodarsko zbornico Slovenije, da naj 

analizirajo in odpravijo vzroke za obstoječe stanje na tem 
področju ter poenostavijo postopek za priglasitev teh dejav- 
nosti. 

Z namenom, da bi se pospešil razvoj domače in umetne 
obrti je v pripravi posebni družbeni dogovor, s katerim bodo 
udeleženci opredelili dolgoročno politiko razvoja teh dejav- 
nosti. Pri tem bi bilo potrebno enako obravnavati vprašanje 
domače obrti tako v primeru, ko se opravlja kot dopolnilna 
dejavnost v obliki ročnega dela kot tudi v primeru, ko se 
opravlja kot obrtna dejavnost. 

IV. UGOTOVITVE IN PREDLOGI AKTIVNOSTI 

A. UGOTOVITVE 
- Dosedanji ekstenzivni gospodarski razvoj ni v zadostni 

meri omogočal hitrejšega razvoja drobnega gospodarstva. V 
obdobju takega gospodarskega razvoja je bil namreč preveč 
zapostavljen ekonomski vidik, kar ni vzpodbujalo delitev dela 
v materialni proizvodnji in tudi ne razvoja kooperacijskih in 
poddobaviteljskih odnosov z drobnim gospodarstvom. 

- Strukturna neskladja pa so močno prisotna tudi znotraj 
drobnega gospodarstva in se kažejo predvsem v premajhnem 
številu visokoproduktivnih, ekonomsko in tehnološko uspo- 
sobljenih enot drobnega gospodarstva, ki zaposlujejo od 5 do 
50 delavcev. 

- Število enot drobnega gospodarstva združenega dela že 
nekaj let upada, medtem ko se je v obdobju 1973 do 1983 
število samostojnih obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev 
podvojilo. Vendar pa danes zaposlujejo samostojni obrtniki v 
povprečju še vedno manj kot enega delavca, kar kaže na 
preskromne proizvodne zmogljivosti drobnega gospodarstva. 

- Razvoj drobnega gospodarstva moramo obravnavati kot 
pomemben dejavnik celotnega gospodarskega razvoja in ne 
le kot trenutno zahtevo in potrebo za odpravljanje strukturnih 
neskladij v gospodarstvu. Zato je treba v organizacijah zdru- 
ženega dela, družbenopolitičnih organizacijah in organih 
družbenopolitičnih skupnosti hitreje razčiščevati in odprav- 
ljati še prisotne idejnopolitične in druge zavore pri razvijanju 
enot drobnega gospodarstva še posebej samostojnega oseb- 
nega dela s sredstvi v lasti občanov. 

- Organizacije združenega dela naj pri oblikovanju po- 
slovne politike ocenijo svoj ekonomski interes za poslovno 
sodelovanje z drobnim gospodarstvom, to opredelijo v svojih 
razvojnih programih in tako postanejo pomemben dejavnik 
razvoja drobnega gospodarstva. 

B. PREDLOGI AKTIVNOSTI 
1. Udeleženci družbenega dogovora o pospeševanju raz- 

voja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji naj v okviru svojih 
pristojnosti v bodoče doslednejše in hitrejše sprejemajo kon- 
kretne ukrepe in aktivnosti za izpolnjevanje s tem družbenim 
dogovorom sprejetih nalog. V sprejetih programih aktivnosti 
morajo določiti tudi nosilce in roke ter način preverjanja 
realizacije nalog. Posebej pa morajo pospešiti organiziranje 
visokoproduktivnih tehnološko in ekonomsko zaokroženih 
enot drobnega gospodarstva tako na področju združenega 
dela kot tudi samostojnega osebnega dela ter širjenje in 
posodabljanje obstoječih zmogljivosti enot drobnega gospo- 
darstva. Z intenzivnejšim sodelovanjem z ustreznimi znan- 
stvenimi institucijami je treba doseči posodobitev proizvodnje 
in storitev v enotah drobnega gospodarstva in njihovo usme- 
ritev v uporabo mikroprocesorjev, računalniško vodene te- 
hnologije in izdelovanje naprav in sestavnih delov s teh po- 
dročij. S tem in z uporabo inventivnih dosežkov naj se enote 
drobnega gospodarstva vključujejo v produkcijske procese 
združenega dela. 

2. Za odpravljanje strukturnih neskladij v drobnem gospo- 
darstvu, ki se kažejo predvsem v premajhnem številu enot 
drobnega gospodarstva, v katerih je zaposlenih 5 do 50 delav- 
cev, naj izvršni sveti skupščin občin v sodelovanju z medob- 
činskimi gospodarskimi zbornicami in družbenopolitičnimi 
organizacijami združenega dela imenujejo iniciativna telesa 
za spodbujanje poslovno, tehnološko in organizacijsko uspo- 
sobljenih kadrov za nosilce nalog pri ustanavljanju novih in 
širjenju obstoječih zmogljivosti enot drobnega gospodarstva. 

3. Za usklajen nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva je 
potrebno vzpodbujati razvijanje enotnega informacijskega si- 
stema o stanju in smereh razvoja drobnega gospodarstva na 
celotnem gospodarskem prostoru v republiki in federaciji. 

Posebno pozornost je treba posvetiti usklajenemu planira- 
nju na vseh ravneh od organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti in občin do republike. 

4. Pri programiranju razvoja grobnega gospodarstva je po- 
trebno upoštevati njegovo vlogo v splošnem ljudskem odporu 
in družbeni samozaščiti predvsem z vidika organiziranja izde- 
lovanja izdelkov in opravljanja storitev za potrebe oboroženih 
sil in prebivalstva v najtežjih vojnih razmerah. 

5. Organizacije združenega dela, predvsem s področja in- 
dustrije, gradbeništva, trgovine in gostinstva naj pri oblikova- 
nju svoje poslovne politike ocenijo svoj ekonomski interes za 
sodelovanje z drobnim gospodarstvom in v razvojnih progra- 
mih predvidijo več sodelovanja z njim, da bi izkoristile neka- 
tere prednosti v poslovanju enot drobnega gospodarstva na 
podlagi združevanja dela in sredstev. 

6. Ker je kreditiranje pomemben dejavnik za razvoj drob- 
nega gospodarstva naj Združenje poslovnih bank Slovenije 
prouči možnost ustanavljanja posebnih enot za poslovanje z 
drobnim gospodarstvom in ustrezno dopolni pogoje in merila 
za njegovo kreditiranje. S kreditno politiko naj se zagotovijo 
diferencirani pogoji pri obrestnih merah, rokih vračanja in 
višini kreditov za osnovna oziroma obratna sredstva. Pri odo- 
bravanju kreditov prosilcem je treba izhajati predvsem iz 
ocene njihovega predvidenega gospodarskega razvoja. 

V okviru poslovnih bank je potrebno tudi nadalje razvijati 
posebne poslovne enote za namensko varčevanje samostoj- 
nih obrtnikov, da bi samoupravno organizirani usmerjali ta 
sredstva sami. 

Kot način zavarovanja kreditov samostojnih obrtnikov naj 
se uveljavita tudi hipotekami in lombardni način zavarovanja. 
Poleg tega bo treba v praksi bolj uveljaviti tudi jamstva orga- 
nizacij združenega dela, s katerimi nosilci kreditov poslovno 
sodelujejo ali so zainteresirani za razvoj določenih dejavnosti. 

Prednost pri odobravanju kreditov morajo imeti nosilci pro- 
gramov, ki omogočajo povečanje izvoza, izdelovanje izdel- 
kov, ki se uvažajo, poslovno sodelovanje z organizacijami 
združenega dela, širitev deficitarnih storitvenih dejavnosti in 
večje zaposlovanje. 

7. Proučiti in predlagati je treba spremembe in dopolnitve 
ustreznih zveznih predpisov glede: 

- namenskega izločanja dela osnovnih sredstev iz organi- 
zacij združenega dela z namenom prenosa teh sredstev na 
enote drobnega gospodarstva za ustanovitev novih enot ozi- 
roma širitev materialne osnove njihovega dela: 

- uvoza reprodukcijskega materiala in opreme, ki se doma 
ne za samostojne obrtnike, ki nimajo svojih deviznih prihran- 
kov ter tiste samostojne obrtnike, ki kooperirajo oziroma 
poslovno sodelujejo z organizacijami združenega dela in pri- 
spevajo k ustvarjanju neto deviznega priliva tako, da bodo te 
organizacije združenega dela lahko zagotovile opremo in 
reprodukcijski material samostojnim obrtnikom v določeni 
proti vrednosti izvoženega blaga in storitev; 

- omejevanje uvoza strojev, opreme in reprodukcijskega 
materiala tako, da se uvoz ne omejuje po vrednosti temveč po 
namenu uporabe, s čimer bo občanom in samostojnim obrtni- 
kom omogočen uvoz sodobnih delovnih sredstev za odpira- 
nje novih zaposlitvenih možnosti oziroma za širitev mate- 
rialne osnove dela: 

- načina zavarovanja plačil, ki velja med uporabniki druž- 
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benih sredstev tako, da bo ustrezno zavarovan plačilni promet 
tudi med organizacijami združenega dela in samostojnimi 
obrtniki ter med njimi samimi; 

- pogojev za začasni uvoz blaga in opravljanja investicij- 
skih del v tujini preko obrtnih zadrug ter organizacij združe- 
nega dela; 

- tehničnih predpisov, ki se nanašajo na uporabo poslov- 
nih prostorov in drugih delovnih sredstev. 

8. Proučiti in dopolniti oziroma spremeniti je treba določbe 
obrtnega zakona o; 

- ustanovitvi obratovalnice samostojnega obrtnika na pod- 
lagi pogojnega oziroma začasnega obrtnega dovoljenja; 

- povečanju števila delavcev v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov, predvsem v primerih, ko so ustvarjeni pogoji, da 
delavci soodločajo pri gospodarjenju z dohodkom obratoval- 
nice oziroma uveljavljajo druge samoupravne pravice; 

- povečanju števila delavcev v skupnih obratovalnicah; 
- revalorizaciji vrednosti združenih materialnih sredstev 

poslovodje, ki jih združuje v pogodbeni organizaciji združe- 
nega dela; 

- združevanju samostojnih obrtnikov v obrtne zadruge in 
druge oblike združevanja dela in sredstev obrtnikov med 
seboj in z delavci v združenem delu; 

- opravljanju nekaterih intelektualnih storitev gospodar- 
skega pomena kot obrtne dejavnosti (projektiranje, konstrui- 
ranje, ekonomsko svetovanje, opravljanje računovodskih sto- 
ritev ipd.). 

- možnosti širitve dejavnosti prodaje na drobno z vidika 
širitve blagovnih skupin ter glede ustreznosti danega poobla- 
stila občinskim skupščinam za določanje pogojev za prodajo 
na drobno; 

širitvi opravljanja žagarstva samostojnih obrtnikov tudi 
za potrebe organizacij združenega dela; 

- proizvodnji električne energije kot obrtni dejavnosti. 
9. S posebnim zakonom je treba določiti pogoje in način 

ustanavljanja delovnih organizacij, ki jih po 350. členu zakona 
o združenem delu v določenih dejavnostih lahko ustanovijo 
delovni ljudje in civilno pravne osebe. 

10. Proučiti je treba možnost zagotavljanja sredstev za 
razvoj drobnega gospodarstva iz ustvarjenega dohodka, ki 
naj bi ga pred obdavčitvijo v določenem odstotku drobno 
gospodarstvo združenega dela in samostojnega osebnega 
dela namensko združevalo v poseben sklad na območju več 
občin. 

Proučiti je treba tudi možnost, da bi del sredstev v ta sklad 
zagotovili tudi z oprostitvijo enot drobnega gospodarstva 
združenega dela prispevka za manj razvite republike in SAP 
Kosovo. 

Ta sredstva naj se namensko uporabijo predvsem v manj 
razvitih občinah oziroma krajevnih skupnostih. Sredstva tega 
sklada bi bilo potrebno namenjati tudi za pospeševanje inova- 
cijske dejavnosti v enotah drobnega gospodarstva. 

V ta namen je treba pripraviti predlog o načinu upravljanja 
in pogojih za uporabo sredstev tega sklada. 

Potrebno je sprejeti poseben zakon, da bi lahko samostojni 
obrtniki v skladu s 133. in 134. členom obrtnega zakona 
oblikovali sredstva rezerv v posebne sklade skupnih rezerv. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo v obstoječih in novo 
ustanovljenih obratovalnicah samostojnih obrtnikov pa bo 
potrebno zagotoviti tudi z davčnimi olajšavami, stopnjo amor- 
tizacije in davčno politiko, ki bo omogočala vlagati del do- 
hodka obratovalnice samostojnega obrtnika v širitev mate- 
rialne osnove dela in onemogočila uporabo teh sredstev za 
osebno porabo. 

11. Z davčno politiko je treba vzpodbujati razvoj obrtnih 
dejavnosti, večje zaposlovanje, izvoz na konvertibilno po- 
dročje in vlaganje sredstev občanov v razširjanje teh dejavno- 
sti ter hkrati preprečevati deviacije, ekscesne primere in neu- 
pravičeno socialno diferenciacijo. 

V skladu s tem je treba proučiti učinkovitost posameznih 
delov davčnega sistema, še posebej davčnih lestvic za obdav- 
čevanje dohodka iz gospodarskih dejavnosti in sistem davč- 
nih oprostitev ter olajšav. 

Pri uveljavljanju davčnih predpisov v občinah je treba zago- 
toviti večjo stabilnost in večjo enotnost v izvajanju davčnih 
predpisov. 

12. Uveljavljeni sistem usmerjenega izobraževanja je treba 
dopolniti tako, da bo omogočeno učencem več proizvodnega 

dela v obratovalnicah samostojnih obrtnikov in organizacijah 
združenega dela. Zagotoviti je treba večjo strokovno uspo- 
sobljenost delavcev ter selekcionirane učne programe za po- 
samezne dejavnosti in poklice. 

Dopolniti je treba nomenklaturo obrtnih poklicev in v njej 
ustrezneje opredeliti opise poklicev kot odraz tehnološkega 
razvoja dejavnosti drobnega gospodarstva. 

Proučiti je treba tudi možnost za zmanjšanje zahtevnosti 
splošnega dela programa za dokazovanje z delom pridoblje- 
nih delovnih zmožnosti za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti. 

13. Udeleženci družbenega dogovora naj proučijo in 
ustrezno dopolnijo: 

- družbeni dogovor o pospeševanju razvoja drobnega go- 
spodarstva v SR Sloveniji tako, da se kot drobno gospodar- 
stvo opredelijo tudi manjše organizacije združenega dela, ki 
opravljajo gostinsko in avtoprevozniško dejavnost ter kmetij- 
ske zadružne organizacije, ki opravljajo servisne dejavnosti, 
razvijajo kmečki turizem in pospešujejo domačo in umetno 
obrt. Kot drobno gospodarstvo naj se opredelijo tudi nekatere 
intelektualne storitve gospodarskega pomena; 
- družbeni dogovor o merilih za določitev osebnih dohod- 

kov samostojnih obrtnikov tako, da bo samostojnemu obrt- 
niku priznano določeno nadomestilo kot del osebnega do- 
hodka na temelju njegovega minulega dela kadar samostojni 
obrtnik del ostanka čistega dohodka vlaga v širitev materialne 
osnove svojega dela; 

14. Z družbenim dogovorom je treba na dolgoročnih osno- 
vah opredeliti naloge pri uresničevanju razvoja domače in 
umetne obrti. 

15. Z družbenim dogovorom je treba opredeliti kriterije za 
določitev osnov in meril za ugotavljanje višine nadomestila, ki 
pripada poslovodji pogodbene organizacije združenega dela. 

16. Organizacije združenega dela je potrebno vzpodbujati, 
da bodo v samoupravnih splošnih aktih zlasti v razvojnih 
programih predvidele tudi organiziranje dela na domu. Prou- 
čiti je potrebno tudi možnost, da bi delo na domu lahko pod 
določenimi pogoji organizirali samostojni obrtniki. 

17. Organizacije združenega dela je treba vzpodbujati, da 
bodo predvidele v svojih samoupravnih splošnih aktih, zlasti v 
razvojnih programih, zbiranje sredstev občanov za širitev 
materialne osnove dela in ustvarjanje novih zaposlitvenih 
možnosti. 

Stalno je potrebno spremljati in ocenjevati tudi učinke 
družbenega dogovora o zbiranju in vračanju denarnih sred- 
stev občanov zaradi ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti 
in ga dopolnjevati oziroma spreminjati, če se za to pokažejo 
družbenoekonomski razlogi. 

18. Nadaljevati je potrebno z oživljanjem zadružništva v 
samostojnem osebnem delu s sredstvi v lasti občanov tako, 
da bodo obrtne zadruge, temeljne organizacije kooperantov 
in druge oblike združenega dela in sredstev samostojnih 
obrtnikov med seboj in z delavci v združenem delu ter družbe- 
nimi sredstvi, resnično predstavljale pomembne enakopravne 
gospodarske subjekte z organizacijami združenega dela. Z 
ustreznim družbenim nadzorom pa je treba preprečiti devia- 
cije od tako začrtane usmeritve razvoja obrtnih zadrug in 
temeljnih organizacij kooperantov. 

V skladu s tem je treba zagotoviti, da se samostojni avtopre- 
vozniki povezujejo v ustrezne obrtne zadruge, ter preko njih 
vključujejo v samoupravno sporazumevanje o skladnem raz- 
voju in delitvi dela na področju prometa. 

V obrtnih zadrugah je potrebno ustanavljati in razvijati 
hranilno-kreditne službe. 

19. Medobčinske gospodarske zbornice, Splošno združe- 
nje drobnega gospodarstva Slovenije in Zveza obrtnih zdru- 
ženj Slovenije naj proučijo možnost za organiziranje skupnih 
služb in organiziranih birojev za opravljanje pravnih, ekonom- 
skih in drugih poslov, da bi se zmanjšali režijski stroški v 
enotah drobnega gospodarstva. 

20. Splošno združenje drobnega gospodarstva Slovenije, 
Zveza obrtnih združenj Slovenije in Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije naj kot delovni pripomoček pripravijo; 

- za ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega 
dela vzorce ustanovitvene pogodbe, samoupravnega spora- 
zuma o združitvi v pogodbeno organizacijo in statuta pogod- 
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bene organizacije; ' drugih oblikah združevanja dela in sredstev samostojnih obrt- 
- za urejanje dohodka in drugih samoupravnih odnosov v nikov, vzorce ustreznih samoupravnih sporazumov in koope- 

obrtnih zadrugah, temeljnih organizacijah kooperantov in racijske pogodbe. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o skladu 

skupnih rezerv (ESA-309) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 110. seji dne 
29. 12. 1983 določil bes&dilo: 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SKLADU 
SKUPNIH REZERV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi SEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 

za finance, 
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za fi- 

nance, 
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 

Skupščine SR Slovenije, 
- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 

Skupščine SR Slovenije, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republi- 

škem sekretariatu za finance. 

1. člen 
Drugi odstavek 6. člena zakona o skladih skupnih rezerv 

(Uradni list SRS, št. 11-537/79 in 23-1261/81) se spremeni 
tako, da se glasi: 

»V sklade skupnih rezerv združi temeljna organizacija naj- 
več tisti del sredstev rezerv, ki presega znesek povprečnega 
enomesečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni orga- 

nizaciji, obračunanega za prejšnje leto na način, ki je določen 
s samoupravnim splošnim aktom, oziroma tisti del sredstev 
rezerv, ki presega polovico zneska stanja rezerv po zaklju- 
čnem računu za prejšnje leto«. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi'v Uradnem listu 

SKUPŠČINA SR SLĆVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 2. novembra 
1983 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv z osnutkom 
zakona in zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
naj pri pripravi predloga zakona upošteva naslednje usmeri- 
tve: 

- Izvršni svet naj glede na dane pripombe s sistemskega 
vidika ponovno oceni ustreznost predlagane ureditve glede 
načina določanja stopnje za združevanje sredstev v rezervni 
sklad; 

- Izvršni svet naj prouči predloge, da organizacije združe- 
nega dela družbenih dejavnosti združujejo sredstva rezerv in 
da so udeležene pri razporejanju skupnega dohodka, doseže- 
nega z uporabo združenih sredstev, v osnovi na enakih nače- 
lih, kot je to urejeno za organizacije združenega dela gospo- 
darstva. 

Izvršni svet je pri pripravi predloga zakona upošteval nave- 
dene usmeritve ter proučil in ustrezno upošteval tudi druge 
pripombe, predloge in stališča, ki so izhajala iz poročil delov- 
nih teles in zborov Skupščine SR Slovenije. Tako so v pred- 
logu zakona zajete v primerjavi z osnutkom zakona naslednje 
novosti: 

1. opuščen je predlog, po katerem naj skupščine skladov 
skupnih rezerv določajo obveznost združevanja sredstev re- 
zerv v sklade; 

2. opuščen je predlog za zakonsko ureditev združevanja 
sredstev rezerv temeljnih organizacij družbenih dejavnosti, 
ker so bila stališča in mnenja o potrebnosti in primernosti 
zakonske ureditve tega področja v dosedanjih razpravah zelo 
različna in v posameznih delih celo v medsebojnem na- 
sprotju. Na osnovi podrobne proučitve mnenj in stališč delov- 
nih teles zborov Skupščine SR Slovenije o možnih načinih 
ureditve združevanja sredstev rezerv temeljnih organizacij 
družbenih dejavnosti ter po predhodnih posvetih v okviru 
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti v republiki je 

Izvršni svet ocenil za potrebno, da naj se podrobno proučijo 
vse specifičnosti sanacijskih postopkov v temeljnih organiza- 
cijah družbenih dejavnosti. Analitično bo ocenjen dohod- 
kovni položaj v teh temeljnih organizacijah, hkrati pa bodo v 
okviru pristojnih upravnih organov spremljani tokovi obliko- 
vanja in razporejanja celotnega prihodka na področju družbe- 
nih dejavnosti, predvsem z vidika nastajanja izgub. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zato predlagal, da 
naj zbori Skupščine SR Slovenije po obravnavi tega predloga 
zakona sprejmejo tudi sklep, s katerim bo posredovano pripo- 
ročilo delavcem v temeljnih organizacijah družbenih dejavno- 
sti za samoupravno sporazumevanje o združevanju sredstev 
rezerv v okviru samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti. Z zakonom o sredstvih rezerv je namreč predvi- 
deno, da delavci v temeljnih organizacijah družbenih dejav- 
nosti združujejo sredstva rezerv v samoupravnih interesnih 
skupnostih, v okviru ali preko katerih vršijo svobodno me- 
njavo. Pravice, obveznosti in odgovornosti glede združenih 
sredstev rezerv se pri takšni obliki združevanja uredijo s 
samoupravnimi sporazumi. 

Z dopolnitvijo zakona je predlagana določitev najvišjega 
možnega zneska stanja združenih sredstev rezerv v sklade 
tako, da bo zagotavljala delavcem v vsaki temeljni organizaciji 
neposredno razpolaganje s sredstvi rezerv najmanj v znesku, 
potrebnem za izplačilo enomesečnega osebnega dohodka 
oziroma, najmanj v znesku polovice vseh oblikovanih sred- 
stev rezerv. 

Podatki iz zaključnih računov temeljnih organizacij za leto 
1982 ob upoštevanju obveznosti združevanja sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv v letu 1983 kažejo, da je stanje vseh 
doslej združenih sredstev pri 812 temeljnih organizacijah zna- 
šalo več kot 50% stanja njihovih sredstev rezerv. Znesek 
združenih sredstev rezerv, ki v teh temeljnih organizacijah 
presega polovico zneska njihovih sredstev rezerv, znaša po 
izvršenem združevanju sredstev v letošnjem letu 834 mio din. 
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Na osnovi navedenega je bita izdelana ocena, da bi prišio 
po uveljavitvi sprememb 6. člena zakona ob veljavnih stop- 
njah za združevanje sredstev rezerv v sklade do manjšega 
združevanja sredstev rezerv po zaključnem računu za leto 
1983, in sicer za 540 mio din v republiški sklad in za približno 
260 mio din v občinske sklade. Ker pa bo potrebno zaradi 
usposobitve temeljnih organizacij za saniranje njihovih last- 
nih izgub in izgub v drugih temeljnih organizacijah ter zaradi 
oblikovanja večjega obsega likvidnih sredstev že v letošnjem 
letu uvesti dodatno obveznost temeljnih organizacij za razpo- 
reditev dela čistegd dohodka za rezervni sklad, bodo zaradi 
dodatno oblikovanih sredstev rezerv bistveno spremenjena 
tudi razmerja, ki jih določa novi 6. člen zakona. Med ukrepi za 
izvajanje programa gospodarske stabilizacije je predvideno, 
da se bo z zveznim zakonom določila višja obveznost za 
oblikovanje sredstev rezerv temeljnih organizacij (povečanje 

od 2,5% doseženega dohodka na 4% za temeljne organizacije 
s področja gospodarstva in od 1,5% na 2% za temeljne 
organizacije s področja družbenih dejavnosti). Zato hkrati s 
tem zakonom ni predlagana posebna zakonska ureditev za 
določitev dodatne obveznosti za oblikovanje sredstev rezerv 
temeljnih organizacij s sedežem na območju SR Slovenije. Ne 
glede na nakladno zakonsko urejanje tega vprašanja pa je 
potrebno ugotoviti, da sprememba določb 6. člena zakona o 
skladih skupnih rezerv praviloma ne bo povzročila v globalu 
nižjega obsega združevanja sredstev v republiški in občinske 
sklade v naslednjih letih, ampak bo vplivala le na strukturo 
sredstev rezerv posameznih temeljnih organizacij tako, da jim 
bo po vsakokratnem zduževanju sredstev rezerv zagotavljala 
razpolaganje najmanj s takšnim zneskom sredstev rezerv, ki 
ustreza znesku enomesečnega osebnega dohodka oziroma 
znesku polovice stanja razervnega sklada. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

PREGLED 
zakonskih določb, ki se spreminjajo 

6. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združujejo v sklade del 
sredstev rezerv v znesku, obračunanem od dela čistega do- 
hodka, ki je razporejen v sklade temeljne organizacije z za- 
ključnim računom za prejšnje leto, po stopnjah, določenih v 
samoupravnih sporazumih o združevanju sredstev rezerv v 
sklade, in zmanjšanem za del sredstev rezerv, ki so jih name- 

nili v tekočem letu za pokrivanje izgub drugih temeljnih orga- 
nizacij. .... ... 

Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka ne sme biti večji od 
dela sredstev rezerv, ki presega znesek povprečnega enome- 
sečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni organizaciji, 
obračunanega za prejšnje leto na način, ki je določen s 
samoupravnim splošnim aktom, in ne večji od 50% celotnega 
zneska sredstev rezerv po zaključnem računu za prejšnje leto. 

Socialistična republika Slovenija 
Republiški komite za informiranja 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zaščiti podatkov v družbenem sistemu 

informiranja (ESA-396) 

Izvršni svet Skupščine. SR Slovenije je na 107. seji dne 21. 
12. 1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAŠČITI PODA TKOV V 

DRUŽBENEM SISTEMU INFORMIRANJA S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 

člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Marjan Šiftar, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za informiranje 

- Slobodan Rakočevič, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje. 

Povzetek 
1. Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je 

14. točka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri repu- 
blika z zakonom ureja razmerja na področju družbenega 
sistema informiranja. Podlago za predlagani zakon daje 
tudi 9 člen zakona o družbenem sistemu informiranja 
(Uradni list SRS, št. 10/83). 

2. Razvoj računalniške tehnologije je v zadnjem času 
privedel do novih sredstev, načinov in možnosti za zbira- 
nje, obdelavo, shranjevanje in posredovanje podatkov in 
informacij, ki jih je moč uporabljati na vseh področjih 
človekove dejavnosti in pomenijo veliko racionalizacijo v 
primerjavi z dosedanjimi načini. 

Ob vse večji uporabi računalniške tehnologije se pove- 

čuje tudi obseg oz. količina podatkov, ki jih zbirajo, obde- 
lujejo, hranijo in posredujejoj)osamezni subjekti. To ima 
za posledico povečanje nevarnosti namernih ali slučajnih 
-izgub« (uničenj) oziroma nepravilno in nedovoljeno (ne- 
pooblaščeno) uporabo podatkov, ki se zbirajo, obdelujejo 
in hranijo v vse večjih količinah. Zato v pogojih vse večje 
uporabe računalniške tehnologije dobivajo vprašanja za- 
ščite podatkov in informacij nove dimenzije.. . 

Pozitivna zakonodaja v nekaterih zakonih in drugih 
predpisih sicer že ureja določena vprašanja zaščite podat- 
kov vendar predvsem z vidika zbiranja, obdelave in shra- 
njevanje podatkov na klasičen način, ne upošteva pa zna- 
čilnosti zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov, za- 
snovanih na računalniški tehnologiji. 
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Temeljni predpogoj za ustrezno izvajanje zaščite in va- 
rovanja podatkov je normativna ureditev tega področja. 
Predlagani zakon naj bi izhajal iz temeljnega načela, da so 
podatki in informacije, ki se zagotavljajo v družbenem 
sistemu informiranja, javni in pod enakimi pogoji dostopni 
vsem njegovim subjektom, obenem pa zahteva, da se 
ustrezno uredi njihova zaščita, kot tudi varovanje ustavnih 
pravic in svoboščin občanov ter drugih subjektov družbe- 
nega sistema informiranja. 

Zaščita podatkov naj bi temeljila in upoštevala načela 
družbene samozaščite, v skladu z zakonom o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Z zakonom naj bi določili' vrste podatkov, ki so predmet 
posebne zaščite in varovanja, način njihove zaščite in 
varovanja ter ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje 
njihova nepravilna, zlonamerna aH nepooblaščena upo- 
raba, prikrivanje, spreminjanje, uničevanje ali poškodova- 
nje, kakor tudi poškodovanje in uničevanje opreme za 
obdelavo in prenos podatkov. Zaradi varstva osebne svo- 
bode in zaščite osebnosti ter z ustavo in zakonom zago- 
tovljenih pravic človeka in občana bi posebej ščitili vse 
osebne podatke, predmet zaščite po tem zakonu pa naj bi 
bili tudi podatki, ki so določeni kot državna, uradna, voja- 
ška ali poslovna tajnost ter podatki, katerih uničenje bi 
subjektom družbenega sistema informiranja povzročilo 
večjo premoženjsko ali nepremoženjsko škodo 

Zakon naj bi določil, da navedene ščitene podatke lahko 

zbirajo, obdelujejo, hranijo in poserdujejo le pooblaščene 
informacijske službe. Ti podatki naj bi se po zakonu smeli 
uporabljati le v namene, za katere so bili zbrani. Zbirati, 
obdelovati, hraniti in posredovati pa bi bilo mogoče le 
toliko podatkov, kot je to nujno potrebno za namen, v 
katerega se zbirajo. 

Za zaščito pravic ali pravnih koristi posameznikov, prav- 
nih oseb in drugih subjektov naj bi zakon predvidel 
ustrezna pravna sredstva, v skladu z zakonom o splošnem 
upravnem postopku. 

Zakon naj bi določil tudi ukrepe za varovanje objektov in 
opreme ter ukrepe pri prenosu ščitenih podatkov. Predpi- 
sal naj bi tudi dolžnost informacijskih služb, da ščitijo 
podatke pred nepooblaščenim pristopom, uporabo, spre- 
minjanjem ali brisanjem. 

Z zakonom naj bi tudi uredili vprašanje prenosa podat- 
kov preko državne meje. V zvezi s tem se odpira vprašanje, 
ali ne bi bilo primerneje ta vprašanja urediti z zveznim 
zakonom, kajti pri tem ne bi smelo biti različnih rešitev v 
posameznih republikah oz. pokrajinah. 

Za uveljavitev temeljnih načel zaščite podatkov oz. za 
nadzor nad izvajanjem tega zakona, drugih predpisov o 
zaščiti in varnosti podatkov ter zaščitnih in varnostnih 
ukrepov, ki jih s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
določajo delavci v informacijskih službah, naj bi zakon 
zagotovil in vzpostavil ustrezno inšpekcijsko nadzorstvo. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je podana 

v 14. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri republika 
7. zakonom ureja razmerja na področju družbenega sistema 
informiranja. Podlago za predlagani zakon daje tudi zakon o 
družbenem sistemu informiranja v 9. členu. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI 
NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA 

Razvoj računalniške tehnologije je v zadnjem času privedel 
do novih sredstev, načinov in možnosti za zbiranje, obdelavo, 
shranjevanje in posredovanje podatkov in informacij, ki jih je 
moč uporabljati na vseh področjih človekove dejavnosti in 
pomenijo veliko racionalizacijo v primerjavi z dosedanjimi 
načini. Zato je v zadnjih letih v svetu opazen skokovit porast 
uporabe te tehnologije. Tudi pri nas se računalniška tehnolo- 
gija vse bolj uveljavlja in dobiva svoje mesto na različnih 
področjih v družbi. 

V Sloveniji je trenutno inštaliranih približno 3701 računalni- 
kov - od tega jih je večina v gospodarstvu (70%). 

Skupna vrednost apartaturne in sistemske programske 
opreme je. po oceni samih uporabnikov okoli 12 milijard din, 
določen del opreme pa imajo uporabniki v najem, za kar letno 
plačujejo okoli 12 milijonov USA dolarjev. Na omenjene raču- 
nalniške sisteme je priključenih preko 1600 terminalov. Šte- 
vilo diskovnih pogonov je približno 690 s skupno zmoglji- 
vostjo 175.000 milijonov znakov. To jasno dokazuje, da je 
računalniška tehnologija vse bolj prisotna in dobiva vse večjo 
veljavo tudi v naši družbi. 

Ob vse večji uporabi računalniške tehnologije se povečuje 
tudi obseg oz. količina podatkov, ki jih zbirajo, obdelujejo, 
hranijo in posredujejo posamezni subjekti. To ima za posle- 
dico povečanje nevarnosti namernih ali slučajnih »izgub« 
(uničenj) oz. nepravilno in nedovoljeno (nepooblaščeno) upo- 
rabo podatkov, ki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v vse večjih 
količinah. Zato v pogojih vse večje uporabe računalniške 
tehnologije dobivajo vprašanja zaščite podatkov in informacij 
nove dimenzije. 

V svetu se je že pred leti pojavila zahteva po oblikovanju 
sistema načel in ukrepov za zaščito posameznika in družbe v 
celoti pred nevarnostmi, ki jih omogoča uporaba računalni- 
ške tehnologije oz. povečana količina podatkov in informacij. 
V skladu s tem so mnoge razvite države sprejele posebne 

1 V to število niso všteti procesni računalniki in sistemi, ki so nekje med 
mehanografskim strojem in računalnikom. 

zakone o zaščiti podatkov.2 Vendar se v večini teh zakonov 
ureja predvsem zaščita osebnih podatkov oz. pravica do za- 
sebnosti in s tem povezana proceduralna vprašanja. 

Probleme zaščite podatkov urejajo tudi razni mednarodni 
sporazumi (konvencije), ki so jih sprejele posamezne medna- 
rodne organizacije.3' K tem sporazumom (konvencijam) lahko 
pristopijo vse države, katerih zakoni o zaščiti podatkov vsebu- 
jejo potrebne ukrepe za izvajanje osnovnih načel iz teh spora- 
zumov. 

V SR Sloveniji smo po sprejetju zakona o družbenem si- 
stemu informiranja pristopili k vzpostavitvi družbenega si- 
stema informiranja. Iz vsebinske opredelitve družbenega si- 
stema informiranja izhaja, da so podatki in informacije, ki se 
zbirajo, obdelujejo in posredujejo v družbenem sistemu infor- 
miranja, pomembni za izvajanje vseh bistvenih funkcij tako 
posameznika kot celotne družbe. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja določa, da so 
podatki in informacije, ki jih zagotavlja družbeni sistem infor- 
miranja, javni in pod enakimi z zakonom oziroma drugimi 
predpisi in samoupravnimi splošnimi akti določeni pogoji 
dostopni vsem subjektom družbenega sistema informiranja. 
Iz te določbe je razvidna velika odprtost družbenega sistema 
informiranja, kar pa zahteva ustrezno zaščito subjektov druž- 
benega sistema informiranja, predvsem glede namernih ali 
slučajnih »izgub« (uničenj) oziroma nepravilnega in nepoo- 
blaščenega koriščenja podatkov in informacij. To pomeni, da 
mora za vse podatke in informacije družbenega sistema infor- 
miranja veljati princip ustrezne zaščite in varovanja in da je 
potrebno vzpostaviti poseben sistem načel in ukrepov za 
zaščito fizičnih in pravnih oseb, o katerih se v okviru družbe- 
nega sistema informiranja zbirajo podatki. 

Posebej pomembno je, da se zagotovijo ustrezni principi 
zaščite in zavarovanja za podatke v družbenem sistemu infor- 
miranja, za katere je z zakoni in drugimi predpisi določeno, da 
predstavljajo državno, vojaško, uradno in poslovno tajnost ter 
za podatke, ki se zbirajo o posamezniku. 

Temeljni predpogoj za ustrezno izvajanje zaščite in varova- 
nja podatkov in informacij je normativna urejenost teh vpra- 
šanj. 

Pozitivna zakonodaja v nekaterih zakonih in drugih predpi- 
sih že ureja nekatera vprašanja zaščite podatkov, vendar z 
vidika zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov na klasi- 

2 Prvi taki zakoni so se pojavili pred 20 leti v posameznih zveznih državah ZDA. V 
Evropi pa je tak zakon na nivoju države prva sprejela švedska leta 1971. Druge države, 
ki so sprejele take zakone, so npr. Avstrija, Danska, Francija, Irska, Izrael, Kanada, 
Luksemburg, Norveška ter še nekatere druge države. 
' konvencija evropskega sveta o zaščiti oseb glede na avtomatske obdelave podatkov. 
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čen način in možnih nepravilnosti v teh primerih ter stopnje 
potrebne zaščite glede na pomen podatkov. Pri tem ne upo- 
števajo značilnosti zbiranja, obdelave in shranjevanja podat- 
kov, zasnovane na računalniški tehnologiji. Posredno urejata 
zaščito in varstvo podatkov že Ustava SFRJ in Ustava SRS, ko 
v svojih členih govorita o dostopnosti podatkov. Prav tako 
posamezna določila v zakonu o združenem delu, zakonu o 
ljudski obrambi, kazenskem zakonu SFRJ in SRS, zakonu o 
službi družbenega knjigovodstva v SRS, zakonu o statističnih 
raziskovanjih, pomembnih za vso državo, zakonu o popisu 
prebivastva, gospodinjstev in stanovanj ter v nekaterih drugih 
predpisih posredno ali neposredno urejajo vprašanja zaščite 
in varovanja podatkov. V Ustavi SFRJ in SRS, Zakonu o 
združenem delu in Kazenskem zakonu so podana temeljna 
načela, ki so podlaga za zagotovitev spoštovanja temeljnih 
pravic in svoboščin fizičnih in pravnih oseb, vojaške, uradne 
in poslovne tajnosti. Vendar pa poleg teh načelnih določb in 
nekaterih konkretnejših v posameznih zakonih, ki pa veljajo le 
za določena področja (npr. Zakon o SDK itd.), področje varo- 
vanja in zaščite podatkov in informacij ni celovito normativno 
urejeno, zlasti ne glede zaščite in varovanja podatkov, ki se 
zbirajo, obdelujejo in shranjujejo s pomočjo sodobne raču- 
nalniške tehnologije. 

Tako ni normativno urejena zaščita in varovanje osebnosti 
posameznika (fizične osebe) oz. osebe integritete in drugih z 
ustavo in zakoni zagotovljenih pravic delovnega človeka, de- 
lavca in občana, zlasti področje človekove intimnosti in za- 
sebnega življenja ter zaščita podatkov o pravnih osebah (npr. 
individualni podatki OZD) oz. drugih subjektov družbenega 
sistema informiranja. 

Na tem področju se z uporabo sodobne računalniške te- 
hnologije odpirajo povsem nova in od dosedanjih bolj zaple- 
tena vprašanja. 

V tej zvezi sta pomembni predvsem dve vprašanji. Prvič, 
katere podatke je sploh dovoljeno zbirati, jih hraniti in obde- 
lovati na določen način in za določene namene in drugič, 
vprašanje interesa fizičnih oseb - posameznikov in tudi prav- 
nih oseb oz. vseh subjektov družbenega sistema informiranja, 
ki dajejo podatke o sebi in potreb pooblaščenega organa ali 
organizacije, ki te podatke zbira in jih organizira v evidence, 
baze in banke podatkov. Za ureditev teh vprašanj je temeljni 
predpogoj celovita normativna urejenost teh vprašanj. Sele 
na podlagi tega se lahko pristopi k sprejemanju ustreznih 
ukrepov za zaščito iri varovanje osebnosti posameznika oz. 
osebne integritete in drugih z ustavo in zakoni zagotovljenjih 
pravic delovnega človka. Tako je na primer potrebno posa- 
meznim fizičnim ali pravnim osebam oz. subjektom družbe- 
nega sistema informiranja vnaprej pojasniti cilje oz. namene, 
za katere se od njega zahtevajo določeni podatki. Uporaba 
zbranih podatkov s strani pooblaščenih organov in organiza- 
cij pa mora biti v skladu s cilji, za katere se posamezni podatki 
zbirajo. Fizična in pravna oseba, ki daje neke podatke, pa ima 
tudi pravico, biti obveščena o uporabi njegovih podatkov. 

Nadalje morajo imeti fizične ali pravne osebe oz. vsi sub- 
jekti družbenega sistema informiranja pravico, da kontrolirajo _ 
točnost podatkov in njihovo uporabo. Imeti morajo pravico 
zahtevati popravke podatkov o sebi, če so le-ti netočni, pra- 
vico preprečiti uporabo podatkov o sebi, kadar ni mogoče 
ugotoviti njihove točnosti in zahtevati brisanje podatkov o 
sebi, če je njihovo zbiranje nedopustno. 

S temi in še nekaterimi drugimi ukrepi bodo podane garan- 
cije za pravice fizične osebe oz. posameznika, ki jih zagotav- 
ljajo ustava in zakoni, hkrati pa bo to tudi podlaga za večjo 
točnost in verodostojnost zbranih podatkov, potrebnih za 
širšo družbeno skupnost in njen razvoj. 

Ob vsem tem je seveda zelo pomemben tudi drugi vidik 
zaščite in varovanja podatkov, pri čemer ne mislimo toliko na 
same podatke in njihovo nepravilno, zlonamerno ali nepoo- 
blaščeno uporabo, prikrivanje in spreminjanje, uničenje ali 
poškodovanje, ampak varovanje računalniške tehnologije oz. 
opreme za avtomatsko obdelavo podatkov, ki obdeluje te 
podatke ter prostorov, v katerih se ta oprema oz. podatki 
nahaja. Ta vidik je enako pomemben kot sama zaščita podat- 
kov. Tudi na tem področju nimamo ustreznih predpisov, zato 
je potrebno urediti tudi področje varovanja prostorov in na- 
prav za avtomatsko obdelavo podatkov, v katerih se obdelu- 
jejo podatki. 

Sedanja normativna urejenost teh vprašanj v samoupravnih 

aktih računalniških centrov oz. organizacij in organov, v 
sklopu katerih ti centri delujejo, je zelo slaba ali je sploh ni. 
Tako stanje je med drugim tudi zaradi pomanjkanja pravnih 
predpisov na ravni republike oz. federacije. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve, Center SRS za 
družbeni sistem informiranja in informatiko ter Zavod SRS za 
statistiko so leta 1981 opravili posebno anketo o uporabi, 
zavarovanju in zaščiti podatkov ter opreme za avtomatsko 
obdelavo podatkov v SR Sloveniji. 

Rezultate te ankete je leta 1982 obravnaval Svet SR Slove- 
nije za varstvo ustavne ureditve in ugotovil, da so bili v anketi 
z vidika varnosti in zaščite podatkov, ki se zbirajo in obdelu- 
jejo v centrih za avtomatsko obdelavo podatkov in zaščite ter 
varnosti opreme AOP zbrani dokaj kritični podatki, ki nareku- 
jejo takojšnje ukrepanje pristojnih republiških organov, neka- 
tere akcije pa je treba v skladu z ustavno funkcijo federacije 
sprožiti tudi na zvezni ravni. 

Anketo je istega leta obravnaval tudi Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in sprejel stališča Republiškega sveta za varstvo 
ustavne ureditve ter sprejel sklep o oblikovanju posebne 
delovne skupine za delo na tem področju. 

V omenjeni anketi je bilo ugotovljeno, da ima le 10% raču- 
nalniških centrov poseben akt o zaščiti podatkov, 44% cen- 
trov ima vprašanje zaščite podatkov urejeno v splošnih sa- 
moupravnih aktih (statut, pravilnik o poslovni tajnosti, pravil- 
nik o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti itd.) Ostali 
računalniški centri pa ureditvi tega vprašanja niso posvetili 
nobene pozornosti. 

Glede fizičnega in tehničneta varovanja računalniških cen- 
trov so rezultati ankete pokazali, da fizično varuje svoje pro- 
store 77% centrov, vendar imajo od teh le 4 centri posebne 
čuvaje, katerih osnovna dolžnost je preprečevanje neupravi- 
čenega vstopa v prostore centra. Ostali so vratarji v sklopu 
zaprtih tovarniških območij, poslovnih stavb itd. 

V večini centrov je edina oblika zavarovanja zaklepanje vrat 
vstop pa imajo vsi, ki imajo ključ. Od alarmnih naprav ima 
približno 6% centrov vlomne alarmne naprave, 37% požarne 
alarmne naprave in 1% centrov poplavne alarmne naprave. 
Zelo slabo je stanje zlasti na področju požarne varnosti, saj 
kljub temu, da imajo nekateri centri požarne alarmne naprave 
v večini primerov predvidevajo gašenje požarov z vodo, peno 
in prahom, kar povzroča na računalniški aparaturni opremi v 
bistvu enako škodo kot sam požar. Večina centrov nima 
predpisanih posebnih samozaščitnih postopkov. 

Glede izvajanja določenih načel organizacije dela in poslo- 
vanja v računalniških centrih, kar bi zagotavljalo ustrezen in 
nujen nadzor nad dostopom do aparaturne opreme, progra- 
mov in podatkov je položaj še slabši. Le 16% centrov ima 
zadovoljivo urejen režim gibanja v prostorih računalniškega 
centra. Vsi ostali centri tega vprašanja sploh nimajo ureje- 
nega in ima dostop v te prostore praktično vsak, ki je zaposlen 
v organizaciji oz. organu v katerem sestavu je center, pa tudi 
zunanji obiskovalci. Režim vstopa v računalniški center izven 
delovnega časa je nekoliko bolje urejen tako, da je tak vstop 
dovoljen le s posebnim dovoljenjem ali pa sploh ni dovoljen. 
Prav tako ni ustrezno urejeno vprašanje vstopanja zunanjih 
obiskovalcev v prostore računalniških centrov, ter posebno 
tujih strokovnjakov, ki vzdržujejo računalniško opremo. 

Prav tako je zelo slabo urejena programska zaščita. Ustre- 
zen nadzor nad dostopom do podatkov in programske 
opreme na računalnikih oz. njihovo uporabo, se lahko zago- 
tovi le z določeninimi programskimi postopki, ki pa jih sedaj 
izvaja le 42% centrov. Vendar tudi v tem primeru pravzaprav 
ne gre za varovanje dostopa do podatkov in programov v 
pravem pomenu besede, ker je namen uporabe tehničnih 
programskih postopkov, npr.uporabe gesel, predvsem identi- 
fikacijskega značaja. O tem govori tudi podatek, da ima le 24 
centrov določeno časovno veljavnost gesel (pravilno eno 
leto), ostali pa gesel sploh ne spreminjajo. Da bi geslo služilo 
svojemu namenu, je poleg njihovega spreminjanja v določe- 
nih časovnih presledkih potrebno tudi, da so znana le najož- 
jemu krogu uporabnikov, in da je točno določeno, kdo jih 
podeljuje. Tem zahtevam uporaba gesel v večini centrov ne 
ustreza. k 

Podobno stanje je pri varovanju dostopa do datotek in oaz 
podatkov, ki ga izvaja le 27% centrov. 

Vprašanje programske zaščite je treba gledati tudi v luči 
storitvenih dejavnosti oz. dela za zunanje uporabnike, ki ga v 

poročevalec 
31 



večji ali manjši meri izvaja okoli 120 računalniških centrov, s 
tem, da imajo nekateri po 20 in več zunanjih strank. 

Varnostno je posebno zanimiv podatek, da 23 slovenskih 
občin obdeluje svoje podatke v računalniških centrih organi- 
zacij združenega dela. Najpogostejši so to podatki o katastru 
in davkih, kadrovske evidence, podatki o zakloniščih, vojaških 
obveznostih itd. Poleg občin v centrih organizacij združenega 
dela obdelujejo svoje podatke tudi regionalne zdravstvene 
skupnosti (npr. podatke o zavarovanju občanov, zdravstve- 
nem stanju itd.) ter številne bolnišnice in druge pomembnejše 
družbene organizacije in organi V računalniških centrih go- 
spodarskih organizacij za te podatke ne uporabljajo posebnih 
varnostnih ukrepov, kar preprosto povedano pomeni, da so za 
njih enako zaupni kot podatki o osebnih dohodkih njihovih 
delavcev, podatki o vojaških obveznostih, zakloniščih, zdrav- 
niške diagnoze bolnikov itd. 

Ravnanje z rezultati računalniških obdelav in posredovanje 
podatkov in informacij uporabnikom ter nadzor nad uporabo 
teh podatkov je z vidika varnosti in zaščite zelo pomembno. V 
naših računalniških centrih je to zelo slabo urejeno. Po- 
manjkljiv nadzor nad računalniškimi obdelavami in distribu- 
cijo podatkov zmanjšuje vrednost programske zaščite v cen- 
trih. kjer ta je, saj pridejo zlahka do podatkov v končni, 
uporabnikom namenjeni obliki tudi nepoklicne osebe. To 
ugotovitev potrjuje način ravnanja z računalniškimi izpisi kot 
najpomembnejšimi nosilci obdelave podatkov, ki iih po upo- 
rabi le 48% centrov organizirano uničuje. 

Prav tako je zelo pomembno za zanesljivost delovanja raču- 
nalniških centrov oz. za ohranitev podatkov ob morebitnih 
delovnih napakah, naravnih nesrečah itd., kopiranje in arhivi- 
ranje podatkov. Ugotovljeno je bilo, da ima s predpisi urejeno 
kopiranje in arhiviranje podatkov 79% centrov, medtem ko 
nekateri tega sploh ne uporabljajo, kar pomeni, cia lahko 
vsaka napaka med obdelavo pomeni popolno izgubo podat- 
kov. 

Najslabše pa je stanje v zvezi z vprašanji delovanja oz. vloge 
računalniških centrov v izrednih in vojnih razmerah. Pri 
obrambnih pripravah in načrtih, katerih računalniški centri 
skoraj nimajo, ali pa so zaobseženi le v obrambnih načrtih 
organov in organizacij, v sklopu katerih delujejo, se postav- 
ljajo vprašanja o vlogi centrov v omenjenih razmerah. Jasnih 
določil s tem v zvezi ni, saj naša pozitivna zakonodaja tega 
področja ne urejuje. 

Poseben problem v zvezi z varnostjo in zaščito podatkov in 
informacij je zaščita in varovanje prenosa podatkov in infor- 
macij, še zlasti prenos podatkov preko državne meje. To 
vprašanje bi bilo verjetno potrebno reševati z zveznim zako- 
nom, kajti tu ni mogoče dopustiti različnih pristopov v posa- 
meznih republikah. 

Rezultati pregleda obstoječega stanja na področju zaščite 
in varovanja podatkov in informacij kažejo, da je število raču- 
nalniških sistemov v SR Sloveniji še vedno relativno majhno v 
primerjavi z državami, ki so na podobni stopnji razvoja. Glede 
na predviden porast števila računalniških sistemov, v skladu z 
razvojem te tehnologije in svetovnimi trendi, pa je stanje 
skoraj že kritično 

Večina ugotovljenih pomanjkljivosti in anomalij je posle- 
dica pomanjkanja pravnih predpisov in standardov, ki bi celo- 
vito urejali področje zaščite podatkov in varovanje opreme za 
avtomatsko obdelavo podatkov. 

III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL 
ZAKON O ZAŠČITI PODATKOV 

Zakon o zaščiti podatkov naj bi izhajal iz temeljnih načel 
družbenega sistema informiranja, opredeljenih v Zakonu o 
temeljih družbenega sistema informiranja in informacijskem 
sistemu federacije (Ur. list SFRJ št. 68/81) in Zakonu o druž- 
benem sistemu informiranja (Ur. list SRS št. 10-440/83). Pri 
tem gre predvsem za naslednja načela: 

- Načelo, po katerem so podatki in informacije, ki jih zago- 
tavlja družbeni sistem informiranja, javni in pod enakimi z 
zakonom oziroma drugimi predpisi in samoupravnimi sploš- 
nimi akti določenimi pogoji dostopni vsem subjektom. 

- Načelo odgovornosti dajalcev podatkov za njihovo resnič- 
nost, celovitost, pravočasnost in dostopnost ter odgovornost 
uporabnikov za njihovo celovito, dosledno in pravilno upo- 
rabo. S tem je povezano načelo, da se lahko podatki upora- 

bijo le v tiste namene, za katere je namen zbiranja vnaprej 
opredeljen. 

- Načelo, po katerem mora zbiranje in zajemanje podatkov 
temeljiti na zakonu oziroma odloku, izdanem na podlagi za- 
kona, ali na samoupravnem splošnem aktu. To načelo je 
povezano z načelom omejevanja zbiranja podatkov - zbirajo 
se lahko le potrebni podatki in z načelom specifikacije (na- 
mena - podatki se lahko zbirajo samo, če je namen zbiranja 
vnaprej opredeljen. 

- Načelo, po katerem morajo informacijske službe zagoto- 
viti enostavno in hitro dostopnost podatkov, vsem subjektom 
družbenega sistema informiranja. 

- Načelo zaščite in varovanja podatkov. 
- Načelo, po katerem so zaradi varstva osebne svobode in 

zaščite osebnosti ter z ustavo in zakonom zagotovljenih pra- 
vic človeka in občana osebni podatki in informacije predmet 
posebne zaščite. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Izhajajoč iz temeljnega načela, da so podatki in informacije, 

ki se zagotavljajo v družbenem sistemu informiranja, javni in 
pod enakimi pogoji dostopni vsem njegovim subjektom4, je 
potrebno z zakonom ustrezno urediti tudi njihovo zaščito in 
varovanje ter hkrati spoštovanje pravic in svoboščin občanov 
ter drugih subjektov družbenega sistema informiranja. 

Z zakonom naj bi, v skladu z 9. členom zakona o družbenem 
sistemu informiranja, določiti vrste podatkov, ki so predmet 
posebne zaščite in varovanja, način njihove zaščite in varova- 
nja ter ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje njihova 
nepravilna, zlonamerna ali nepooblaščena uporaba, prikriva- 
nje, spreminjanje, uničevanje ali poškodovanje, kakor tudi 
poškodovanje in uničevanje opreme za obdelavo in prenos 
podatkov. Z zakonom naj bi, zaradi varstva osebne svobode in 
zaščite osebnosti ter z ustavo in zakonom zagotovljenih pra- 
vic človeka in občana posebej ščitili vse osebne podatke, 
predmet zaščite po tem zakonu pa naj bi bili še podatki, ki jih 
zakoni in drugi predpisi opredeljujejo kot državno, uradno, 
vojaško ali poslovno tajnost, katerih zloraba ali uničefije bi 
škodovala integriteti družbeno-pravnih oseb ter podatki, ka- 
terih uničenje bi subjektom družbenega sistema informiranja 
povzročilo večje premoženjsko ali nepremoženjsko škodo. 
Zakon naj bi vseboval naslednja poglavja: Splošne določbe, 
Zaščita subjektov družbenega sistema informiranja, Prenos 
podatkov preko državne meje, Nadzor nad izvajanjem zaščit- 
nih ukrepov. • 

Zaščita podatkov naj bi temeljila na načelih družbene sa- 
mozaščite kot celote ukrepov in aktivnosti, ki jih v miru, ob 
naravnih in drugih nesrečah in izrednih razmerah, v neposre- 
dni vojni nevarnosti in v vojni organizirajo in izvajajo subjekti 
družbenega sistema informiranja, v skladu z zakonom o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Zakon naj bi nadalje določil, da podatke, ščitene z zako- 
nom, lahko zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo le poo- 
blaščene informacijske službe5 ter predpisal, da se smejo 
podatki uporabljati le v namene, za katere so zbrani. Zbirajo, 
obdelujejo, hranijo in posredujejo se lahko le tisti podatki, ki 
so nujno potrebni za doseganje namena, v katerega se zbi- 
rajo. 

S tem zakonom seveda ni možno vnaprej določiti nujnega 
obsega podatkov, ki se zbirajo, obdelujejo, hranijo in posre- 
dujejo, temveč bi moralo to biti razvidno iz ciljev, ki se želijo 
doseči s posameznimi raziskavami, oz. iz namena uporabe 
ščitenih podatkov, ki pa mora biti opredeljen z zakonom, 
odlokom ali samoupravnim splošnim aktom že pred začetkom 
zbiranja. 

Zakon naj bi v okviru zaščite subjektov družbenega sistema 
informiranja posebno pozornost namenil varovanju osebnosti 
4 Subjekti družbenega sistema informiranja so po drugem odstavku 2. člena 
zakona o družbenem sistemu iformiranja delavci, delovni ijudje in občani nepo- 
sredno in združeni v temeljne in druge organizacije in njihove asociacije, 
organizirani v krajevnih skupnostih, drugih samoupravih organizacijah in skup- 
nostih, družbenopolitičnih skupnostih, družbeno političnih in drugih družbenih 
organizacijah in društvih. 5 Informacijske službe po 22. členu zakona o družbenem sistemu informiranja so 
OZD, delovne skupnosti, upravni organi in organizacije ter notranje organizacij- 
ske enote oziroma druge oblike organiziranja in izvajanje v OZD, drugih družbe- 
nopravnih oseb ter državnih organih, ki opravljajo dejavnosti družbenega si- 
stema informiranja ter strokovne naloge v zvezi z njihovim razvojem in delova- 
njem. 
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in osebne intigretete delovnega človeka in občana, zato naj bi 
opredelil vse osebne podatke kot predmet posebne zaščite; 
informacijske službe bi lahko drugim subjektom, ki izkažejo 
pravni ali drug utemeljen interes, posredovale le ime in prii- 
mek ter naslov prebivališča občana. Prejemnik bi smel te 
podatke uporabljati samo v skladu z namenom za katerega so 
bili dani. 

Zakon naj bi dopuščal posredovanje ščitenih podatkov le, 
če je to nujno potrebno za zakonito izpolnjevanje nalog, ki so 
v pristojnosti prejemnika podatkov. Informacijska služba, ki 
posreduje ščitene podatke, pa mora od prejemnika zahtevati 
izvajanje vseh potrebnih ukrepov za njihovo zaščito. 

V primeru zbiranja novih podatkov ali nastavitve nove evi- 
dence bi morala informacijska služba objaviti informacije o 
namenu zbiranja podatkov, komu jih namerava posredovati 
ter s tem seznaniti prizadeti krog subjektov družbenega si- 
stema infmiranja. Ob vsakem zbiranju podatkov bi bilo po- 
trebno dajalca podatkov opozoriti na pravno podlago, na 
osnovi katere se podatki zbirajo, če pa te ni, pa na to, da se 
podatki dajejo prostovoljno. 

Vsak subjekt družbenega sistema informiranja naj bi imel 
pravico zvedeti, katere podatke o njem zbira, obdeluje in 
hrani posamezna informacijska služba, če izkaže za to pravi 
interes; v tem primeru lahko zahteva popravek podatkov o 
sebi, če so le-ti netočni; prepreči uporabo podatkov o sebi, 
kadar ni mogoče ugotoviti njihove točnosti, ali ko preneha 
razlog za njihovo hrambo ter zahteva brisanje podatkov o 
sebi, če je bilo njihovo zbiranje nedopustno. V nadaljnjem 
postopku priprave zakona pa bo potrebno tudi določiti, kdo 
odioča o izbrisu podatkov. Kot izjemo naj bi zakon predvide- 
val, da informacijska služba lahko odkloni informacijo, če bi 
le^ta utegnila ogroziti zakonito izpolnjevanje nalog, ki so v 
pristojnosti službe. Ob tem velja opozoriti na to, da lahko ta 
omejitev v posameznih primerih traja le določen čas (npr. le 
med trajanjem kazenskega postopka). 

Za zaščito pravic ali pravnih koristi posameznika, pravnih 
oseb ali drugih strank naj bi zakon predvidel pravna sredstva, 
v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Kot 
prvostopenjski organ določa zakon republiški inšpektorat za 
zaščito podatkov v družbenem sistemu informiranja, kot pri- 
tožbeni organ pa republiški upravni organ v katerega sestavu 
naj bi bil inšpektorat. 

Zakon naj bi določil tudi ukrepe za varovanje objektov6 in 
opreme za obdelavo ter prenos ščitenih podatkov družbenega 
sistema informiranja pred poškodovanjem ali uničenjem in 
predpisal dolžnost informacijske službe, da ščiti podatke pred 
nepooblaščenim pristopom, uporabo, spreminjanjem ali bri- 
sanjem. 

Informacijska služba naj bi zagotovila učinkovito delovanje 
zaščitnih in varovalnih ukrepov med rednim delovanjem kot 
tudi med okvarami računalniške opreme, v času naravnih ali 
drugih nesreč, v izrednih razmerah, med neposredno vojno 
nevarnostjo in v vojni. Pri tem je mišljena zlasti možnost, da se 
vsaj najosnovnejši podatki iz enega računalniškega centra v 
takšnih primerih lahko prenesejo na rezervno lokacijo oz. se 
njihova hramba in obdelava zagotovi v okviru druge informa- 
cijske službe. Informacijske službe naj bi bile dolžne fizično 
varovati računalniške centre, aparaturno in sistemsko pro- 
gramsko opremo, ščititi aplikativno programsko opremo, s 
katero se obdelujejo podatki, ki predstavljajo državno, voja- 

6 Objekti družbenega sistema Informiranja so naprave za avtomatsko obdelavo 
in prenos podatkov, programska oprema in prostori, v katerih se nahajajo te 
naprave oziroma oprema. 

ško ali uradno tajnost, zagotoviti varnost posredovanja in 
• prenosa podatkov ter zahtevati od uporabnikov svojih podat- 

kov ustrezne zaščitne in varovalne ukrepe. Onemogočiti mo- 
rajo nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se 
obdelujejo osebni in drugi ščiteni podatki, nepooblaščeno 
vlaganje, spreminjanje in brisanje podatkov ter preprečiti 
uničevanje ali nepooblaščeno spreminjanje programov. Po 
drugi strani pa bi morale omogočiti naknadno ugotavljanje, 
kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v si- 
stem in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se 
morajo posamezni podatki hraniti po posebnih predpisih. 
Podrobneje naj bi načine in ukrepe za varovanje objektov 
družbenega sistema informiranja uredili s podzakonskimi 
akti. 

Ukrepi, s katerimi informacijska služba zavaruje svoj infor- 
macijski sistem, so praktični postopki fizičnega tehničnega in 
organizacijskega zavarovanja, prilagojeni petrebam in poseb- 
nostim posamezne informacijske službe. Za nadzor nad izva- 
janjem teh ukrepov naj bi zakon določil, da morajo informacij- 
ske službe imeti odgovornega delavca za zaščito in varnost 
podatkov ter opredeliti njegove naloge na tem področju. 

Z zakonom naj bi tudi uredili vprašanje prenosa podatkov 
preko državne meje, pri čemer bi naj razlikoval več vrst 
podatkov, in sicer: podatke, ki jih informacijske službe izme- 
njujejo na podlagi konvencije UNESCO iz I. 1948 in drugih 
meddržavnih sporazumov; podatke, za katere je potrebno 
dovoljenje za pošiljanje preko državne meje ter podatke, ki se 
ne smejo pošiljati preko državne meje. O pošiljanju podatkov 
preko državne meje naj bi informacijske službe obveščale 
pristojni republiški organ. Zakon naj bi tudi izrecno prepove- 
dal prenašanje preko državne rneje tistih apj^kativnih računal- 
niških programov, ki obdelujejo podatke, ki so državna, voja- 
ška ali uradna tajnost. Vendar pa se v zvezi s tem odpira 
vprašanje, ali ne bi bilo primerneje te materije urediti z zvez- 
nim zakonom; gre namreč za vprašanje, ki bi moralo biti 
enotno urejeno v vsej državi. Zato je v varianti predvideno, da 
se črta poglavje »Prenos podatkov preko državne meje«. Tudi 
vprašanje povezave z mednarodnimi informacijskimi sistemi 
bi bilo treba urediti enotno za vso državo. 

Za uveljavitev temeljnih načel zaščite podatkov oz. za nad- 
zor nad izvajanjem tega zakona, drugih predpisov o zaščiti in 
varnosti podatkov ter zaščitnih in varnostnih ukrepov, ki jih s 
svojimi samoupravnimi splošnimi akti določajo delavci v in- 
formacijskih službah, naj bi zakon predvidel ustanovitev po- 
sebnega republiškega inšpektorata za zaščito podatkov v 
družbenem sistemu informiranja. Inšpektorat naj bi deloval v 
sestavu Repub. sekretariata za notranje zadeve. Opravljal naj 
bi zlasti naslednje naloge: izvajal neposredno nadzorstvo nad 
obdelovanjem osebnih in drugih ščitenih podatkov v informa- 
cijskih službah in nad delovanjem varovanih računalniških 
centrov, spremljal in proučeval stanje zaščite in varnosti po- 
datkov ter organiziral akcije za izboljšanje varnostnih ukre- 
pov, sodeloval pri pripravljanju republiških predpisov o zaščiti 
podatkov ter o varovanju računalniških centrov, vodil evi- 
dence o računalniških centrih, ki obdelujejo osebne in druge 
ščitene podatke, o varovanih računalniških centrih in o delav- 
cih, zaposlenih v teh centrih ter opravljal druge naloge, 
določene z zakonom. Z zakonom bi bilo potrebno taksativno 
določiti, katere zadeve zajema inšpekcijsko nadzorstvo na tem 
področju. Kazalo bi tudi proučiti možnost, da bi se te zadeve 
opravljale v okviru ustreznega republiškegaupravnegaorgana, 
ne da bi ustanovili poseben republiški inšpektorat. 

varianta: v okviru Republiškega komiteja za informiranje 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja 

1. Splošne določbe 

1. teza 

S tem zakonom se ureja zaščita subjektov družbenega 
sistema informiranja ter zavarovanje objektov družbenega 

sistema informiranja in določa vrste podatkov, ki so predmet 
posebne zaščite in varovanja, način njihove zaščite in varova- 
nja ter ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje njihova 
nepravilna, zlonamerna ali nepooblaščena uporaba, prikriva- 
nje, spreminjanje, uničevanje ali poškodovanje, kakor tudi 
poškodovanje in uničevanje opreme za obdelavo in prenos 
podatkov. 
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2. teza 
Zaščita podatkov temelji na načelih družbene samozaščite 

kot celote ukrepov in aktivnosti, ki jih v miru, ob naravnih in 
drugih nesrečah in izrednih razmerah v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni organizirajo in izvajajo subjekti .diružbe- 
nega sistema informiranja v skladu z zakonom o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

3. teza 
Z zaščito podatkov sezagotavlja, da zbrani podatki ne bodo 

zlorabljeni oz. uničeni. Ščitijo se: 
- vsi osebni podatki, 
- podatki, ki jih zakoni in drugi predpisi opredeljujejo kot 

državno, uradno, vojaško ali poslovno tajnost, katerih zloraba 
ali uničenje bi škodovala integriteti družbenopravnih oseb, 

- podatki, katerih uničenje bi povzročilo subjektom družbe- 
nega sistema informiranja (večjo) premoženjsko ali nepremo- 
ženjsko škodo. 

4. teza 
Varujejo se prostori in oprema za avtomatsko obdelavo in 

prenos podatkov, navedenih v prejšnji tezi. 

2. Zaščita subjektov družbenega sistema 
informiranja 

5. teza 
Osebne in druge ščitene podatke lahko zbirajo, obdelujejo, 

hranijo in posredujejo le informacijske službe, ki so za to 
pooblaščene z zakonom, odlokom ali samoupravnim sploš- 
nim aktom. 

Podatki se smejo uporabljati le v namene, za katere so 
zbrani.,Namen uporabe osebnih in drugih ščitenih podatkov 
mora biti opredeljen z zakonom, odlokom ali samoupravnim 
splošnim aktom že pred začetkom zbiranja. 

Zbirajo, obdelujejo, hranijo in posredujejo se lahko le tisti 
podatki, ki so nujno potrebni za doseganje namena, v kate- 
rega se zbirajo. 

Informacijska služba je dolžna izbrisati vse podatke, katerih 
hramba je bila nezakonita, informacijska služba je dolžna 
izbrisati tudi tiste osebne in druge ščitene podatke, katerih 
poznavanje ni več potrebno za izpolnjsvanie namena hrambe. 

6. teza 
Informacijska služba, ki opravlja računalniške storitve za 

druge uporabnike, je dolžna ravnati s podatki po navodilih 
uporabnika. 

Informacijska služba iz 1. odstavka te teze ne sme uporab- 
ljati pridobljenih podatkov v druge namene brez soglasja 
uporabnika. 

7. teza 
Posredovanje ščitenih podatkov je dopustno le, če je to 

nujno potrebno za zakonito izpolnjevanje nalog, ki so v pri- 
stojnosti prejemnika. Informacijska služba, ki posreduje šči- 
tene podatke, mora od prejemnika zahtevati izvajanje vseh 
potrebnih ukrepov za njihovo zaščito. 

8. teza 
V primeru zbiranja novih podatkov ali nastavitve nove evi- 

dence mora informacijska služba objaviti informacije o na- 
menu zbiranja podatkov, komu jih namerava posredovati ter s 
tem seznaniti prizadeti krog subjektov družbenega sistema 
informiranja. Informacijske službe s samoupravnimi sploš- 
nimi akti določijo postopek za izdajanje teh informacij. 

Ob vsakem zbiranju podatkov je dajalca podatkov potrebno 
opozoriti na pravno podlago, na podlagi katere se podatki 
zbirajo, oz., če te ni, na to, da se podatki dajejo prostovoljno. 

9. teza 
Vsak subjekt družbenega sistema informiranja ima pravico 

zvedeti, katere podatke o njem zbira, obdeluje in hrani posa- 
mezna informacijska služba, če za to izkaže pravni interes. 

V zvezi s tfem lahko: 
- zahteva popravek podatkov o sebi, če so le-ti netočni, 

- prepreči uporabo podatkov o sebi, kadar ni mogoče 
ugotoviti njihove točnosti, ali ko odpade razlog za njihovo 
hrambo, 

- zahteva brisanje podatkov o sebi, če je bilo njihovo zbira- 
nje nedopustno. 

Informacijska služba odkloni subjektu iz 1. odstavka te teze 
informacijo o njegovih podatkih, ki jih hrani in obdeluje, če bi 
to lahko ogrozilo zakonito izpolnjevanje nalog, ki so v pristoj- 
nosti službe. 

10. teza 
Zaradi varovanje osebnosti in osebne integritete so vsi 

osebni podatki zaščiteni v skladu z določbami tega zakona. 
Informacijske službe lahko drugim subjektom, ki izkažejo 

pravni ali drug utemeljen interes, posredujejo ie ime in prii- 
mek ter naslov prebivališča občana. 

Prejemnik lahko te podatke uporablja samo v skladu z 
namenom, za katerega so bili dani. 

11. teza 
Subjekt DSI, ki meni, da je kršena njegova pravica, dolo- 

čena s tem zakonom, se lahko pritoži na Republiški inšpekto- 
rat za zaščito podatkov v družbenem sistemu informiranja. 

O pritožbah zoper odločbe Republiškega inšpektorata za 
zaščito podatkov v DSI odloča republiški upravni organ, v 
katerega sestavu je inšpektorat. 

3. Varovanje objektov družbenega sistema 
inormiranja 

12. teza 
Informacijska služba, ki zbira, obdeluje in hrani osebne iji 

druge ščitene podatke, mora le-te ustrezno varovati pred 
nepooblaščenim pristopom, uporabo, spreminjanjem in'bri- 
sanjem. 

Informacijske službe v splošnih aktih, ki opredeljujejo nji- 
hovo organizacijo, naloge in delovanje, podrobneje predpi- 
šejo način zaščite podatkov ter druge zaščitne in varovalne 
ukrepe, način zaščite podatkov ter druge zaščitne in varo- 
valne ukrepe, v skladu z določbami tega zakona, kot tudi 
delovne postopke, po katerih morajo ravnati delavci te službe, 
da zagotovijo pravilen potek obdelav podatkov. 

13. teza 
Informacijska služba mora zagotoviti delovanje zaščitnih in 

varovalnih ukrepov med rednim delovanjem, kot tudi med 
okvarami računalniške opreme, med naravnimi ali drugimi 
nesrečami, v izrednih razmerah, med neposredno vojno ne- 
varnostjo in v vojni. 

14. teza 
Informacijske službe so dolžne: 
- fizično varovati računalniške centre, aparaturno in si- 

stemsko programsko opremo, 
- varovati aplikativno programsko opremo, s katero se 

obdelujejo podatki, ki predstavljajo državno, vojaško ali ura- 
dno tajnost. 

- zagotoviti varnost posredovanja in prenosa podatkov, 
- zahtevati od uporabnikov svojih podatkov ustrezne za- 

ščitne in varovalne ukrepe. 

15. teza 
Informacijska služba mora: 
- onemogočiti nepooblaščenim osebam dostop do naprav, 

na katerih se obdelujejo osebni in drugi ščiteni podatki, 
- onemogočiti nepooblaščeno vlaganje, spreminjanje ali 

brisanje podatkov, 
- preprečiti uničevanje ali nepooblaščeno spreminjanje 

programov, 
- omogočiti naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni 

podatki uporabljeni ali vnešeni v sistem, in kdo je to storil, in 
sicer za obdobje, za katero se morajo posamezni podatki 
hraniti po posebnih predpisih. 

16. teza 
Za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega zakona, drugih 
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predpisov o zaščiti in varnosti podatkov, ki jih s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti določajo delavci v informacij- 
skih službah, imenuje informacijska služba odgovornega de- 
lavca za zaščito in varnost podatkov. 

Odgovorni delavec za zaščito in varnost podatkov opravlja 
predvem naslednje naloge: 

- nadzoruje obdelavo in uporabo osebnih in drugih ščite- 
nih podatkov, 

- vodi pregled nad prejemniki rezultatov obdelav osebnih 
in drugih ščitenih podatkov, 

- nadzira pravilno uporabo programov za obdelavo oseb- 
nih in ščitenih podatkov, 

- obvešča in opozarja poslovodne in samoupravne organe 
informacijske službe na pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
področju varovanja in ščitenja podalkov ter varnostni raču- 
nalniških centrov. 

- seznanja delavce informacijske službe z določbami tega 
zakona in drugih predpisov o zaščiti in varnosti podatkov ter 
varovanja računalniških centrov. 

4. Prenos podatkov preko državne meje 
17. teza 

Zaradi opredeljevanja, katere podatke lahko informacijske 
službe pošiljajo preko državne meje, delimo podatke v na- 
slednje skupine: 

- podatki, ki jih informacijske službe izmenjujejo na podlagi 
konvencije UNESCO iz leta 1948 in drugih meddržavnih spo- 
razumov, 

- podatki za katere je potrebno dovoljenje za pošiljanje 
preko državne meje, 

- podatki, ki se ne smejo pošiljati preko državne meje. 
Informacijske službe so dolžne o pošiljanju svojih podatkov 

preko državne meje obveščati pristojni republiški organ. Do- 
voljenje za pošiljanje podatkov iz 3. alinee daje pristojni 
republiški organ. • 

18. teza 
Preko državne meje se ne smejo prenašati tisti aplikativni 

računalniški programi, ki obdelujejo podatke, ki so državna, 
vojaška ali uradna tajnost. 

Varianta: Četrto poglavje (14. in 15. teza) se črta. 

5. Nadzor nad izvajanjem zaščitnih ukrepov 

19. teza 
Nadzor nad izvajanjem tega zakona, drugih predpisov o 

zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja ter zaščit- 
nih in varnostnih ukrepov, ki jih s svojimi splošnimi samou- 
pravnimi akti določajo delavci v informacijskih službah, 
opravlja Republiški inšpektorat za zaščito podatkov v družbe- 
nem sistemu informiranja, ki se ustanovi v sestavu Republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve (varianta: RK za infor- 
miranje). 

Republiški inšpektorat: 
- izvaja nadzorstvo nad obdelovanjem osebnih in ščitenih 

podatkov v informacijskih službah in nad delovanjem varova- 
nih računalniških centrov, 

- sodeluje pri pripravljanju osnutkov republiških predpisov 
o zaščiti podatkov ter o varovanju računalniških centrov, 

- pripravlja organizacijske in tehnične nasvete o izvajanju 
predpisov s področja zaščite varnosti podatkov ter varovanje 
računalniških centrov, 

- spremlja in proučuje stanje zaščite podatkov ter organi- 
zira akcije za izboljšanje varnostnih ukrepov, 

- ureja vprašanja v zvezi s soglasji za mednarodno izme- 
njavo osebnih in drugih ščitenih podatkov, 

- ureja vprašanja v zvezi s soglasji za obdelavo osebnih ali 
drugih ščitenih podatkov v računalniških centrih in samo 
obratovanje varovanih računalniških centrov, 

- vodi evidence računalniških centrov, ki obdelujejo osebne 
in druge ščitene podatke in varovanih računalniških centrov 
ter evidence delavcev, zaposlenih v teh centrih, 

- pripravlja letna in druga poročila ter informacije o stanju 
na področju zaščite in varnosti podatkov ter varovanja raču- 
nalniških centrov in o dejavnosti inšpekcijskega nadzorstva v 
republiki, 

- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom. 

6. Kazenske določbe 
7. Prehodne določbe 
8. Končne določbe 

PREDLOG ZAKONA 

o kulturno umetniških dejavnostih in o 

posredovanju kulturnih vrednot (ESA-232) 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na 104. seji dne 
8. decembra 1983 določil be- 
sedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O 
KULTURNO UMETNIŠKIH DE- 
JAVNOSTIH IN O POSREDO- 

VANJU KULTURNIH VRE- 
DNOT, 

ki vam ga pošiljamo v obrav- 
navo na podlagi prve alinee 
210. člena,. 261. in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je na podlagi 85. čle- 
na poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles 

sodelovala: 
~ Matjaž KMECL, član Izvrš- 

nega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za kul- 
turo, 'i 9ir : 

- Jože HUMER, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo. 

I. Temeljne določbe 

1. člen 
Kulturnoumetniške dejavnosti in dejavnosti po- 

sredovanja kulturnih vrednot po tem zakonu so 
priprava in izvedba umetniških in drugih kulturnih 
prireditev; organizacijska priprava in izvedba takih 
prireditev; razstavljanje, posojanje in prodaja likov- 
nih del; proizvodnja, posojanje in javno predvajanje 
filmov, radijskih in televizijskih kulturnih oddaj, ter 
posredniški posli med organizatorji in izvajalci kul- 
turnih prireditev (v nadaljnjem besedilu: kulturnou- 
metniške in posredovalne dejavnosti). 

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so posebnega 
družbenega pomena. 

2. člen 
Določbe tega zakona veljajo za kulturnoumetni- 

ške in posredovalne dejavnosti, kadar jijj kot svojo 
glavno ali registrirano stransko dejavnost opravlja 
organizacija združenega dela (v nadaljnjem besedi- 
lu: kulturna organizacija). 

Določbe tega zakona veljajo tudi za druge druž- 
bene in civilne pravne osebe in za občane, kadar ta 
zakon tako določa. 

II. Kulturne organizacije 

3. člen 
Kulturna organizacija, ustrezno svoji dejavnosti, 

zlasti: 

OPOMBE: 
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OPOMBE: - vzpodbuja umetniško ustvarjalnost in omogoča 
kulturnim delavcem uveljavljanje v javnosti, 

- skrbi za dostopnost kulturnih vrednot obča- 
nom, 

- vzbuja zanimanje občanov za kulturo, prispeva 
k njihovi kulturni vzgoji in k razvoju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, 

- redno in načrtno sodeluje z vzgojnoizobraže- 
valnimi organizacijami pri njihovem kulturno- 
vzgojnem delu, 

- uveljavlja umetniške dosežke Slovencev ter pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti v dru- 
gih republikah in avtonomnih pokrajinah v SFRJ in 
v tujini. 

Kulturne organizacije, ki pripravljajo in izvajajo 
umetniške in druge kulturne prireditve, opravljajo 
naloge iz prejšnjega odstavka s svojimi umetniški- 
mi ansambli in s posameznimi umetniškimi ustvar- 
jalci, samostojno, v skupnih projektih z drugimi 
kulturnimi organizacijami ali v sodelovanju z njimi. 

4. člen 
V elaboratu o družbenoekonomski in kulturnopo- 

litični upravičenosti ustanovitve kulturne organiza- 
cije morajo biti navedeni, odvisno od dejavnosti in 
nalog, ki jih bo opravljala, tudi podatki o tem, 

- ali se ta dejavnost in naloge po vsebini in 
obsegu skladajo s planom ali s predvidevanji raz- 
voja na področju oziroma območju, 

- ali opravljanje te dejavnosti ni mogoče uspeš- 
neje in bolj gospodarno zagotoviti v obstoječih 
organizacijah, z njihovo krepitvijo, povezovanjem 
ali sodelovanjem. 

5. člen 
Ustanovitelj podrobneje določi, katere kulturnou- 

metniške ali posredovalne dejavnosti iz 1. člena 
tega zakona bo kulturna organizacija opravljala in v 
kakšnem obsegu. 

6. člen 
Preden ustanovitelj sprejme elaborat iz 4. člena 

tega zakona, si mora od kulturnih skupnosti na 
območju, na katerem bo organizacija zadovoljevala 
kulturne potrebe občanov, priskrbeti soglasje o 
upravičenosti njene ustanovitve. Kulturne skupno- 
sti dajo soglasje, če ustanovitev ustreza zahtevam 
iz 4. člena tega zakona. 

7. člen 
Kulturna organizacija lahko začne z delom, ko 

republiški upravni organ, pristojen za kulturo, ugo- 
tovi, da so zagotovljeni: 

- potrebni kadri za opravljanje kulturnoumetni- 
ških, drugih strokovnih in tehničnih nalog, 

- finančna sredstva za začetek dela in za delova- 
nje vsaj v enem srednjeročnem obdobju, 

- ustrezni prostori za pripravljanje in izvajanje 
prireditev ter za občinstvo, 

- tehnična oprema, ki omogoča sodobno in 
uspešno tehnologijo dela. 

Podrobnejša določila o pogojih iz prejšnjega od- 
stavka izda republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo. 

8. člen 
Ustanovitelj daje soglasje k statutu kulturne or- 

ganizacije, potrdi pa ga izvršni svet skupščine obči- 
ne, na območju katere ima organizacija svoj sedež, 
razen kadar je ustanovitelj družbenopolitična skup- 
nost. 

9. člen 
Določbe 6. do 8. člena tega zakona se primerno 

uporabljajo tudi pri razširitvi dejavnosti organizaci- 
jo združenega dela dela s katero od dejavnosti iz 1. 
člena tega zakona. 

10. člen 
Organ upravljanja kulturne organizacije je svet. 

Svet kulturne organizacije sestavljajo delegati 
delavcev, v zadevah posebnega družbenega pome- 
na pa tudi delegati organov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, usta- 
novitelja in uporabnikov, ki imajo dolgoročen inte- 
res za delo organizacije; v organizacijah, ki se uk- 
varjajo s proizvodnjo filmov, tudi delegati filmskih 
delavcev; v organizacijah, ki se ukvarjajo s posre- 
dniškimi posli med organizatorji in izvajalci kultur- 
nih prireditev, tudi delegati izvajalcev kulturnih pri- 
reditev; v organizacijah, ki se ukvarjajo z razstavlja- 
njem, posojanjem in prodajo likovnih del, pa tudi 
delegati likovnih ustvarjalcev (v nadaljnjem besedi- 
lu: delegati družbene skupnosti). 

Število delegatskih mest v svetu ter organe, orga- 
nizacijo in uporabnike, ki delegirajo delegate v svet, 
določa statut kulturne organizacije. 

11. člen 
Vsi delegati iz 10. člena tega zakona odločajo 
- o predlogu statuta, 
- o sprejemanju drugih samoupravnih splošnih 

aktov, razen tistih, ki urejajo delitev dela dohodka, 
namenjenega za osebno in skupno porabo, in de- 
lovna razmerja, 

- o kulturnoumetniški usmeritvi in o Jetnih reper- 
toarnih načrtih, 

- o razvojnih programih in o razširitvi prostorskih 
in tehničnih zmogljivosti, 

- o predlogih smernic za pripravo plana, 
- o predlogih elementov za sklepanje samou- 

pravnih sporazumov o sklepanju planov organiza- 
cije ter dogovorov o temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti in o planu kulturne organizacije, 

- o letnem delovnem načrtu in zaključnem po- 
ročilu, 

- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka, 
- o finančnem načrtu in zaključnem računu, 
- o okvirnem določanju cen storitev, 
- o določanju elementov in okvirov za povračila 

za kulturnoumetniške storitve in za umetniška dela, 
ki jih organizacija posreduje, 

- o višini plačil neposrednih uporabnikov, 
- o načelih in merilih kadrovske politike ter o 

njenem izvajanju, o imenovanju in razrešitvi ter o 
volitvah in odpoklicu poslovodnih in izvršilnih or- 
ganov ter delavcev s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi, 

- o ukrepih za zavarovanje dokumentarnega gra- 
diva in drugih vrednosti pred uničenjem, poškodo- 
vanjem in odtujitvijo v izrednih razmerah, neposre- 
dni vojni nevarnosti ali vojni ter ob naravnih in 
drugih hudih nesrečah, 

- o drugih zadevah, določenih z zakonom. 

12. člen 
Odločitev o zadevah iz prejšnjega člena je spreje- 

ta, če so jo z ločenim glasovanjem sprejeli v ena- 
kem besedilu delegati delavcev in delegati družbe- 
ne skupnosti; pri čemer morajo v zadevah iz 3., 5., 
7. in 9. alinee prejšnjega člena sprejeti odločitev 
posebej z ločenim glasovanjem: 

- v organizacijah, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
filmov, delegati filmskih delavcev, 

- v organizacijah, ki se ukvarjajo s posredniškimi 
posli med organizatorji in izvajalci kulturnih prire- 
ditev, delegati izvajalcev kulturnih prireditev, 

- v organizacijah, ki se ukvarjajo z razstavljanjem, 
posojanjem in prodajo likovnih del, delegati likov- 
nih ustvarjalcev. 

Če soglasje iz prejšnjega odstavka ni doseženo, 
opravi svet usklajevalni postopek, ki ga določa sta- 
tut kulturne organizacije. 
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OPOMBE: 13 ć,en 

Določbe 10. in 12. člena tega zakona ne veljajo za 
kulturno organizacijo, ki opravlja kot glavno dejav- 
nost drugo družbeno dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. V organu upravljanja take organiza- 
cije mora sestav delegatov družbene skupnosti 
ustrezati tudi kulturnoumetniški ali posredovalni 
dejavnosti, ki jo opravlja, način odločanja pa pravi- 
cam filmskih delavcev, izvajalcev kulturnih priredi- 
tiev oziroma likovnih ustvarjalcev iz 12. člena tega 
zakona. 

14. člen 
Svet kulturne organizacije ima za dajanje mnenj 

o vprašanjih kulturnoumetniškega programa stro- 
kovno svetovalno telo (v nadaljnjem besedilu: pro- 
gramski svet). Člane programskega sveta izbere 
svet izmed delavcev organizacije in drugih kultur- 
nih delavcev. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za kinema- 
tografe. 

Individualni poslovodni organ oziroma predsed- 
nik kolektivnega poslovodnega organa ter umetni- 
ški vodja oziroma delavci, ki so zadolženi za načrto- 
vanje kulturnoumetniškega programa, imajo pravi- 
co in dolžnost sodelovati pri delu programskega 
sveta. 

15. člen 
Programski svet v skladu s sprejeto kulturnou- 

metniško usmeritvijo organizacije in na temelju 
predlogov njenega umetniškega vodje oziroma 
programske službe daje svetu organizacije mnenja 
o vprašanjih kulturnoumetniškega programa za po- 
samezno leto, sezono ali drugo zaokroženo obdob- 
je dela organizacije. 

Umetniški vodja oziroma programska služba sa- 
mostojno pripravita programske predloge, preden 
svet organizacije odloča o njih, mora obravnavati 
mnenje programskega sveta. 

Programski svet mora biti obveščen o odločitvah 
sveta glede vprašanj, o katerih je dal svoje mnenje. 

16. člen 
Kulturna organizacija, ki opravlja več dejavnosti 

iz 1. člena tega zakona ali ki opravlja dejavnost na 
več področjih (gledališkem, glasbenem, plesnem, 
likovnem itd.), ima lahko namesto enega več pro- 
gramskih svetov. 

17. člen 
Sveti kinematografov v Sloveniji imajo skupen 

programski svet, ki na enoten način ocenjuje filme, 
namenjene javnemu predvajanju. 

Kinematografi morajo pri najavljanju filmskih 
predstav navajati oceno, ki jo je filmu dal skupni 
programski svet. 

18. člen 
»V primerih, ko je to potrebno za razvoj kultur- . 

noumetniških in posredovalnih dejavnosti, za do- 
stopnost kulturnih vrednot oziroma za gospodarno 
rabo sredstev, morajo kulturne organizacije opravi- 
ti postopek medsebojnega usklajevanja osnutkov 
svojih letnih delovnih načrtov, preden o njih odlo- 
čajo. Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije odlo- 
či, katere kulturne organizacije morajo med seboj 
opraviti ta postopek.« 

19. člen 

Delo kulturne organizacije je javno. 
Organizacija predstavi javnosti osnutek ovredno- 

tenega delovnega programa za naslednje leto, us- 
klajenega po določbah prejšnjega člena, in ga ute- 
melji, pri tem pa posebej navede, katere dele pro- 
grama načrtuje skupaj z drugimi kulturnimi organi- 

zacijami ali v sodelovanju z njimi; obvešča javnost o 
temeljnih sestavinah svojega kulturnoumetniškega 
in posredovalnega dela in o zanimanju občanov za 
to delo; obvešča javnost o svojem delovanju v dru- 
gih republikah in v avtonomnih pokrajinah v SFRJ 
in o svojih mednarodnih stikih. 

Način obveščanja javnosti podrobneje določa 
statut organizacije. 

20. člen 
Kulturna organizacija najavlja, propagira in po- 

jasnjuje kulturne prireditve v slovenščini, na ob- 
močju, ki je s statutom občine določeno kot naro- 
dnostno mešano, pa tudi v italijanščini oziroma 
madžarščini. Filme predvaja v slovenščini ali s slo- 
venskimi podnaslovi. 

Izjeme od določb prvega odstavka lahko dovoli 
republiški upravni organ, pristojen za kulturo. 

21. člen 
Dokumentarno gradivo kulturne organizacije ob- 

sega tudi gradivo o nastajanju umetniške ali druge 
kulturne prireditve, o pomembnejših prireditvah pa 
tudi posnetek na ustreznem nosilcu zvoka in slike. 
To dokumentarno gradivo je treba trajno hraniti in 
mora biti dostopno za potrebe kulturne vzgoje in 
raziskovanja. 

III. Delovna razmerja 

22. člen 
Poleg del in nalog delavcev s posebnimi poobla- 

stili in odgovornostmi lahko kulturna organizacija s 
samoupravnim splošnim aktom določi tudi poseb- 
no pomembna dela oziroma naloge pri umetniški 
pripravi in izvedbi kulturnoumetniških prireditev 
(režija, koreografija, dirigiranje, vodenje instrumen- 
talnih skupin v simfoničnem orkestru ipd.), za 
opravljanje katerih bodo delavci izbrani, in čas, za 
katerega bodo izbrani. 

23. člen 
V delovni čas umetniških ustvarjalcev in drugih 

članov umetniškega ansambla se šteje tudi čas, ki 
jim je potreben, da se samostojno pripravljajo na 
opravljanje svojih del in nalog v kulturni organiza- 
ciji. 

V Kulturni skupnosti Slovenije se uporabniki in 
izvajalci sporazumejo o sestavinah delovnega časa 
iz prejšnjega odstavka za posamezne kulturne de- 
javnosti. V skladu s tem kulturna organizacija s 
samoupravnim splošnim aktom o delovnih razmer- 
jih določa primere uporabe te določbe in koliko 
časa potrebujejo delavci za samostojno pripravo na 
opravljanje posameznih del in nalog. 

24. člen m 

Če je v letnem delovnem načrtu kulturne organi- 
zacije predvideno sodelovanje z drugo kulturno 
organizacijo, s šolo, kulturnimi društvi ali drugo 
organizacijo, šteje»v delovni čas delavca kulturne 
organizacije tudi čas njegovega delovanja v takih 
organizacijah. 

25. člen 
Svet kulturne organizacije lahko sklene, da bodo 

kulturne prireditve tudi ob praznikih SFRJ in ob 
praznikih SR Slovenije, ki so z zakonom določeni 
kot dnevi, ko se ne dela. Delo na te dni se pri 
odmerjanju pravic delavcev pri delu in iz dela šteje 
za poseben delovni pogoj. 
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IV. Druge določbe za posamezne vrste 
kulturnih organizacij 

26. člen 
Kulturna organizacija, ki se ukvarja s posredni- 

škimi posli med organizatorji in izvajalci kulturnih 
prireditev, ne sme izvajalcu odreči svojih posredni- 
ških storitev, razen če njegova prireditev ne ustreza 
kulturnoumetniški usmeritvi organizacije. 

Kulturna organizacija iz prejšnjega odstavka ne' 
more svojih storitev pogojevati s tem, da bi bila 
izključen posrednik prireditev za nekega organiza- 
torja ali izvajalca. 

27. člen 
Kulturna organizacija, ki se ukvarja s posredni- 

škimi posli ali z organizacijsko pripravo in izpeljavo 
kulturnoumetniških prireditev, se mora pri obliko- 
vanju cene izvajalčeve storitve ali pri določanju 
nadomestila zanjo ravnati po merilih, sprejetih v 
kulturni skupnosti. 

Merila za določanje cene posredniških poslov ali 
organiziranja kulturnoumetniških prireditev določi- 
jo uporabniki in izvajalci v kulturnih skupnostih. 

28. člen 
Kulturna organizacija za posojanje filmov oprav- 

lja tudi tele naloge: 
- pripravlja in objavlja strokovna gradiva o filmih, 

ki so na posodo v Jugoslaviji, 
- opravlja za kinematografe v SR Sloveniji sveto- 

valne in usklajevalne posle v zvezi z oblikovanjem 
filmskih programov in z njihovim uresničevanjem, 

- nudi drugim organizacijam za posojanje filmov 
podnaslavljanje ali sinhronizacijo filmov v sloven- 
ščini ter poskrbi za reklamno in propagandno gra- 
divo o filmih v slovenščini. 

V. Drugi nosilci dejavnosti 

29. člen 
Civilna pravna oseba in občan se ne smeta za 

plačilo samostojno ukvarjati s posredniškimi posli 
med organizatorji in izvajalci kulturnih prireditev. 

Ne glede na določilo prvega odstavka lahko kul- 
turno društvo za plačilo posreduje prireditve svojih 
članov. 

Civilna pravna oseba in občan se ne smeta za 
plačilo samostojno ukvarjati s posojanjem filmov. 

Civilna pravna oseba, ki ni kulturno društvo, in 
občan se ne smeta za plačilo samostojno ukvarjati z 
javnim predvajanjem filmov. 

Civilna pravna oseba, ki ni kulturno društvo, in 
občan se lahko za plačilo samostojno ukvarjata z 
organizacijsko pripravo in izpeljavo kulturnih prire- 
ditev ali z razstavljanjem, posojanjem in prodajo 
likovnih del, če si za to pridobita soglasje kulturne 
skupnosti iz 6. člena tega zakona. 

3 C. člen 
Določbe 2. odstavka 17. člena, 20. člena in 1. 

odstavka 27. člena tega zakona veljajo za vse druž- 
bene in civilne pravne osebe in za občane, kadar v 
mejah zakona opravljajo kulturnoumetniške in po- 
sredovalne dejavnosti. Samoupravni sporazum o 
svobodni menjavi dela, ki ga v kulturni skupnosti 
sklene društvo ali druga civilna pravna oseba za 
pomembnejši obseg kulturnoumetniške ali posre- 
dovalne dejavnosti, določa tudi: 

- kako bo izvajalec omogočal občanom izražati 
interese za njihovo dejavnost, 

- katere naloge iz 3. člena tega zakona mora pri 
svoji dejavnosti izpolnjevati in kako, 

- ali mora oblikovati programsko svetovalno telo, 
- s katerimi kulturnimi organizacijami mora opra- 

viti postopek usklajevanja osnutka delovnega načr- 
ta, preden o njem odloča pristojni organ, in 

- kako mora zagotavljati javnost svojega delova- OPOMBE: 
nja. 

31. člen 
Tuj filmski producent lahko snema v SR Sloveniji 

filme le v sodelovanju s kulturno organizacijo iz 
SFRJ in z dovoljenjem republiškega upravnega or- 
gana, pristojnega za kulturo. 

VI. Kazenske določbe 
32. člen 

Z denarno kaznijo 1.000 din do 50.000 din se 
kaznuje kulturna organizacija, če: 

1. ne navaja ocene programskega sveta, ko na- 
javlja filmsko predstavo (2. odstavek 17. člena); 

2. odloča o delovnem načrtu, preden opravi po- 
stopek medsebojnega usklajevanja osnutkov de- 
lovnih načrtov, pa bi ga morala opraviti (18. člen); 

3. ne predvaja filma v slovenščini ali s slovenski- 
mi podnaslovi ter ne najavlja, ne propagira in ne 
pojasnjuje kulturne prireditve v slovenščini, čeprav 
nima dovoljenja iz drugega odstavka 20. člena (1. 
odstavek 20. člena); 

4. ne najavlja, ne propagira in ne pojasnjuje kul- 
turne prireditve tudi v italijanščini in madžarščini na 
območju, ki je s statutom občine določeno kot 
narodnostno mešano območje, čeprav nima dovo- 
ljenja iz 2. odstavka 20. člena (1. odstavek 20. člena; 

5. ne dokumentira, ne hrani trajno ali ne omogo- 
ča dostopa do dokumentarnega gradiva o umetni- 
ški ali drugi kulturni prireditvi (1. in 2. odstavek 21. 
člena); 

6. odreče izvajalcu kulturnih prireditev svoje po- 
sredniške storitve ali jih veže na pogoj, da bi bila 
izključen posrednik prireditev za nekega organiza- 
torja ali izvajalca (26. člen); 

7. ne ravna pri oblikovanju cene izvajalčeve sto- 
ritve ali pri določanju nadomestila zanjo po merilih, 
sprejetih v kulturni skupnosti (1. odstavek 27. 
člena); 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katere- 
ga od prekrškov iz prejšnjega odstavka. 

33. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek tuj filmski producent, ki snema 
v SR Sloveniji film, ne da bi sodeloval z domačo 
kulturno organizacijo in brez dovoljenja republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za kulturo. 
(31. člen). 

VII. Prehodne in končne določbe 
34. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, 
izda izvršilni predpis iz 7. člena tega zakona v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

35. člen 
Kulturne organizacije uskladijo svojo organizira- 

nost, registracijo, samoupravne splošne akte in de- 
lovanje z določbami tega zakona v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. 

36. člen 
Določbo 18. člena tega zakona začno kulturne 

organizacije iz tega zakona uporabljati najkasneje 
pri pripravi delovnih načrtov za 1986. leto. 

37. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata 

veljati Zakon o poklicnih gledališčih (Uradni list 
SRS, št. 23/57 in 11/65) Zakon o filmu (Uradni list 
SRS, št. 4/74). 

38. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
Zbori Skupščine SR Slovenije, tudi skupščina Kulturne 

skupnosti Slovenije, so 11. maja letos po vnovični obravnavi 
sprejeli osnutek zakona o kulturnoumetniški dejavnosti in o 
posredovanju kulturnih vrednot, in naročili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije pripraviti predlog zakona. 

Načelni dvomi o tem, ali je zakon potreben, ali zajema prave 
dejavnosti s pravimi vsebinami, ali ni pravzaprav izraz nezau- 
panja v umetniške kolektive, oziroma ali celo ne posega v 
svobodo umetniškega ustvarjanja, so bili odpravljeni že v 
drugi fazi zakonodajnega postopka, saj so skupščinski zbori 
dvakrat obravnavali osnutek zakona. Ostala pa so naročila 
pripravijalcu, naj opusti določbe, ki niso zakonske narave ali 
pa jih zakonodaja že vsebuje; naj ustrezno vgradi kulturne 
interese italijanske in madžarske narodnosti; pripravi naj 
osnutke napovedanih podzakonskih predpisov in prikaz ma- 
terialnih nasledkov novih zakonskih zahtev. Kot pripombo 
splošnejše narave je mogoče iz razprave o osnutku izluščiti še 
to, naj bo iz besedila zakona (in iz obrazložitve) jasno, koliko 
velja neposredno ali posredno tudi za kulturna društva. Veliko 
pripomb in opozoril, pomislekov, a tudi nasprotujočih si opre- 
delitev, se nanaša na posamezne člene. Zaradi tega je Skup- 
ščina SRS tudi naročila, naj predlagatelj pripravi delovno 
gradivo za predlog in ga predloži v obravnavo zakonodajno- 
pravni komisiji in medzborovski 'skupini delegatov za vpraša- 
nja kulture. Ti dve in nato še komisija za narodnosti so 
delovno gradivo obravnavale v oktobru in začetku novembra 
letos. Predlog je pripravljen v skladu z opredelitvami ali naro- 
čili teh teles. V njem ni določb, ki bi jih zakonodajno pravna 
komisija v doslejšnji obravnavi ocenila kot pravno-sistemsko 
nesprejemljive, pa tudi ne takih, ki bi bile v doslejšnjih dele- 
gatskih razpravah ocenjene kot kulturnopolitično ali drugače 
neustrezne. Nekaj določb (17., 18. 20/2 člen), v katerih je bilo 
v drugi fazi zakonodajnega postopka več pomislekov in de- 
loma tudi različnih razumevanj, je predlagatelj po vnovičnem 
preučevanju deloma preformulira/, hkrati pa jih podrobneje 
obrazlaga in utemeljuje. 

Kako so upoštevane načelne pripombe, obrazlagamo naj- 
prej ob posameznih določbah zakona hkrati s pripombami 
nanjo. Opuščena pa so nekatera pojasnila, s katerimi sta se 
zakonodajno-pravna komisija in medzborovska skupina dele- 
gatov že zadovoljili, ko sta obravnavali delovno gradivo za 
predlog zakona. 

Od temeljnih določb so štirje členi osnutka in še en odsta- 
vek opuščeni v skladu z opozorili zakonodajno-pravne komi- 
|sije. 

V poglavju o kulturnih organizacijah je sedanji 3. člen 
preformuliran v skladu s pripombami nekaterih delegatov, 
»akonodajno-pravne komisije, medzborovske skupine, in ko- 
nisije za narodnosti. Drugi odstavek, čeprav je zgolj instruk- 
tivne narave, kot opozarja zakonodajno-pravna komisija, je 
hranjen iz kulturno političnih razlogov in v skladu s stali- 

ščem medzborovske skupine ter sveta za kulturo pri RK SZDL. 
Sedanji 6. člen je nekoliko spremenjen v skladu s pripombo 

nedzborovske skupine. 7. člen je tista varianta 11. člena 
osnutka, za katero se je opredelila večina delegatov in ki 
istreza tudi zakonodajni ureditvi drugih področij kulture. 10. 
'■len je formuliran v smiselni povezavi z 12. členom. Zamisel o 
losebnem položaju delegatov filmskih delavcev, izvajalcev 
lulturnih prireditev in likovnih ustvarjalcev v sedanjem 12. 
ilenu je obravnaval tudi Družbeni svet za vprašanja družbene 
ireditve in ugotovil, da je sistemsko sprejemljiva in priporoč- 
jiva. Zadeve, o katerih naj ti delegati glasujejo posebej, so 
zbrane širše kot v osnutku, kar ustreza večini predlogov v 
■azpravi o osnutku in o delovnem gradivu za predlog. 13. člen 
ie preformuliran tako, da po eni strani izključuje opravljanje 
kulturnoumetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih vre- 
dnot kot registrirane stranske dejavnosti v organizacijah 
[združenega dela, katerih glavna dejavnost ni družbena dejav- 
nost, po drugi strani pa zagotavlja uveljavljanje posebnega 
položaja izvajalcev (iz 12. člena) tudi v kulturnih organizaci- 
jah, ki tisto dejavnost opravljajo kot registrirano stransko 
dejavnost - to pa je v današnjih razmerah zelo pretežno! 

V drugem odstavku 15. člena je dodana določba, ki po- 
udarja samostojnost umetniškega vodje nasproti program- 
skemu svetu. 16. člen je preformuliran. 

Določbe o skupnem programskem svetu kinematografov 
(17. člen) so skrčene zlasti tako, da je opuščena napoved 
podzakonskega predpisa, kar pomeni, da so izvedbena vpra- 
šanja prepuščena dogovoru kinematografov. Sicer pa zahte- 
vata obe določbi, zlasti drugi odstavek tole utemeljitev: 

Skupen programski svet je na tem področju edina tehnično 
izvedljiva izpeljava zamisli o programskem svetu. Poudarjena 
in organizirana skrb za programska vprašanja pa je prav v 
reproduktivni kinematografiji najbolj potrebna. 

Mreža slovenske kinematografije je sestavljena iz 18 kine- 
matografskih organizacij združenega dela s 50 kinematograf- 
skimi dvoranami ter iz približno 120 kinematografov, ki jih 
upravljajo predvsem kulturna društva. Ti delujejo v krajih, kjer 
je sicer kulturna ponudba pičla. Prav njim je programsko 
svetovanje najbolj potrebno. Vsi ti mali kinematografi niso 
med seboj prav nič povezani. Kulturne skupnosti se z njiho- 
vimi finančnimi in programskimi vprašanji ne ukvarjajo. V 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih kinematografi 
sploh skorajda ne sežejo. 

Objavljanje ocen skupnega programskega sveta bi bilo to- 
rej obvezno in celo sankcionirano, ocena sama pa ne bi 
mogla imeti nobenih neposrednih nasledkov ne za kinemato- 
graf ne za distributerja ne za koga tretjega. Bila pa bi drago- 
cen, čeprav ne povsem objektiven in zato tudi ne kategoričen 
vrednostni programski napotek najprej svetu kinematografa, 
ko se odloča o repertoarnih potezah, nato občanu, ko se 
odloča o obisku kinopredstave (in slednjič do neke mere 
kulturni skupnosti, ko bi presojala, usmerjala in morda tudi 
podpirala kulturno komponento dejavnosti kinematografa). 

Kinematografske OZD, povezane v splošnem združenju ki- 
nematografije, bi lahko bolj ali manj dosledno objavljanje 
ocen dosegle tudi z ustreznim samoupravnim aktom, ki bi ga 
sklenile med seboj. Za vse ostale predvajalce tega ni mogoče 
upati! 

Časopisna kritika zajema komajda manjši del tistih filmov, 
ki jih predvajajo v kulturnih središčih, kinematografske bere, v 
odmaknjenih krajih se niti ne dotakne. Časopisna kritika in 
obvezno objavljena ocena programskega sveta se nikakor ne 
bi izključevali, kakor se na primer tudi dve kritiki istega filma 
ne. Se najmanj bi objavljena ocena komu zapovedovala ali 
prepovedovala obisk filmov. Ocena strokovnega telesa, ka- 
kršno je programski svet, ni in ne more biti nič več kot mnenje 
njegovih članov o priporočljivosti ali nepriporočljivosti ne- 
kega filma. Vsa avtoriteta take ocene je torej v strokovni 
zanesljivosti, ki jo kdo priznava članom programskega sveta. 

Predlagatelj prilaga načrt sporazuma med kinematografi o 
ustanovitvi in delovanju skupnega programskega sveta ter o 
rabi njegovih ocen (priloga 1), ki ga je pripravil kot pomoč 
kinematografom za njihovo medsebojno sporazumevanje. 

O delovni, organizacijski, in finančni zahtevnosti zamisli pa 
pokaže primerjalni predračun, (priloga 2), da ne "gre za neso- 
razmerne nove zahteve. 

Po vsem tem predlagatelj ostaja tudi pri predlogu, od kate- 
rega si - v povezavi z drugimi novostmi, zlasti tistimi v 28. 
členu - tudi delavci kinematografov obetajo vsaj vzpodbudo 
za izboljšanje razmer v tej dejavnosti in njenega položaja, in 
za katero se odločno zavzema tudi svet za kulturo pri RK 
SZDL. 

Določba o ustvarjanju prihodka je opuščena. 
Določbe o obveznem vnaprejšnjem usklajevanju osnutkov 

delovnih načrtov za nekatere kulturne organizacije (18. člen) 
so nekoliko skrčene in preformulirane. Za take procesno 
planske določbe (letni delovei načrt je izvedbeni planski akt, 
predvideva ga tudi 7. alinea 11. člena) je, ko gre za osebke ter 
zakona, več posebnih razlogov. 

Najočitnejši so razlogi, ki vežejo slovenska dramska gledali- 
šča z RTV, Viba filmom in Cankarjevim domom. Vse te OZD 
načrtujejo gledališke uprizoritve, radijske drame, televizijske 
dramske oddaje, snemanje televizijskih filmov, snemanje ce- 
lovečernih filmov - igralske ansamble pa imajo samo gledali- 
šča. Z druge strani je televizijski prenos učinkovita in nepo- 
grešljiva oblika dostopnosti gledališke predstave širokemu 
krogu občanov. Usodno bi morali biti med seboj povezani tudi 
organizacija za proizvodnjo filmov in organizacija za distribu- 
cijo filmov. Poenoteno načrtovanje razstavnih dejavnosti bi 
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pomnožilo učinkovitost te dejavnosti in omogočilo njen kvali- 
teten skok. 

Vendar v praksi vse doslej ni usklajevanja pri načrtovanju, 
ne med tistimi kulturnimi organizacijami, ki so vezane na 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupnostih, še manj med 
tistimi, ki pretežno ali v celoti pridobivajo prihodek zunaj 
kulturnih skupnosti (RTV, Vesna film). 

Skupščina je s predlogom za izdajo zakona sprejela tudi 
temeljno načelo: skupno ali usklajeno delovanje in sodelova- 
nje nosilcev teh dejavnosti je pogoj za njihovo uspešnost in 
racionalnost in zato -zaradi splošnega družbenega interesa - 
njihova dolžnost. 

Prav faza snovanja delovnih načrtov je za usklajevanje in 
skupno delo odločilna; ko je vsaka od organizacij sprejela 
svoj delovni načrt, je prepozno usklajevati. 

Drugih in natančnejših določb o planiranju na področjih, ki 
jih zajame predlog zakona ne vsebuje, ker ob obstoječi plan- 
ski zakonodaji praksa doslej ni izkazala potrebe po tem, 
spričo različnosti posameznih dejavnosti in različne organizi- 
ranosti posameznih osebkov pa bi bilo tudi težko najti kon- 
kretizacije, ki bi se prilagale vsem in ne le posamezni vrsti 
kulturnih organizacij. Prav zaradi tega bo tudi določba 18. 
člena postala neposredno uporabna šele po odločitvi v Skup- 
ščini Kulturne skupnosti Slovenije o tem, katere kulturne 
organizacije naj svoje osnutke delovnih načrtov usklajujejo in 
kako naj to izpeljejo. Gre torej le za načelo, izpeljava in 
konkretizacija sta prepuščeni samoupravnim odločitvam. 

Besedilo 20. člena je vnovič preformulirane po razpravi o 
delovnem gradivu za predlog zakona. Medtem ko ni pomisle- 
kov zoper ukazujoči del (prva dva stavka), je imela zakono- 
dajno-pravna komisija pomisleke zoper navajane kriterije, ki 
naj bi dovoljevali izjeme. Pri oblikovanju tega besedila se je 
izkristaliziralo spoznanje, da je upravičene izjeme treba tudi z 
zakonom dopustiti, da pa kriterijev zanje nikakor ni mogoče 
izčrpno navesti v zakonu, saj utegne iti za zelo različne prak- 
tične primere, in da ni najti primernejšega organa, ki naj v 
posameznem primeru presoja upravičenost izjeme, kot je 
republiški upravni organ, pristojen za kultwo. 

Komisija za narodnosti se je zavzela za določbo (v delov- 
nem gradivu za predlog), da si na narodnostno mešanem 
območju kulturna organizacija prizadeva predvajati filme tudi 
v madžarščini oziroma v italijanščini oziroma s podnaslovi v 
teh jezikih. Kot politično napotilo bi vsebina take določbe 
vsekakor ustrezala, narave zakonske norme pa bi očitno ne 
imela, zato jo je predlagatelj po opozorilu zakonodajnopravne 
komisije opustil. 

Izpolnjevanje določb 21. člena, tudi ko gre za obvezno 
snemanje prireditev, ne bo terjalo posebnih novih vlaganj v 
opremo (snemalno, razmnoževalno), saj take kapacitete že 
sedaj obstoje v zasebni in družbeni lasti, Cankarjev dom pa 
načrtuje že za leto 1984 nakup potrebne opreme za video 
sistem, ki mu bo omogočala snemanje in (nekomercialno) 
razmnoževanje video kaset. Kulturne organizacije - ustvar- 
jalke prireditev bodo le ena skupina več med mnogimi, ki že 
sedaj pogrešajo v Sloveniji možnost take tehnične reproduk- 
cije. Z dokumentarnim gradivom, ki bo torej kulturno organi- 
zacijo v glavnem stalo le toliko, kolikor je vrednost kaset, bo 
lahko bistveno pridobila snujoča se mediotečna služba za 
potrebo izobraževanja in vzgoje, zlasti kulturne. 

V poglavju o delovnih razmerjih so nekatere določbe v 
skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije opuščene 
(34., 35., 36., 38. - 40 člen osnutka) deloma zato, ker se je v 
doslejšnji razpravi pokazalo, da obravnavajo izjeme, ki jih 
dopušča že splošna delovno-pravna zakonodaja, deloma pa 
zato, ker se je v podrobnejših razgovorih s prizadetimi kultur- 
nimi organizacijami pokazalo, da za njihovo delo niso zelo 
potrebne. Preostali členi so deloma preformulirani. 

Od določb za posamezne vrste kulturnih organizacij (IV. 
poglavje) je bivši 41. člen opuščen. 

V V. poglavju so zlasti določbe 45. člena preformulirane 
med drugim tako, da bi bilo glede kulturnih društev jasno: 
prepovedano jim je le za plačilo (to je za provizijo) posredo- 
vati med izvajalci in prireditelji kulturnih prireditev in prepo- 
vedano jim je tudi za plačilo sposojati filme. S prvo dejav- 
nostjo se trenutno pri nas ukvarja Ljubljanski festival, z drugo 
Vesna film. Z nobeno od njih pa se ne ukvarjajo društva (z 
izjemo, ki jo tudi predlog zakona ohranja). Zakon torej s temi 
določbami prav nič ne omejuje dejavnosti in poslanstva kul- 

turnih društev in njihovih zvez. Predlagatelj je to pisno, z 
objavljanjem prispevkov, in v organih Zveze kulturnih organi- 
zacij Slovenije večkrat pojasnjeval. 

K preostalim določbam že v drugi fazi postopka ni bilo 
pomembnejših pripomb, nekatere manjše pa so bile upošte- 
vane. 

Dodamo strnjeno obrazložitev o tem, kako so upoštevane 
načelne pripombe. 

1. Opuščene so določbe petnajstih členov osnutka v celoti 
in še nekatere določbe v členih, ki ostajajo. Od instruktivnih 
določb ostajata le drugi odstavek 3. člena in 24. člen iz 
kulturnopolitičnih razlogov in kot konkretizacija temeljnega 
načela, sprejetega s predlogom za izdajo zakona, da je 
'■skupno ali usklajeno delovanje in sodelovanje nosilcev teh 
dejavnosti pogoj za njihovo uspešnost in racionalnost in zato 
- zaradi splošnega družbenega interesa - njihova dolžnost«. 
Od zapovednih norm sta uresničevanju tega načela name- 
njena 17., predvsem pa 18. člen, za filmsko področje tudi 28. 
člen. 

2. Interese italijanske in madžarske narodnosti zajema v 
skladu z Ustavo vse zakonsko besedilo, kolikor ne zadeva 
izrecno Slovencev, slovenskega jezika in podobno. Prav tam 
pa so tudi izrecne norme o obeh narodnostih: 3. člen, 20. člen 
in 4. točka 32. člena. 

3. O ljubiteljski kulturni dejavnosti in dejavnikih: v glavnem 
veljajo določbe zakona le za kulturne organizacije združe- 
nega dela. Za kulturna društva pa velja zakon o društvih. 

Ker kulturna društva v nekaterih dejavnostih celo prevladu- 
jejo, bi zakonske zapovedne določbe o slovenskem jeziku, o 
spoštovanju samoupravno dogovorjenih meril pri določanju 
cene za umetniške ali kulturne prireditve in - še prav posebej 
- o obveznem objavljanju ocen skupnega programskega 
sveta kinematografov v dobršni meri zgrešile svoj cilj, ko bi ne 
zavezovale enako tudi društev (drugi odstavek 17. člena, 20, 
in prvega odstavka 27. člena). 

Ker kulturna društva marsikje prevzemajo kulturne naloge 
enake vsebine in družbenega pomena kot kulturne organiza- 
cije, navaja zakon za pomembnejše primere tudi k analogni 
uporabi načinov, s katerimi zagotavljamo poseben družbeni 
interes, vendar v okviru samoupravnega odločanja o svobo- 
dni menjavi dela (30. člen). 

Tudi zato prepušča zakon kulturnim društvom opravljanje 
vseh dejavnosti iz tega zakona, z izjemama, ki sta obrazloženi 
že ob 29. členu in ki ne posegata v današnjo prakso kulturnih 
društev. 

Druga plat upoštevanja ljubiteljskih dejavnosti in njihovega 
družbenega pomena pa je jasno nakazana v tretji alineji 3. 
člena: prispevati k razvoju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je i 
ena od nalog kulturnih organizacij združenega dela. 

4. V zvezi z načelno pripombo, da se bodo z izpolnjevanjem! 
tega zakona še zmanjšala sredstva za kulturne dejavnosti, je J 
treba predvsem opozoriti: 

dosledno izpolnjevanje določb, ki jih prinaša predlog (iz- 
polnjeni pogoji za ustanovitev in pričetek dela, sodelovanje 
družbe in kulturnih ustvarjalcev v upravljanju kulturnih orga- 
nizacij, strokovni prispevek programskih svetov, široko poj- 
movanje nalog kulturnih organizacij, povezujoči ukrepi v re- 
produktivni kinematografiji, sodelovanje kulturnih organizacij 
že v fazi snovanja delovnih programov, urejena skrb za doku- 
mentiranje kulturnih dosežkov, elastična uporaba delovno- 
pravnih določb, prilagojenih posebnostim teh dejavnosti, od- 
pravljanje »divjih« posredovalcev, elementi družbenega 
vpliva na delo kulturnih društev, kadar opravljajo pomembne 
kulturne dejavnosti in drugo), bo zagotavljalo boljše delo in 
tudi razvoj teh dejavnosti v korist občanov, dejavnosti in 
kulturnih delavcev. 

Nobena novota, ki jo prinaša predlog zakona, ni zunaj 
kulturnih dejavnosti ali celo zoper nje. Določbe, ki merijo 
neposredno na krepitev kulturne vzgoje in animacije ter na l 
tako imenovano podružbljanje kulture, merijo torej posredno j 
tudi na razcvet umetnosti in na izboljšanje njenega družbe- j 
nega položaja. 

O posameznih materialnih nasledkih zakona je bila beseda 
že ob posameznih določbah zakona, pojasnjuje jih tudi pri- 
loga 2. 

Za nove naloge v 28. členu pa je predlagatelj že v obrazloži- 
tvi k osnutku zakona pojasnil, da bodo terjale približno 
1.500.000 din letno, in da bodo najbrž opravičevale svobodno 
menjavo dela v Kulturni skupnosti Slovenije. 
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PRI LOGA 1 

SPORAZUM 

o ustanovitvi in delovanju skupnega programskega sveta (SPS) ter o rabi 

njihovih ocen 

V skladu z določbami 17. člena Zakona o kulturnoumetni- 
škl delavnosti in o posredovanju kulturnih vrednot skle- 
pamo kulturne organizacije, katerih dejavnost le predvaja- 
nje filmov (podpisnice), naslednji 

SPORAZUM 
o ustanovitvi in delovanju skupnega 
programskega sveta (SPS) ter o rabi njihovih 
ocen. 

Sestav sveta / 

Skupni programski svet šteje predsednika in šest členov, 
vsak od njih ima namestnika. 

Mandat člana in predsednika traja 4 leta, član je lahko 
ponovno izbran. 

2. 
Seznam kulturnih delavcev, primernih za članstvo v skup- 

nem programskem svetu, vodi organ splošnega združenja 
kinematografije. Vsaka podpisnica lahko predlaga imena, ki 
naj se vpišejo v ta seznam. 

3. 
Organ splošnega združenja kinematografije pripravi za 

vsako mandatno dobo predlog, kateri kulturni delavci iz spi- 
ska iz prejšnje točke naj bodo izbrani za predsednika, člane in 
namestnika članov skupnega programskega sveta. 

Pri tem skrbi, da so v sestavu filmski teoretiki, kritiki in 
pedagogi. 

Preden sporoči svoj predlog, se organ splošnega združenja 
posvetuje s predsedniki svetov vseh podpisnic. 

4. 
O sestavu skupnega programskega sveta odločajo na pod- 

lagi predloga iz prejšnje točke sveti vseh podpisnic. 

Delo 
5. 

Skupni programski svet ocenjuje filme, ki jih nameravajo 
podpisniki vključiti v svoj repertoar, v mejah možnosti pa tudi 
druge filme iz jugoslovanske filmske ponudbe. 

6. 
Skupni programski svet izreče o filmu eno od tehle ocen: 

Skupni programski svet zelo priporoča, 
Skupni programski svet priporoča, 
Skupni programski svet ne odsvetuje, 
Skupni programski svet odsvetuje, 
pri čemer upošteva idejno, estetsko, obrtno, sporočilno in 
kulturnovzgojno vrednost in primernost filma, ne glede na to, 
v katero filmsko zvezo sodi. 

7. 
Skupni programski svet oblikuje oceno na temelju soglasja 

vsaj štirih članov ali namestnikov. 

Član skupnega programskega sveta se za oceno odloči na 
podlagi neposrednega poznavanja filma ali na podlagi litera- 
ture in ocen, ki jim zaupa. 

8. 
Kadar presodi, da je to potrebno, izreče skupni programski 

svet tudi oceno 
»ni primeren za mladino« 

in navede, do katerega leta starosti. 

Delovni pogoji 
9. 

Organizacijske in tehnične možnosti za uspešno delo skup- 
nega programskega sveta zagotavlja podpisnik, pri katerem 
deluje. Zlasti jim zagotavlja potrebne strokovne informacije, 
možnosti za ogled filmov in vse, kar je treba v zvezi z njihovim 
sestajanjem. 

10. 
Podpisnice se bomo vsaka štiri leta (v splošnem združenju 

kinematografije) dogovorile, pri kateri podpisnici bo v nasled- 
njem obdobju deloval skupni programski svet. 

Prvo štiriletno obdobje po sklenitvi tega sporazuma bo 
skupni programski svet pri (npr. Ljubljanskih kinematografih). 

Financiranje 
11. 

Podpisnice si bomo prizadevale, da bi sredstva za delovanje 
splošnega programskega sveta zagotavljale v svobodni me- 
njavi v Kulturni skupnosti Slovenije. Če (oziroma dokler) to ne 
bo doseženo, bomo ta sredstva zbirale vzajemno, pri čemer 
bo merilo celotni prihodek vsake podpisnice, dosežen v minu- 
lem letu. 

Udeleženke bomo vsaka svoj prispevek, dogovorjen v zdru- 
ženju, pravočasno predvidele v letnem finančnem načrtu, 
izplačevale pa mesečno na poseben račun pri podpisnici, pri 
kateri bo deloval skupni programski svet; odredbodajalec bo 
individualni organ te podpisnice. 

Raba ocene 
12. 

Podpisnice bomo skrbele, da bo programske predloge ka- 
dar bodo na dnevnem redu organa upravljanja, vselej sprem- 
ljala tudi ocena, ki jo je posameznemu filmu dal skupni 
programski svet. 

13. 
Podpisnice bomo v časopisnih oglasih, na oglasnih deskah, 

v filmskih listih in v drugih rednih oblikah najavljanja, propa- 
giranja in pojasnjevanja filmov objavljale tudi oceno, ki jo je 
posameznemu filmu dal skupni programski svet. 

14. 
Podpisnice bomo v poslovnih stikih z drugimi pravnimi 

osebami, ki predvajajo filme, dosledno sporočali oziroma 
izročali tudi oceno, ki jo je'posameznem u filmu dal skupni 
programski svet. 

Po tem sporazumu se bomo ravnali od 1. 1. 1985. 

PODPISNIKI: 
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   ■ PRI LOGA 2 

KVANTIFIKACIJA 
stroškov za delo skupnega programskega sveta kinematografov 

Zdaj pregleduje celovečerne filrne 
A) filmski svet Vesna filma, ki šteje devet članov (letno 

pregledajo povprečno šestdeset filmov 
B) strokovna ocenjevalna komisija pri Kinematografih Ljub- 

ljana, ki šteje devet članov (letno pregledujo povprešno šest- 
deset filmov) 

C) republiška komisija za pregled filmov, ki šteje trinajst 
članov (letno pregledajo povprečno sto filmov) 

Po podatkih Vesna filma znašajo stroški za eno projekcijo 
900 dinarjev (članov filmskega sveta ne honorirajo), pri kine- 
matografih pa znašajo ti stroški 1000 dinarjev (članov ocenje- 
valne komisije ne honorirajo); pri repubiški komisiji za pre- 
gled filmov so stroški projekcije razlčni (poravna jih delovna 
organizacija, ki želi dovoljenje za javno predvajanje), honorar 
petim članom za ogled devetdesetminutnega filma pa je leta 
1983 znašal 873,60 din bruto, skupaj torej 87360 din, stroški 
za vseh 220 projekcij pa so znašali 200360 din; 

V prihodnje bodo lahko pregledi filmov skupnega program- 
skega sveta, Vesna filma in Kinematografov Ljubljana zdru- 

ženi, republiško komisijo za pregled filmov pa novi zakon 
odpravi. Letno bo treba pregledati približno dvesto filmov, kar 
bo moralo opraviti (na vsaki projekciji) najmanj pot članov 
skupnega programskega sveta, poleg njih pa bodo prisostvo- 
vali pregledu tudi člani filmskega sveta Vesna filma ter člani 
organa upravljanja Kinematografov Ljubljana; obstaja tudi 
možnost, da bodo projekcijam prisostvovali tudi tisti filmsko- 
vzgojni delavci, ki niso (ne bodo) člani filmskega sveta Vesna 
filma, organa upravljanja Kinematografov Ljubljana in skup- 
nega programskega sveta vseh slovenskih kinematografov. 
Če bo znašal brutto honorar za pregled celovečernega filma 
240 din na člana skupnega programskega sveta, bo treba v 
letu 1984 za njihov honorar predvideti 240.000 din (1200 din 
za honorar petim članom za pregled enega filma in pregled 
dvestotih filmov na leto), stroške za tehnični del projekcije pa 
bo dovolj predvideti le za sto filmov, za drugih sto bosta 
poravnali stroške delovni organizaciji Vesna film in Kinemato- 
grafi Ljubljana; skupni stroški v letu 1984 torej 340.000 din, 
kar je za 139.640 din več kot v letu 1983. 

POROČILO 
medzborovske skupine delegatov za proučevanje vprašanj s področja kulture ob 
obravnavi predloga zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju 
kulturnih vrednot 

Medzboj-ovska skupina delegatov za proučevanje vprašanj 
s področja kulture je na 4. seji, dne 23. decembra 1983 
obravnavala predlog zakona o kulturnoumetniških dejavno- 
stih in o posredovanju kulturnih vrednot, ki ga je dne 13. 
decembra 1983 Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni 
svet. 

V skladu s sklepom zborov Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi osnutka zakona je medzborovska skupina delega- 
tov obravnavala delovno gradivo za predlog zakona in opozo- 
rila na nekatera še nerazrešena vprašanja v posameznih do- 
ločbah, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga 
zakona. 

Medzborovska skupina delegatov je posebno pozornost 
posvetila določbam v 17. členu, zlasti v drugem odstavku, po 
katerih morajo kinematografi pri najavljanju filmskih predstav 
navajati oceno, ki jo je filmu dal skupni programski svet. V 
zvezi s to določbo je bilo izraženih vrsta tehtnih vsebinskih in 
pravnih pomislekov, saj določba lahko povzroči tudi politične 
zaplete v mednacionalnih odnosih. Pomembno je vprašanje, 
do kje naj zakon posega v kulturnoumetniško dejavnost. Tuje 
je našemu pravnemu sistemu ocenjevanje kulturnih storitev, 
kamor sodi tudi dejavnost kinematografov. Na repertuarno 
politiko bi morali vplivati ne le z ocenami programskega 
sveta, temveč zlasti pri proizvodnji in nakupu filmov in jo 
usklajevati v jugoslovanskem prostoru. 

V medzborovski skupini delegatov ni bilo dvoma, da je 
treba izboljšati repertuarno politiko kinematografov, vendar 
je bila kljub drugačnemu mnenju Sveta za kulturo pri Pred- 
sedstvu RK SZDL skupina mnenja, da je to mogoče doseči 
brez zakonske prisile po samoupravni poti. Namesto zakon- 
ske prisile za javno objavo ocen, zlasti ker nimamo izdelanih 
kriterijev, bi bilo potrebno več javne kritike in več estetske 
vzgoje. 

Sprejeto je bilo stališče, da naj se 17. člen preoblikuje tako 
da je naloga skupnega programskega sveta svetovanje glede 
izbora filmov vsem, ki jih predvajajo, posebej tudi društvenim 
kinematografom, ocenjevanje skupnega programskega sveta 
naj bi torej koristilo repertuarni politiki, pomagalo pri estetski 
vzgoji občanov, zlasti pa zaščitilo mladino pred škodljivimi 
vplivi; vse to pa je možno doseči s samoupravnim sporazume- 
vanjem v kulturnih skupnostih. 

Medzborovska skupina delegatov je bila tudi mnenja, da je 
treba obnoviti pobudo pri Zvezni konferenci SZDL za skupno 

dogovarjanje o programski politiki pri nakupu filmov v Jugo- 
slaviji. 

Ob obravnav/ posameznih določb predloga zakona ima 
medzborovska skupina delegatov še naslednje pripombe: 
K 3. členu: 

Besedilo pete alinee je treba preoblikovati tako, da se glasi: 
»uveljavlja slovensko umetnost, umetnost pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti ter umetnost na Slovenskem, 
v SFRJ Jugoslaviji in v tujini«; saj je določba v predlogu 
zakona preozka in ne odraža vsebine razprave ob osnutku 
zakona. 
K 11. členu: 

Določbo v šesti alinei je treba preoblikovati tako, da se 
glasi: »o predlogih elementov za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov ter o sprejemu 
plana kulturne organizacije«. Pripomba je redakcijske narave. 
K 29. členu: 

Besedilo petega odstavka je treba preoblikovati in le dolo- 
čiti, da pristojna Kulturna skupnost da soglasje civilno pravni 
osebi, ki ni kulturno društvo in občanu, če se le-taza plačilo j 
ukvarjata s pripravo in izpeljavo kulturnih prireditev ali z i 
razstavljanjem, posojanjem in prodajo likovnih del, ni pa to 
možno vezati na določbe v 6. členu tega zakona, kjer je 
govora o ustanavljanju kulturne organizacije. 
K 23. členu: 

Člani medzborovske skupine delegatov so tudi opozorili, da 
je najnižja predpisana kazen nesorazmerno nizka in naj pred- i 
lagatelj ustrezno pripravi to določbo. 

Predstavnik predlagatelja je tudi opozoril, da je v besedilu I 
•18. člena nastala napaka in se novo besedilo glasi: »V prime- j 
rih, ko je to potrebno za razvoj kulturnoumetniških in posre- 
dovalnih dejavnosti, za dostopnost kulturnih vrednot oziroma 
za gospodarno rabo sredstev, morajo kulturne organizacije 
opraviti postopek medsebojnega usklajevanja osnutkov svo- 
jih letnih delovnih načrtov, preden o njih odločajo. Skupščina j 
Kulturne skupnosti Slovenije odloči, katere kulturne organi- j 
zacije morajo med seboj opraviti ta postopek«. 

Predstavnik Republiškega komiteja za kulturo je sprejel j 
obvezo, da bo do razprav v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije pripravil novo besedilo 17. člena zakona in predložil i 
še spremembe in dopolnitve k drugim členom tudi one, ki so ! 
redakcijske narave, po razpravah v delovnih telesih pa jih bo 
skušal uveljaviti kot amandmaje Izvršnega sveta in kot se- 
stavne dele zakonskega predloga. 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE 
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO    

Poročilo 

o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v 

SR Sloveniji (ESA-400) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 111. seji dne 5. 
1. 1984 obravnaval: 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SISTEMU 
OBRAMBE PRED TOČO V SR SLOVENIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Stanko RENČELJ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

POVZETEK 
Poročilo o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred 

točo sta pripravila Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano in Hidrometeorološki zavod SR Slove- 
nije v sodelovanju z območnima skupnostima za obrambo 
pred točo. 

Namen poročila je seznaniti Skupščino SR Slovenije z 
izvajanjem zakona o sistemu obrambe pred točo. V poro- 
čilu je vsebovano tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije do delegatske pobude za spremembo ozi- 
roma dopolnitev zakona o sistemu obrambe pred točo. Ob 
obravnavi navedenega poročila je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel svoje ugotovitve in predloge, ki so 
poročilu priloženi. 

V poročilu je na kratko predstavljena vsebina zakona o 
sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79), ki 
je bil v skupščini SR Slovenije sprejet 7. novembra 1979. V 
nadaljevanju je v poročilu ugotovljeno, da se zakon o 
sistemu obrambe pred točo dokaj zadovoljivo izvaja, če- 
prav tudi na tem področju niso bili storjeni vsi potrebni 
ukrepi, da bi bil zakon lahko realiziran. Ugotovljeno je 
namreč, da se niso v roku ustanovile območne samou- 
pravne skupnosti za obrambo pred točo, razen v SV Slove- 
niji, in da občinske skupščine po preteku rokov za samou- 
pravno ustanovitev niso sprejele odlokov o ustanovitvi teh 
skupnosti. Tako skupnost za obrambo pred točo na Pri- 
morskem še vedno ni ustanovljena. Prav tako še vedno ni 
ustanovljen koordinacijski odbor območnih skupnosti za 
obrambo pred točo, ki bi moral opravljati usklajevalne in 
tudi nekatere strokovne naloge. Te naloge sedaj opravljajo 
nekateri republiški upravni organi in organizacije. 

Sredstva, ki jih za izgradnjo, delovanje in vzdrževanje 
sistema obrambe pred točo v skladu z zakonom zagotavlja 

SR Slovenija, so zagotovljena vsako leto z zakonom o 
proračunu SR Slovenije, za del sredstev pa SR Slovenija 
najema kredite pri Zavarovalni skupnosti Triglav in to zato, 
da bo izpolnjena z zakonom predvidena dinamika izgrad- 
nje, to je, da bo sistem obrambe pred točo v SR Sloveniji 
izgrajen in bo v celoti deloval v letu 1985. 

Tudi člani območnih skupnosti za obrambo pred točo 
prispevajo sredstva za izgradnjo, delovanje in vzdrževanje 
tistega dela sistema obrambe pred točo, ki se nanaša na 
strelna mesta. V SV Sloveniji, kjer obramba deluje že 12 
let, v celoti pokrivajo vse stroške tega dela obrambe, 
slabša pa je situacija v Osrednji Sloveniji, kjer je bila 
skupnost ustanovljena šele novembra 1983, vendar v 5 
občinah (od 22) ni bila zagotovljena potrebna večina. 

Glede na to, da so za obrambo pred točo na strelnih 
mestih po veljavnem zakonu dolžni prispevati sredstva le 
člani območnih skupnosti - obvezni člani pa so samo 
kmetje ter kmetijske, gozdarske in živilsko predelovalne 
organizacije združenega dela - je obremenitev za te zave- 
zance sorazmerno visoka. 

Nesporno pa je ugotovljeno, da imajo korist od obrambe 
pred točo tudi druge družbene pravne osebe in seveda 
tudi posamezniki. Zato so bile že večkrat dane pobude za 
spremembo zakona o sistemu obrambe pred točo in sicer 
v smeri, da naj bi za obrambo pred točo prispevali sredstva 
vsi, ki imajo do te obrambe koristi. Najnovejši pobudi v tej 
smeri sta prišli od skupine delegatov za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine Laško in iz Samoupravne 
skupnost/ za obrambo pred točo v Osrednji Sloveniji. 

Ti dve pobudi je potrebno po vsebini sprejeti in doseči, 
da sredstva za obrambo pred točo, od katere ima koristi 
celotna družba in tudi vsak posameznik, prispeva najširši 
krog koristnikov. 

I. UVOD 
Poročilo o izvajanju zakona o sistemu obrambe pred točo v 

SR Sloveniji sta pripravila Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in Hidrometeorološki zavod SR Slove- 
nije ob sodelovanju območnih samoupravnih skupnosti za 
obrambo pred točo (Severovzhodne in Osrednje Slovenije). 
Poročilo je pripravljeno za Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije in za Skupščino SR Slovenije. 

Namen poročila je, da seznani Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in skupščino SR Slovenije z izvajanjem izgradnje in 
delovanja sistema obrambe pred točo, s samoupravno orga- 
niziranostjo in delovanjem območnih skupnosti za obrambo 
pred točo na branjenih območjih (v Severovzhodni (SV) Slo- 
veniji, Osrednji Sloveniji in na Primorskem) ter z nadaljnjimi 
aktivnostmi in finančnimi obveznostmi v zvezi z dograditvijo 
in delovanjem sistema obrambe pred točo. 

Poročilo vsebuje tudi stališča do pobude skupine delegatov 
za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Laško in 
Samoupravne skupnosti za obrambo pred točo Osrednje Slo- 
venije za spremembo zakona o sistemu obrambe pred točo. 

II. Razlogi za izdajo zakona o sistemu obrambe 
pred točo, njegova vsebina in izvajanje 

1.1. Skupščina SR Slovenije je jeseni leta 1979 sprejela 
zakon o sistemu obrambe pred točo (uradni list SRS, št. 33/79 
- v nadaljnjem besedilu: zakon). Zakon je v SR Sloveniji 
zagotovil organizacijsko, metodološko in tehnično enotnost 
sistema obrambe pred točo, tako z vidika njegovega delova- 
nja na območju SR Slovenije kot tudi njegovega vključevanja 
v enoten sistem obrambe pred točo v SFR Jugoslaviji. 

SR Slovenija ima v meteorološkem smislu lego, ki zelo 
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vzpodbuja razvoj nevihtnih oblakov in s tem pogostost pojava 
toče. 

Ujme s točo povzročajo v SR Sloveniji vsako leto velike 
škode in uničenje kmetijskih kultur ter znatno škodo tudi v 
drugem gospodarstvu. V zadnjih 5 letih so škode znašale od 
900 mio - 1.200 mio din. 

Skupščina SR Slovenije je zato z zakonom uredila obrambo 
pred točo na območjih, kjer sta pogostost pojava toče in 
intenzivnost kmetijske proizvodnje največja. 

1.2. Izhajajoč iz dejstva, da ima od obrambe pred točo korist 
družba kot celota in tudi posamezniki, saj obramba prepre- 
čuje škodo, ki bi jo lahko na družbenem in zasebnem premo- 
ženju povzročila toča so z zakonom zadeve obrambe pred 
točo opredeljene kot zadeve posebnega družbenega pomena 
(1. člen). Prav tako je določeno, da deluje služba obveščanja 
in alarmiranja v okviru posebnega tehničnega sistema zvez. 

V 2. členu zakona je določeno, da je obramba pred točo na 
območju vse Slovenije enotna v organizacijskem, tehničnem 
in metodološkem pogledu ter v pogledu zagotavljanja sred- 
stev in da se vključuje v enoten sistem izvajanja obrambe pred 
točo v SFR Jugoslaviji v skladu s posebnim dogovorom. 

1.3. Na podlagi 3. člena zakona je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije izdal odlok o določitvi območij, na katerih se orga- 
nizira obramba pred točo (Uradni list SRS, št. 32/80). Odlok 
določa tri branjena območja: SV Slovenija, Osrednja Slove- 
nija in Primorska. Odločilen kriterij za določitev območij je 
bila intenzivnost kmetijske proizvodnje, racionalnost in te- 
hnične možnosti postavitve strelnih mest glede reliefnih da- 
nosti. V branjena območja pa ni zajeto območje vse SR 
Slovenije in s tem tudi ne vse občine v SR Sloveniji. 

1.4. Na podlagi 4. člena zakona je Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal v sodelovanju s pri- 
stojnimi republiškimi upravnimi organi pravilnik o minimalnih 
tehničnih pogojih in varnostnih ukrepih za delovanje sistema 
obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 32/80). 

1.5. Zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov pri 
obrambi pred točo zakon določa obvezno ustanovitev ob- 
močnih samoupravnih skupnosti za obrambo pred točo, kate- 
rih obvezni člani so delavci iz organizacij združenega dela s 
področja kmetijstva, predelave, dodelave in prometa s kmetij- 
skimi produkti, gozdnogospodarskih organizacijah združe- 
nega dela, lovskih organizacijah ter delavci - kmetje po orga- 
nizacijah združenih kmetov ter zavezanci za davek od do- 
hodka iz kmetijske dejavnosti po krajevnih skupnostih. 

Člani območne skupnosti lahko postanejo tudi delavci dru- 
gih organizacij združenega dela in drugi delovni ljudje, ven- 
dar za njih članstvo ni obvezno (5. in 6. člen zakona). 

V prizadevanjih za večjo proizvodnjo hrane sodi sistem 
obrambe pred točo med pomembne ukrepe za varovanje 
kmetijskih pridelkov in s tem daje večjo gotovost za zagotovi- 
tev pridelkov za oskrbo prebivalstva in surovin za predelo- 
valno industrijo, večji dohodek in socialno varnost kmetoval- 
cem in delavcem v kmetijstvu in v predelovalni industriji, 
poleg tega pa varuje tudi druge dobrine na branjenih območ- 
jih. 

1.6. V 9. členu zakona je predvideno, da območne skupnosti 
obvezno ustanovijo koordinacijski odbor, ki ima poleg uskla- 
jevalnih nalog tudi naloge, da skrbi za enotnost sistema 
obrambe v SR Sloveniji in povezovanje v enoten sistem v SFR 
Jugoslaviji, daje pobude za sodelovanje in dogovarjanje s 
sosednjimi državami, skrbi za izobraževanje kadrov itd. 

Glede na to, da je do konca novembra 1983 bila ustanov- 
ljena le ena območna skupnost, koordinacijski odbor še ni 
ustanovljen, pač pa njegove naloge opravljajo nekateri repu- 
bliški upravni organi in organizacije. 
1.7. Sistem obrambe pred točo je s svojimi napravami in 
službo pomemben tudi za druga področja, in sicer: za opazo- 
vanje in obveščanje v primeru nevarnosti vremenskih in dru- 
gih nesreč, za merjenje količine padavin z radarjem, za kra- 
jevne in časovne kratkoročne vremenske prognoze, za neka- 
tere potrebe ljudske obrambe ter za pravočasne ukrepe pri 
obrambi in zaščiti ljudi ter materialnih dobrin pred nevarnimi 
vremenskimi in drugimi nesrečami. Ta večnamembnost si- 
stema pomeni možnost racionalnejšega izkoriščanja naprav 
sistema. 

1.8. Sredstva za finansiranje izgradnje sistema obrambe 
pred točo, ki obsega radarje s potrebno opremo, objekte, 
strelska mesta, redno vzdrževanje osnovnih sredstev sistema 

obrambe razen strelnih mest, ter delovanja radarskih centrov 
in osebje radarskih centrov, zagotavlja SR Slovenija iz prora- 
čuna. 

12. člen zakona zavezuje SR Slovenijo, da zagotovi sredstva 
za izgradnjo sistema obrambe v vseh treh branjenih območjih 
v obdobju 1980 do 1985. Takšna rešitev je bila nujna, da se je 
lahko za celotno Slovenijo enotno začel uvajati sistem 
obrambe pred točo, saj interes za samoupravno zagotavljanje 
sredstev za obrambo pred točo ni bil še izražen do take mere, 
da bi lahko interesenti sami na ustrezen način zagotovili 
izgradnjo sistema obrambe pred točo. 

V letih od 1980 do 1984 so se sredstva zagotavljala v skladu 
s sprejetimi letnimi programi izgradnje sistema obrambe pred 
točo z zakonom o proračunu SR Slovenije za vsako tekoče 
leto, delno pa so bila najeta posojiia pri Zavarovalni skupnosti 
Triglav. 

1.9. Člani območne skupnosti prispevajo sredstva za pokri- 
vanje materialnih in funkcionalnih stroškov za delovanje ti- 
stega dela sistema, ki ga predstavljajo strelska mesta (nakup, 
razvoz in skladiščenje raket, nagrajevanje strelcev, delovanje 
skupnosti). 

1.10. Organizacija, izgradnja in delovanje osnovnega si- 
stema obrambe pred točo je z zakonom poverjena Hidrome- 
teorološkemu zavodu SR Slovenije (HMZ SRS), ki med dru- 
gim upravlja z osnovnimi sredstvi, zagotavlja strokovno, ope- 
rativno, meteorološko in radarsko službo ter službo opazova- 
nja in javljanja v skladu s plani meteorološke službe in ljudske 
obrambe. Skrbi za enotnost delovanja sistema obrambe v SR 
Sloveniji ter v povezavi z drugimi sistemi obrambe pred točo v 
SFRJ in v tujini. Pri tehnični vzpostavitvi sistema zvez za 
obramb pred točo in vključitve tega sistema v enoten sistem" 
zvez za opazovanje in obveščanje se HMZ SRS opira na 
strokovno pomoč Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

1.11. S sklenitvijo dogovora o enotnem organiziranju in 
izvajanju obrambe pred točo ga ozemlju SFRJ (Uradni list 
SFRJ, št. 34/82) se je Slovenija vključila v enotni koncept 
obrambe pred točo v SFR Jugoslaviji. S tem dogovorom so se 
podpisniki zavezali, da bodo v mejah svojih pravic in dolžnosti 
poskrbeli za enotno organiziranje in izvajanje meteoroloških 
opazovanj in radarskih spremljanj gibanja in razvoja točnih 
oblakov, medsebojno obveščanje o približevanju in razvoju 
točnih oblakov; določanje meril za oceno delovanja na točne 
oblake; določanje karakteristik in načina uporabe sredstev za 
obrambo pred točo zaradi zagotovitve kompatibilnega si- 
stema za obrambo pred točo; ugotavljanje učinkovitosti delo- 
vanja na točne oblake; določanje pogojev za varno delovanje 
sistema obrambe pred točo; izpolnjevanje obveznosti glede 
medsebojnega obveščanja zainteresiranih organizacij, ki; 
izvajajo obrambo pred točo. 

S tem dogovorom je podana ustrezna podlaga za racio- 
nalno delovanje kadrov in uporabo tehničnih sredstev za 
obrambo pred točo. Za usklajevanje prej navedenih nalog je 
zadolžen koordinacijski odbor udeležencev tega dogovora. 

III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
OBMOČNIH SKUPNOSTI NA BRANJENIH 
OBMOČJIH 

2.1. V Severovzhodni Sloveniji so pričeli z obrambo precj 
točo na območju sedmih občin že leta 1971 in to zarad j 
nekajletnih zaporednih velikih škod, ki jih je povzročila toča; 
Organizatorji obrambe so bile občinske skupščine, kmetijskd 
organizacije in Kmetijski zavod Maribor, ki so ustanovili me-! 
dobčinski odbor za obrambo pred točo. Ta je operativno; 
izvajanje obrambe poveril Kmetijskemu zavodu v Mariboru inj 
HMZ. 

V skladu s 5.in 6. členom zakona je bila 25. oktobra 1980 s 
samoupravnim sporazumom ustanovljena Območna samou- 
pravna skupnost za obrambo pred točo v Severovzhodni! 
Sloveniji. 

2.2. Območna skupnost za obrambo pred točo v Osrednji 
Slovenije bila ustanovljena 24. 11. 1983. 

Za osrednjo Slovenijo je bila izgradnja sistema obrambe 
pred točo sicer predvidena konec srednjeročnega obdobja. 
Po katastrofalni ujmi s točo junija 1982 in na podlagi sklepa 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije smo začeli intenzivne 
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priprave za izgradnjo sistema in za ustanovitev območne 
skupnosti v Osrednji Sloveniji. 

Iniciativni odbor za ustanovitev območne skupnosti pri ob- 
čini Sevnica je ob njeni podpori in ob angažiranju tudi ostalih 
družbenopolitičnih skupnosti pričel v začeku leta 1983 posto- 
pek za samoupravno ustanovitev območne skupnosti. Opravil 
je vrsto aktivnosti pri vseh 22 občinah, ki jih zajema branjeno 
območje Osrednje Slovenije. V izredno kratkem času so 
uspeli organizirati območno skupnost po samoupravni poti. 
Izvršni sveti občinskih skupščin so vodili vse potrebne aktiv- 
nosti z OZD, občinske konference SZDL pa s kmeti preko 
krajevnih skupnosti. 

Območna skupnost za obrambo pred točo Osrednji Slove- 
niji je bila ustanovljena z večinskim pristopom k samouprav- 
nemu sporazumu (SaS) o ustanovitvi in SaS o temeljih plana 
skupnosti. Od 22 občin je bil v 17 občinah zagotovljen večin- 
ski podpis, tako da je večina zavezancev iz 6. člena zakona 
pristopila k samoupravnemu zagotavljanju sredstev za 
obrambo pred točo. 

V petih občinah (Trebnje, Laško, Litija, Ljubljana Šiška in 
Škofja Loka) večinski pristop k SaS o ustanovitvi območne 
skupnosti po samoupravni poti ni uspel. 

Občinske skupščine zgoraj navedenih občin so v skladu z 
19. členom zakona dolžne z odlokom ustanoviti območno 
skupnost tudi za te občine. 

2.3. Obe območni skupnosti sta v skladu z drugim odstav- 
kom 6. člena zakona samoupravno organizirali z ustreznimi 
samoupravnimi akti: 

- samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne 
skupnosti za obrambo pred točo, 

- SaSom o temeljih plana samoupravne skupnosti za 
obrambo pred točo za srednjeročno obdobje t.j. do leta 1985, 

- statutom samoupravne skupnosti za obrambo pred točo. 
V skupščino območne skupnosti delegirajo svoje delegate 

OZD in KS - člani skupnosti. Skupščino območne skupnosti 
sestavljajo delegati po določenem ključu, tako da so pokrite 
vse občine z hranjenega območja. Za uresničevanje svojih 
nalog ima skupščina izvršilne organe. 

2.4. Člani obeh skupnosti so sprejeli tudi SaS o temeljih 
plana in sicer v SV Sloveniji za obdobje 1981-1985, vOsrednji 
Sloveniji pa za obdobje 1983-1985. 

Z navedenim dokumentom člani območnih skupnosti zago- 
tavljajo sredstva za izvajanje letnih programov za delovanje 
obrambe pred točo na svojem območju. To so sredstva za 
pokrivanje materialnih (nakup raket, razvoz raket, skladišče- 
nje) in drugih stroškov za delovanje strelnih mest, za pokriva- 
nje stroškov delovanja skupščine in njenih organov ter za 
delo strokovne službe za vodenje obrambe v območni skup- 
nosti. Sprejete prispevne stopnje so naslednje (v %): 

SV Slov. 
1. OZD - kmetijskih organiza- 

cij in TOZD gozdnogospo- 
darskih organizacij - od 
dohodka 

2. OZD - predelava, dodelava 
in promet s kmetijskimi pri- 
delki; TOK gozdnogospo- 
darskih organizacij - od 
dohodka 

Kmetje - zavezanci za dav- 
ke od dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

4. Drugi 

Osr. Slov. 

0,32 

0,16 

1,3 
od KD 

od 1,3 
do 0,5 

od 1,48 
do 1,27 

do 0,64 
do 0,74 

do 2,35 
do 3,72 

od KD 
do 0,32 
do 0,35 
od KD 

Na podlagi 7. člena zakona se v financiranje programa 
območnih skupnosti vključujejo tudi zavarovalne skupnosti 
na hranjenem območju. Pravice, obveznosti in odgovornosti 
med zavarovalnimi skupnostmi in območno skupnostjo se 
urejajo s posebnim samoupravnim sporazumom. 

Območne zavarovalne skupnosti Triglav na branjenih ob- 
močjih sofinancirajo delovanje obrambe v obliki ugodnih 
kreditov, delno pa tudi s sredstvi brez obveznosti vračanja. 

Občinske skupščine na hranjenem območju SV Slovenije 
so za vse udeležence skupnosti (OZD in kmete iz 6. člena 
zakona) že leta 1981 sprejele odloke za plačevanje zgoraj 
navedenih prispevnih stopenj, pri občinah na hranjenem ob- 
močju osrednje Slovenije pa postopek sprejemanja teh odlo- 
kov teče. 

Prispevek, ki ga plačujejo kmetje, zbirajo občinske uprave 
za družbene prihodke; organizacije združenega dela (OZD) 
odvajajo svoj prispevek preko Službe družbenega knjigovod- 
stva; OZD, ki poslujejo z izgubo ali so pod družbenim var- 
stvom, ne plačujejo prispevka. Plačila prispevka so v nekate- 
rih primerih opravičeni tudi lastniki kmetijskih zemljišč, ki so 
oproščeni davka od dohodka iz kmetijstva. 

Nekateri zavezanci iz 6. člena zakona niso zainteresirani 
oziroma odklanjajo obveznosti za zagotavljanje sredstev za 
delovanje obrambe pred točo (npr. v Osrednji Sloveniji pred- 
sem predelovalna industrija in gozdnogospodarske organiza- 
cije). To pomeni, da se v okviru hranjenega območja zožuje 
krog subjektov, ki zagotavljajo sredstva za delovanje obrambe 
pred točo, kar vsekakor ogroža njeno učinkovitost njenega 
nadaljnjega dela. 

Prispevne stopnje območne skupnosti SV Slovenije so 
znatno nižje, ker so bile postavljene in sprejete že leta 1980. S 
temi prispevki zaradi velikega povečanja stroškov, še zlasti 
povečanja cen raket, ne bodo mogli pokrivati stroškov delo- 
vanja obrambe v letu 1984. Zato bodo morali zagotoviti do- 
datna sredstva. Prispevne stopnje v Osrednji Slovenii so 
znatno višje in predstavljajo zelo hudo obremenitev za zave- 
zance. Sredstva, zbrana po teh prispevnih stopnjah, bi morala 
pokriti vse stroške obrambe, če bodo vsi člani skupnosti 
izpolnili svoje obveznosti. Kljub odlokom občinskih skupščin 
tega ni mogoče realno pričakovati. Zaradi stroškov delovanja 
obrambe pred točo v letu 1983 so z višjimi stopnjami obreme- 
njene občine celjske regije in občina Brežice. 

2.5. Na Primorskem se pripravlja ustanovitev območne 
skupnosti. Tehnološko tehnične rešitve za izgradnjo sistema 
obrambe so podane. Pričakujemo, da bo republika Italija v 
letu 1984 ratificirala sporazum o organizaciji skupne obrambe 
pred točo na mejnem območju med SFRJ in Italijo, tako da 
načrtujemo izgradnjo sistema v letih 1984 in 1985. Sistem 
obrambe pred točo na Primorskem bi torej začel delovati 
1985. leta. 

2.6. Za izvajanje obrambe pred točo so po zakonu zadol- 
ženi HMZ, območne skupnosti in koordinacijski odbor. Posa- 
mezne naloge obrambe pred točo se delijo med te tri nosilce, 
kar pa zamegljuje njihovo odgovornost. Treba proučiti mož- 
nost, da se izvajanje obrambe pred točo zaupa le enemu od 
teh nosilcev oziroma kateri drugi samoupravni organizaciji ali 
skupnosti. 

IV. DINAMIKA IZGRADNJE SISTEMA OBRAMBE 
PRED TOČO V SR SLOVENIJI 

3.1. Izgradnjo sistema obrambe pred točo izvaja HMZ SRS 
v skladu z zakonom in sprejetimi programi, ki slonijo na 
enotnem sistemu izgradnje v organizacijskem, tehničnem in 
metodološkem smislu. 

3.2. Da bi zagotovili maksimalno verjetnost uspeha 
obrambe pred točo, je bil v konceptu in idejnem projektu že v 
letu 1980 izbran sistem obrambe, ki temelji na naslednjih 
tehničnih elementih in usklajen s sistemom v SFRJ: 

1. radarsko-računalniški sistem za odkrivanje nevarnih 
oblakov in vodenja akcij; 

2. sistem strelnih mest z raketami; 
3. sistem zvez in sicer: 
- zveze med centrom in sfcelci, 
- zveze med sedežem HMZ (prognoza vremena) in cen- 

trom, 
- zveza med centrom in področno kontrolo letenja; 
4. sistem točemerov za objektivno ugotavljanje in evidenti- 

ranje pojava toče. 
HMZ je s takim konceptom vzpostavil organizacijo 

obrambe, ki vsaj v načelu vključuje vse dosedanje dosežke in 
strokovna spoznanja. 

3.3. V skladu z zakonom je imelo pri izgradnji in posodobi- 
tvi sistema obrambe prednost območje SV Slovenije. V letu 
1981 je bila obramba razširjena na Pomurje. Konec leta 1981 
je HMZ vgradil na radarskem centru v Žikarcah pri Mariboru 
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novi meteorološki radar, kar je pripomoglo k razširitve obr- 
mabe še na območje občine Slovenskih Konjic. Tako je v letu 
1982 delovala obramba na celotnem hranjenem območju v SV 
Sloveniji. 

3.4. HNZ je 1983. leta začel z izgradnjo sistema obrambe 
pred točo v Osrednji Sloveniji in sicer najprej na območjih, na 
katerih je 1982. leta toča povzročila največ škode. Tako je 
sistem obrambe pred točo v letu 1983 deloval na celotnem 
območju SV Slovenije, razširjen pa je bil tudi na sosednjih 
sedmih občinah v Osrednji Sloveniji (celjska regija in ob- 
močje Brežic), čeprav skupnost za to območje še ni bila 
ustanovljena. Na ostalem območju osrednje Slovenije pa so 
potekala pripravljalna dela, tako da bo do maja 1984 sistem 
zgrajen. 

3.5. Osnovni program dinamike izgradnje sistema obrambe 
pred točo, ki ga je izdelal HMZ, je predvideval na vsakem 
hranjenem območju radarski center s svojim radarjem; to 
pomeni, da bi imeli tri take centre, in sicer v SV Sloveniji, v 
Osrednji Sloveniji in na Primorskem. 

Z nakupom novega meteorološkega radarja in računalniške 
opreme se je pokazalo, da je glede na njegove značilnosti 
omogočena obramba pred točo na območju severovzhodne 
in Osrednje Slovenije iz enega samega radarskega centra. 
Bila je izbrana najustreznejša lokacija, in sicer na Lisci nad 
Sevnico. Jeseni 1983 je HMZ prestavil radar z Žikarc na_Lisco 
in zgradil radarski center za obe skupnosti. Center na Žikar- 
cah bo podcenter za zveze s strelci in oskrbovanje terena. 

3.6. Osnovne značilnosti delovanja sistema obrambe v letu 
1983 so naslednje: 

- V letu 1983 je HMZ v skladu s programom zaključil 
izgradnjo sistema obrambe v SV Sloveniji ter pričel z izgrad- 
njo v Osrednji Sloveniji z izvajanjem obrambe na ožjem ob- 
močju Osrednje Slovenije. 

- Glede na to, da sistem obrambe letno širimo in dograju- 
jemo, so se pri delu pojavljale določene organizacijske in 
tehnične težave. 

Bistvena težava v delovanju sistema v letu 1983 je bilo 
nezadostno in nepravočasno zagotavljanje potrebnih raket. 
Proizvajalec raket »19. december« iz Titograda zaradi slabe 
notranje organiziranosti in tehnično-tehnoloških težav ter 
neurejenih odnosov s svojimi kooperanti za proizvodnjo raket 
svojih obveznosti do obeh območnih skupnosti 1983. leta ni 
izpolnjeval. 

Da bi se v bodoče izognili takim težavam, sta obe skupnosti 
skupaj s HMZ, RSLO in RKKGP dosegli pravočasno sklenitev 
pogodb za nabavo raket za leto 1984, zagotovili potrebna 
obratna sredstva za to nabavo, devizno udeležbo za uvozne 
komponente ter dosegli tesnejšo obliko sodelovanja med 
kooperanti iz SR Slovenije in proizvajalcem raket »19. decem- 
ber«- iz Titograda. V ta namen je treba opredeliti tudi usklajen 
dolgoročni program tehnološkega razvoja proizvodnje raket z 
ureditvijo medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
med proizvajalci raket ter njimi in uporabniki raket. 

- Sistem obrambe pred točo z raketami je sprejet v okviru 
SFRJ kot enoten sistem. Največ izkušenj o uspešnosti 
obrambe pred točo imajo v SR Srbiji, kjer ugotavljajo, da 
imajo na hranjenem območju do 4x manjšo poškodovanost 
kmetijskih pridelkov kot na nebranjenih območjih (iz poročila 
delovanja obrambe za leto 1983). 

Po naših podatkih je bilo v SR Sloveniji v letu 1983 poško- 
dovanih 3,70% branjenih površin, s čimer dosegamo po- 
dobne rezultate kot v SR Srbiji. Na ožjem območju Severo- 
vzhodne Slovenije imajo z obrambo že 12-letne izkušnje. 
Povprečna poškodovanost obsega površin je bila pod 1%, s 
čimer so se bistveno zmanjšale škode v kmetijstvu in tudi na 
drugih sektorjih gospodarstva. 

3.9. Drugo leto (1985) bo treba zagotoviti sredstva za do- 
končanje izgradnje sistema obrambe pred točo na Primor- 
skem in sicer do roka, ki bo omogočal operativno izvajanje 
obrambe pred točo v letu 1985. 

Predračun stroškov izgradnje znaša 50,0 mio din (cene 
december 1983). 

Sredstva zagotavljajo: 
- proračun SRS v višini 30,0 mio din 
- kredit Zavarovalne skupnosti Triglav 20,0 mio din 
Skupaj: 50,00 mio din 

Naloge v letu 1985 se nanašajo na nabavo in postavitev 
radarja. 

Stroški izgradnje sistema obrambe na Primorskem se nana- 
šajo le na tisti del nalog, ki jih je po sporazumu med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo dolžna zagotoviti SR Slove- 
nija. 

V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA 
DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA 
OBRAMBE PRED TOČO 

4.1. Sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje inre- 
dno vzdrževanje osnovnih sredstev sistema za obrambo pred 
točo, razen strelnih mest, ki jih zagotavlja SR Slovenija v 
skladu s 13. členom zakona, bodo znašala letno 42 mio din 
(cena december 1983). 

4.2. Sredstva, ki so potrebna za delovanje obrambe pred 
točo na vseh treh branjenih območjih, to je za pokrivanje 
materialnih in funkcionalnih stroškov za delovanje tistega 
dela sistema obrambe pred točo, ki ga predstavljajo strel na 
mesta, zagotavljajo člani območne skupnosti s posebnim 
prispevkom. 

V zagotavljanju sredstev sodelujejo v Severovzhodni Slove- 
niji: 

- članice območne skupnosti v višini od 97-98% 
- zavarovalna skupnost Triglav od 2-3% 
Na podlagi Samoupravnega sporazuma sklenjenega med 

Samoupravno skupnostjo za obrambo pred točo Severovzho- 
dne Slovenije in območnimi skupnostmi Zavarovalne skupno- 
sti Triglav - Maribor, Murska Sobota in Celje prispevajo te 
zavarovalne skupnosti sredstva brez obveznosti vračanja v 
višini 0,5% iz zavarovalnih premij, od tistih zavarovanj, kjer je 
vključen rizik proti toči. 

Ker se sredstva iz prispevkov članic skupnosti zbirajo po- 
stopno vse leto, navedene zavarovalnice zagotavljajo v za- 
četku vsakega leta kratkoročne kredite, in sicer v višini 25% 
potrebnih sredstev. Ta sredstva ne zadoščajo za pokrivanje 
celotnih potreb po obratnih sredstvih. Prav tako ta sredstva 
niso zagotovljena preko celega leta. Zato je bilo potrebno za 
nabavo raket za leto 1984 v decembru 1983 zagotoviti sred- 
stva iz drugih virov. 

4.3. Ker so zadeve obrambe pred točo z zakonom oprede- 
ljene kot zadeva posebnega družbenega pomena, je podana 
ustavna podlaga z obvezno predpisovanje obveznosti plače- 
vanja prispevka za te namene in to za vse, ki imajo koristi od 
obrambe pred točo. 

Ker od obrambe pred točo nimajo koristi le pridelovalci 
hrane in drugi obvezni člani območnih skupnosti, ne more biti 
zagotavljanje sredstev za delovanje sistema obrambe pred 
točo (strelna mesta), le stvar ozkega kroga zavezancev. 
Obramba pred točo je preventivni ukrep tako za zmanjševanje 
škode v kmetijstvu kot tudi za zmanjševanje škode na drugem 
družbenem, zasebnem premoženju. 

VI. POBUDE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
Zaradi težav pri zagotavljanju sredstev za delovanje sistema 

obrambe pred točo, ki se zbirajo pri območni skupnosti, so 
bile že v letih 1981 in 1982 dane pobude za spremembo 
zakona o sistemu obrambe pred točo, katerih vsebina je bila 
razširiti krog zavezancev za plačilo prispevka za obrambo 
pred točo. 

Te pobude je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavrnil 
predvsem zato, ker se že v proračunu SR Slovenije (za kate- 
rega zagotavljajo sredstva vsi zavezanci za davke) zagotavlja 
del sredstev za izgradnjo (delovanja in vzdrževanja) sistema 
obrambe pred točo (razen za strelna mesta). 

V letu 1983 je dala pobudo za spremembo zakona o sistemu 
obrambe pred točo skupina delegatov za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije in občine Laško in Samoupravne interesne 
skupnosti za obrambo pred točo Osrednje Slovenije. Tudi s 
tema pobudama se želi razširiti krog zavezancev za zagotovi- 
tev sredstev za vzdrževanje in delovanje sistema obrambe 
pred točo na vse porabnike hrane v SR Sloveniji. 

Pobudo utemeljujejo z naslednjim: sedanji način zagotav- 
ljanja sredstev za delovanje sistema obrambe pred točo ni 
ustrezen; uspešno izvajanje sistema obrambe pred točo 
zmanjšuje škodo in obseg sredstev, ki ga je potrebno zagoto- 
viti za odpravo posledic toče; obramba pred točo prispeva k 
pospeševanju proizvodnje hrane. Poleg tega pa ugotavljajo, 
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da sistem obrambe pred točo zmanjšuje škodo tudi drugim 
panogam in ne samo kmetijstvu. 

Ob ponovni proučitvi problematike ugotavljamo, da sicer še 
vedno niso bili v vseh občinah sprejeti ukrepi za izvajanje 
zakona, vendar pa bi tudi ob popolnem izvajanju zakona 
morali bistveno povečati prispevne stopnje, če bi želeli na 
način, ki ga predvideva zakon zagotoviti potrebna sredstva za 
izgradnjo, delovanje in vzdrževanje sistema obrambe pred 
točo na strelnih mestih. 

Rešitve problematike na način, kot ga predlagajo nosilci 
pobud, ne bi mogli doseči. Zakon o sistemu obrambe pred 
točo namreč ne more nalagati obveznosti plačevanja pri- 
spevka tistim zavezancem, ki niso člani območne skupnosti. 
Poleg tega pa na tem področju ni predvidena republiška 
skupnost ozirorha druga institucija, ki bi lahko zbirala ta 
sredstva. 

Da bi bila zagotovljena potrebna sredstva za obrambo pred 
točo in da bi ta sredstva zagotavljali vsi, ki imajo koristi od 
obrambe pred točo, je treba zagotoviti naslednje: 

• 
- v občinah je potrebno za tiste z zakonom določene člane 

območnih skupnosti za obrambo pred točo, ki ne sklenejo 
samoupravnega sporazume o ustanovitvi območne skupnosti 
za obrambo pred točo oziroma samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana območne skupnosti, urediti obveznosti z odlo- 
kom občinske skupščine; 

- zavarovalne skupnosti, ki poslujejo na območju SR Slo- 
venije, naj znatno več sredstev iz preventivnih skladov v tistih 
vrstah zavarovanja, v katerih je vključen rizik proti toči, name- 
nijo za financiranje obrambe pred točo. Z obrambo pred točo 
se namreč ta rizik zmanjšuje, s tem pa se zmanjšuje tudi 
obseg sredstev, ki ga mora zavarovalnica izplačati zavarovan- 
cem zaradi posledic toče; 

- uspešna obramba pred točo sicer prispeva k povečanju 
proizvodnje hrane, prav tako pa zmanjšuje škodo tudi na 
drugem družbenem in zasebnem premoženju, zato je treba 
razširiti krog zavezancev za plačilo prispevka za obrambo 
pred točo na vse, ki imajo koristi od obrambe pred točo. 

UGOTOVITVE, PREDLOGI IN STALIŠČE 

I. UGOTOVITVE 
1. Izgradnja in delovanje sistema obrambe pred točo pote- 

kata v skladu z zakonom o sistemu obrambe pred točo in 
programom o njegovi izgradnji, medtem ko ustanovitev in 
konstituiranje območnih skupnosti za obrambo pred točo ne 
poteka v predvidenih rokih. 

2. Zaradi preozkega kroga zavezancev za plačilo prispevka 
za obrambo pred točo v območnih skupnostih za obrambo 
pred točo niso v celoti zagotovljena potrebna sredstva za 
normalno delovanje obrambe pred točo na strelnih mestih. 

3. Večletno delovanje sistema za obrambo pred točo v SV 
Sloveniji dokazuje, da je obseg škode, ki jo je v teh letih 
povzročila toča, bistveno manjši in da je obramba pred točo 
prispevala k večji proizvodnji hrane ter k zmanjšanju obsega 
stroškov za odpravo posledic po toči; zato je potrebno sistem 
obrambe pred točo v SR Sloveniji čim prej do konca dogra- 
diti. 

4. Oskrba z raketami za obrambo pred točo lansko leto ni 
bila zadovoljiva in ne pravočasna. Delovna organizacija »19. 
december« iz Titograda svojih obveznosti ni izpolnjevala niti 
po dogovorjeni dinamiki, niti količinsko, ker ni mogla izdelati 
dovolj raket. 

Da bi se v bodoče izognili takim težavam, so Hidrometeoro- 
loški zavod SR Slovenije, Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano opravili potrebne aktivnosti za tesnejše povezovanje 
oziroma sodelovanje med proizvajalcem raket in njihovimi 
kooperanti iz SR Slovenije ter porabniki raket. 

II. PREDLOGI 
1. Občinske skupščine z območij, na katerih se organizira 

obramba pred točo, naj v primerih iz 17. in 19. člena zakona o 
sistemu obrambe pred točo sprejmejo odloke, s katerimi se 
bo zagotovilo izvajanje tega zakona. 

2. Iniciativni odbor za ustanovitev območne skupnosti za 
obrambo pred točo na Primorskem naj skupaj z medobčin- 
skimi gospodarskimi zbornicami ukrene vse potrebno, da se 
čim prej ustanovi ir) konstituira območna skupnost. 

3. Že ustanovljeni območni skupnosti za obrambo pred 
točo na i čim prej ustanovita koordinacijski odbor za obrambo 
pred to .o v SR Sloveniji. 

4. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije naj skupaj z ob- 
močnimi skupnostmi za obrambo pred točo zagotovi, da bo 
izgradnja sistema za obrambo pred točo v Osrednji Sloveniji 
končana do 1. 5. 1984 in da se letos začne, drugo leto pa 
dokonča izgradnja sistema za obrambo pred točo na Primor- 
skem. 

5. Območne skupnosti naj s pomočjo Hidrometeorolo- 
škega zavoda SR Slovenije, Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano in Republiškega sekretariata za 
ljudsko obrambo opredelijo obveznosti in odgovornosti glede 
pravočasne dobave zadostne količine kvalitetnih raket. 

6. Gospodarska zbornica Slovenije naj s sodelovanjem z 
Gospodarsko zbornico Črne gore skupaj s proizvajalci raket 
iz obeh republik pripravi dolgoročni program tehnološkega 
razvoja proizvodnje raket. 

III. STALIŠČE DO POBUDE ZA SPREMEMBO 
ZAKONA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da sta pobuda 
skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Laško in pobuda Samoupravne skupnosti za obrambo 
pred točo v Osrednji Sloveniji za razširitev kroga zavezancev 
za zagotavljanje sredstev za obrambo pred točo po svoji 
osnovni vsebini in ciljih ustrezni. Vendar problematike ne 
moremo rešiti na način kot ga predlagajo nosilci pobud. Z 
zakonom namreč ne moremo nalagati obveznosti plačevanja 
prispevka subjektom, ki niso člani območnih skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo vpraša- 
nje, ki so predmet pobud za spremembo zakona, rešiti na 
naslednje načine: 

- občine naj sprejmejo vsa potrebne ukrepe, da bo zagotov- 
ljeno dosledno izvajanje zakona o sistemu obrambe pred 
točo; 

- zavarovalne skupnosti naj namenijo znatno več sredstev 
iz preventivnih skladov v tistih vrstah zavarovanja, kjer je 
vključen rizik proti toči, za obrambo pred točo; 

- ob proučevanju možnih načinov sistemskega razreševa- 
nja problematike enotnega organiziranja in zagotavljanja 
sredstev za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane ter za 
blagovne razerve bo treba proučiti tudi možnost, da bi sred- 
stva za financiranje deloVanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo zagotavljali vsi, ki imajo od obrambe pred 
točo koristi. 
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Poročilo 

o problematiki določb zakona o zdravstvenem varstvu, 

ki urejajo delo v podaljšanem delovnem času, dežurstvo 

in stalno pripravljenost (ESA-399) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 110. seji dne 
29. 12. 1983 obravnaval: 

- POROČILO O PROBLEMATIKI DOLOČB ZAKONA O 
ZDRAVSTVENEM VARSTVU, KI UREJAJO DELO V PO- 
DALJŠANEM DELOVNEM ČASU, DEŽURSTVO IN STALNO 
PRIPRAVLJENOST, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Dinko LESKOVSEK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 
Številka: 500-01/82-3/22-1 
Ljubljana, dne 29. 12. 1983 

t 
V mesecu januarju 1980 je začel veljati zakon o zdrav- 

stvenem varstvu (v nadaljnjem besedilu: ZZS/), ki v 116., 
117. in 118. členu ureja vprašanje dela v podaljšanem 
delovnem času, dežurstva in stalno pripravljenost delav- 
cev v zdravstveni organizaciji. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je na seji dne 25. 12. 1980 
sklenilo, da začne postopek za oceno ustavnosti določb 
116, 117. in 118. člena ZZV. Po njegovem mnenju je treba 
navedene določbe preizkusiti, ali so v skladu z določbo 
drugega odstavka 204. člena ustave SR Slovenije in ali jez 
drugim odstavkom 117. člena zakona o ZZV določena 
časovna omejitev za samoupravno urejanje podaljšanega 
delovnega časa in dežurstva. 

Ker gre za pravno in vsebinsko zelo občutljivo proble- 
matiko in bi z morebitnimi spremembami citiranih členov 
ZZS/ lahko prišlo do zastojev oziroma do motenj pri oprav- 
ljanju zdravstvenih storitev, je bilo Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije kot predlagatelju tega zakona nalo- 
ženo, da pripravi o teh vprašanjih poročilo. 

Po ustavi ima delavec pravico do omejenega delovnega 
časa, ki ne sme biti daljši kot 42 ur v tednu. Ustava SR 
Slovenije pa v drugem odstavku 204. člena, enako kot 
ustava SFRJ v drugem odstavku 162. člena dopušča iz- 
jemo: zakon lahko določi, da sme delovni čas v določenih 
dejavnostih in v določenih primerih trajati za omejeno 
dobo več kot 42 ur v tednu, če to zahtevajo narava dela ali 
izjemne okoliščine. Da bi zakonska ureditev te, po ustavi 
možne izjeme, bila v skladu z ustavo, je torej potrebno, da 
se v zakonu določi dejavnost in primeri, v katerih sme 
delovni čas trajati več kot 42 ur v tednu, da to lahko traja le 
omejeno dobo in da takšno izjemo terja narava dela v 
določeni dejavnosti. 

Menimo, da je zakon o zdravstvenem varstvu izpolnil 
navedene pogoje. Dejavnost zdravstvenega varstva je po 
svoji vsebini in po naravi dela nedvomno takšna, da za- 
hteva izjemno ureditev v skladu z določbami drugega 
odstavka 204. člena ustave SR Slovenije. Zdravje je do- 
brina izjemnega pomena, ustava pa tudi določa, da ima 
vsakdo pravico do zdravstvenega varstva. Iz te ustavne 
določbe tudi izhaja 114. člen ZZV, ki pravi, da delovni čas 
in poslovni čas zdravstvene organizacije ter njuno razpo- 
reditev v dnevu in tednu določajo uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev tako, da zagotavlja uporabnikom naj- 
lažjo dostopnost ter da uporabniki in izvajalci zdravstve- 
nega varstva v samoupravnem sporazumu določijo tudi 
zdravstvene organizacije, katerih zdravstvene storitve mo- 
rajo biti uporabnikom dostopne v vsakem času; pri tem se 
dogovorijo in določijo, v katerih zdravstvenih organizaci- 
jah ali delih zdravstvenih organizacij, se organizira delo 
neprekinjeno', v izmenah oziroma v deljenem delovnem 
času. Poleg tega 113. čien določa, da zdravstveni delavci 
ne smejo zapustiti delovnega mesta, dokler ne dobe nado- 
mestitve, čeprav je njihov delovni čas potekel. Iz vsega 

tega je razvidno, da posebna narava dejavnosti zdravstve- 
nega varstva nalaga zdravstvenim delavcem še posebne 
dolžnosti in odgovornosti. 

Upoštevaje to je ZZS/, z namenom, da v čim večji meri 
zagotovi zdravstvenim delavcem uresničevanje pravice do 
omejenega delovnega časa, v 115. členu določil, da mora 
biti delo v zdravstvenih organizacijah organizirano tako, 
da delavci v njih vse svoje obveznosti izpolnijo v okviru 
polnega delovnega časa. To je pravilo, ki naj le v izjemnih 
primerih in le občasno ter za omejeno dobo dopušča 
izjeme, določene v 116., 117. in 118. členu. Zato zakon v 
116. členu opredeljuje pogoje in primere, v katerih se 
lahko opravi delo v podaljšanem delovnem času in uvede 
obveznost dežurstva oziroma stalne pripravljenosti. 

Zakon o delovnih razmerjih kot iex generalis s področja 
delovnega prava glede omejitev delovnega časa sledi do- 
ločbi 204. člena ustave SR Slovenije. Novelirani zakon o 
delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83) sicer ne 
razlikuje več dela med delom v podaljšanem delovnem 
času od dela preko polnega delovnega časa. Za ti dve 
obliki dela zakon uporablja enoten pojem »delo preko 
polnega delovnega časa« in ga ureja v 81. členu. Le-ta 
dopušča, da delavci lahko določijo s samoupravnim sploš- 
nim aktom o delovnih razmerjih, da bodo izjemoma za 
omejeno dobo delali preko polnega delovne časa. Med 
ostalimi primeri v tretji alinei prvega odstavka tega člena 
navaja tudi primer, če splošni družbeni interes in narava 
dejavnosti terjajo, da se brez prekinitve opravijo določena 
dela oziroma naloge v skladu s pogoji, ki jih določajo 
zakoni. V drugem odstavku tega člena pa določa, da se 
delo delavca v primerih iz prejšnjega odstavka šteje kot 
poseben delovni pogoj. 

Menimo, da prav splošni družbeni interes in narava 
dejavnosti v zdravstvu terjata ureditev, ki jo v izjemnih 
primerih predvideva prvi odstavek 116. člena ZZV, ki na- 
števa primere, v katerih se lahko opravi delo v podaljša- 
nem delovnem času. 

Dežurstvo in stalna pripravljenost se kot poseben pogoj 
dela delavca zdravstvene organizacije, enako kot delo v 
podaljšanem delovnem času, predpiše lahko le izjemoma 
in le kot občasna obveznost delavca, kar sledi iz določbe 
zadnjega odstavka 116. člena ZZS/, ki določa, da se dežur- 
stvo in stalna pripravljenost upoštevata kot poseben de- 
lovni pogoj glede na pogostnost izvrševanja te obveznosti. 
Dežurstvo in stalna pripravljenost torej ne pomenita stalne 
oblike delovne obveznosti delavcev v zdravstveni organi- 
zaciji. Ti dve obliki poznajo tudi v nekaterih drugih dejav- 
nostih, povsod tam, kjer je zaradi narave dela potrebno 
zagotoviti neprekinjeno prisotnost na delovnem mestu ali 
dosegljivost in opravljati naloge, če je to potrebno (zakon 
o notranjih zadevah, poslovniki sodišč ipd.). Pri tem je 
treba ločiti med efektivnim delom, ki je v tem času oprav- 
ljeno, in ki se šteje za delo v polnem oziroma podaljšanem 
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delovnem času in med samo prisotnostjo oziroma priprav- 
ljenostjo za delo, ki se v to ne šteje, temveč predstavlja le 
poseben delovni pogoj in se kot tak upošteva pri določitvi 
osebnega dohodka in drugih pravic delavca iz delovnega 
razmerja. 

Na področju zdravstvenega varstva je dežurstvo po- 
trebno zlasti: 

- zato, da so uporabnikom po potrebi dostopne zdrav- 
stvene storitve ob vsakem času; 

- zaradi učinkovite oblike neprekinjene zdravstvenega 
varstva, ki daje tako zdravniku kot ostalim udeležencem v 
zdravstvenem varstvu najboljšo možnost opazovanja tež- 
kih boinikov in poškodovancev med daljšim obdobjem; 

- zaradi zagotavljanja kontinuitete dela ter čimboljše 
povezanosti med zdravnikom in bolnikom; prav zaradi te 
kontinuitete nadzora lahko zdravnik prevzema odgovor- 
nost za potek zdravljenja; 

- v večjih hospitalnih ustanovah zato, da mlajši zdrav- 
niki sodelujejo s starejšimi, bolj izkušenimi zdravniki spe- 
cialisti, predvsem pri nuđenju pomoči bolnikom v nujnih 
primerih in si tako pridobivajo in bogatijo znanje in izkuš- 
nje. Predvsem pomemben je tak način izobraževanja pri 
tistih medicinskih strokah, kjer je poudarjeno skupinsko 
delo. 

Zaradi izjemnosti in občasnosti dela v podaljšanem de- 
lovnem času, dežurstva in stalne pripravljenosti je ZZV v 
drugem odstavku 117. člena tudi določil, da morajo de- 
lavci v zdravstveni organizaciji vsake 3 mesece preveriti 
upravičenost in potrebo po takem delu, da bi uvedli 
ustrezne ukrepe za organizacijo dela in za določitev delov- 
nega časa. To pomeni, da morajo delavci zdravstvene 
organizacije ob koncu vsakega trimesečja preveriti svojo 
organizacijo in določitev delovnega časa z namenom, da 
izpolnijo določbo 115. člena, ki jim nalaga, da delo organi- 
zirajo tako, da izpolnijo svoje obveznosti do uporabnikov v 
okviru 42-urnega tedenskega delovnega časa. Delo v po- 
daljšanem' delovnem času, dežurstvo in stalna pripravlje- 
nost so torej omejeni, glede na namene in potrebe, na 
trimesečno obdobje. Če so potrebe takšne, bodisi po 
obsegu ali vrstah del, da zahtevajo stalnost dela, morajo 
delavci spremeniti organizacijo dela. Menimo, da je s tem 
izpolnjen tudi ustavni pogoj časovne omejenosti podaljša- 
nega delovnega časa. 

V 118. členu ZZV pa je določeno, da za opravljanje 
zdravstvenih storitev v podaljšanem delovnem času, med 
dežurstvom in stalno pripravljenostjo veljajo enaki stro- 
kovni, delovni, materialni, tehnični, varnostni in higienski 
normativi in pogoji, kot za opravljanje zdravstvenih stori- 
tev v rednem delovnem času. V drugem odstavku pa 
navaja, da se v primerih, ko pri posameznem delavcu na 
osnovi teh normativov ugotovljen porabljeni delovni čas 
skupno z delom v rednem delovnem času preseže 42-urno 
tedensko obveznost, razlika šteje kot delo v podaljšanem 
delovnem času in kot poseben delovni pogoj. 

Prvi odstavek tega člena torej zagotavlja strokovnost pri 
delu, ki se opravlja v podaljšanem delovnem času in ki ga 
je morebiti potrebno opraviti med dežurstvom in stalno 
pripravljenostjo. Drugi odstavek pa pomeni, da se tudi 
efektivno delo, opravljeno v času dežurstva ali stalne pri- 
pravljenosti, šteje za delo preko polnega delovnega časa 
in je kot tako podvrženo omejitvam iz zakona o delovnih 
razmerjih. 

Zdravstvene organizacije so v letu 1982 s prerazporedi- 
tvijo delovnega časa in tudi z nižjim nagrajevanjem dela 
preko polnega delovnega časa, dežurstva in stalne pri- 
pravljenosti te oblike še bolj omejile, kar je pozitivno 
predvsem s finančnega vidika, saj zagotavljanje nepreki- 
njenega zdravstvenega varstva zahteva manj sredstev, to 
pa je izrednega pomena za sedanjo ekonomsko situacijo. 
Za organiziranje izmenskega dela bi potrebovali nepri- 
merno več zaposlenih delavcev in finančnih sredstev. Kot 
primer navajamo Univerzitetni klinični center v Ljubljani, 
ki bi za kompletno ukinitev dežurstva potreboval 223 
zdravnikov in 194 višjih medicinskih sester. Stroški bi se 
brez upoštevanja stroškov, ki so povezani z zaposlova- 
njem (stanovanjska izgradnja ipd.), povečali od sedanjih 
114 milijonov din za dežurstva na 165 milijonov din letno 
samo za osebne dohodke in nadomestila iz osebnih do- 

hodkov, kar je v današnjem času neizvedljivo, poleg tega 
pa je zaposlovanje novih delavcev omejeno in tudi finanč- 
nih možnosti ni. Tudi če zaposlovanje ne bi bilo omejeno 
in bi bila zagotovljena potrebna sredstva, taka rešitev ne bi 
bila možna, ker ni dovolj kadra. Praksa nam kaže, da v 
zvezi z izmenskim delom nastopajo tile problemi: 

- zaradi odsotnosti zdravnikov (prosti dan v dopoldan- 
skem času) je motena kontinuiteta dela z bolniki. Vsako- 
dnevne vizite ne opravlja več redno sobni zdravnik, tem- 
več tudi drugi zdravniki. Na ta način sta prizadeta stik z 
bolniki in strokovno delo ob njih; 

- tako imenovane »glavne vizite« oziroma timsko in 
konzilirano obravnavanje bolnikov so večkrat skrajšane in 
celo odpadejo; 

- popoldanski turnus se pogosto prevzema z zakasni- 
tvijo, ker zdravniki dopoldanskega turnusa šet vedno de- 
lajo v operacijskih sobah oziroma na svojih oddelkih. Take 
zakasnitve imajo za posledico, da so lahko oddelki in 
sprejemne ambulante določen čas brez zdravnikov; 

- zaradi skrajšanega dopoldanskega delovnega časa na 
6 ur ni mogoče opraviti vsega operativnega programa in 
zaradi tega se podaljšuje čakalna doba na operacije. Iz 
istega razloga ni mogoče redno delo v subspecialističnih 
ordinacijah; 

- za tako delo in organizacijo neprekinjenega zdravstve- 
nega varstva je nujno imeti bistveno večje število zdravni- 
kov; 

- izobraževanje potrebnih zdravnikov bi postalo znatno 
daljše in manj kvalitetno kot je to v ustaljenem načinu 
možno; 

- pri takem načinu dela pride do razdrobitve delovnega 
časa na krajše časovne presledke, zaradi tega do številnih 
menjav zdravniških skupin in slabšo strokovnost, kar po- 
meni nazadovanje ravni bolnišničnega zdravstvenega var- 
stva. 

Navedemo naj še, da je Poslovna skupnost za zdravstvo 
Slovenije v mesecu maju leta 1983 pripravila podatke o 
obsegu oblik dela preko polnega delovnega časa, dežur- 
stva in stalne pripravljenosti v zdravstvenih organizacijah 
v letu 1982. Podatki, zbrani na osnovi zaključnih računov 
zdravstvenih organizacij za leto 1982 kažejo, da se obseg 
dela preko polnega delovnega časa zmanjšuje in da sred- 
stva za osebne dohodke za te namene znašajo le še 9,4% 
vseh sredstev za osebne dohodke, s tem, da je v bolnišnicah, 
ki morajo v večjem obsegu kot osnovno zdravstvo zagotav- 
ljati neprekinjeno zdravstveno varstvo, ta delež 11,8%. 

Z razveljavitvijo določb zakona o zdravstvenem varstvu 
bi nastopil problem opravljanja osnovnega dela v določe- 
nih zdravstvenih organizacijah, kjer bi lahko prišlo do 
motenega opravljanja dela v škodo uporabnikov, ki ne bi 
bili deležni neprekinjenega zdravstvenega varstva. Trpelo 
pa bi tudi pedagoško delo in znanstveno-raziskovalno 
delo v univerzitetnih klinikah in inštitutih, kar je med 
ostalim tudi njihova zakonska obveznost. 

Na koncu še enkrat opozarjamo na specifičnost dela 
delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve, saj morajo 
zdravstveni domovi in bolnišnice v skladu z zakonom o 
zdravstvenem varstvu zagotoviti uporabnikom nepreki- 
njeno zdravstveno varstvo. Neprekinjeno zdravstveno var- 
stvo mora ostati še naprej strokovno, da zagotavlja vsem 
uporabnikom najvišjo raven medicinskih storitev. V ospre- 
dju pa mora ostati tudi vprašanje etično moralnega pri- 
stopa do bolnika in bolezni. * 

Navedena problematika je prisotna tudi v drugih dejav- 
nostih, kjer se morajo zarjjdi splošnega družbenega inter- 
esa ali zaradi narave dejavnosti, določena dela oziroma 
naloge, opravljati brez prekinitve kot npr.: na področju 
veterine, varstva pred požari, opravljanja določenih del pri 
organih družbenopolitičnih skupnosti (sodišča, javna to- 
žilstva, organi za notranje zadeve), cestnega, zračnega in 
železniškega prometa ter PTT zvez. 

Glede na vse navedene pravne in vsebinske razloge 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, meni, da ob dosledni 
izpeljavi 116., 117. in 118. člena Z2\/ v samoupravnih 
splošnih aktih zdravstvenih organizacij navedene zakon- 
ske določbe niso v nasprotju z ustavo in torej ZZV ni 
potrebno spreminjati. 

poročevalec 49 



Z USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE SMO PREJELI 

SKLEP 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije je na seji 
dne 22. 12. 1983 obravnavalo pobudo Janeza Vrhovca iz 
Ljubljane in je 

sklenilo: 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo po- 

stopka za oceno ustavnosti določbe 1. in 3. odstavka 33. člena 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
3/81). 

Obrazložitev 
Občan je vložil pobudo za oceno ustavnosti v izreku sklepa 

navedenih določb zakona v delu, po katerih je lastno ude- 
ležbo dolžan plačati tudi tisti, ki se preseli v večje ali več 
vredno stanovanje. Kdor je že plačal lastno udeležbo, plača 
lastno udeležbo' na razliko v revalorizirani vrednosti prejš- 
njega in novo pridobljenega stanovanja. Po mnenju pobu- 
dnika sta navedeni določbi retroaktivni, ker se ne upošteva 
vrednost dosedanjega stanovanja, če lastna udeležba ni bila 
plačana za prvotno stanovanje. Taka ureditev povzroča razli- 
kovanje občanov in bistveno poslabšuje položaj tistih obča- 
nov, ki se zaradi povečanega števila družinskih članov morajo 
preseliti v primernejše stanovanje. 

Ustavno sodišče pobude ni sprejelo iz sledečih razlogov: 
Delovni ljudje in občani si s svojimi sredstvi ter z združeva- 

njem dela in sredstev z delom in sredstvi drugih v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih 
ustvarjajo na temeljih vzajemnosti in solidarnosti možnosti, 
da si zagotove primerno stanovanje (VII. poglavje temeljnih 
načel ustave). Zakon pa lahko določi temeljna načela na 
področju stanovanjske graditve, financiranja in gospodarje- 
nja s stanovanji (7. točka 324. člena ustave). Skupščina SR 

Slovenije je temeljna načela stanovanjske graditve in financi- 
ranje uredila v napadenem zakonu. S tem zakonom je bilo 
opredeljeno načelo, da vsakdo rešuje svoje stanovanjsko 
vprašanje z lastnimi sredstvi, skladno s svojim socialnim polo- 
žajem in ekonomskimi možnostmi ter ob pomoči družbe. 

Zakon o stanovanjskem gospodarstvu je bil objavljen v 
Uradnem listu SR Slovenije dne 26. 1. 1981 in je začel veljati 
naslednji dan po objavi. V prehodnih določbah zakon še 
določa, da organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
uskladijo svoje samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona do 30. junija 1982. Izpodbijane določbe zakona tako 
nimajo učinka za nazaj in se z njimi tudi ne posega v pravna 
razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo zakona. Lastno ude- 
ležbo so namreč dolžni plačati samo tisti, ki so pridobili 
stanovanjsko pravico na družbenem stanovanju oziroma so 
se preselili v večje ali večvredno stanovanje po uveljavitvi 
zakona. Vsi tisti, ki so pridobili stanovanjsko pravico po prej 
veljavnih predpisih in nimajo potrebe ali želje po večjem ali 
večvrednem družbenem stanovanju, niso dolžni plačati lastne 
udeležbe. Zato izpodbijane določbe zakona niso v neskladju z 
261. členom ustave. Napadeni določbi tudi ne povzročata 
neenakopravnosti občanov, ker zakon določa enake pogoje 
za vse občane, ki želijo pridobiti stanovanjsko pravico na 
družbenem stanovanju ali pa se preseliti v večje ali večvredno 
družbeno stanovanje. Giede na ustavno načelo, da občan s 
svojimi sredstvi in s pomočjo družbe rešuje svoje stanovanj- 
sko vprašanje ter da se z zakonom določijo temeljila načela 
financiranja stanovanjske graditve pa je v pristojnosti zakono- 
dajalca, da določi, kdaj in kdo je dolžan plačati lastno ude- 
ležbo in kdo je lahko oproščen plačila. 

Ustavno sodišče je zato na podlagi 15. člena zakona o 
postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega 
sklepa. 

SKLEP 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije je na seji 
dne 15. 12. 1983 obravnavalo pobudo tovarne oblačil »Labod" 
Novo mesto in je 

sklenilo: 
1. Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne bo začelo 

postopka za oceno nasprotja določb 37. in 38. člena zakona o 
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82) z določ- 
bami 180. in 186. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list SRS, št. 24/77 in 45/82). 

2. Pobuda za oceno ali so določbe 37. in 38. člena zakona o 
stanovanjskih razmerjih v nasprotju z določbami 221. in 224. 
člena zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76) in 
določbo 23. člena zakona o sodiščih združenega dela (Uradni 
list SFRJ, št. 24/74), se odstopi Ustavnemu sodišču Jugosla- 
vije. , 

Obrazložitev 

Tovarna »Labod« je vložila pobudo za oceno nasprotja 
določb 37. in 38. člena zakona o stanovanjskih razmerjih z 
določbami zakona o delovnih razmerjih, zakona o združenem 
delu in zakona o sodiščih združenega dela, ki so navedene v 
izreku. Po določbah 37. in 38. člena zakona o stanovanjskih 
razmerjih, lahko prizadeti vloži v 15 dneh ugovor zoper od- 
ločbo o dodelitvi stanovanja oziroma prednostni red od 
dneva, ko mu je bila vročena odločba. Tisti, ki z ugovorom ni 
uspel, lahko vloži v 15 dneh od dneva vročitve sklepa predlog 
za odpravo sklepa pri sodišču združenega dela. Zakon o 
združenem delu pa določa, da zahtevo za varstvo pravic mora 
vložiti delavec v 30 dneh od dneva, ko je zvedel za kršitev. Če 
ni zadovoljen z odločitvijo v TOZD, ima v nadaljnjih 30 dneh 

pravico zahtevati varstvo pravic pri sodišču združenega dela 
(1. odstavek 221. in 1. odstavek 224. člena ZZD). Vsebinsko 
enako je to vprašanje urejeno v 180. in 181. členu zakona o 
delovnih razmerjih. Zakon o sodiščih združenega dela pa 
določa, da predlog, s katerim se uvede postopek, pred sodi- 
ščem združenega dela, lahko vloži delavec, če OZD kršitve ni 
odpravila v 30 dneh od dneva, ko je zahteval varstvo pravic. 

Po ustavi je Skupščina SR Slovenije pristojna, da z zakoni 
ureja stanovanjska razmerja (10. točka 321. člena ustave SR 
Slovenije). Prav tako ima republika po 1. točki 1. odstavka 
321. člena ustave SR Slovenije pravico, da zagotavlja z ustavo 
določeni družbenoekonomski položaj in pravice delovnih 
ljudi v združenem delu ter ureja medsebojna razmerja delav- 
cev v združenem delu, zaposlovanje in varstvo pri delu. V 
okviru teh z ustavo določenih pravic je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela zakon o stanovanjskih razmerjih in zakon o 
delovnih razmerjih. Toda za oceno nasprotja med napadenimi 
določbami zakona o stanovanjskih razmerjih z zakonom o 
delovnih razmerjih ustavno sodišče po 408. členu ustave SR 
Slovenije, ni pristojno. Po navedeni določbi ustavno sodišče 
odloča le o skladnosti republiških zakonov z ustavo SR Slove- 
nije. 

Zakon o združenem delu in zakon o sodiščih združenega 
dela sta zvezna zakona. Po 2. točki 1. odstavka 375. člena 
ustave SFRJ, je za odločanje o tem ali so določbe republi- 
škega zakona v nasprotju z zveznim zakonom, pristojno 
Ustavno sodišče Jugoslavije. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je zato na podlagi 25. in 26. 
člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo tako, kot je 
navedeno v izreku tega sklepa. 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Z boljšim delom in prizadevanjem 

zaustaviti zmanjševanje proizvodnje in jo 
v i ■ v ■ ■» ■■ 

začeti oživljati 

« 
• Temeljni cilji družbenoekonomskega razvoja v letu 1984 so oživljanje proizvodnje, 

izboljšanje kakovosti gospodarjenja, povečanje izvoza, brzdanje inflacije in usta- 
vitev padanja produktivnosti dela ter osebnih dohodkov 

• Predvideno je, da se bo družbeni proizvod povečal za 2 odstotka, industrijska 
proizvodnja za okrog 3, kmetijstvo za okrog 2, izvoz blaga in storitev za okrog 16, 
od tega na konvertibilno področje za 20 odstotkov, zaposlenost za 2, produktiv- 
nost dela v industriji pa za okrog 1 odstotek 

• Pospešen bo razvoj malega gospodarstva in turizma, zmanjšal pa se bo obseg 
investicij, izboljšali pa se bodo ekonomski odnosi s tujino 

• Z ukrepi ekonomske politike bodo odpravljene motnje na trgu,.zagotovljen pa bo 
tudi vpliv ekonomske prisile na obnašanje gospodarskih subjektov in njihovo 
poslovanje 

• Temeljna merila za oblikovanje in družbeno kontrolo cen morajo biti tista, ki so 
določena v protiinflacijskem programu 

Po večdnevnem usklajeva- 
nju stališč republiških in po- 
krajinskih skupščin, je Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ na svoji seji, 27. decem- 
bra 1983 sprejel Resolucijo o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1984. 

Ker je med usklajevanjem 
prišlo do številnih sprememb 
in dopolnitev Osnutka resolu- 
cije, ki smo ga predstavili v eni 
prejšnjih številk glasila Skup- 
ščine SFRJ, v tej številki širše 
povzemamo končno verzijo te- 
ga dokumenta, pri čemer so 
posebej poudarjene naloge, 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in eko- 

nomski politiki SFR Jugoslavije v 1984. letu - AS 281 
NOVI PREDPISI 
- Osnutek zakona o temeljih sistema javnega obve- 

ščanja AS 334 
- Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o pravdnem 

postopku in o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obligacijskih razmerjih 

- AS 318 in AS 319 
ANALIZE IN OCENE 
- Analiza o virih prihodkov prebivalstva, zaposlenega 

izven družbenega sektorja 

dejavnosti in ukrepi za uresni- 
čevanje družbenoekonomske- 
ga razvoja in ekonomske poli- 
tike v letu 1984. 

Prvi del tega najpomemb- 
nejšega planskega dokumenta 
določa temeljne smeri uresni- 
čevanja prve etape Dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije, drugi del pa opre- 
deljuje naloge, dejavnosti in 
ukrepe za uresničevanje stabi- 
lizacijskega programa v letu 
1984. 

Resolucija določa tudi poli- 
tiko uresničevanja Družbene- 
ga plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1981 do 1985, in sicer 
v skladu s stabilizacijskim pro- 
gramom. 

V skladu z Dolgoročnim pro- 
gramom ekonomske stabiliza- 
cije, Resolucija kot najpo- 

membnejše naloge družbe- 
noekonomskega razvoja in 
ekonomske politike v letu 1984 
našteva: oživljanje proizvod- 
nje, izboljšanje kakovosti go- 
spodarjenja in krepitev mate- 
rialnega položaja gospodar- 
stva, krepitev položaja našega 
gospodarstva v ekonomski 
menjavi s tujino, odpravljanje 
vzrokov in brzdanje visoke in- 
flacije, zaustavitev upadanja 
produktivnosti dela in realnih 
osebnih dohodkov. 

S sprejetjem ustrezne dejav- 
nosti in ukrepov ekonomske 
politike, ki jih predvideva Re- 
solucija, kakor tudi drugih 
ukrepov, ki jih določa Dolgo- 
ročni program ekonomske sta- 
bilizacije kot tudi Načrt uresni- 
čevanja tega programa, bo 
omogočeno, da bi z več dela in 

Jpooso 
® RESOLUCIJA 

vsccooosccccoccoscoeoseocc«! 
O DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU 

IN EKONOMSKI POLITIKI SFR JUGOSLAVIJE 
V 1984. LETU - AS 281 
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prizadevanja zavrli stagnacijo 
in upadanje proizvodnje ter jo 
začeli oživljati. Tako je predvi- 
deno, da se bo letos družbeni 
proizvod povečal za 2 odstot- 
ka, industrijska proizvodnja za 
okoli 3 odstotke in kmetijska 
za približno 2 odstotka. Reso- 
lucija načrtuje tudi za okoli 16 
odstotkov večji izvoz blaga in 
storitev, od tega na konverti- 
bilno območje za okoli 20 od- 
stotkov, kakor tudi naraščanje 
uvoza blaga in storitev za okoli 
7 odstotkov. 

Hkrati je predvideno pove- 
čanje zaposlenosti za okoli 2 
odstotka, zaustaviti pa bo tre- 
ba tudi upadanje produktivno- 
sti dela celotnega gospodar- 
stva, medtem ko se mora pro- 
duktivnost dela v industriji po- 
večati za približno 1 odstotek. 

Investicije v osnovna sred- 
stva bodo po zahtevah Resolu- 
cije za okoli 10 odstotkov 
manjše. Splošna in skupna po- 
raba pa bi se morali selektivno 
zmanjšati za 6 odstotkov, pri 
čemer Resolucija predvideva 
tudi zaustavitev upadanja real- 
nih osebnih dohodkov. 
OŽIVLJANJE 
GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 

Temeljna naloga ekonom- 
ske politike je oživljanje go- 
spodarske dejavnosti z zago- 
tavljanjem pogojev za nara- 
ščanje proizvodnje, izvoza in 
produktivnega zaposlovanja. 
Spodbujani bodo predvsem 
industrijska proizvodnja, na- 
menjena izvozu, proizvodnja 
energije, nekaterih surovin in 
reprodukcijskih materialov, 
kmetijska proizvodnja, razvoj 
prometa, turizma, drobnega 
gospodarstva in stanovanjska 
gradnja. 

Naraščanje proizvodnje in 
drugih gospodarskih dejavno- 
sti, ugotavlja Resolucija, mo- 
rajo spremljati precejšnje po- 
večanje akumulacije in učin- 
kovitosti izkoriščenosti razpo- 
ložljivih sredstev za investicije, 
kakor tudi produktivno zapo- 
slovanje, predvsem mladih, 
šolani h kadrov. 

Ustvarjeni bodo materialni, 
sistemski in drugi pogoji za 
povečanje proizvodnje. Oživ- 
ljanje proizvodnje in gospo- 
darskih dejavnosti v celoti pa 
bo temeljilo na selektivnosti, 
pri čemer bo imela prednost 
predvsem proizvodnja, name- 
njena izvozu, in sicer zaradi re- 
ševanja problemov devizne lik- 
vidnosti, nadomečanje uvoza 
in preskrbovanje domačega tr- 
žišča z izdelki, ki so ključnega 
pomena za standard prebival- 
stva. 

Povečanje proizvodnje bo 
spodbujalo tudi usmerjanje tu- 

jih in domačih kreditov za pro- 
izvodnjo, namenjeno izvozu in 
razvijanje medsebojnih raz- 
merij med reprodukcijsko po- 
vezanimi proizvajalci na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 

Oživljanje proizvodnje pa 
bodo spodbujali tudi ukrepi 
monetarne in kreditne politike, 
politike realnega tečaja dinarja 
in urejanje odnosov pri razpo- 
laganju z ustvarjenimi devi- 
zami. 

INDUSTRIJA 
IN ENERGETIKA 

Resolucija opredeljuje ukre- 
pe in dejavnosti za spodbuja- 
nje razvoja posameznih go- 
spodarskih panog. Tako bodo 
na področju industrije sprejeti 
posebni ukrepi in dejavnosti 
(ugodnejši pogoji kreditiranja, 
zagotavljanje prednostnega 
uvoza surovin in reprodukcij- 
skih materialov), ki bodo omo- 
gočili večjo proizvodnjo, na- 
menjeno izvozu, predvsem na 
konvertibilno tržišče, kakor tu- 
di proizovodnjo, ki bo precej 
prispevala k nadomeščanju 
uvoza ali pa bo namenjena za- 
dovoljevanju življenjskih po- 
treb prebivalstva. 

Zaradi uresničevanja skup- 
nih ciljev in nalog pri oživljanju 
celotne proizvodnje v letu 
1984 in stalno naraščujočih 
energetskih potreb, se bo pre- 
cej povečala proizvodnja pre- 
moga, koksa in električne 
energije, precej večja bo tudi 
proizvodnja naravnega plina in 
naftnih derivatov. Zagotovljen 
bo nadalje nujen uvoz ener- 
getskih surovin in reprodukcij- 
skega materiala, predvsem 
nafte. 

Realno zadovoljevanje po- 
treb potrošnikov s posamezni- 
mi vrstami energije, obseg 
proizvodnje, predelave, uvoza 
in izvoza energije bo določen z 
energetsko bilanco Jugoslavi- 
je za leto 1984, ki jo bo sprejel 
ZIS v sodelovanju z izvršnimi 
sveti republik in pokrajin. 

Prednost pri preskrbovanju 
z naftnimi derivati bodo imeli 
kmetijstvo, proizvodnja blaga 
za izvoz, tujski turizem, med- 
narodni promet, namenska 
proizvodnja in petrokemija pri 
preskrbovanju s primarnim 
bencinom. 

Ukrepi ekonomske politike, 
napoveduje Resolucija, bodo 
spodbujali hitrejše vključeva- 
nje domače strojne industrije v 
proizvodnjo opreme za ener- 
getske in surovinske zmoglji- 
vosti, predvsem za premogov- 
nike, kakor tudi za razvoj te- 
hnoloških rešitev pri uporabi 
in oplemenitenju domačih vrst 
premoga. 

Nujno pa je, da vsi energet- 
ski porabniki sprejmejo 

ustrezne ukrepe za varčevanje 
in smotrnejšo porabo vseh vrst 
energije, kar bodo spodbujali 
tudi ukrepi ekonomske poli- 
tike. 

KMETIJSTVO 
Za kmetijstvo omenjeni do- 

kument načrtuje povečano de- 
javnost in zagotovitev pogojev, 
da bi čim celoviteje izkoristili 
razpoložljive naravne vire in 
sedanje zmogljivosti za pove- 
čanje proizvodnje, ob bistve- 
nem povečanju dogovarjanja 
proizvodnje, odkupa in prome- 
ta s kmetijskimi pridelki ter 
boljši preskrbljenosti kmetij- 
stva z reprodukcijskimi mate- 
riali in opremo. 

Sprejeli naj bi tudi potrebne 
ukrepe za,postopno povečanje 
deleža živinoreje v celotni 
kmetijski proizvodnji in pove- 
čanje proizvodnje, da bi tako 
intenzivirali razvoj kmetijstva, 
izboljšali strukturo prehrane 
prebivalstva in preskrbljenost 
industrije s surovinami. 

Resolucija prav tako predvi- 
deva, da bodo organizacijam 
združenega dela, ki ne smejo 
izvažati določenih izdelkov, ali 
pa je njihov izvoz omejen, za- 
gotovljene devizne kompenza- 
cije v skladu z Zakonom o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, pri čemer bo 
upoštevan Družbeni dogovor o 
zagotavljanju in uporabi deviz 
za plačevanje prioritetnega 
uvoza določenih izdelkov ozi- 
roma surovin za njihovo proiz- 
vodnjo v letu 1984. 

Za hitrejše in stabilnejše po- 
večanje proizvodnje hrane, bo 
intenzivirano združevanje dela 
in sredstev na dolgoročnih do- 
hodkovnih temeljih med pride- 
lovalci hrane, prometnimi in 
turističnimi organizacijami 
združenega dela, z velikimi po- 
trošniki in drugimi subjekti, 
zainteresiranimi za proizvod- 
njo hrane. Kmetijska proizvod- 
nja bo tudi dogovorjena pred 
začetkom proizvpdnega pro- 
cesa. 

Za ohranitev in razširitev 
gozdnega sklada, kakor tudi 
za ohranitev in razvijanje 
splošno koristnih funkcij goz- 
da, bo povečan obseg gojenja 
gozdov, pri čemer bo največ 
pozornosti namenjeno pogoz- 
dovanju in razširitvi intenziv- 
nih nasadov ter plantaž, kakor 
tudi skrbi za protipožarno var- 
stvo gozdov. Sklenjen bo druž- 
beni dogovor o enotnih merilih 
za biološko reprodukcijo, do- 
ločeni pa bodo tudi programi 
pogozdovanja. 

V primerjavi z lanskim letom 
se bo obseg sečnje povečal v 
skladu s prirastom gozdnega 
sklada. Posebej se bo poveča- 

la sečnja dreves za industrij- 
sko predelavo. 

GRADBENIŠTVO 
IN PROMET 

Na področju gradbeništva 
bo prišlo do zmanjševanja pro- 
izvodnje, posledice tega pa je 
treba ublažiti z usposablja- 
njem za povečanje gradbenih 
del v tujini. 

Učinkovitejše izkoriščanje 
razpoložljivih sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo je treba za- 
gotoviti z optimalnimi serijami 
in kontinuiteto gradnje, bolj- 
šim izkoriščanjem zmogljivosti 
za industrijsko in montažno 
gradnjo in spodbujanjem na 
večje produktivnosti dela, s 
skrajševanjem rokov in zmanj- 
šanjem gradbenih stroškov. 

Resolucija za področje pro- 
meta napoveduje sprejetje 
ukrepov in dejavnosti za razvi- 
janje tehnologije in organiza- 
cije dela zaradi povečanja 
učinkovitosti in varnosti pre- 
voza, izboljšanja kakovosti 
storitev, zmanjševanje stro- 
škov in prihrankov pri gorivu, 
posebej s proizvodnjo ekono- 
mičnejših notornih vozil. Po- 
sebna po«. , nost bo namenje- 
na razvije organizacije in 
družbenoeKi črnskih odno- 
sov v velikih st. amih (železni- 
ca in PTT). Zaradi tega je treba 
vso problematiko na t3m po- 
dročju celovito preučiti in 
sprejeti ustrezne spremembe 
in dopolnitve predpisov o 
združevanju v te sisteme. Mi- 
mo tega bo določena tudi stra- 
tegija razvoja prometa. 

Republike in pokrajini bodo 
za razvoj in modernizacijo že- 
leznice, ob pomanjkanju sred- 
stev iz drugih virov, zagotovile 
obvezno združevanje dela do- 
hodka OZD. 

DROBNO 
GOSPODARSTVO 
IN TURIZEM 

Zaradi širše delitve dela in 
socializacije proizvodnje, je 
treba pospešiti razvoj proiz- 
vodnih in storitvenih zmoglji- 
vosti drobnega gospodarstva. 
V teh okvirih morajo republike 
in pokrajini preučiti predpise o 
opravljanju dejavnosti z oseb- 
nim delom s sredstvi v lasti ob- 
čanov, kakor tudi o pogodbe- 
nih organizacijah združenega 
dela, da bi omogočile večji 
razvoj teh oblik gospodarjenja. 
Mimo tega bodo federacije, re- 
publike, pokrajini in občine 
sprejele vse potrebne ukrepe 
in dejavnosti za hitrejši razvoj 
drobnega gospodarstva. 

Da bi povečali devizni priliv 
od turizma, bodo sprejeti po- 
sebni programi ukrepov in de- 
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javnosti v vseh organizacijah 
združenega dela in asociacijah 
turističnega gospodarstva, in 
sicer v sodelovanju z organiza- 
cijami v drugih dejavnostih, ki 
sodelujejo pri oblikovanju so- 
dobnih oblik turistične ponud- 
be, da bi tako izboljšali kako- 
vost, razširili storitve in bolje 
preskrbovali tržišče. S tem bo 
zagotovljeno tudi boljše izkori- 
ščanje zmogljivosti in podalj- 
šanje turistične sezone. 

Splošno združenje turistič- 
nega gospodarstva in Turistič- 
na zveza Jugoslavije bosta pri- 
pravila program razvoja turi- 
zma v Jugoslaviji in opredelila 
potrebne ukrepe in dejavnosti 
za enoten nastop na tujem trži- 
šču, da bi tako povečali deviz- 
ni priliv od turizma. 

STANOVANJSKO- 
KOMUNALNO 
PODROČJE 

V delu Resolucije o stano- 
vanjsko-komunalni dejavno- 
sti je poudarjeno, da je treba 
zaradi izvajanja stabilizacij- 
skega programa in zaradi nuj- 
nosti smotrnejše in hitrejše 
stanovanjske graditve sprejeti 
ukrepe za zaviranje upadanja 
realnih vlaganj v stanovanjsko 
gradnjo in povečanje števila 
stanovanj, ki jih bomo začeli 
graditi. 

S politiko postopnega real- 
nega povečanja stanarin, po- 
sebej za stanovanja večje ka- 
kovosti, pa je treba tudi predvi- 
deti subvencioniranje stanarin 
družinam z nizkimi prejemki. 

Razviti je nadalje treba soli- 
darnostno stanovanjsko grad- 
njo in izločati sredstva iz do- 
hodka v višini, ki jo bodo dolo- 
čili republiški in pokrajinski 
zakoni ter samoupravni spora- 
zumi v občinah in mestih. 

Med drugim pa je treba uve- 
sti tudi obvezno lastno udelež- 
bo pri pridobitvi družbenega 
stanovanja, pri čemer pa je tre- 
ba upoštevati ekonomski in 
socialni položaj bodočega 
imetnika stanovanjske pravice. 

Prav tako je treba zagotoviti, 
da bodo organizacije združe- 
nega dela neposredno sodelo- 
vale pri dogovarjanju o gradi- 
tvi stanovanj za potrebe svojih 
delavcev. Preučiti pa je nadalje 
treba organizacijo in delovanje 
stanovanjskih samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Resolucija omenja tudi ana- 
liziranje pogodb med domači- 
mi organizacijami združenega 
dela in tujimi partnerji, omenja 
pa še, da bo treba določiti me- 
rila za njihovo sklepanje in po- 
daljševanje, da bi zmanjšali te- 
hnološko odvisnost od tujine. 

ZMANJŠEVANJE 
OBSEGA INVESTICIJ 

Ob upoštevanju proizvodne 
usmeritve in nujnega zmanjše- 
vanja strukturnih neskladij ter 
razpoložljivih sredstev za inve- 
sticije, bo po mnenju Resolu- 
cije nujno treba povečati učin- 
kovitost investicij. Zmanjševal 
se bo nadalje njihov obseg v 
osnovna sredstva, posebej v 
negospodarskih dejavnostih in 
v manjši meri na stanovanjsko- 
komunalnem področju, nada- 
ljevalo pa se bo tudi njihovo 
usklajevanje z njihovimi realni- 
mi možnostmi. 

Največji del razpoložljivih 
sredstev za investicije bo na- 
menjen dograditvi nedograje- 
nih objektov. To predvsem ve- 
lja za objekte, ki bodo omogo- 
čili večji izvoz blaga in storitev, 
posebej na območju s konver- 
tibilnim načinom plačevanja, 
kakor tudi nadomeščanje uvo- 
za osnovnih surovin in repro- 
dukcijskih materialov; za ob- 
jekte, namenjene proizvodnji 
energije iz domačih virov, pro- 
izvodnji hrane in tirnih vozil, za 
razvoj drobnega gospodar- 
stva, kakor tudi za začetek nuj- 
ne graditve novih objektov za- 
radi zagotavljanja kontinuitete 
proizvodnie predvsem na po- 
dročju energetike. 

Republike in pokrajini bodo 
nujno morale preučiti predpise 
in druge ukrepe na področju 
investicijske graditve in o nači- 
nu zagotavljanja sredstev za fi- 
nanciranje investicij, da bi in- 
vesticijsko gradnjo uskladili z 
realnimi možnostmi, zmanjšali 
prekoračitve predračunskih 
vrednosti in dosegli učinkovi- 
tejšo investicijsko graditev. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

Temeljne naloge na področ- 
ju ekonomskih odnosov s tuji- 
no so doseganje suficita v te- 
koči plačilni bilanci države, in 
sicer s precejšnjim poveča- 
njem izvoza blaga in storitev 
(za 16 odstotkov), posebej na 
konvertibilno območje (20 od- 
stotkov), in povečanjem deviz- 
nega priliva iz drugih virov, ka- 
kor tudi z racionalnim in selek- 
tivnim uvozom (7 odstotkov), 
ob kar največjem varčevanju 
deviz in zmanjševanju deviz- 
nega odliva za vse druge po- 
stavke. Resolucija napoveduje 
redno poravnavanje obvezno- 
sti iz tujih kreditov in zmanjše- 
vanje stopnje zadolženosti, da 
bi raven dolgov nominalno 
ostala na približno enaki ravni 
kot leta 1983. 

V okviru razvijanja ekonom- 
skih odnosov s tujino naj bi 
politika zagotovila uravnoteže- 

nje menjave po območjih. Po- 
sebej bo spodbujano razvija- 
nje ekonomskega sodelovanja 
z državami v razvoju, pred- 
vsem razvoj višjih oblik tega 
sodelovanja. 

Na podlagi dogovorjene 
skupne devizne politike vzpo- 
redno z ukrepi ekonomske po- 
litike, bo spodbujana krepitev 
konkurenčne sposobnosti na- 
šega gospodarstva na tujem 
tržišču predvsem z aktivno po- 
litiko enotnega in realnega de- 
viznega tečaja dinarja. 

To bo zagotovljeno s sred- 
stvi za spodbujanje izvoza iz 
realnih virov in v skladu z giba- 
nji realnega tečaja dinarja, z 
vračanjem carin in drugih da- 
jatev, kakor tudi z vračanjem 
določenih davkov in prispev- 
kov iz dohodka in osebnih do- 
hodkov, ki se določajo z in- 
strumenti iz pristojnosti repu- 
blik in pokrajin. Ta dejavnost 
bo potekala na enoten način in 
v skladu z enotnimi merili, ki 
se bodo določala v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Za doseganje smotrnega in 
selektivnega uvoza blaga in 
storitev in varčevanje deviz, 
bodo tudi sprejeti ustrezni 
ukrepi. Predvsem se bodo 
zmanjšale ali ukinile izvenca- 
rinske uvozne obremenitve za 
uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala iz držav v raz- 
voju. 

V skladu s projekcijo plačil- 
ne bilance bo nadalje omeje- 
van uvoz opreme s konvertibil- 
nega območja, onemogočen 
pa bo tudi uvoz opreme nad 
določenim in dinamično raz- 
porejenim limitom za posa- 
mezne namene. 

POVEČANJE 
ZAPOSLOVANJA 

Ekonomska politika bo 
usmerjena tudi k zagotavljanju 
pogojev za povečano produk- 
tivno zaposlovanje, posebej 
mladih, strokovnih kadrov. Za 
uresničitev te naloge morajo 
združeno delo in vse družbe- 
nopolitične skupnosti sprejeti 
ukrepe in dejavnosti, s kateri- 
mhbo zagotovljeno aktiviranje 
pomembnih rezerv v proiz- 
vodnih zmogljivostih in virih. 

Za doseganje predvidenega 
zaposlovanja bo uvedeno delo" 
v več izmenah, skrajšan pa bo 
tudi delovni čas delavcev, 
predvsem tistih, ki delajo v tež- 
kih pogojih. Ustanovili naj bi 
nadalje nove organizacijske 
enote, tako imenovane majhne 
industrije v okviru družbenega 
sektorja ali drobnega gospo- 
darstva individualnega sektor- 
ja oziroma z njihovim odstopa- 
njem v uporabo nezaposlenim. 

Z realizacijo teh in drugih 
ukrepov bi pridobil; 120.000 
novih delovnih mest. Z zapo- 
slitvijo okoli 40.000 ljudi pri 
delu s sredstvi v lasti občanov 
in ob zamenjavi naravnega od- 
liva približno 150.000 oseb, se 
bo skupaj lahko zaposlilo okoli 
310.000 novih delavcev, pred- 
vsem mladih strokovnjakov in 
pripravnikov. 

Resolucija tudi predvideva, 
da se bo znanstveno-razisko- 
valno delo v gospodarstvu in 
družbenih dejavnostih obrav- 
navalo kot dejavnost posebne- 
ga družbenega interesa za na- 
daljnji in uspešni razvoj drža- 
ve. Organizacije združenega 
dela, družbenopolitične in sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti bodo določile stabilne vire 
sredstev za razvoj te dejavno- 
sti in zagotovile njihovo dina- 
mično rast v skladu z rastjo 
dohodka družbenega gospo- 
darstva. Poleg tega bo inova- 
cijska dejavnost kot pomem- 
ben dejavnik razvoja še bolj 
družbeno podpirana in mate- 
rialno stimulirana. 

TEMELJNE NALOGE 
NA PODROČJU 
TRŽIŠČA IN CEN 

Poseben del Resolucije je 
namenjen odpravljanju motenj 
na tržišču. To naj bi spodbudili 
s povečanjem proizvodnje, po- 
sebej energije, surovin in hra- 
ne, s pravočasnim uvozom in 
učinkovitejšimi intervencijami 
iz blagovnih rezerv ter z uskla- 
jevanjem porabe z razpoložlji- 
vimi možnostmi. 

Ukrepi ekonomske politike 
bodo zagotovili vplivanje eko- 
nomske prisile na ravnanje go- 
spodarskih subjektov in njiho- 
vo poslovanje. Z doslednim 
izvajanjem zakonov, spre- 
memb in dopolnitev predpisov 
in drugimi ukrepi bo zagotov- 
ljeno uspešnejše delovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča. Federacija, republike, 
pokrajini in občine bodo naj- 
kasneje do prvega četrtletja 
preučile predpise in svoje pri- 
stojnosti in spremenile določ- 
be ter prakso, ki vplivajo pa 
omejevanje gibanja blaga, de- 
lavcev, akumulacije in deviz, 
ter povzročajo zapiranje v teri- 
torialne okvire. 

Temeljne naloge na področ- 
ju politike cen so precejšnje 
zmanjšanje inflacije in odprav- 
ljanje njenih vzrokov, posebej 
na stroškovnem področju. Na- 
to je nujno treba odpraviti naj- 
bolj izrazite disparitete med 
cenami izdelkov in storitev, 
spremeniti sistem cen in zago- 
toviti druge pogoje, da bodo 
OZD oblikovale cene v skladu 
z zahtevo, da je temeljno meri- 
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lo za oblikovanje in družbeno 
kontrolo cen tisto, ki je dolo- 
čeno v Protiinflacijskem pro- 
gramu. 

Predvideno je, da bi nagiba- 
nje cen vplivali predvsem eko- 
nomski ukrepi, ki morajo de- 
stimulirati povečevanje do- 
hodka s pomočjo poviševanja 
cen. Dosledno bodo uporab- 
ljena tudi merila za oblikova- 
nje cen in izvajana družbena 
kontrola cen. 

Nadaljevalo se bo tudi uskla- 
jevanje cen komunalnih stori- 
tev in stanarin z ekonomskimi 
cenami. 

Predvideno je nadalje uskla- 
jevanje domačih cen s svetov- 
nimi, kakor tudi, da bo usklaje- 
vanje razmerij med domačimi 
cenami potekalo postopno. 

Ukrepi neposrednega nad- 
zora cen se bodo diferencira- 
no in selektivno uporabljali v 
posameznih gospodarskih de- 
javnostih, če se bo ugotovilo, 
da z drugimi ukrepi ekonom- 
ske politike ni mogoče učinko- 
vito vplivati na cene. Ti ukrepi 
bodo hkrati podprti z drugimi 
ukrepi ekonomske politike. 
KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Uresničevanje temeljnih ci- 
ljev in nalog bo podpirala tudi 
kreditno-monetarna politika, 
in sicer predvsem oživljanje 
proizvodnje, spodbujanje pro- 
izvodnje za izvoz, kmetijske 
proizvodnje in zalog osnovnih 
kmetijsko prehrambenih pro- 
izvodov, kakor tudi proizvod- 
nje energije iz domačih virov 
in drugih surovin ter reproduk- 
cijskih materialov, s katerimi 
se racionalno nadomešča 
uvoz s konvertibilnega ob- 
močja. 

Kreditno-monetarna politika 
bo vplivala tudi na omejevanje 
rasti domačega povpraševanja 
in spodkopavanje inflacije. S 
kreditno-monetarno politiko in 
drugimi instrumenti ekonom- 
ske politike naj bi, zaradi ne- 
motenega odvijanja tekoče re- 
produkcije v predvidenih okvi- 
rih, vplivali na to, da bi ublažili 
probleme nelikvidnosti gospo- 
darstva in bank. Za uresničitev 
teh ciljev in nalog se bo izvaja- 
la politika počasnejše rasti de- 
narne mase in plasmajev bank 
od ustvarjene nominalne rasti 
družbenega proizvoda. 

Za ublažitev obstoječih fi- 
nančnih obveznosti iz tekoče- 
ga poslovanja, bo na selektivni 
podlagi izvedeno reprogrami- 
ranje dolgov na temelju kredi- 
tov organizacijam združenega 
dela, konvertiranje dela kredi- 

tov iz primarne emisije, hkrati 
pa bodo z drugimi ukrepi eko- 
nomske politike, sprejeti tudi 
nadaljnji ukrepi za izboljšanje 
položaja OZD. 
PRIDOBIVANJE IN 
DELITEV DOHODKA 

Resolucija predvideva tudi 
sprejetje ukrepov za ureditev 
odnosov na področju pridobi- 
vanja in delitve dohodka, ka- 
kor tudi realnejšega izkazova- 
nja celotnega prihodka, do- 
hodka in čistega dohodka. Ob 
upoštevanju realnih možnosti 
dohodka se bo tako spremenil 
sistem amortizacije in zagoto- 
vilo pravočasno revaloriziranje 
osnovnih sredstev, da bi zago- 
tovili najmanjšo enostavno re- 
produkcijo družbenih sred- 
stev. Te rešitve bodo veljale tu- 
di za obračun rezultatov po- 
slovanja v letu 1984. 

Mimo tega bodo spremenje- 
ne in dopolnjene določbe Za- 
kona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in 
dohodka, da bi bila realnejše 
izkazana. 

Z ukrepi ekonomske politike 
in drugimi dejavnostmi, bo za- 
gotovljeno usklajevanje vseh 
oblik porabe z realnimi mož- 
nostmi in ustvarjenim dohod- 
kom. Zaradi tega bodo repu- 
blike in pokrajini sprejele 
družbene dogovore, s katerimi 
bodo določeni okviri posa- 
meznih oblik porabe, in sicer 
na selektivnih podlagah. 

V sistemu in politiki razpore- 
janja dohodka in sredstev za 
osebne dohodke, Resolucija 
predvideva, da je treba zagoto- 
viti dosledno delitev na podla- 
gi dela in rezultatov dela, po- 
polnoma uveljaviti proizvodno 
in Kreativno delo ter boljše vre- 
dnotenje dela v težkih pogojih, 
uveljaviti načela svobodne me- 
njave dela in krepitve njene 
materialne podlage. 

V skladu z materialnimi po- 
goji v OZD in drugih samu- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih ter družbenopolitičnih 
skupnostih, bodo sprejeti 
ukrepi in dejavnosti za zausta- 
vitev upadanja realnih osebnih 
dohodkov, ublažitev socialnih 
problemov in za zaščito živ- 
ljenjskega standarda. Pri tem 
bodc^ potrebna prizadevanja, 
da bi breme stabilizacije ena- 
komernejše razporedili, pri če- 
mer pa ne sme biti ogroženo 
načelo delitve po rezultatih 
dela. 
SPLOŠNA IN SKUPNA 
PORABA 

Po Resoluciji lahko celotna 
sredstva v republikah in-pokra- 

jinah za zadovoljevaje sploš- 
nih družbenih in skupnih po- 
treb, ki se uporabljajo preko 
proračunov družbenopolitič- 
nih in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih 
dejavnosti, naraščajo največ 
do tri četrtine stopnje rasti do- 
hodka družbenega gospodar- 
stva, določenega po obračunu 
za obdobje januar-junij oziro- 
ma januar-september. Iz tega 
so izvzeta sredstva za prispe- 
vek republik in pokrajin Prora- 
čunu federacije, odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč, 
premoščanje razlik, ki so na- 
stale zaradi različnih pogojev 
vpisa in plasmaja sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in pokrajin, prispevek Skladu 
solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju 
in za druge obveznosti na pod- 
lagi dogovora republik in po- 
krajin ali zveznega zakona, 
sredstva ustvarjena od davkov 
in prispevkov občanov, kakor 
tudi sredstva za izplačilo po- 
kojnin in invalidnin. 

Za posamezne namene ozi- 
roma uporabnike je mogoče 
določiti diferencirano nara- 
ščanje sredstev, vendar pa ce- 
lotna rast sredstev za splošne 
družbene in skupne potrebe 
ne more biti večja od rasti, ki jo 
predvideva Resolucija. 

Resolucija tudi določa, da 
bodo z dogovori republik in 
pokrajin, ki bodo sklenjeni v 
prvem trimesečju leta 1984, 
izenačeni in usklajeni temeljni 
elementi davčnega sistema in 
davčne politike z zahtevami 
Dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 

Skladno z medsebojno spre- 
jetimi obveznostmi bodo repu- 
blike in pokrajini s svojimi 
predpisi zagotovile uresniče- 
vanje celotne politike, določe- 
ne s stabilizacijskim progra- 
dom. Predvsem morajo zmanj- 
šati obremenitve gospodarstva 
s stroški družbene režije, s či- 
mer bo breme ekonomske sta- 
bilizacije precej bolj enako- 
merno razporejeno. Povečani 
pa bodo davki na prihodke, 
pridobljene v izjemno ugodnih 
naravnih in drugih pogojih, 
davki od vseh vrst monopolne- 
ga dohodka, rent in drugih pri- 
hodkov, ki niso rezultat dela. 

HITREJŠI RAZVOJ 
MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN SAP 
KOSOVO 

Poseben del Resolucije je 
namenjen politiki hitrejšega 

razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. 
Predvideno je, da se bo ta poli- 
tika uresničevala z opiranjem 
na lastne sile, hitrejšim zdru- 
ževanjem dela in sredstev ter 
zagotavljanjem dogovorjenih 
sredstev za hitrejši razvoj. 
Sredstva za te spodbude se 
bodo uporabila v skladu z 
družbenimi plani reublik in po- 
krajin in v skladu z nameni, 
določenimi v Družbenem pla- 
nu Jugoslavije za obdobje 
1981 do 1985, skladno z Dol- 
goročnim programom eko- 
nomske stabilizacije. Dejavno- 
sti OZD in njihovih asociacij 
ter spodbujevalni ukrepi druž- 
benopolitičnih skupnosti bodo 
zagotovile združevanje dogo- 
vorjenega dela sredstev Skla- 
da federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
pokrajin. 

Posebna pozornost bo na- 
menjena pospeševanju druž- 
benoekonomskega razvoja 
SAP Kosovo, skladno s Politič- 
no platformo za akcijo Zveze 
komunistov Jugoslavije prt 
razvoju socialističnega samo- 
upravljanja, bratstva in enot- 
nosti in sožitja na Kosovu. 

V skladu z opredelitvami 
Družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981 do 1985 in 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, bo ZIS 
pripravil analizo rezultatov, te- 
ženj in problemov razvoja SR 
Srbije brez območij avtono- 
mnih pokrajin in jo poslal 
Skupščini SFRJ do konca ma- 
ja 1984, skupaj s svojimi oce- 
nami in stališči ter morebitnim 
predlogom ukrepov in dejav- 
nosti. 

Na koncu dokument po- 
udarja, da je določena politika 
družbenoekonomskega raz- 
voja za leto 1984 podrobneje 
razčlenjena v spremljajočih 
planskih dokumentih, spre- 
membah in dopolnitvah posa- 
meznih zakonov, v samou- 
pravnih sporazumih in družbe- 
nih dogovorih, kakor tudi z 
ukrepi pristojnih organov 
družbenopolitičnih skupnosti. 

ZIS pa bo sprejel program 
dejavnosti in ukrepov za izva- 
janje Resolucije, v katerem bo 
določil konkretne naloge, no- 
silce in roke uresničevanja 
ekonomske politike v letu 
1984. 

V okviru prve etape uresni- 
čevanja stabilizacijskega pro- 
grama pa bodo najkasneje do 
prvega polletja 1984 priprav- 
ljeni predlogi rešitev za spre- 
membe v gospodarskem si- 
stemu. 
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NOVI PREDPISI 

Povezanost in odgovornost vseh 

udeležencev v javnem obveščanju 

• Temelji sistema javnega obveščanja se določajo zaradi uresničevanja pravic in 
dolžnosti delovnih ljudi in občanov, da aktivno sodelujejo pri obveščanju in da so 
obveščeni 

• Pravočasno, resnično in razumljivo dajanje in objavljanje informacij so temelji 
uspešnega delovanja javnega obveščanja 

• Javno obveščanje je svobodno, objavljanje in širjenje informacij pa se sme 
omejiti samo pod pogoji in v primerih, ki so določeni z zakonom 
Javno glasilo mora objaviti popravek objavljene informacije, s katero je prizadeta 
pravica ali interes človeka, organizacije ali organa 
Poseben družbeni interes na tem področju in zagotavljanje družbenega vpliv^ na 
programsko zasnovo in uredniško politiko javnega glasila uresničujejo prek 
svetov javnih glasil in z delovanjem organiziranih oblik dela SZDL 

Delegatom v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ je bil poslan v 
obravnavo in sprejem Osnutek 
zakona o temeljih sistema jav- 
nega obveščanja (AS 334), ki 
ga je pripravil Zvezni sekreta- 
riat za informacije. Namen 
sprejetja tega zakona je dolo- 
čitev enotnih temeljev sistema 
javnega obveščanja, ki naj za- 
gotovi povezanost in odgovor- 
nost vseh udeležencev v jav- 
nem obveščanju z jasnejšo 
vlogo o položaju delovnega 
človeka in občana kot aktivne- 
ga udeleženca pri dajanju in 
uporabljanju informacij. 

Na ta način se jasneje dolo- 
ča tudi funkcija javnega obve- 
ščanja, ki prispeva k razvoju 
socialističnega samoupravlja- 
nja in afirmaciji družbene last- 
nine sredstev za proizvodnjjo 
dela in rezultatov dela, ki dolo- 
ča položaj človeka v družbi, 
enakih svoboščin, pravic in 
dolžnosti delovnih ljudi in ob- 
čanov, enakopravnosti, brat- 
stva in enakosti ter skupništva 
narodov in narodnosti Jugo- 
slavije, revolucionarnih tradi- 
cij, neuvrščene in neodvisne 
zunanje politike in enakoprav- 
nega mednarodnega sodelo- 
vanja, svobodnega razvoja 
znanstvene, kulturne in umet- 
niške ustvarjalnosti, h krepitvi 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter dru- 
gih družbenih vrednot sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Temeljna zasnova zakona je, 
da njegovo izvrševanje zago- 
tovi razvoj in delovanje siste- 
ma javnega obveščanja, ki bo 
popolneje vključen v samou- 
pravne družbene tokove in se 
bo razvijal kot njegov sestavni 

del. Ker so vse republike in po- 
krajini sprejele zakone o jav- 
nem obveščanju se je pri 
osnutku zakona izhajalo iz sta- 
lišč, da se ne prevzamejo po- 
oblastila republik in pokrajin 
na tem področju, ampak da se 
samo uredijo temeljni sistemi 
javnega obveščanja. 

SUBJEKTI JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

V temeljnih določbah zako- 
na je določeno, da se s to listi- 
no urejajo temeljni sistemi jav- 
nega obveščanja zaradi ure- 
sničevanja z ustavo SFRJ do- 
ločenih pravic in dolžnosti de- 
iovnih ljudi in občanov, temelj- 
nih organizacij združenega 
dela, samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, družbenopoli- 
tičnih in družbenih organizacij 
ter družbenopolitičnih skup- 
nosti v javnem obveščanju. Si- 
stem javnega obveščanja, kot 
sestavni del političnega siste- 
ma socialističnega samo- 
upravljanja, predstavljajo 
družbeni odnosi, ki se vzpo- 
stavljajo v procesu javnega ob- 
veščanja med njihovimi sub- 
jekti ter vse oblike in načini 
javnega obveščanja zaradi 
uresničevanja določenih pra- 
vic in dolžnosti delovnih ljudi 
in občanov, da aktivno sodelu- 
jejo pri obveščanju in da so 
obveščeni. 

V tem sistemu delovni ljudje 
in občani uresničujejo pravico, 
da so obveščeni, zagotavljajo 
podatke in informacije, ki so 
nujne za življenje in delo, izra- 
žajo in objavljajo svoja mne- 
nja, planirajo, organizirajo in 
usmerjajo razvoj sistema jav- 

nega obveščanja v skladu s 
svojimi, skupnimi in splošnimi 
družbenimi potrebami. 

Bistvena sestavina temeljev 
sistema javnega obveščanja je 
določitev poima, vloge in funk- 
cije subjektov v sistemu javne- 
ga obveščanja. To so delovni 
ljudje in občani temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela in njihove asociacije, 
krajevne skupnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti in 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, družbenopo- 
litične in druge družbene or- 
ganizacije ter združenja obča- 
nov, kot tudi njihovi organi. 
Vloga subjektov sistema jav- 
nega obveščanja je določena v 
okviru temeljnih vrednot, ki jih 
določa ustava SFRJ in sicer 
kot njihov prispevek k uresni- 
čevanju in razvoju socialistič- 
nega samoupravljanja, dele- 
gatskega sistema, samouprav- 
nega položaja delavcev v zdru- 
ženem delu in uresničevanju 
drugih vrednot socialistične 
samoupravne družbe. V osnut- 
ku zakona je posebej poudar- 
jena dolžnost delovnih ljudi v 
organizacijah združenega dela 
informativne dejavnosti in 
sredstev javnega obveščanja, 
da svojo družbeno funkcijo 
opravljajo tako, da prispevajo 
k uresničevanju vseh teh druž^ 
benih vrednot. 

Poleg obveščanja domače 
javnosti obveščajo subjekti 

javnega obveščanja tudi tujo 
javnost, dele narodov Jugosla- 
vije, ki živijo v drugih državah 
kot narodne manjšine in jugo- 
slovanske izseljence o družbe- 
nopolitičnem in družbenoeko- 
nomskem razvoju naše države, 
o njeni mednarodni aktivnosti 
ter o dogodkih doma in v sve- 
tu. V osnutku je prav tako do- 
ločeno kaj razumemo pod poj- 
mom javnega obveščanja in 
javne informacije. Javno obve- 
ščanje je vsaka organizirana 
oblika delovanja subjektov si- 
stema javnega obveščanja, ki 
se uresničujejo z dajanjem, 
zbiranjem, obdelavo, objavlja- 
njem in širjenjem informacij 
prek časopisov, radia, televizi- 
je in drugih sredstev javnega 
obveščanja. Javno obveščanje 
so vesti, podatki, mnenja in 
sporočila objavljena v sred- 
stvih javnega obveščanja ali 
novice, ki so kako drugače do- 
stopne javnosti. 

TEMELJNA NAČELA 
Ena določb osnutka zakona 

se nanaša na določanje te- 
meljnih načel na katerih naj bi 
bili urejeni odnosi na tem po- 
dročju. Njihova realizacija naj 
bi predvsem zagotovila uresni- 
čevanje pravic delovnih ljudi in 
občanov, da izražajo mnenia 
in da so obveščeni, kar je te- 
meljna predpostavka za njiho- 
vo samoupravno odločanje in 
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socialistično samoupravljanje. 
Tako je določena obveznost 

virov javnih informacij, da da- 
jejo javne informacije, in pravi- 
ca delovnih ljudi in občanov 
ter drugih subjektov javnega 
obveščanja, da uporabljajo 
javne informacije. Javno obve- 
ščanje se mora uresničevati po 
načelu enakopravnosti jezikov, 
in pisav narodov in narodnosti 
Jugoslavije, eno bistvenih na- 
čel pa je svoboda javnega ob- 
veščanja in odgovornosti za 
javno informacijo. 

Razen tega morajo biti sred- 
stva javnega obveščanja odpr- 
ta za demokratično izražanje 
pluralizma samoupravnih in- 
teresov in za proces njihovega 
usklajevanja na temeljih socia- 
lističnega samoupravljanja. Z 
druge strani pa je treba zago- 
toviti javnost dela organov sa- 
moupravljanja, organizacij in 
skupnosti, organov družbeno- 
političnih skupnosti in družbe- 
nopolitičnih organizacij ter 
nosilcev samoupravnih javnih 
in drugih družbenih funkcij. 
Prav tako je treba zagotoviti 
svodobno izmenjavo in širje- 
nje infomracij na ozemlju 
SFRJ in njihovo dostopnost 
pod enakimi pogoji za vse sub- 
jekte sistema javnega obve- 
ščanja. Ena temeljnih predpo- 
stavk za uspešno delovanje 
javnega obveščanja je pravo- 
časno, resnično in razumljivo 
dajanje in objavljanje informa- 
cij. V temeljnih načelih je prav 
tako določena pravica do po- 
pravka objavljene informacije, 
s katero je prizadeta pravica ali 
interes človeka, organizacije 
ali organa, kot tudi odgovor- 
nost za objavljanje informacij 
in podatkov, za katere je dolo- 
čena stopnja zaupnosti in za 
zlorabo prepovedi objavljanja 
določenih podatkov in infor- 
macij. Eno načel se nanaša tu- 
di na izmenjavo in širjenje in- 
formacij med našo in drugimi 
državami. 

SVOBODA JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

Javno obveščanje je, kot je v 
osnutku zakona poudarjeno, 
dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. Način uresniče- 
vanja tega interesa se uredi z 
zakonom ali odločitvijo druž- 
benopolitične skupnosti, ki te- 
melji na zakonu. 

Eden bistvenih temeljev si- 
stema javnega obveščanja je, 
da je svobodno. Glede na po- 
men tega načela je predvide- 
no, da se objavljanje in širjenje 
informacij lahko omeji samo 
pod pogoji in v primerih, dolo- 
čenih z zakonom. 

Tako je previđeno, da se jav- 
no obveščanje ne sme uporab- 

ljati za spodkopavanje teme- 
ljev socialistične samoupravne 
demokratične ureditve države, 
ogrožanje neodvisnosti drža- 
ve, kršenje zajamčenih svobo- 
ščin in pravic človeka in obča- 
na, ogrožanje miru in enako- 
pravnega mednarodnega so- 
delovanja, razpihovanje nacio- 
nalnega, rasnega in verskega 
sovraštva ali nestrpnosti, 
spodbujanje h kaznivim deja- 
njem in spodkopavanje javne 
morale. 

Izhajajoč iz odprtosti naše 
države v mednarodnem komu- 
nikacijskem prostoru je v 
osnutku zakona razčlenjen na- 
čin pospeševanja izmenjave in 
širjenja informacij. To je pred- 
vsem podpiranje in spodbuja- 
nje mednarodnega protokola 
informacij ter mednarodnega 
sodelovanje med pooblaščeni- 
mi organi in organizacijami, ki 
se ukvarjajo z informativno de- 
javnostjo ter sklepanjem med- 
narodnih pogodb na tem po- 
dročju. Glede na vlogo naše 
države v gibanju neuvrščenih 
je posebej predvidena obvez- 
nost subjektov javnega obve- 
ščanja, da prispevajo k sodelo- 
vanju neuvršečnih držav in 
držav v razvoju, da bi vzposta- 
vili novo mednarodno infor- 
macijsko ureditev. 

Upoštevajoč uresničevanje 
ustavnega načela o javnosti 
dela, kot tudi resne probleme, 
ki se pojavljajo v praksi ko gre 
za vprašanje odprtosti virov in- 
formacij in določanja pojma 
poslovna tajnost, je v osnutku 
zakona predvideno, da subjek- 
ti javnega obveščanja sami do- 
ločijo kateri podatki in infor- 
macije so tajni. Prav tako so 
odgovorni za določitev stopnje 
zaupnosti podatkov in infor- 
macij s katerimi razpolagajo. 

V posebni določbi osnutka 
zakona je določena obveznost 
zagotavljanja pogojev za obve- 
ščanje delegacij in delegatov 
zaradi uspešnega uresničeva- 
nja njihovih funkcij. Je pa tudi 
mnenje, da vsebina te določbe 
ne sodi v področje javnega ob- 
veščanja in da izhaja iz okvirov 
pristojnosti federacije in je v 
tem smislu ponuđena varianta, 
da se ta določba črta. 

VIRI JAVNIH 
INFORMACIJ 

Bistvena komponenta teme- 
ljev sistema javnega obvešča- 
nja je tudi določitev kdo je lah- 
ko vir informacij v naši samou- 
pravni socialistični družbi. Ta 
zakon določa, da so to delovni 
ljudje in občani, temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, krajevne skupnosti, 
samoupravne interesne skup- 
nosti in druge samoupravne 

organizacije in skupnosti, nji- 
hovi organi in delegacije, or- 
gani družbenopolitičnih skup- 
nosti, družbenopolitične orga- 
nizacije in druge družbene or- 
ganizacije in združenja obča- 
nov ter njihovi organi in dele- 
gacije, civilne pravne osebe, 
nosilci samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij in 
organizacij, ki se ukvarjajo z 
zbiranjem, obdelovanjem in 
prenašanjem podatkov in dej- 
stev, pomembnih za spremlja- 
nje, načrtovanje in usmerjanje 
družbenega razvoja - kadar 
dajajo informacije za javnost. 

Viri javnih informacij so 
dolžni zagotoviti pogoje, ki so 
potrebni za uresničevanje na- 
čela javnosti svojega dela in 
določiti način za dajanje infor- 
macij za javnost. Posebej je 
poudarjena njihova obveznost, 
da so pod enakimi pogoji od- 
prti in dostopni javnim glasi- 
lom, kot tudi odgovornost za 
pravočasne, resnične in ra- 
zumljive informacije, ki jih da- 
jejo za javnost. 
SREDSTVA JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

V posebnem poglavju osnut- 
ka zakona so določene temelj- 
ne pravice, obveznosti in od- 
govornosti sredstev javnega 
obveščanja. Sredstva javnega 
obveščanja so vsa javna glasi- 
la in druga sredstva javnega 
obveščanja. Javna glasila po 
tem zakonu so dnevni in obča- 
sni tisk, radijski program, tele- 
vizijski program, programi ča- 
sopisnih agencij in dokumen- 
tarno-informativni film. Tisk so 
časopisi, revije in druge perio- 
dične publikacije. 

Druga sredstva javnega ob- 
veščanja so bilteni, letaki/pla- 
kati, transparenti, razglednice, 
diapozitivi in fotografije v javni 
uporabi, fotografska in video- 
gravska sredstva in druge obli- 
ke objavljanja informacij za 
javnost s prenosom zapisa gla- 
su ali slike. 

Organizirane oblike javnega 
obveščanja se uresničujejo 
prek javnih glasil. Takšna 
opredelitev je izražena z dolo- 
čitvijo subjektov, ki lahko usta- 
novijo in izdajajo javno glasilo, 
Po osnutku zakona so to te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, organi družbeno- 
političnih skupnosti, družbe- 
nopolitične in druge družbene 
organizacije. Posebej se afir- 
mirajo pravice občanov in dru- 
štev, da lahko pod pogoji, ki so 
določeni z zakonom, izdajajo 
tisk in širijo informacije z dru- 
gimi sredstvi'obveščanja. 

Javno glasilo se ustanovi z 
ustanovitvenim aktom, v kate- 
rem so določeni temeljni cilji 
in naloge javnega glasila, pro- 
gramska zasnova javnega gla- 
sila, vir in način financiranja, 
oblike uresničevanja posebne- 
ga družbenega interesa, nače- 
la kadrovske politike ter vzaje- 
mne pravice in obveznosti 
ustanovitelja javnega glasila. 
Javno glasilo lahko začne 
izhajati oziroma oddajati, ko 
se v skladu z zakonom registri- 
ra pri pristojnem organu. 

POGOJI ZA 
USTANOVITEV 
JAVNEGA GLASILA 

Za ustanovitev oziroma izda- 
janje javnega glasila je potreb- 
na pobuda zainteresiranih 
subjektov, ki se pošlje v mne- 
nje Socialistični zvezi delovne- 
ga ljudstva oziroma organiza- 
ciji Zveze sindikatov, če javno 
glasilo ustanavlja temeljna ali 
druga organizacija združene- 
ga dela ali delovna skupnost. V 
osnutku zakona je predvidena 
tudi obveznost, da se mnenje 
teh organizacij glede družbe- 
ne upravičenosti ustanovitve 
javnega glasila priloži zahtevi 
za registracijo, kar je pogoj za 
registracijo. 

Zlasti je poudarjena odgo- 
vornost javnega glasila do 
ustanovitelja za uresničevanje 
programske zasnove in ure- 
dniške politike. Če ustanovitelj 
ugotovi, da javno glasilo ne 
uresničuje programske zasno- 
ve in uredniške politike, lahko 
sprejme sklep o prenehanju 
izhajanja oziroma dela javnega 
glasila. Tako se zagotavlja 
družbeni interes v primeru, če 
javno glasilo ne uresničuje 
družbene funkcije, zaradi ka- 
tere je bilo ustanovljeno. 

Urejanje javnega glasila te- 
melji na kolektivnem delu ter 
osebni in skupni odgovornosti 
novinarjev in uredništva javne1 

ga glasila. Način dela, pravice, 
obveznosti in odgovornosti 
novinarjev in uredništev pri 
urejanju javnega glasila se 
uredijo s samoupravnim sploš- 
nim aktom in zakonom. 

S tem zakonom je prav tako 
določena odgovornost glavne- 
ga in odgovornega urednika 
za vsako informacijo, ki se ob- 
javi v javnem glasilu. Razen te- 
ga je odgovoren za izvajanje 
določene uredniške politike 
svetu javnega glasila in organu 
upravljanja organizacije, ki iz- 
daja oziroma oddaja javno gla- 
silo. 

PRAVICA DO 
POPRAVKA 

Javna glasila morajo v skla- 
du z zakonom objavljati infor- 
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macije in mnenja organov, or- 
ganizacij, delovnih ljudi in ob- 
čanov, ki so pomembna za vso 
javnost, kot tudi popravek ob- 
javljene informacije, s katero 
,je prizadeta pravica ali interes 
človeka, organizacije ali or- 
gana. 

Ker je pravica do popravka 
zelo pomemben institut pri 
uresničevanju demokratičnih 
pravic in svoboščin na področ- 
ju obveščanja so v posebni do- 
ločbi določeni razlogi zaradi 
katerih se popravek ne bo ob- 
javil. To se zgodi v primeru, če 
se popravek ne nanaša nepo- 
sredno na informacijo, zaradi, 
katere se zahteva objava po-' 
pravka, če bi objava popravka 
povzročila prepoved razširja- 
nja oziroma oddajanja javnega 
glasila ali zakonsko odgovor- 
nost glavnega in odgovornega 
urednika in če se popravek ne 
nanaša na navedbe v objavlje- 
ni informaciji, katerih resnič- 
nost je ugotovljena s pravno- 
močnim aktom pristojnega or- 
gana. 

Popravek se prav tako ne 
objavi, če ga ni podpisala poo- 
blaščena oseba, kadar gre za 
organ oziroma organizacijo, 
če je zapisan žaljivo ali nesora- 
zmerno daljši od informacije 
zaradi katere se zahteva po- 
pravek in če je bil zahtevan 30 
dni po objavi informacije v jav- 
nem glasilu. 

V osnutku zakona je določe- 
no, da se popravek mora obja- 
viti brez sprememb in dopolni- 
tev v istem delu javnega glasi- 
la, pod istim naslovom in na 
isti način kot informacija, na 
katero se nanaša v prvi, naj- 
pozneje pa v drugi naslednji 
številki oziroma oddaji javnega 
glasila Prav tako morajo po- 
pravek objaviti tudi druga jav- 
na glasila, če so objavila infor- 
macijo za katero je bil pozneje 
dan popravek. Če glavni in od- 
govorni urednik ne objavi na 
način in v roku, ima tisti, ki je 
zahteval popravek, pravico do 
tožbe. 

OBVEZNOSTI 
OBJAVLJANJA 
SPOROČIL 

Prav tako je določena dolž- 
nost javnih glasil, da na zahte- 
vo pristojnih organov nemu- 
doma objavijo sporočilo o dej- 
stvih, katerih objava je nujna in 
posebnega pomena za občane 
in organizacije in sporočilo o 
nevarnostih za življenje in 
zdravje ljudi, njihovo premože- 
nje, družbena sredstva, var- 
nost države, splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito ter javni red in mir. 

Ko je govor o objavljanju 
ekonomsko-propagandnih 

sporočil in drugih vrst oglasov 
iz države ali tujine v javnih gla- 
silih, osnutek zakona predvi- 
deva, da mora biti v skladu z 
zakonom, uredniško politiko 
javnega glasila in drugimi 
predpisi, zaradi česar se mora- 
jo z republiškimi in pokrajin- 
skimi zakoni razčleniti pogoji 
in način objavljanja teh sporo- 
čil. 

Ta zakon enotno ureja način 
in omejevanje izdajanja oziro- 
ma oddajanja javnih glasil in 
drugih sredstev obveščanja 
kadar se materialna sredstva 
za njihovo izdajanje oziroma 
oddajanja zagotavljajo iz tujih 
virov. 

če se finančna ali druga ma- 
terialna sredstva dobivajo iz 
tujine kot naročnina za javno 
glasilo ali plačilo za objavlja- 
nje ekonomsko-propagandnih 
sporočil, če tiskane stvari izda- 
jajo Združeni narodi ali če se 
izdaja na podlagi sklenjenih 
mednarodnih sporazumov na- 
še države, to po osnutku zako- 
na ni financiranje iz tujih virov. 
Financiranje iz tujih virov tudi 
ni oddajanje filmov in drugih 
videografskih sredstev, ki jih 
radiodifuzne organizacije do- 
bijo z izmenjavo ali koproduk- 
cijskim programom s tujimi or- 
ganizacijami. 

URESNIČEVANJE 
POSEBNEGA 
DRUŽBENEGA 
INTERESA 

Glede na pomen javnega ob- 
veščanja uresničevanje poseb- 
nega družbenega interesa na 
tem področju bistvena sestavi- 
na temeljev sistema javnega 
obveščanja. V osnutku zakona 
je določeno, da se ta interes, 
kot tudi zagotavljanje družbe- 
nega vpliva na programsko za- 
snovo in uredniško politiko 
javnih glasil uresničuje prek 
svetov javnih glasil ter z delo- 
vanjem organov, teles in dru- 
gih oblik dela Socialistične 
zveze delovnega ljudstva. Sve- 
ti javnih glasil obravnavajo in 
ocenjujejo programske zasno- 
ve in uredniške politike javnih 
glasil, sprejemajo njihove pro- 
grame in njihove delovne pro- 
grame in sprejemajo stališča v 
zvezi s posameznimi objavlje- 
nimi oziroma oddanimi infor- 
macijami, ki niso v skladu z 
določeno programsko zasno- 
vo in uredniško politiko. 
Obravnavajo tudi glavna vpra- 
šanja ekonomskega položaja 
javnih glasil, spremljajo izvaja- 
nje kadrovske politike in po 
potrebi, najmanj enkrat letno, 
pismeno obveščajo ustanovi- 
telja o uresničevanju program- 
ske zasnove in uredniške poli- 
tike javnega glasila. Z druge 

strani so organi upravljanja, 
uredništva ter glavni in odgo- 
vorni urednik javnega glasila 
odgovorni za izvajanje stališč 
sveta javnega glasila. 

Osnutek zakona določa vlo- 
go in naloge ustanovitelja jav- 
nega glasila v okviru uresniče- 
vanja posebnega družbenega 
interesa na tem področju. Ta- 
ko je predvideno, da določa 
programsko zasnovo javnega 
glasila in je odgovoren za nje- 
no izvajanje. Hkrati je predvi- 
deno, da uredništvo javnega 
glasila določa uredniško poli- 
tiko v skladu s to programsko 
zasnovo in da je za njeno izva- 
janje odgovorno ustanovitelju. 

Razen tega ustanovitelj jav- 
nega giasila v sodelovanju z 
organi upravljanja javnega 
glasila določa načela kadrov- 
ske politike javnega glasila in 
je odgovoren za njeno izvaja- 
nje. Prav tako sodeluje z orga- 
nizacijo, ki izdaja oziroma od- 
daja javno glasiio zaradi zago- 
tavljanja materialnih, organi- 
zacijskih in drugih pogojev za 
uspešno uresničevanje funkci- 
je javnega glasila. V osnutku 
zakona je prav tako določeno, 
da ustanovitelj javnega glasila 
imenuje in razrešuje direktorja 
ter glavnega in odgovornega 
urednika javnega glasila po 
poprejšnjem mnenju organa 
upravljanja delovne organiza- 
cije, ki izdaja oziroma oddaja 
j^vno glasilo, če z zakonom ni 
drugače urejeno. 

Socialistična zveza delovne- 
ga ljudstva skrbi pri uresniče- 
vanju svoje vloge na področju 
javnega obveščanja, da viri in- 
formacij, javna glasila, ustano- 
vitelji in sveti pri svojem delu 
prispevajo k uresničevanju z 
ustavo in zakonom zajamčenih 
pravic, družbenih in osebnih 
interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov pri obveščanju ter po- 
sebnega družbenega interesa 
na tem področju. 

PREDLOGI IN 
SUGESTIJE 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na je pregled mnenj, sugestij 
in predlogov, ki so se pokazali 
v dosedanjih številnih razpra- 
vah v različnih družbenopoli- 
tičnih strukturah - od republik 
in pokrajin do federacije. 

V zvezi z definicijo vira jav- 
nega obveščanja so nekateri 
tudi predlagali, da se kot viri 
informacij posebej navedejo 
tudi novinarji. Po sedanji for- 
mulaciji predloženi v osnutku 
zakona so viri javnega obve- 
ščanja tudi novinarji, kadar kot 
delovni ljudje svojih organiza- 
cij dajejo informacije za jav- 
nost in kadar jih dajejo kot 
drugi občani. Z druge strani pa 

novinarji kot profesionalni de- 
lavci na področju javnega ob- 
veščanja, zbirajo in obdelujejo 
informacije, ki jih dobijo od 
drugih virov, tako da v tem pri- 
meru ne morejo biti viri infor- 
macij. Zato ni realne podlage, 
je poudarjeno v obrazložitvi, 
da so novinarji kot viri javnih 
informacij navedeni v vseh pri- 
merih. 

Prav tako je tudi predlog, da 
se s tem zakonom uredita sta- 
tus in položaj novinarjev, ven- 
dar ni natančneje določeno v 
kakšnem smislu Vloga novi- 
narjev in njihova odgovornpst 
pri uresničevanju nalog na po- 
dročju javnega obveščanja je 
urejena z ustreznimi določba- 
mi osnutka zakona, če pa želi- 
'mo izvzeti določene službe 
oziroma poklice iz splošne 
obravnave pravic in obvezno- 
sti (na primer beneficirana do- 
ba zaradi posebnih delovnih 
pogojev in podobno) potem bi 
morali imeti, kot je to poudar- 
jeno v obrazložitvi, jasna poli- 
tična stališča, ki pa jih za zdaj 
ni. 

Eden od predlogov je tudi, 
da je treba zlasti poudariti da 
mora pobudo za ustanovitev 
javnih glasil, namenjenih mla- 
dini, obravnavati Zveza sociali- 
stične mladine. Po rešitvi iz 
osnutka zakona, da pobudo za 
ustanovitev javnih glasil 
obravnava Socialistična zveza 
delovnega ljudstva, kot najšir- 
ša' družbenopolitična organi- 
zacija je v obrazložitvi ocenje- 
no, da ni potrebe posebej izlo- 
čiti glasil, ki so namenjena 
mladini, če gre za vprašanje 
obravnave pobude za njihovo 
ustanovitev. 

Dileme ki so se pojavile tudi 
med obravnavo, se nanašajo 
tudi na ustanovitev posebnih 
družbenih teles pri Socialistič- 
ni zvezi delovnega ljudstva za 
varstvo pravic do obveščanja. 
Prejšnja ideja o posebnem te- 
lesu ni dobila širše podpore. 
Večinoma so jo zavračali pred- 
vsem tisti poklici, ki so v njej 
videli nevarnost nekakšne 
cenzure, pa tudi druge struk- 
ture, z argumentom, da ima 
socialistična zveza že dovolj 
rednih teles, odborov sekcij v 
katerih je mogoče o tem raz- 
pravljati. Ta možnost ni bila 
upoštevana z obrazložitvijo, da 
socialistični zvezi ni treba z za- 
konom predpisovati obliko or- 
ganiziranja, saj so njene ustav- 
ne pravice in obveznosti na 
tem področju takšne, da omo- 
gočajo široko in fleksibilno 
uresničevanje posebnega 
družbenega interesa na tem 
področju. 

V obrazložitvi je prav tako 
poudarjeno, da je bila pobuda, 
da se s tem zakonom predvidi 
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možnost za ustanavljanje 
družbenih teles družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ki bi sprem- 
ljala delovanje javnega obve- 
ščanja, obnašanje njihovih 
subjektov, dajala pobude in 
obravnavala vprašanja v zvezi 
z določanjem in izvajanjem 
politike na tem področju. V 
razpravi pa je bilo ocenjeno, 
da ustanavljanje teh svetov 
omogoča zakon o družbenih 
svetih in da ne bi bilo smotrno, 

da se to vprašanje vključi tudi 
v ta zakon. Nekateri tudi meni- 
jo, da je treba s tem zakonom 
predvideti možnost za usta- 
navljanje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za področje 
obveščanja, kar je bilo tudi v 
nekaterih prejšnjih verzijah te- 
ga zakonskega besedila. Upo- 
števajoč načela po katerih se 
ustanavljajo te skupnosti, kot 
tudi pristojnosti in pooblastila 
federacije je bilo ocenjeno, da 

ni potrebe, da se vprašanje 
ustanavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti za po- 
dročje obveščanja uredi s tem 
zakonom. Pri tem je treba upo- 
števati tudi dejstvo, da to gra- 
divo različno urejajo republiški 
in pokrajinski zakoni o javnem 
obveščanju. 

Na koncu obrazložitve je po- 
udarjeno, da so nekateri tudi 
predlagali, da se s tem zako- 
nom, glede na pomen in vlogo 

RTV organizacij, predvidi mož- 
nost za njihovo povezovanje in 
združevanje v skupnost, da bi 
uskladili razvojne načrte, za- 
gotovili tehnično-tehnološko 
enotnost in učinkovitost ure- 
sničevanja funkcije. Ker pa je 
za to vprašanje pristojen Zbor 
republik in pokrajin, se lahko 
uredi s posebnim zakonom, o 
čemer je treba sprejeti stališče 
za začetek uresničevanja po- 
stopka. 

Ničnost pogodb o odtujitvi premoženja 

pod pritiskom  

• Neposreden povod za noveliranje teh zakonov so kontrarevolucionarni dogodki v 
SAP Kosovo in sklepanje pogodb o prodaji premoženja pod pritiskom 

• Dopolnitev zakona o pravdnem postopku določa ničnost sodnih odločb o pogod- 
bah v obdobju zadnjih desetih let 

§ Javni tožilec je pooblaščen in mora vložiti zahtevo za ugotavljanje ničnosti 

pogodbe tudi, če tega ne zahteva zainteresirana stranka 
• Odgovornost družbenopolitične skupnosti za škodo, ki je nastala z ogrožanjem 

ljudi in premoženja zaradi nasilnih ali terorističnih dejanj 

Ob upoštevanju opredelitev 
v sklepih Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, ki so bili 
sprejeti na sejah 5. in 6. julija 
1982 ter 16. novembra 1983, ko 
je Zbor obravnaval izseljevanje 
Srbov in Črnogorcev iz SAP 
Kosovo pod pritiskom, je Zvez- 
ni izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ predloga za sprejetje Za- 
kona o dopolnitvi zakona o 
pravdnem postopku (AS 318) 
in o spremembah ter dopolni- 
tvah Zakona o obligacijskih 
razmerjih (AS 319), z Osnutki 
teh aktov. 

Neposreden povod za nove- 
liranje teh zakonov so kontra- 
revolucionarni dogodki v SAP 
Kosovo, z vsemi svojimi posle- 
dicami, predvsem z ogroža- 
njem enakopravnosti, svobode 
in odnosov med narodi in na- 
rodnostmi v Pokrajini, pa tudi 
odtujevanje nepremičnega 
premoženja in s tem v zvezi 
sklepanje ničnih pogodb. 

V interesu družbe oziroma 
varnosti delovnih ljudi in obča- 
nov je, poudarja obrazložitev 
teh zakonskih predlogov, da bi 
s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami veljavnih 
predpisov v največji možni me- 
ri preprečili pravno uveljavitev 
ničnih pogodb. 

Za sprejetje teh zakonov je 
pristojen Zvezni zbor. 

Osnutek zakona o dopolni- 
tvi Zakona o pravdnem po- 
stopku najprej podaljšuje rok, 
v katerem lahko javni tožilec 

sproži postopek proti pravno- 
močnim sodnim odločbam, za 
katere ni bila uvedena sodna 
revizija, sprejete pa so bile v 
pravdnem postopku glede nič- 
nosti pogodb o prometu ne- 

.premičnin, ki po vsebini ali na- 
menu niso v skladu z ustavno 
določenimi načeli družbene 
ureditve, veljavnimi predpisi 
ali z moralo socialistične sa- 
moupravne družbe. Namesto 
dosedanjega trimesečnega ro- 
ka za vložitev zahtevka za var- 
stvo zakonitosti proti takim so- 
dnim odločbam, je predviden 
dveletni rok. Na ta način je ob- 
jektivno odprtih dovolj možno- 
sti, da javni tožilec zve za dej- 
stva o ničnosti ter jih preveri, 
kakor tudi, da pravočasno 
uporabi to izredno pravno 
sredstvo. 

Ker gre za varstvo splošnega 
interesa in uveljavitev načel 
enakosti in pravičnosti, Osnu- 
tek prinaša tudi določbo, ki re- 
troaktivno uveljavlja te pravice 
javnega tožilca. Pooblašča ga, 
da bo lahko to izredno pravno 
sredstvo uporabil tudi proti 
pravnomočnim sodnim odloč- 
bam, izdanim v obdobju zad- 
njih desetih let. 

Omenjeni člen Osnutka za- 
kona tudi natančneje določa, 
kdaj začne teči dveletni rok, ko 
lahko javni tožilec vloži zahte- 
vek za varstvo zakonitosti. V 
primerih, ko proti pravnomoč- 
ni odločbi ni vložen ustrezen 
zahtevek za varstvo zakonito- 

sti, začne teči ta rok od dneva 
izteka roka za vložitev zahtev- 
ka za varstvo zakonitosti pri- 
stojnega javnega tožilca v re- 
publiki ali pokrajini. Če pa je 
bil proti pravnomočni sodni 
odločbi vložen tak zahtevek, 
se ta rok računa od dneva, ko 
je bila zadnjič vročena odloč- 
ba glede tega pravnega sred- 
stva zainteresiranim strankam 
in pristojnemu javnemu tožilcu 
v republiki ali pokrajini. 

VARSTVO TEMELJNIH 
DRUŽBENIH VREDNOT 

Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o obligacijskih razmerjih 
pooblašča javnega tožilca, da 
lahko sproži postopek za ugo- 
tavljanje ničnosti pogodbe (ne 
glede na to, če je bila nična 
pogodba sklenjena) v prime- 
rih, ko zainteresirana stranka 
ne uveljavlja te ničnosti. Vklju- 
čitev take določbe, poudarja 
obrazložitev Osnutka zakona, 
narekuje dejstvo, da so bile 
pogodbe o odtujitvi premože- 
nja sklenjene pod različnimi 
pritiski. Njihov namen je bil 
spodkopavanje enakopravno- 

sti, bratstva in enotnosti na- 
rodov in narodnosti Jugoslavi- 
je, tako da jih je mogoče kvali- 
ficirati kot nične 

Tako pooblastilo je hkrati tu- 
di obveznost javnega tožilca, 
da zaradi varstva zakonitosti 
posredujie v primerih, ko sumi 
v polnoveljavnost pogodb, ka- 
terih ničnost ni ugotovilo sodi- 
šče po uradni dolžnosti, nanjo 
pa se ni sklicevala niti prizade- 
ta. stranka. 

Predlagane dopolnitve na- 
dalje razširjajo določbo veljav- 
nega Zakona o odgovornosti 
za škodo, ki je nastala s smrtjo 
ali telesno poškodbo zaradi 
nasilnih ali terorističnih dejanj, 
kakor tudi med javnimi de- 
monstracijami in manifestaci- 
jami, ko zanje odgovarja druž- 
benopolitična skupnost, kate- 
re organi so morali preprečiti 
tako škodo. Ta odgovornost se 
razširja tudi na škodo, ki je na- 
stala s poškodovanjem oziro- 
ma uničenjem premoženja fi- 
zične osebe: ob takih dogod- 
kih. 

Posebna določba pa ne daje 
pravice do nadomestila škode 
osebam, ki so sodelovale pri 
teh dejanjih ali pa so druge 
spodbujale k takemu ravnanju 
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oziroma drugače pomagale pri 
storitvi takih dejanj. 

Po osnutku zakona ima 
družbenopolitična skupnost, 

ki je poravnala škodo, pravico, 
da od njenega povzročitelja 
zahteva povrnitev plačanega 
zneska. 

Prav tako pa Osnutek dolo- 
ča, da se določbe o tej odgo- 
vornosti družbenopolitične 
skupnosti uporabljajo za povr- 

nitev škode, ki je na premože- 
nju nastala po 1. januarju 1981 
(pred kontrarevolucionarnimi 
dogodki na Kosovu). 

ANALIZE IN OCENE 

Neizenačenost davčnega sistema 

povzroča socialne razlike 

• V strukturi celotnih prihodkov prebivalstva so prejemki na področju individual- 
nega sektorja leta 1982 hitreje naraščali od osebnih dohodkov v družbenem 
sektorju gospodarstva 

• Razlike glede vrst in števila davkov, predmetov obdavčenja, davčnih zavezancev, 
davčnih osnov in stopenj, povzročajo nepremagljive težave, da bi bilo plačevanje 
davkov sorazmerno ekonomski moči zavezancev » 

• Med temeljnimi slabostmi davčnih rešitev je vsekakor ta, da sorazmerno majhno 
število zavezancev plača davek po dejanskem osebnem dohodku 

• Premajhna usposobljenost služb za družbene prihodke v občinah je kriva za 
nepravočasno odmero in plačilo družbenih prihodkov 

Celotni prihodki prebival- 
stva v zadnjih letih stalno nara- 
ščajo, kar je v glavnem posle- 
dica inflatornega gibanja do- 
hodka, v manjši meri pa do te- 
ga prihaja zaradi realnega po- 
večevanja proizvodnje in več- 
jega obsega storitev. To po- 
udarja Analiza o virih prihod- 
kov prebivalstva, zaposlenega 
izven družbenega sektorja go- 
spodarstva, ki jo je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
in sprejem delegatom Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ. 

Pripravo Analize je spodbu- 
dilo delegatsko vprašanje Mu- 
stafe Šabiča (SR Bosna in Her- 
cegovina), ki-ga je zastavil na 
seji Zveznega zbora 16. fe- 
bruarja 1983. Prpravila sta jo 
Zvezni sekretariat za finance in 
Zvezni komite za delo, zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

OBDAVČEVANJE 
OSEBNIH DOHODKOV 
IN PRIHODKOV 
OBČANOV 

V okviru celotnih prihodkov 
prebivalstva so od leta 1982 hi- 
treje naraščali osebni dohodki 
v individualnem sektorju kot v 
družbenem sektorju gospo- 
darstva. V strukturi celotnih 
prihodkov prebivalstva po vi- 
rih, nadalje ugotavlja Analiza, 
pa je bila zabeležena relativno 
počasnejša rast čistih osebnih 
dohodkov v družbenem sek- 
torju, medtem ko so vsi drugi 
prejemki, med katerimi so tudi 
čisti osebni dohodki v indivi- 
dualnem sektorju gospodar- 

stva, beležili večje naraščanje. 
Na to je najbolj vplivalo pove- 
čanje čistih osebnih dohodkov 
v kmetijstvu, ki zajemajo naj- 
večji delež v strukturi prihod- 

1 kov individualnega sektorja. 
Gradivo posebej poudarja, 

da je sistem obdavčevanja 
osebnih dohodkov in prihod- 
kov delavcev ter občanov do- 
ločen z zakoni republik in po- 
krajin. Občinske skupščine pa 
so s predpisovanjem stopenj 
oprostitev in olajšav postale 
nosilci davčne politike. Njeno 
izvajanje pa je izključeno odvi- 
sno od služb družbenih pri- 
hodkov v občinah. 

Plačevanje davkov občanov 
izhaja iz načela, da so obdav- 
čeni le osebni dohodki; pri- 
hodki in premoženje, za katere 
se, na podlagi zakona plačuje 
davek. Sedanje razlike v siste- 
mih obdavčevanja občanov 
glede vrst in števila davkov, 
predmetov obdavčevanja, 
davčnih zavezancev, davčnih 
osnov in stopenj, do razlik pri 
obdavčevanju po republikah in 
pokrajinah, povzročajo seveda 
tudi velike razlike pri obdavče- 
vanju in težave pri uresničeva- 
nju načela, da mora biti plačilo 
davka sorazmerno ekonomski 
moči davčnega zavezanca. To 
je bil tudi razlog, pravi Analiza, 
za pripravo Osnutka dogovora 
o usklajevanju davčnega siste- 
ma, ki mora biti kmalu sprejet. 

Analiza v nadaljevanju po 
vrstah davkov našteva slabosti 
pri obdavčevanju. Predvsem 
poudarja, da je pri davkih iz 
osebnega dohodka od samo- 

stojnega opravljanja kmetijske 
dejavnosti davčna osnova ka- 
tastrski prihodek, medtem ko 
je v nekaterih republikah (SR 
Bosni in Hercegovini, SR Crni 
gori, SR Hrvatski, SR Makedo- 
niji in SR Sloveniji) omogoče- 
no, da je to obdavčevanje 
ustrezno ustvarjenemu dohod- 
ku. Vendar pa obdavčevanje 
po ustvarjenemu dohodku v 
praksi ni pogosto uporabljeno, 
celo tam ne, kjer zakon dovo- 
ljuje tako obdavčevanje. Ker 
imajo kmetje vse ugodnejše 
pogoje za precej večje ustvar- 
janje prihodkov od katastrske- 
ga, ki ni upoštevano pri kata- 
strskemu obračunu, je ta pro- 
blem vse bolj pereč. 

Prav tako je pomembno tudi 
vprašanje ustreznega obdav- 
čevanja kmetov za opravljanje 
vzporednih dejavnosti v kme- 
tijstvu s sposojanjem kmetij- 
skih strojev in druge kmetijske 
mehanizacije. So tudi primeri, 
ko je dano v zakup zasebni- 
kom družbeno kmetijsko zem- 
ljišče z zelo majhno odškodni- 
no, tako da ni obdavčeno, kar 
prav tako povzroča socialne 
razlike. 

Osnutek dogovora o uskla- 
jevanju davčnega sistema 
predlaga, da bi se ta davek pla- 
čeval po osnovi, ki bi upošte- 
vala katastrski prihodek ali de- 

janski dohodek, Davek po de- 
janskem osebnem dohodku bi 
plačali zavezanci s precej več- 
jemi prihodki od katastrskega. 

Davčni sistem, poudarja gra- 
divo, vsebuje tudi sestavine 
socialne politike, ki so vključe- 
na vanj z raznimi olajšavami in 
oprostitvami plačila davka. 
Osnutek dogovora pa predvi- 
deva tudi olajšave zaradi spod- 
bujanja določenih oblik kme- 
tijske proizvodnje in procesov 
združevanja. 

DAVEK OD 
SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI 

Samostojno opravljanje go- 
spodarskih in negospodarskih 
dejavnosti se obdavčuje v od- 
stotku od vsakega posamez- 
nega ustvarjenega bruto pri- 
hodka ali v letnem pavšalnem 
znesku oziroma po dejanskem 
osebnem dohodku. Način, po 
katerem bodo posamezni za- 
vezanci plačevali ta davek, 
predpisuje občinska skupšči- 
na v skladu z republiškim za- 
konom. 

Različna merila pri določa- 
nju, kateri zavezanci bodo ta 
davek plačali po dejanskem 
osebnem dohodku, je osred- 
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nja slabost te rešitve in možni 
vzrok neustrezne uporabe si- 
stema, nerealnega obdavčeva- 
nja in vir bogatenja ter social- 
nih razlik, ugotavlja Analiza. 
Po podatkih za leto 1981 je v 
strukturi vseh davčnih zave- 
zancev za ta davek delež tistih, 
ki so davek plačali po dejan- 
skem dohodku, znašal 55,7 
odstotka, tako da je davek po 
letnem povšalu plačevalo 44,3 
odstotka teh zavezancev. Če- 
prav so ta razmerja ugodnejša 
kot pred leti, še vedno niso 
ustrezna. 

Mimo tega na tem področju 
bolj kot v drugih dejavnostih 
prihaja do opravljanja dejav- 
nosti brez dovoljenja za delo. 
Zaradi tega visoki dohodki po- 
gosto niso obdavčeni. Veliko 
je tudi primerov prikrivanja 
prihodkov, da bi se posamez- 
niki izognili davčnim obvezno- 
stim, veliko je nadalje neevi- 
dentiranja ali nepopolnega 
evidentiranja prihodkov obča- 
nov, neregistriranja • račynov 
pri davčnih organih, različnih 
oblik malverzacij in prejema- 
nja podkupnin delavcev iz 
družbenega sektorja zaradi za- 
gotavljanja ugodnejših pogo- 
jev zavezancem tega davka 
(posebej pri prevzemnikih 
gradbenih del, avtoprevozni- 
kih in podobno). 

Osnutek dogovora o uskla- 
jevanju davčnega sistema tudi 
predvideva, da se ta davek pra- 
viloma plača po ustvarjenem 
dohodku, le izjemoma, in sicer 
v skladu z zakonom predpisa- 
nim pogoji, pa v letnem pav- 
šalnem znesku. 

Zakoni vseh republik in po- 
krajin, omenja Analiza, predpi- 
sujejo tudi davčne olajšave so- 
cialnega značaja. Osnutek do- 
govora pa predvideva še olaj- 
šave in oprostitve plačila dav- 
ka zaradi spodbujanja razvoja 
dejavnosti na področju drob- 
nega gospodarstva, zaposlo- 
vanja in združevanja dela ter 
sredstev. 

Razlike v sistemu in politiki 
obdavčevanja prihodkov od 
premoženja in premoženjskih 
pravic ter premoženja samega, 
so v republikah in pokrajinah 
glede različnega zajemanja 
prihodkov in premoženja, ra- 
zličnih davčnih osnov, stopenj 
in drugega, pogosto vzrok za 
socialne razlike. Zaradi tega 
Osnutek dogovora o usklaje- 
vanju davčnega sistema pred- 
laga izenačitev meril in večje 
zajemanje prihodkov ter pre- 
moženja, ki mora biti obdavče- 
no s tem, da bi uporabili nače- 
lo progresivnega obdavčeva- 
nja. 

Uvajanje davka na skupen 
prihodek občanov v naš davč- 
ni sistem so motivirali social- 

nopolitični cilji. S progresiv- 
nim obdavčevanjem skupnih 
letnih prihodkov občanov naj 
bi uresničili ustavno načelo, 
da vsak sorazmerno svoji eko- 
nomski moči prispeva k zado- 
voljevanju splošnih družbenih 
potreb. To svojo vlogo je da- 
vek na skupen prihodek obča- 
nov opravil s spremenljivim 
uspehom, in sicer odvisno od 
spreminjanja njegovih instru- 
mentov. 

Po spremembi neobdavče- 
nega zneska v višini treh pov- 
prečnih osebnih dohodkov za- 
poslenih v gospodarstvu repu- 
blike ali pokrajine in uvedbi 
olajšav za vzdrževane člane 
gospodinjstva v znesku zajam- 
čenega osebnega dohodka v 
gospodarstvu republike ali po- 
krajine, je davek na skupni pri- 
hodek občanov začel izgublja- 
ti svojo vlogo. 

Poleg razlik v sistemu ob- 
davčevanja je neprilagojenost 
davčne politike, predvsem v 
občinah, da se davek plača so- 
razmerno ekonomski moči 
davčnih zavezancev, vplivala 
na socialno diferenciacijo. Za- 
radi tega Osnutek dogovora o 
usklajevanju davčnega siste- 
ma zahteva, da ima davek na 
skupni prihodek občanov zo- 
pet pomembnejšo vlogo. 

IZVAJANJE DAVČNE 
POLITIKE IN 
ORGANIZACIJA 
DAVČNE SLUŽBE 

Izvajanje davčnega sistema 
in davčne .politike je izključno 
odvisno od usposobljenosti 
služb družbenih prihodkov v 
občinah. Analiza posebej po- 
udarja, da dolga leta ti organi 
niso bili ne v ustrezni meri or- 
ganizacijsko, kadrovsko, niti 
materialno in tehnično uspo- 
sobljeni za opravljanje zaupa- 
nih nalog. Premajhna uspo- 
sobljenost upravnih organov 
zmanjšuje njihovo učinkovi- 
tost do te mere, da prihaja do 
mnogih družbeno negativnih 
in škodljivih pojavov. Kažejo 
se na primer v nepravočasnem 
odmerjanju in plačavanju 
družbenih prihodkov, neupra- 
vičenem prelivanju dohodka iz 
družbenega v zasebni sektor, 
prikrivanju in neobdavčevanju 
določenih virov prihodkov, ne- 
zakonitem pridobivanju pre- 
moženja in podobno. 

Vzroki neučinkovitega dela 
teh organov so predvsem, da v 
velikem številu občin niso bili 
organizirani kot samostojni 
upravni organi, tako da je bila 
njihova učinkovitost precej 
zmanjšana. K temu pa je pri- 
spevalo tudi za ljudi nezanimi- 
vo delo, ki ga opravljajo te 
službe, nizki osebni dohodki 

zaposlenih, nemožnost reše- 
vanja stanovanjskih vprašanj, 
kakor tudi premajhna tehnična 
in druga opremljenost. 

Zaradi pomena nalog in za- 
dev, ki jih opravljajo ti organi, 
se je po letu 1978 povečala 
družbena aktivnost pri reševa- 
nju problemov teh služb, da bi 
jih bolje organizirali in uspo- 
sobili. Sprožena je bila tudi 
pobuda za pripravo dogovora, 
ki še ni sklenjen, o temeljnih 
vprašanjih položaja in organi- 
zacije upravnih organov za 
družbene prihodke. Po tem 
dogovoru se ti organi oblikuje- 
jo kot posebni in samostojni 
organi, naloge, ki jih opravlja- 
jo, pa so opredeljene kot nalo- 
ge, ki imajo pomen za republi- 
ko ali pokrajino. Dokument 
predvideva tudi poseben način 
financiranja teh organov. 

UČINKI PLAČEVANJA 
DAVKOV IN 
PRISPEVKOV 
INDIVIDUALNIH 
KMETIJSKIH 
PROIZVAJALCEV 

Po podatkih Analize je bilo 
leta 1981 okoli 4 milijone 260 
tisoč zavezancev za plačilo 
davka od kmetijstva. Leta 1982 
se je njihovo število povečalo 
še za 43.000. To je predvsem 
posledica spremenjenih raz- 
merij pri številu davčnih zave- 
zancev po republikah in po- 
krajinah. 

Celotna odmera davkov in 
prispevkov je po podatkih za 
leto 1982 znašala preko 15 mi- 
lijard dinarjev, tako da je bila 
za 17 odstotkov večja kot leto 
poprej. Tako povečanje obvez- 
nosti kmetov so zabeležili v 
vseh republikah in SAP Vojvo- 
dini, medtem ko so se obvez- 
nosti zmanjšale le v SAP Koso- 
vo. Povprečna obremenitev 
kmetov s celotnimi obveznost- 
mi je po republikah in pokraji- 
nah različna. Leta 1982 je pov- 
prečno znašala 762 din v SR 
Črni gori, medtem ko je v SAP 
Vojvodini dosegla skoraj 6.000 
dinarjev. 

Struktura povprečne obre- 
menitve pokaže značilen po- 
datek, da se nadaljuje težnja 
povečevanja obremenitev na 
račun plačila prispevkov sa- 
moupravnim interesnim skup- 
nostim. Te obveznosti so pre- 
cej večje od višine obveznosti, 
ki jih imajo zavezanci do druž- 
benopolitičnih skupnosti. To 
je posledica uresničevanja po- 
litike širšega vključevanja 
kmetov v sistem zagotavljanja 
sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb in zagotavlja- 
nja njihovih pravic v skladu s 

pravicami delavcev v združe- 
nem delu. 

Plačila davka, krajevnega 
samoprispevka in prispevkov 
iz osebnega dohodka zavezan- 
cev iz kmetijske dejavnosti, so 
leta 1981 znašala skoraj 11 mi- 
lijard dinarjev, leta 1982 pa se 
je ta znesek povečal še za 2 
milijardi dinarjev. 

Od celotnega števila zave- 
zancev je bilo leta 1982 na ob- 
močju države več kot milijon 
takih, ki so bili začasno ali traj- 
no oproščeni plačila davka od 
kmetijske dejavnosti. Tako ni 
bilo treba plačevati davka sko- 
raj četrtini oziroma 24 odstot- 
kom vseh zavezancev. Po po- 
sameznih republikah in pokra- 
jinah je število takih zavezan- 
cev zelo različno in se giblje 
od 4 odstotkov v SAP Vojvodi- 
ni do 47 odstotkov v SR Slove- 
niji. 

OBDAVČEVANJE 
OSEBNEGA DELA 
S SREDSTVI 
V LASTI OBČANOV 

Oživljanje razvoja dejavnosti 
na področju osebnega dela, ki 
se je začelo leta 1979, se nada- 
ljuje. Vidni so že rezultati 
spodbujevalnih ukrepov druž- 
bene skupnosti, med katerimi 
so pomembni tudi ukrepi 
davčne politike. Gibanje celot- 
nega števila delavnic in števila 
zaposlenih v njih se je leta 
1981 povečalo v vseh republi- 
kah in pokrajinah. Po podatkih 
za leto 1980 so te dejavnosti 
zaposlovale okoli 281.000 lju- 
di, ki so razpolagali z dohod- 
kom v višini 36,6 milijarde di- 
narjev. Leta 1981 se je zaposli- 
lo še dodatnih 16.682 delavcev 
in lastnikov delavnic. Obreme- 
nitev dohodka z davčnimi ob- 
veznostmi pa je leta 1981 zna- 
šala 8,4 odstotka, s skupnimi 
obveznostmi pa 23,9 odstotka. 

Leta 1981 je bilo več kot 
220.000 zavezancev za plačilo 
davka iz osebnega dohodka 
od samostojnega opravljanja 
gospodarskih dejavnosti ali za 
2,4 odstotka več kot leto po- 
prej. Njihove obremenitve za 
davke in prispevke so to leto 
narasle za 61 odstotkov v pri- 
merjavi z letom 1980, tako so 
se obremenitve povečale v 
vseh republikah in pokrajinah, 
tudi v tistih, kjer se je zmanjša- 
lo število zavezancev za plači- 
lo tega davka. 

Analiza ugotavlja, da je priš- 
lo leta 1981 do neznatnega po- 
večanja števila zavezancev, ki 
plačujejo davek po dejanskem 
osebnem dohodku. V primer- 
javi z letom poprej se je to šte- 
vilo povečalo za 3,6 odstotka. 
Pri tem pa Analiza opozarja, da 
ta razmerja še ne ustrezajo 
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realnim razmerjem in pogojem 
pridobivanja dohodka. 

Leta 1982 so se nadaljevale 
težnje povečevanja obremeni- 
tev z davki, prispevki in drugi- 
mi obveznostmi te kategorije 
zavezancev v primerjavi z le- 
tom poprej. To leto so obvez- 
nosti znašale skoraj 17 milijard 
dinarjev ali 36,6 odstotka več 
kot leta 1981. 

Analiza posebej govori o 
strukturi ljudi, ki z osebnim de- 
lom opravljajo negospodarske 
dejavnosti. Leta 1981 jih je bilo 
več kot 10.600 ali za 3,8 od- 
stotka več kot leto poprej. Leta 
1982 so ti zavezanci plačali 
skoraj 3 milijarde dinarjev dav- 
kov, prispevkov in drugih ob- 
veznosti, kar je za 16,4 odstot- 
ka več kot leto poprej. Večina 
med njimi (skoraj 7.000) jih je 
svoje davčne obveznosti po- 
ravnala v letnem povšalnem 
znesku. 

Analiia prinaša tudi natanč- 
ne podatke o odmeri davkov 
na prihodek od premoženja in 
premoženjskih pravic. Leta 
1982 je ta davek znašal okoli 
418 milijonov dinarjev ali 32,3 
odstotka več kot leta 1981. 

Glede davka od skupnega 
dohodka občanov pa Analiza 
poudarja, da je imel med svojo 
uporabo spremenljivo vlogo 
korektivnega instrumenta v si- 
stemu, kar je bilo odvisno od 
sprememb instrumentov tega 
davka. Potem, ko so se spre- 
menile določbe glede obdav- 
čevanja, predvsem pa, ko se je 
povečal neobdavčeni znesek 
(znesek trikratnega povpreč- 
nega osebnega dohodka v go- 
spodarstvu republike oziroma 
pokrajine), se je vse od leta 
1979 stalno zmanjševalo števi- 
lo zaveznacev za plačilo tega 
davka. Po podatkih Analize za 
leto 1981 je bilo v Jugoslaviji le 
13.767 zavezancev za plačilo 
davka od skupnega dohodka 
občanov. To pa dokazuje, da je 
ta davčni instrument izgubil 
svojo vlogo korektivne funkci- 
je v sistemu. 

STANJE DAVČNIH 
DOLGOV 

Vzporedno z naraščanjem 
odmere in plačila davkov ter 
prispevkov, so' naraščali tudi 
davčni dolgovi. Po podatkih 
Analize so za to različni razlo- 

i 

gi, in sicer tako v republikah in 
pokrajinah kot glede vrst davč- 
nih zavezancev. Pri davčnih 
zavezancih iz samostojnih go- 
spodarskih dejavnosti je v več 
republikah že več let odprt 
problem ostarelih gospodinj- 
stev, ki ne morejo sami obde- 
lovati svoje zemlje, tako da tu- 
di nimajo prihodkov iz kmetij- 
ske dejavnosti. Davčne obre- 
mentive so za take zavezance 
velik problem, saj jih ne more- 
jo plačati, vprašljiva pa je tudi 
izterjava davkov v takih prime- 
rih. 

V občinah, kjer je veliko ljudi 
odšlo na začasno delo v tujino, 
prav tako prihaja do težav pri 
pravočasnem plačevanju 
davčnih in drugih obveznosti. 

1 V nekaterih občinah tudi ni- 
so rešena premoženjskoprav- 
na razmerja med lastniki in 
uporabniki zemljišč, tako da je 
v nekaterih primerih zelo težko 
ugotoviti pravega davčnega 
zaveznaca, kar po svoje vpliva 
na nastanek dolgov. 

Slabosti pri odkupu tržnih 
prestežkov žit, grozdja, živine, 
mleka in drugih kmetijskih pri- 
delkov in njihovo plačilo tudi 

negativno vplivajo na možno- 
sti kmetov, da .bi pravočasno 
izpolnili svoje obveznosti. 

Težave so nadalje zaradi po- 
gostega spreminjanja predpi- 
sov in instrumentov obdavče- 
vanja ter spreminjanja višine 
prispevnih stopenj. Zaradi te- 
ga službe družbenih prihod- 
kov včasih objektivno ne mo- 
rejo pravočasno odmeriti in 
pobrati davkov. 

Splošne gospodarske težave 
pa tudi neposredno vplivajo na 
poslovanje obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti. Po- 
manjkanje reprodukcijskega 
materila, pogonskega goriva 
in drugo so vplivale na višino 
ustvarjenega dohodka in mož- 
nosti za poravnavo vseh ome- 
njenih obveznosti. 

Na rezultate plačila, na kon- 
cu ugotavlja Analiza, precej 
vpliva tudi delo služb za druž- 
bene prihodke. Najneposre- 
dnejši negativni vpliv na rezul- 
tate plačila ima vsekakor tudi 
nezadovoljivo rešen status teh 
služb, zaostajanje osebnih do- 
hodkov zaposlenih, nerešena 
stanovanjska vprašanja in 
drugo. 

I6V. 
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