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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 
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SR SLOVENIJE 
10. oktobra 1984 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sredo, 10. oktobra 1984, je razširjen z 
obravnavo: 

- poročila o poteku usklajevanja družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Jugoslaviji 
(ESA 456). 
Navedeno poročilo je bilo predvideno za obravnavo na 
sejah zborov 26. septembra 1984, ker pa usklajevanje tega 
družbenega dogovora še ni zaključeno, bo poročilo odlo- 
ženo s teh sej in obravnavano 10. oktobra 1984. 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
24. oktobra 1984. 

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

- osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 (ESA 545); 

- uresničevanje družbene preobrazbe državne uprave 
(ESA 543); 

- predlog zakona o gozdovih (ESA 539); 
- osnutek zakona o javnem obveščanju (ESA 339). 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 

stanju varnosti v železniškem prometu na območju SR Slove- 
nije (ESA 552); 

- predlog zakona o graditvi objektov (ESA 298); 
- predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

urejanju pokopališč (ESA 207); 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

sanitarni inšpekciji (ESA 466); 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pro- 

računu SR Slovenije za leto 1984, z osnutkom zakona (ESA 
551); 

- soglasje k aktorrt visokošolskih organizacij (k statutu 
Višje tehniške varnostne šole v Ljubljani, k statutu Višje 
pomorske šole v Piranu in k spremembi imena Visoke teh- 
niške šole v Mariboru). 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja 
in Gospodarsko zbornico Jugoslavije (ESA 546). 
Družbenopolitični zbor bo obravnaval tudi: 

- nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih dogovo- 
rov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot oblik ure- 
sničevanja skupnih interesov v federaciji. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vpršanja delegatov oziroma družbe- 

nopolitičnih organizacij. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
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INFORMACIJA 

o poteku javne razprave o 

obveščanju1) 

Razprava na 5. seji Tiskovnega sveta sodi v zaključni 
sklop razprav v pripravah na sprejem Zakona o javnem 
obveščanju v SR Sloveniji. Gre za večletne razprave in 
priprave dokumenta, ki so se začele praktično že konec 
leta 1977 na ravni SFR Jugoslavije, s pripravami za kasneje 
sprejeti Zakon o družbenem sistemu informiranja, Predlog 
za izdajo zakona o javnem obveščanju oz. osnutek zakona 
na zvezni ravni in v zadnjih dveh letih s pripravami na 
spremembe in dopolnila našega republiškega zakona oz. 
pisanje novega zakona. 

V okviru Socialistične zveze so o Osnutku zakona o 
javnem obveščanju potekale razprave v Tiskovnem svetu 
pri P RK SZDL, Svetu za družbenopolitični sistem pri PRK 
SZDL, KO za družbene organizacije in društva pri P RK 
SZDL, Mestni konferenci SZDL Ljubljana, Mestni konfe- 
renci SZDL Maribor, Medobčinskem svetu SZDL obalno- 
kraške regije Koper in pretežni večini občinskih konferenc 
SZni organiziran pa je bil tudi razgovor s predsedniki 
svetov za~informiranje pri OK SZDL. 

Usmeritve, ki smo jih sprejeli na Tiskovnem svetu maja 
1984, glede načina vodenja razprave o osnutku zakona, so 
bile v glavnem uresničene, predvsem v tistih delih, v kate- 
rih smo se zavzemali za to, da bi Sveti za informiranje pri 
OK SZDL predstavljali sintezo, tudi tematskih razprav - v 
družbenopolitičnih organizacijah, skupinah delegatov ter 
v vseh drugih zainteresiranih okoljih v občinah. Kot je bilo 
na Tiskovnem svetu uvodoma poudarjeno so se razprave 
razlikovale tako z vidika kvalitete izpeljave kot tudi glede 
oblikovanja posredovanih pripomb in predlogov, člani 
Tiskovnega sveta smo aktivno sodelovali v približno 20 
razpravah, organizirane so bile v pretežni večini občin 
(pripombe pa so bile posredovane iz 45). Pobudo za raz- 
prave v lastnih vrstah je dalo tudi Predsedstvo RK ZSMS, 
tako da so potekale - vzporedno z razpravami v Sociali- 
stični zvezi - tudi razprave v sklopu ZSMS, njeni predstav- 
niki pa so praviloma nastopali tudi v razpravah v Svetih za 
informiranje, pogostoma s strnjenimi predlogi, ki so izha- 
jali iz razprav v njihovih sredinah. 

O osnutku zakona so doslej razpravljali in sprejeli stali- 
šča in pripombe tudi Republiška konferenca ZSMS in 
Občinska konferenca ZSMS Jesenice, Odbor za obvešča- 
nje pri RS ZSS, Komisija za agitacijo in propagando pri CK 

osnutku zakona o javnem 

ZKS ter Komisija za informiranje, Komisija za narodnosti 
in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS. Na po- 
budo Tiskovnega sveta je Sekretariat za informacije Skup- 
ščine SRS v okviru razprav o osnutku zakona organiziral 
posebno tematsko razpravo o zagotavljanju pogojev dela 
akreditiranih novinarjev, javnosti dela organov, organiza- 
cij in skupnosti v republiki ter odprtosti virov informacij. 
Center za družbenopolitično izobraževanje pri FSPN je v 
soglasju z Društvom novinarjev Slovenije in Tiskovnim 
svetom priredil poseben seminar za novinarje ter druge 
zainteresirane delavce na področju javnega komunicira- 
nja in informiranja, na katerem so obravnavali tudi Osnu- 
tek zakona o javnem obveščanju, o tem dokumentu pa je 
razpravljalo tudi Društvo pravnikov v pravosodju. 

Izhajajoč iz dopolnil, pripomb, dilem in komentarjev v 
javni razpravi, ki so bila zajeta v gradivo, obravnavanem na 
5. seji Tiskovnega sveta (vključno z razmišljanji, ki so bila v, 
obdobju razprave predstavljena v prispevkih posameznih 
revij - kot so Teorija in praksa, Nova revija ipd., oz. 
časopisov), so bile uvodoma izpostavljene zlasti nekatere 
ključne usmeritve, predvsem politične narave, ki naj bi bile 
tudi podlaga za nadaljno razpravo v Predsedstvu RK SZDL 
Slovenije oz. v skupščinski razpravi. 

Pristojni odbori zborov Skupščine SR Slovenije bodo o 
osnutku zakona razpravljali predvidoma najkasneje do 12. 
10. 1984, Komisija za informiranje pa bo na osnovi vseh 
razprav ter pripomb, ki jih posredujejo skupine delegatov, 
strnila razpravo o osnutku zakona predvidoma 12. 10. 
1984. 

Kot je bilo poudarjeno, je iz razprave jasno razvidno, da 
je ponovno potrjena potreba po sprejetju novega zakona o 
javnem obveščanju, saj je osnutek zakona glede temeljnih 
rešitev dobil vso podporo, kar velja predvsem tudi za 
segmente, ki jih je mogoče oceniti kot novost v zakonu. 

OPOMBA: Vsi predlogi, pripombe in mnenja iz dosedanje 
razprave so zainteresiranim na voljo pri Tiskovnem svetu 
RK SZDL Slovenije. 

1 Osnutek zakona je bil objavljen v Poročevalcu štev. 16. z dne 
22. 5. 1984. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKUPNO POROČILO 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela in Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 
nadaljnje uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu    

Odbor Zbora združenega dela za sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varst- 
vo okolja je na svoji seji dne 13. septem- 
bra 1984, odbor Zbora občin za urejanje 
prostora in varstvo okolja pa dne 12. sep- 
tembra 1984, obravnaval poročilo o izva- 
janju sklepov in pripročil Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnje uveljavljanje druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu, skupaj z uresniče- 

vanjem srednjeročnega plana stanovanj- 
skega gospodarstva za obdobje 
1981-1985 v letih 1981-1983. Gradiva je 
Skupščini SR Slovenije posredoval Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta na ločenih sejah obravna- 
vala navedena gradiva, k poročilu pa 
sprejela naslednje identične ugotovitve 
in predloge: 

1. Poročilo je Izvršni svet posredoval 

skupščini v skladu z letnim programom 
dela obeh odborov in v skladu s časovno 
opredelitvijo za izvedbo programa dela 
za obdobje september-december 1984. 

2. Predloženo poročilo predstavlja or- 
ganizacijsko-tehnični prikaz izvajanja 
skupščinskih sklepov, manj pa prikazuje 
pereča vsebinska vprašanja, čeprav so 
nekatera nakazana, način odgovarjajočih 
rešitev pa v tem poročilu ni zajet. Po- 

2 poročevalec 



manjkljivosti poročila delno odpravljajo 
priloge, in sicer gradivo o uresničevanju 
srednjeročnega plana stanovanjskega 
gospodarstva in tabelarni pregledi. Po- 
spešeno bo potrebno zaključiti izdelavo 
analize republiških predpisov, ki urejajo 
stanovanjsko področje z namenom, da bi 
se tudi iz teh vidikov ocenila večja ali 
manjša potreba po spremembi zakonov; 
na primer: javlja se potreba po enotni 
ureditvi posebnosti postopka pred po- 
sebnim sodiščem združenega dela na 
področju stanovanjskega gospodarstva. 

V poročilu ni analizirana vloga bank, 
kjer je potrebno odgovoriti na vprašanja 
o doseženem razvoju sistema namenske- 
ga varčevanja občanov za stanovanjsko 
izgradnjo, vključno z večjim vključevan- 
jem sredstev zdomcev, o mobilnosti na- 
menskih stanovanjskih sredstev in odgo- 
vornejši vlogi bank in podobno. 

3. V zaključkih poročila je nakazano, 
da ni potrebe pp spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu v njegovih temeljnih usmeritvah, 
da pa se kaže potreba po proučitvi neka- 
terih praktičnih rešitev, ki naj bi predv- 
sem reševale probleme operativno-tehni- 
čne narave. Člani odborov so menili, da 
je potrebno točno opredeliti zadeve, ki 
naj bi bile rešene s spremembami in do- 
polnitvami zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu oziroma z drugimi zakoni, ki 
posredno ali neposredno posegajo v to 
področje in katera vprašanja bi bilo mo- 
goče rešiti z veljavnimi družbenimi dogo- 
vori, ki zadevajo stanovanjsko gospo- 
darstvo. 

4. Spremembe in dopolnitve zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu, ki so nuj- 
ne in h katerim je potrebno takoj pristopi- 
ti, se kažejo zlasti pri izterjavi stanarin, 
izterjavi prispevkov etažnih lastnikov, pri 
revalorizaciji stanovanjskih hiš in stano- 
vanj v družbeni lastnini, pri amortizaciji 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini, pri sredstvih za raziskovalno de- 
lavnost za to področje in delno pri opre- 
delitvi stanovanjske gradnje po proizvod- 
nem načelu. Nadalje bo potrebno prouči- 
ti, v koliki meri je potrebno glede na 
sedanje stanje dodelati lastno udeležbo 
ob pridobitvi stanovanjske pravice oziro- 
ma pri preselitvi v večje ali več vredno 
stanovanje v samem zakonu in v koliki 
meri v družbenem dogovoru o skupnih 
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na področju stanovanjskega go- 
spodarstva v SR Sloveniji. 

5. Znane so pobude, da naj bi se pro- 
blem izterjave stanarin, pa tudi izterjave 
prispevkov etažnih lastnikov reševali 
predvsem s spremembo 63. člena Zako- 
na o stanovanjskem gospodarstvu v tem 
smislu, da bi se kot izvršilni naslov dolo- 
čila že sama odločba o višini stanarine 
oziroma prispevka. Postopek in način iz- 
terjave za prenovo skupnih delov in na- 
orav v stanovanjski hiši in funkcionalnih 
stroškov pa bi moral biti posebej opre- 
deljen. 

Zvezni zakon o revalorizaciji osnovnih 
sredstev in sredstev skupne porabe upo- 
abnikov družbenih sredstev je bil de- 
cembra 1981, torej po sprejemu Zakona 
j stanovanjskem gospodarstvu, spre- 
nenjen in dopolnjen. V zakonu ni več 

določbe, po kateri lahko republiški zakon 
ureja revalorizacijo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lasti - torej je pre- 
nehalo pooblastilo republikam, da te za- 
deve uredijo same. Zato je potrebno 
ustrezne določbe v republiškem zakonu 
črtati oziroma uskladiti z zveznim za- 
konom. 

V zakonu o stanovanjskem gospo- 
darstvu je določeno, da znaša amortiza- 
cija stanovanj najmanj 1% revalorizirane 
vrednosti stanovanja, vendar je v prehod- 
nih določbah določilo, da je lahko ta 
stopnja do konca leta 1984 nižja, vendar 
ne manjša od 0,60% revalorizirane vred- 
nosti stanovanja. Ker gibanje stanarin ne 
sledi usmeritvam, znaša stanarina na dan 
31. 12. 1983 komaj 1,21% od revalorizira- 
ne vrednosti. Zato je nevarnost, da bi 
glede na visoko stopnjo amortizacije in 
glede na povečanje vrednosti stanovanj- 
skega sklada, amortizacija dosegla oziro- 
ma presegla nivo stanarine. Glede na na- 
vedeno je nujnost, da se stopnja amorti- 
zacije stanovanj v družbeni lastnini po- 
novno prouči in na novo določi za na- 
slednja leta. 

Z namenom, da bi se še nadalje obliko- 
vala prepotrebna sredstva za raziskoval- 
no dejavnost na področju stanovanjske- 
ga in komunalnega gospodarstva, bi bilo 
primerno, da se s spremembo 143. člena 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
podaljša veljavnost te določbe do zaklju- 
čka priliva anuitet iz tega naslova (to je 
do leta 2000). 

Usmeritev dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije za področje sta- 
novanjskega in komunalnega gospo- 
darstva kaže na potrebo po uvedbi stano- 
vanjske gradnje po proizvodnem načelu 
- gradnja za trg - v okviru družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje, kar je 
tudi naloga, ki izhaja iz obeh letošnjih 
resolucij. Zato je potrebno v novi zakon o 
graditvi objektov vgraditi določbo, ki bo 
omogočala izvajalskim organizacijam 
združenega dela, da proizvajajo stano- 
vanjske objekte v okviru družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje v skladu 
s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti in planov 
družbenopolitične skupnosti. Ob tem bo 
potrebno zagotoviti strokovni nadzor in 
sicer v okviru samoupravne stanovanjske 
skupnosti. Hkrati s tem bo potrebno 
spremeniti tudi zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu, zlasti določilo v 11. členu. 

Podrobnejše določbe glede plačila ozi- 
roma oprostitve lastne udeležbe ob pri- 
dobitvi stanovanjske pravice bi bilo po- 
trebno dopolniti z namenom, da se vzpo- 
stavi večja fleksibilnost pri zamenjavi sta- 
novanj (z namenom večje racionalnosti 
pri uporabi stanovanjskih površin) in pa 
tudi oprostitev, ko se prizadeti preseli iz 
večjega v manjše družbeno stanovanje. 

6. Spremembe oziroma dopolnitve 
družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah za zagotavljanje in usklajevanje sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji so predvsem 
vprašanja, ki zadevajo podrobnejšo opre- 
delitev lastne udeležbe ob pridobitvi sta- 
novanjske pravice, zlasti pri zamenjavi 
stanovanj, subvencioniranja stanarin, 
dodeljevanja stanovanj mladim druži- 

nam, nadomeščanje in prenova družbe- 
nih stanovanj, financiranje in kreditiranje 
investitorstva, evidenca sredstev (z meto- 
dologijami za spremljanje stanovanjske 
in komunalne dejavnosti, bilance investi- 
cij, za izdelavo in vrednotenje investicij- 
skih programov celovitih stanovanjskih 
naselij, normativov za izgradnjo in 
opremljenost itd.). Hkrati je potrebno do- 
delati tudi družbeni dogovor o oblikova- 
nju cen stanovanjske graditve v SR Slo- 
veniji z medotologijo ugotavljanja cen ter 
metodologijo ugotavljanja razlik v ceni. 

S predlaganimi korekturami bi po 
mnenju članov obeh odborov v večji meri 
izpolnili tudi sklep Skupščine SR Slove- 
nije z dne 25. julija 1984 glede zahteve po 
pripravi ukrepov, ki naj bi omogočili hi- 
trejše uveljavljanje družbenoekonomskih 
odnosov oziroma izvajanje samega zako- 
na o stanovanjskem gospodarstvu v ce- 
loti. 

7. Temeljne banke (Ljubljanska banka 
- Združena banka, Beogradska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - 
Temeljna banka Ljubljana in Ljubljanska 
banka, Stanovanjsko-komunalna banka) 
naj skupaj s Republiškim komitejem za 
varstvo okolja in urejanje prostora čim- 
preje pripravijo kratko poročilo o tem, 
kako se trenutno izvajajo naloge oziroma 
kakšne so težave pri izvajanju nalog, ki 
izhajajo iz letošnjih resolucijskih usmeri- 
tev in iz sklepov Skupščine SR Slovenije 
za področje stanovanjskega gospodar- 
stva oziroma, ki so navedene pod točko 2 
skupnega poročila obeh skupščinskih 
delovnih teles 

8. Člani odborov so na podlagi določil 
157. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije tudi ocenili, da obravnavano poro- 
čilo ni potrebno obravnavati na zborih 
predvsem glede na vrsto obravnav o pro- 
blematiki stanovanjskega gospodarstva, 
ki so se v skupščini vrstile intenzivneje 
od septerpbra 1983 do vključno julija 
1984. V tem času so bile pomembne zla- 
sti naslednje razprave: 

- 28. septembra 1983 sta zbora zdru- 
ženega dela in zbor občin Skupščine SR 
Slovenije, 19. oktobra 1983 pa Skupščina 
Skupnpsti socialnega varstva Slovenije, 
sprejeli sklep, kt naj bi pospešil uveljav- 
ljanje družbenoekonomskih odnosov na 
tem področju, pri čemer je bilo poudarje- 
no zlasti, da ni razlogov za spreminjanje 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
glede temeljnih usmeritev, da je potreb- 
no vztrajati pri obsegu stanovanjske 
gradnje in doseči planske cilje z vsemi 
oblikami družbeno usmerjene gradnje, 
vključujoč tudi gradnjo za trg, da je po- 
trebno dosledno namensko uporabljati 
stanovanjska sredstva ter zagotavljati nji- 
hovo mobilnost, ob odgovornejši vlogi 
bank in stanovanjskih skupnosti, po- 
spešiti samoupravno organiziranost sta- 
novalcev; 
- 25. julija 1984 so vsi zbori skupščine 

sprejeli ob obravnavi poročila o ure- 
sničevanju puolitike družbenega in eko- 
nomskega razvoja SR Slovenije v letu 
1984 in prve ocene možnosti razvoja v 
letu 1985, ugotovitve, stališča in sklepe, v 
katerih opozarjajo na pomemben vpliv 
stanovanjske gradnje na celotni gospo- 
darski razvoj in postavljajo zahtevo za 
takojšnjo pripravo ukrepov, ki bodo omo- 
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gočili hitrejšo in namensko rabo stano- 
vanjskih sredstev ter racionalnejšo 
gradnjo. Nadalje opredelitve tega akta se 
nanašajo še na preveritev koncepta izva- 
janja stanovanjske politike, ohranjanja 
razmerja v prid družbenega stanovanj- 
skega fonda, in na vztrajanju na sprejeti 
dinamiki prehoda na stanarine, ki naj 
pokrivajo stroške enostavne reproduk- 
cije; 

- 25. julija 1984 je skupščina na zboru 
združenega dela in na zboru občin spre- 
jela tudi odlok o sprejemu predloga druž- 
benega dogovora o določanju skupnih 
elementov stanovanjske in komunalne 
politike, v katerem se tudi skupščine re- 
publik zavezujejo, da bodo delovale v 
korist vzpostavljanja pogojev za hitrejši 
razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov na tem področju; 

- resolucija o politiki družbenega in 
gospodarskega razvoja SR Slovenije v 
letu 1984, ki jo je Skupščina SR Slovenije 
sprejela 27. decembra 1983, med drugim 
posebej opredeljuje tudi usmeritev, da 
bo rast stanarin nad splošno rastjo cen in 
da bodo v bankah razvili stimulativnejši 
sistem namenskega varčevanja občanov 
za stanovanjsko izgradnjo, vključno z ve- 
čjim vključevanjem sredstev zdomcev. 
Prav tako je opredeljeno večje kroženje 
sredstev v okviru bančnega sistema z na- 
menom, da se omogoči gospodarnejšo 
namensko uporabo stanovanjskih sred- 
stev; 

- resolucija o družbenoekonomskem 
razvoju in ekonomski politiki SFR Jugo- 
slavije v letu 1984 opredeljuje naloge, 
katere je potrebno opraviti, da bi se lahko 
začelo izvajanje programa ukrepov eko- 
nomske stabilizacije na tem področju ter 
zagotavljalo bolj racionalno in hitrejšo 
stanovanjsko graditev. Med pomembne- 
jše naloge vsekakor sodijo ukrepi za zavi- 
ranje upadanja realnih vlaganj v stano- 
vanjsko graditev in vodenje politike po- 
stopnega realnega povečanja stanarin 

ter zagotavljanje namenske uporabe 
sredstev, ki so izločene za stanovanjsko 
graditev. 

9. Ker so naloge, navedene v skupnem 
poročilu in ki zahtevajo spremembo in 
dopolnitev zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu in obeh družbenih dogovorov 
nujne, predlagajo člani odborov, da Re- 
publiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora takoj pripravi predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu, skupaj z osnutkom zakona in s 
podrobno obrazložitvijo, v katero naj 
vključi tudi ugotovitve iz kratkega poroči- 
la temeljnih bank, da bo lahko Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije Skupščini 
SR Slovenije in Skupščini skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije čimpreje pred- 
ložil ,a akt v obravnavo in sprejem. 

Člani odborov predlagajo Zvezi stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije, da intenzi- 
vira priprave za spremembo in dopolni- 
tev družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na področju stanovanjskega go- 
spodarstva v SR Sloveniji in družbenega 
dogovora o oblikovanju cen stanovanj- 
ske graditve v SR Sloveniji. 

10. Z namenom, da bi se delegacije, 
konference delegacij, skupine delegatov, 
družbenopolitične delegacije, organi in 
organizacije v republiki in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti kar 
najširše informirale o izvajanju skupščin- 
skih sklepov in o trenutni problematiki 
stanovanjskega gospodarstva, naj se po- 
ročilo skupaj s skupnim poročilom obeh 
odborov objavi v skupščinskem Poroče- 
valcu. 

Poleg navedenih skupnih ugotovitev 
oziroma predlogov k poročilu je odbor 
Zbora občin za urejanje prostora in varst- 
vo okolja opozoril še na nekatera pereča 
vprašanja, in sicer: 

Pospešeno izvajanje družbeno usmer- 
jene stanovanjske izgradnje zahteva tudi, 

da v občinah, kjer še niso sprejeti pro- 
storski deli dužbenih planov, pospešijo 
tovrstna dela, da ne bi bili planski doku- 
menti ovira pri izvajanju stanovanjske 
graditve. Hkrati je potrebno pospešiti še 
neopravljeno verifikacijo prostorskih de- 
lov družbenih planov občin. 

Finančno planiranje je sestavni del 
opredeljevanja razvojnih ciljev in nalog 
tudi na področju stanovanjskega in ko- 
munalnega gospodarstva, zato je potreb- 
no povsod, kjer še niso sprejeti sa- 
moupravni sporazumi o usklajevanju pla- 
nov, ta dela pospešiti z namenom, da se 
prerazporedijo sredstva z upoštevanjem 
potreb in možnosti ter stanja v posamez- 
nih občinah. To se nanaša predvsem na 
združevanje sredstev iz čistega dohodka 
za stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo. 

Ugotavlja se, da skupnosti stanovalcev 
še niso zaživele in da so preveč preplete- 
ne upravljalske in izvajalske funkcije, kar 
povzroča težave tudi pri delu stanovanj- 
skih skupnosti. Zato je potrebno pospeši- 
ti uveljavljanje samoupravnega organizi- 
ranja stanovalcev v stanovanjskih hišah 
in krajevnih skupnostih. 

Glede na težave pri preskrbi s tekočimi 
gorivi ter stroški ogrevanja, je nujno izde- 
lati sanacijske programe za odpravo iz- 
gub pri zagotavljanju toplotne preskrbe 
in pripraviti programe, s katerimi naj se 
predvidi preureditev kotlovnic na klasi- 
čna goriva, dodatna toplotna izolacija 
stanovanjskih hiš in racionalna poraba 
energije. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti, 
kot pobudniki in organizatorji sa- 
moupravnega sporazumevanja v družbe- 
ni usmerjeni stanovanjski gradnji, bi se 
morali aktivneje vključiti v uresničevanje 
planskih ciljev, z namenom, da se doseže 
večja učinkovitost sporazumevanja med 
uporabniki družbenih sredstev kot priča- 
kovalcev stanovanj, temeljno banko kot 
nosilcem financiranja ter med izvajalci 
stanovanjske gradnje. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET * 

POROČILO 

o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije 

za nadaljnje uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov 

v stanovanjskem gospodarstvu 

Skupščna SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 28. septembra 1983 ter skupščine skupno- 
sti socialnega varstva Slovenije dne 19. oktobra 1983 sprejela 
poročilo o izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
podprla ugotovitve, sklepe in priporočila Izvršnega sveta Sku- 
pščine SR Slovenije in sprejela usmeritve za nadaljnje uvel- 
javljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

Za izvajanje sklepov in priporočil so bili zadolženi vsi nosilci 
nalog, opredeljeni v akcijskem programu izvajanja zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu, posebej pa Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiški komite za 

industrijo in gradbeništvo, Gospodarska zbornica, Zveza sta- 
novanjskih skupnosti in občinski upravni organi. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
spremljal izvajanje skupščinskih usmeritev in na podlagi 
tekočih analiz ter poročil odgovornih subjektov pripravil pre- 
gled aktivnos'ti in doseženih rezultatov pri odpravljanju slabo- 
sti in pomanjkljivosti tako v zvezi z izvajanjem zakona, kot tudi 
pri nadaljnjem uičnkovitejšem uveljavljanju družbeno-eko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Posebna pozornost je bile namenjena občinskim upravnim 
organom. Izdelan je bil pregled normativne urejenosti in ana- 
liza nezakonitosti in nepravilnosti pri delu občinskih upravnih 
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organov v upravnem postopku. 
Z namenom, da se ugotovi skladnost normativne urejenosti 

na področju stanovanjskega gospodarstva in njena primer- 
java s prakso ter oceno problematike, ki nastaja pri izvajanju 
predpisov, je v izdelavi analiza republiških predpisov, ki ure- 
jajo stanovanjsko področje. Na tej osnovi bodo predlagani 
nadaljnjni ukrepi, bodisi za dopolnitev predpisov, njihovo 
uskladitev, predvsem pa je treba doseči, da se zagotovi nji- 
hovo učinkovitejše izvajanje. . 

V skladu s sklepi sprejetimi na sejah komiteja in ugotovit- 
vami iz posvetovanj z občinskimi upravnimi organi je obliko- 
vana strokovna svetovalna skupina za pomoč pri delu uprav- 
nim in samoupravnim organom za učinkovitejše izvajanje 
zakonskih in planskih nalog na stanovanjskem, komunalnem 
in stavbno-zemljiškem področju. Ugotovitve kažejo, da je za 
posamezne odločitve tudi vse premalo strokovnih osnov, zato 
si je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
prizadeval okrepiti aktivnosti na področju raziskovalnega 
dela, predvsem na usklajevanju _ raziskav in uveljavljanja 
znanstveno-raziskovalnega dela v praksi. 

Skupaj z občinskimi upravnimi organi in gradbenim cen- 
trom Slovenije je bila izdelana analiza uresničevanja srednje- 
ročnega plana stanovanjske graditve v obdobju 1981-83 in 
ocena prostorskih možnosti za realizacijo planskih ciljev v 
letih 1984-85, upoštevajoč tudi novo plansko obdobje 1986- 
90. Na tej osnovi je bil izdelan akcijski program za uresničitev 
srednjeročnega plana izgradnje 58.000 stanovanj v letih 1984 
in 1985 in nujnih priprav za kontinuirano stanovanjsko 
gradnjo v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

V sodelovanju s SDK Slovenije je bila izvedena akcija ocene 
organiziranosti in finančno materialnega poslovanja 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti, v zvezi z izvajanjem 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Opravljen je bil inš- 
pekcijski pregled v vseh samoupravnih stanovanjskih skupno- 
stih v SR Sloveniji. Za zagotovitev neposredne kontrole nad 
obračunavanjem, zbiranjem in porabo stanovanjskih sredstev 
je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v 
sodelovanju s Službo družbenega knjigovodstva pripravil 
dopolnitev obstoječega načina ugotavljanja in poročanja o 
stanju in gibanju sredstev uporabnikov družbenih sredstev. 
Na tej podlaai so bili prvi podatki zbrani ob zaključnih računih 
za leto 1983. 

Izdelana je metodologija za spremljanje sredstev stanovanj- 
sko-komunalnega gospodarstva v temeljnih bankah, katera 
bo uveljavljena s 30. 6.1984. Posebej je izdelana metodologija 
bilance investicij v stanovanjskem gospodarstvu. Ta pred- 
stavlja metodološko osnovo za sestavo bilanc investicij in 
bilančno uskladitev zbrane stanovanjske akumulacije iz vseh 
virov, z ustvarjenimi investicijami družbenega in individual- 
nega sektorja, v tekočem letu. Spremljanje in izdelava bilance 
investicij na stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu bo 
opravljal Zavod za družbeno planiranje SR Slovenije. 

Za natančnejši vpogled v stanje na področju financiranja 
stanovanjske graditve je Republiški komite za varstvo okolja 
in urejanje prostora na podlagi strokovnih osnov in podatkov 
SDK ter banke izdelal podrobno analjzo zbiranja in namenske 
uporabe sredstev v stanovanjskem gospodarstvu v letu 
1981-1983. 

Vsi nosilci planiranja stanovanjskega gospodarstva v obči- 
nah so bili ponovno opozorjeni na uskladitev planskih ele- 
mentov z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu in metodo- 
logijo za oblikovanje elementov za samoupravno sporazume- 
vanje o temeljih planov stanovanjskega gospodarstva (Ur. list 
S RS št. 26/81). 

Ob navedenih nalogah, predvsem pa zaradi spremenjenih 
pogojev pridobivanja stavbnih zemljišč zaradi zakona o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti, 
so v občinah pospešeno pristopili k usklajevanju prostor- 
skega dela družbenih planov in preverjanja prostorskih mož- 
nosti za stanovanjsko graditev, istočasno pa tudi pripravi 
strokovnih osnov za izdelavo dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih dokumentov za naslednje plansko obdobje. 

V izdelavi je dopolnitev metodologije ?a izdelavo srednjero- 
čnega plana in metodologija dolgoročnega planiranja stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva. 

Aktivnosti Republiškega komiteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora pri usklajevanju raziskovalne dejavnosti v sta- 

novanjskem in komunalnem gospodarstvu so potekale v treh 
smereh: 

- pri vsebinskem usklajevanju raziskav na podlagi srednje- 
ročnih planov raziskav v. Raziskovalni skupnosti Slovenije, 
Posebni raziskovalni skupnosti in Zvezi stanovanjskih ter 
Zvezi komunalnih skupnosti Slovenije, upoštevaje prioritetne 
sklope raziskav; 

- pri usklajevanju programov raziskav glede na nosilce 
(onemogočanje predvajanje raziskav); in 

- pri usklajevanju financiranja raziskovalnih nalog na sta- 
novanjsko-komunalnem področju. 

Izdelani pregledi opravljenih raziskav, in raziskav v izdelavi 
ter uskladitev programov raziskav omogoča natančnejši vpo- 
gled v raziskovalno delo in učinkovitejše spremljanje izpolnje- 
vanja sprejetih obveznosti na tem področju. 

Izvajanje družbenega dogovora o racionalizaciji stanovanj- 
ske graditve v SR Sloveniji v skladu s sprejetimi sklepi in 
stališči spremlja Republiški komite za industrijo in gradbe- 
ništvo. 

Ugotovljeno je, da je del nalog iz programa uspešno oprav- 
ljen (v industriji gradbenega materiala, na področju inštalacij- 
skih in zaključnih del, na področju normativne dejavnosti), 
velik del pa ostaja še za izvajanje v letošnjem in naslednjih 
letih (vključevanje znanosti in raziskovalnega dela, industrali- 
zacija gradnje stanovanj, vzpostavitev informacijskega 
sistema na tem na področju, itd.). Republiški komite za indu- 
strijo in gradbeništvo meni, da novih ukrepov v zvezi z družbe- 
nim dogovorom o racionalizaciji ni potrebno sprejemati. 
Naloge in cilji so v družbenem dogovoru zadovoljivo oprede- 
ljeni, le dosledno in bolj učinkovito jih je treba izvajati. Spre- 
meniti se mora način dela Odbora udeleženk družbenega 
dogovora o racionalizaciji s pritegnitvijo strokovne pomoči in 
zagotoviti potrebna finančna sredstva za delo Odbora, kar 
velja tudi za posebni odbor Gospodarske zbornice Slovenije 
za izvajanje nalog, za katere je v družbenem dogovoru o 
racionalizaciji zadolžen. V okviru tega odbora je bil sprejet 
tudi program racionalizacijskih ukrepov, vendar se prepočasi 
uresničuje. 

V spremljanje in pospeševanje nadaljnjega razvoja družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu se je 
aktivno vključila Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 
Izdelan je bil delovni program, ki vključuje tudi naloge in 
aktivnosti samoupravnih stanovanjskih skupnosti v občinah. 

Pripravljena sta osnutka sprememb in dopolnitev družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklaje- 
vanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji in druž- 
benega dogovora o oblikovanju cen stanovanjske graditve v 
SR Sloveniji. 

Dosedanja praksa in družbenoekonomske razmere pogoju- 
jejo nekatere spremembe in dopolnitve v družbenem dogo- 
voru o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji zlasti na 
področju: lastne udeležbe pri pridobitvi stanovanjske pravice, 
subvencioniranju stanarine, dodeljevanje stanovanj mladim 
družin^, nadomeščanju in prenovi družbenih -stanovanj, 
finansiranja, kreditiranja, evidence sredstev in investitorstva v 
družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji. 

Pri obravnavi osnutka družbenga dogovora o cenah je 
ugotovljeno, da nova prostorska zakonodaja in spremembe 
pri urejanju cen zahtevajo celovitejšo in hkratno novelacijo 
tako določil družbenega dogqvora kot metodologij, ki so 
osnova za določanje cen in razlike v cenah v stanovanjski 
graditvi. Ne glede na navedeno je zaradi izrednih težav pri 
stanovanjski graditvi in politiki cen potrebno čimprej za- 
ključiti postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev druž- 
benega dogovora o cenah v stanovanjski graditvi v SR Slove- 
niji. 

Za učinkovitejše izvajanje družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje so v okviru Zveze stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije izdelani: metodologija za izdelavo in vrednotenje investi- 
cijskih programov celovitih stanovanjskih naselij in stano- 
vanjskih objektov, normativi in standardi za izgradnjo in 
opremljenost stanovanjskih sosesk ter priročnik za izvajanje 
investicij v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji. 

Za vzpodbujanje iniciative občanov in njihovega lastnega 
angažiranja pri reševanju stanovanjskih vprašanj je posebno 
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pozornost Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije namenila 
stanovanjskemu zadružništvu. V okviru zveze je imenovan 
odbor za stanovanjsko zadružništvo iz delegatov vseh regij. 
Izdelani pa so vzorčni akti za ustanavljanje, delovanje in 
registracijo stanovanjskih zadrug. ' 

V izdelavi je tudi raziskovalna naloga: pogoji za razvoj 
zadružništva v okviru družbene usmerjene stanovanjske 
gradnje. S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu (Ur. list 
SFRJ št. 66/83) je razrešen problem oprostitve davka in regi- 
stracije zadruge za opravljanje gradbenih del. 

Na področju samoupravne organiziranosti se proces reor- 
ganiziranja strokovnih služb v stanovanjskih skupnostih 
občin v Sloveniji nadaljuje. V nekaterih občinah se združujejo 
strokovne službe za več interesnih skupnosti v skupne službe 
SIS materialne proizvodnje. So primeri, ko se strokovne 
službe za opravljanje nalog za stanovanjske skupnosti organi- 
zirajo kot skupne strokovne službe tako SIS materialne proiz- 
vodnje kot SIS družbenih dejavnosti; so pa tudi primeri, ko se 
strokovne službe za opravljanje nalog stanovanjskih skupno- 
sti organizirajo pri pooblaščeni OZD. Pri organiziranju oprav- 
ljanja nalog za potrebe stanovanjskih skupnosti obstaja 
nevarnost, da se v nasprotju z zakonom o svobodni menjavi 
dela in zakonom o stanovanjskem gospodarstvu, združujejo 
naloge in opravila, ki so predvsem namenjena delovanju sku- 
pščin stanovanjske skupnosti in njenim organom, z opravlja- 
njem strokovno tehničnih in drugih strokovnih opravil, ki 
imajo značaj materialne proizvodnje. Nezdružljivo je opravl- 
janje izvajalskih in samoupravljalskih nalog pri pooblaščenih 
OZD, ker na ta način preti nevarnost odtujevanja samouprav- 
nega odločanja in nadzora pri izvajanju nalog izvajalcev. 

Pri uveljavljanju samoupravne preobrazbe v hišni 
samoupravi se nadaljujejo aktivnosti pri ustanavljanju skup- 
nosti stanovalcev. Ustanovljenih je 64% vseh predvidenih 
skupnosti. Na podlagi 77. člena zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu je bilo sprejetih 1921 sklepov o uvedbi »prisilne 
uprave«. 

Za zagotovitev sodnega varstva pri urejanju spornih razme- 
rij stanovanjskega in komunalnega gospodarstva je v teku 
akcija za ustanovitev posebnega sodišča združenega dela za 
stanovanjsko gospodarstvo. 

Ob analizi potreb in pogojev delovanja posebnih sodišč 
združenega dela se je izoblikovalo stališče, da se v SRS 
ustanovi eno posebno sodišče združenega dela za stanovanj- 
sko gospodarstvo. Večina stanovanjskih skupnosti v SR Slo- 
veniji je tako opredelitev sprejela, še vedno pa se o tem niso 
opredelile stanovanjske skupnosti Maribor, Celje, Kamnik, 
Domžale in skupnosti obalnih občin. Pri aktivnosti za ustano- 
vitev posebnega sodišča združenega dela za stanovanjsko 
gospodarstvo in zagotovitvi bolj učinkovitega sodnega 
varstva pri reševanju sporov bo treba upoštevati, da zvezni 
zakon o sodiščih združenega dela ni posebej uredil posebno- 
sti postopka pred sodišči združenega dela. Pristojni repu- 
bliški upravni organ naj prouči možnosti ureditve posebnosti 
postopkov pred temi sodišči. Pri tem bi bilo zlasti pomembno, 
da se uredijo posebnosti postopka kot na primer: obravnava 
spornih zadev po sodniku posamezniku, skrajšani postopek 
in plačilni nalog. 

Na področju gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in sta- 
novanji v družbeni lastnini, so bile samoupravne stanovanjske 
skupnosti zadolžene z aktivnostmi v zvezi s postopnim prehp- 
dom na ekonomske stanarine in da pospešijo pretočkovanje 
stanovanj. Pretočkovanje stanovanj je bilo opravljeno v vseh 
stanovanjskih skupnostih, razen v Mariboru, Slovenskih Ko- 
njicah in v Titovem Velenju, kjer je izvedba pretočkovanja v 
teku. Izdelani so bili tudi novi programi prehoda na ekonom- 
sko stanarino in subvencioniranje stanarin. 

Izvajanje enotnih stališč za politiko stanarin v Ifetu 1984 (11. 
skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije) je bilo 
onemogočeno z Odlokom Zveznega izvršnega sveta o zamrz- 
nitvi cen, kasneje pa tudi s programom ukrepov in aktivnosti 
za nemoten potek družbene reprodukcije v SR Sloveniji po 
odmrznitvi cen in uveljavitvi ukrepov za finančno konsolida- 
cijo gospodarstva in nazadnje s sklepom, da se dvig stanarine 
v letu 1984 izpelje šele 1. septembra 1984. 

Kljub temu, da se vsako leto na novo obravnava problema- 
tika stanarin, dejanske stanarine dosegajo komaj 50% 
stroškov, ki pokrivajo enostavno reprodukcijo, zato nadaljnje 

C 
gospodarjenje s stanovanji in s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini terja specifičen način obravnave. Upoštevajoč 
omejene možnosti pri vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih 
hiš, spremenjena stališča za uveljavitev ekonomskih stanarin 
do leta 1985 in propadanje družbene lastnine ob slabšanju 
bivalnih pogojev, se upravičeno postavlja zahteva po večji 
zaščiti stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. To je možno 
doseči le s prerazporeditvijo stanovanjskih sredstev in 
pospešenim prehodom na ekonomske stanarine. 

Začetne težave pri urejanju lastne udeležbe ob pridobitvi 
stanovanjske pravice in pridobitvi posojil za gradnjo ali nakup 
stanovanja oz. stanovanjske hiše v zasebni lasti so pretežno 
odpravljene. Odpirajo pa se nekatera vprašanja glede lastne 
udeležbe pri zamenjaviln prenovi stanovanj. Zaradi zaostre- 
nih gospodarskih razmer in padca realne vrednosti dohodkov 
družin, so prisotne zahteve po znižanju minimalne višine 
lastne udeležbe določene v družbenem dogovoru, ki raste 
vzporedno s ceno kvadratnega metra stanovanjske površine, 
vendar se pri tem postavlja vprašanje namena lastne udeležbe 
predvsem pri pridobitvi stanovanjske pravice in zamenjavi 
stanovanja, kakor tudi drugih vzrokov, ki pozvročajo težave 
zavezancem pri plačilu lastne udeležbe (planirano pričako- 
vanje stanovanj, varčevanje, itd.). 

Nerešljivi problemi pri plačilu lastne udeležbe se pojavljajo 
pri zamenjavi stanovanj. Z zakonom predvidene možnosti 
oprostitve plačila lastne udeležbe so očitno preozke, zato ne 
pride do upravičenih in smotrnih zamenjav, s tem pa tudi do 
racionalnejše uporabe stanovanj. Za razrešitev navedenega 
bo vprašanje oprostitve lastne udeležbe nujno proučiti in tudi 
smiselno ponovno opredeliti v družbenem dogovoru o skup- 
nih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SRS. 

Omejene možnosti gospodarstva na eni strani in zmanjšan 
obseg družbeno najemne stanovanjske gradnje, vprašanje 
nerešenih stanovanjskih vprašanj se nadalje zaostruje. Pose- 
bej izpostavljene pri tem so mlade družine, ki naj se kot 
delavci z nižjimi dohodki ali z večjim številom mladoletnih 
otrok posebej obravnavajo. Kljub prizadevanjem sindikatov, 
skupnosti socialnega varstva in stanovanjskih skupnosti se 
posebna merila za mlade družine v organizacijah združenega 
dela prepočasi uveljavljajo. Tudi ta problem bi kazalo 
ponovno proučiti in predlagati ustrezne rešitve v družbenem 
dogovoru. Še vedno ostaja veliko nerešenih primerov, ko bi 
morale organizacije združenega dela vrniti solidarnostnemu 
skladu stanovanja mladih družin, za katere so bila izdana 
jamstva. 

Sistem solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu, glede 
na življenjski standard delavcev, dobiva vse večji pomen. V 
analizi Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (sistem soli- 
darnosti v stanovanjskem gospodarstvu v obdobju-1981-83) 
so zajete ugotovitve in opredeljeni problemi in predlagane 
nadaljnje usmeritve, kar je treba še uskladiti s skupnostjo 
socialnega skrbstva SR Slovenije. 

SKLEP 
Iz ugotovitev izhaja, da se Sklepi in stališča Skupščine SR 

Slovenije, sprejeti 28. septembra 1983 ob obravnavi poročila o 
izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu, izvajajo. 

Aktivnosti po posameznih nosilcih so različne, ob tem pa se 
kaže premalo rezultatov na področju planiranja, namenske 
rabe stanovanjskih sredstev, gospodarjenja in na področju 
investitorstva. Restrikcije in drugi ukrepi v združenem delu, 
glede zagotavljanja obratnih sredstev, urejanja dolžniško 
upniških razmerij in kreditne sposobnosti ter omejevanja pla- 
smajev sredstev v bankah, predvsem pa zastoj pri nadaljnjem 
uveljavljanju prehoda na ekonomske stanarine, nosilcem pla- 
niranja in uresničevanja planskih ciljev onemogoča kontinui- 
ran in organiziran pristop pri izvajanju planskih nalog in 
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

Ugotovitve in praksa izvajanja sprejetih načel na področju 
stanovanjskega gospodarstva' kažejo, da nanj vplivajo pred- 
vsem pogoji in ukrepi, ki se sprejemajo in uveljavljajo izven 
tega dela gospodarstva. 

S ciljem doslednejšega uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, se mora stanovanjsko gospo- 
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darstvo, tako področje razširjene kot enostavne reprodukcije, 
obravnavati kot neločljivi del celotne družbene reprodukcije, 
zato morajo biti vsi družbenoekonomski ukrepi pretehtani 
tudi z vidika ciljev in posledic na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Tako kot sklepi in stališča Skupščine SR Slovenije tudi 
ugotovitve o izvajanju sklepov in priporočil ne kažejo potrebe 
po spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu v njegovih temeljnih usmeritvah, ob tem pa 
opozarjajo na probleme operativno tehnične narave, ki zahte- 
vajo ponovno proučitev nekaterih praktičnih rešitev, zaradi 
učinkovitejšega izvajanja zakona. Med te zlasti spadajo 
rešitve, ki so vezane na učinkovitejše izvajanje družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje z vidika financiranja in izva- 
janja graditve, racionalnejšega gospodarjenja s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini, hitrejšega in učinkovitejšega 
sodnega postopka, uspešnejšega reševanja stanovanjskih 
vprašanj (zlasti mladih družin), lastne udeležbe pri pridobitvi 
in zamenjavi stanovanj, doslednejše in učinkovitejše izvajanje 
ukrepov pri izterjavi obveznosti v zvezi z uporabo družbenih 

stanovanj, odprava kolizije med republiškim in zveznim zako- 
nom o revalorizaciji stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini in sprememba stopnje amortizacije za stanovanja in 
stanovanjske hiše od 1. 1. 1985 dalje. Povečati je treba tudi 
aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem posebnega sodišča zdru- 
ženega dela za stanovanjsko gospodarstvo. Poleg tega pa je 
potrebno poenostaviti in izboljšati postopke, tako, da bi 
zmanjšali število sporov. 

Sestavni del poročila o izvajanju sklepov in priporoči7 Skup- 
ščine SR Slovenije je tudi povzetek analize uresničevanja 
srednjeročnega plana stanovanjskega gospodarstva za 
obdobje 1981-1985 v letih 1981-83 (priloga 1) in tabelarični 
pregled: stanovanjska gradnja v SRS v letih 1976-80 in 
1981-83, družbena stanovanjska gradnja po občinah v letih 
1981-83 prispevne stopnje za stanovanjsko gradnjo iz 
dohodka in čistega dohodka po republikah in AP v SFRJ in po 
občinah, revalorizirana vrednost stanovanj in stanovanjskih 
hiš v družbeni lastnini in programirane ter dosežene stopnje 
stanarin 31. 12. 1983 - po občinah v SR Sloveniji (priloga 2). 

URESNIČEVANJE SREDNJEROČNEGA PLANA STANOVANJSKEGA 

GOSPODARSTVA ZA OBDOBJE 1981-1985 V LETIH 1981-1983 

1. GRADITEV STANOVANJ IN STANOVANJSKIH 
HIŠ 

V obdobju 1981-1985 je bil planiran obseg stanovanjske 
graditve 58.000 stanovanj. Predvideno je, da bo razmerje med 
družbeno in individualno gradnjo znašalo 60:40 v korist druž- 
bene graditve. 

V prvih treh letih srednjeročnega obdobja je bilo zgrajenih 
38.652 stanovanjskih enot ali 66,6% plana. V družbeni gradnji 
je zgrajeno 20.208 enot in v individualni gradnji 18.444 enot. 
Razmerje med družbeno in individualno gradnjo znaša 52:48 
v korist družbene, kar je enako razmerje, kot je bilo doseženo 
v predhodnem srednjeročnem obdobju. 

Navidezno so podatki ugodni. Pri tem pa je treba upošte- 
vati, da se od leta 1981 ižrazito znižuje število dokončanih in 
nedokončanih oziroma na novo pričetih družbenih stanovanj. 
V preteklih treh letih se je število nedokončanih stanovanj v 
družbeni gradnji zmanjšalo za 43,6% ali za 5.239 stanovanj in 
sicer od 12.020 na 6.781 stanovanj, kar predstavlja obseg 
skoraj enoletne izgradnje družbenih stanovanj. 

Realizacija planirane stanovanjske graditve je bila v 
posameznih letih naslednja: 

1. V letu 1981 je bilo zgrajenih 14.656 stanovanj. Število 
nedokončanih stanovanj se je zmanjšalo od 12.020 na 8.003 
enote ali za 33,5%. 

2. V letu 1982 je bilo zgrajenih 12.344 stanovanj ali 15,9% 
manj, pri tem pa se je nedokončana gradnja zmanjšala od 
8.003 na 7.019 enot ali za 12,4%. 

3. V letu 1983 je bilo zgrajenih 11.652 stanovanj ali nadalj- 
njih 5,6% manj v primerjavi s preteklim letom, število 
nedokončanih stanovanj pa se je zmanjšalo od 7.019 na 6.781 
ali za 3,4%. 

Obseg družbene gradnje je v letu 1981 znašal 8.263 stano- 
vanj, v letu 1982 6.576 stanovanj in v letu 1983 5.189 družbe- 
nih stanovanj. Obseg družbene gradnje je bil v letu 1982 v 
odnosu na preteklo leto manjši za 18,3% in v letu 1983 za 
23,2%. 

Ob porastu individualne gradnje za 15% je v letu 1983 prvič 
ugotovljeno, da je bilo zgrajenih več stanovanjskih enot v 
individualni kot v družbeni gradnji (6.643:5.189). 

Negativni pojavi na področju družbene stanovanjske gra- 
ditve se nadaljujejo tudi v letu 1984. Število zgrajenih stano- 
vanj se je v prvem tromesečju 1984 (835 stanovanj) v primer- 
javi s prvim tromesečjem 1983 (769 stanovanj) minimalno 
povečalo, še nadalje pa se znižuje število nedokončanih sta- 
novanj in sicer od 6.781 po stanju 31.12.1983 na 6.616 na dan 
31. 3. 1984. 

Splošna ocena, da so negativni učinki v stanovanjski 
gradnji rezultat neugodnih gospodarskih razmer in splošnega 

pada investicijskih dejavnosti, ne drži. 
Resolucijska predvidevanja za leto 1983 o ohranitvi investi- 

cij na realnem obsegu iz predhodnega leta so se uresničila, le 
na področju investicij v stanovanjsko gradnjo načrtovan 
obseg ni bil dosežen. 

Padanje stanovanjskih investicij se je manifestiralo tako v 
realnem padanju investiranja na tem področju, kot tudi v 
zmanjševanju deleža stanovanjskih investicij v strukturi celot- 
nih investicij. Njihov delež je v celotni strukturi padel od 
23,7% v letu 1982 na 22,2% v letu 1983. 

Tendenco padanja stanovanjskih investicij, ki se je začela 
že leta 1982, potrjujejo tudi podatki za leto 1984. 

Delež stanovanjskih investicij v celotnih investicijah je v 
prvih petih mesecih leta 1984 znašal le 19,6%. 

Ugotovitve opozarjajo, da lanskoletni odstotek stanovanj- 
skih investicij v celotnih investicijah ne bo dosežen in da 
realno ne bo dosežen lanskoletni nivo investiranja v stano- 
vanjsko gospodarstvo, pa čeprav so se plačila za investicije v 
prvih petih mesecih letošnjega leta povečala glede na isto 
obdobje lani za 64%. 

V preteklih letih tega srednjeročnega obdobja so se zmanj- 
ševala tudi vlaganja v pridobivanje, pripravo in komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč (v letih 1982 so se investicijska 
vlaganja v to področje nominalno zmanjšala kar za 14,3%), 
zato je bilo realno pričakovati, da bo pomanjkanje urejenih 
stavbnih zemljišč predstavljalo ozko grlo na področju stano- 
vanjske graditve (te napovedi so se izkazale kot realne, saj je 
število v preteklih dveh letih zgrajenih stanovanj predvsem 
rezultat izrednega zmanjšanja nedovršene gradnje stano- 
vanj). 

Tudi v letu 1984 je pričakovati povečano zaostajanje obsega 
stanovanjske graditve, še večje težave pa bodo nastopile v 
letu 1985, povsem nejasna pa je situacija za naslednje sred- 
njeročno obdobje. 

Navedeno stanje v letu 1983 in nadaljevanje negativnih 
gibanj v letu 1984 so narekovali pripravo podrobne analize o 
razpoložljivih stanovanjskih sredstvih, o njihovem obliko- 
vanju in porabi. Istočasno je bila izdelana tudi analiza o 
neporabljenih stanovanjskih sredstvih in vzrokih za slabo 
koriščenje razpoložljivih stanovanjskih sredstev v skladu s 
sklepom Zbora združenega dela (32. seja, 23. 4. 1984). 

2. OBLIKOVANJE, ZDRUŽEVANJE IN NAMENSKA 
PORABA STANOVANJSKIH SREDSTEV 

Analiza obsega razpoložljivih stanovanjskih sredstev kaže, 
da kljub gospodarskim težavam delovni ljudje v skladu z 
dogovorjenimi obvezami izločajo sredstva tako za reševanje 
svojih stanovanjskih problemov, kot za vzajemno in solidar- 
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nostno reševanje teh problemov izven njihovih delovnih 
sredin. 

Kljub navedenemu so pojavi, da OZD zaključijo poslovno 
leto z izgubo, zato ne morejo del čistega dohodka usmerjati v 
stanovanjsko gradnjo, posledica tega pa je sorazmerno zni- 
žanje skupno oblikovanih sredstev. 

Odstotek stanovanjskih sredstev glede na bruto osebne 
dohodke se tako vse od leta 1980 manjša in je od 8,74% padel 
na 7,94% v letu 1983. 

Kljub temu, da se nominalna vsota zbranih sredstev 
povečuje, njena realna vrednost močno pada. Vsa zbrana 
sredstva v letu 1983 predstavljajo le 80% zbranih sredstev v 
letu 1980. 

Sredstva zbrana na podlagi prispevka iz dohodka so v 
posameznih letih rastla podobno kot osnova za njihovo obli- 
kovanje, vendar pa je ob izredno močni inflaciji realni obseg 
združenih sredstev presenetljivo padel. V letu 1981 beležimo 
padec za 13,4%, v letu 1982 kar za 20,85%. V letu 1983 poleg 
realnega zmanjšanja zagotovljenih sredstev prvič beležimo 
tudi zmanjšan odstotek združenih sredstev za solidarnost, ki 
je od 1,52% padel na 1,49%. Taka gibanja pomenijo resen 
odmik od načrtovane 3% realne rasti obsega solidarnostnih 
sredstev. 

Tudi pri oblikovanih sredstvih iz čistega dohodka so opazna 
velika nihanja. Najbolj značilen za primerjave je podatek o 
deležu vseh novo oblikovanih sredstev iz čistega dohodka in 
njihovo razmerje do bruto osebnega dohodka. Ugotovljeno je, 
da se tudi v skupnem obsegu zmanjšuje delež stanovanjskih 
sredstev v razporeditvi čistega dohoffka (leta 1981 je znašal 
4,89%, leta 1983 pa 4,76%)" in da se zmanjšuje tudi glede na 
bruto OD (od 7.14% na 6,44%). 

Obseg vseh razpoložljivih sredstev v letu 1983 znaša 22,3 
milijarde din, medtem ko je znašal v letu 1982 18,04 milijarde 
din. Porast vseh razpoložljivih sredstev za stanovanjsko gradi- 
tev (poleg sredstev oblikovanih iz čistega dohodka v tekočem 
letu jih tvorijo še sredstva, ki so prenešena iz prejšnjega 
obdobja, lastna udeležba, odplačila posojil, obresti od veza- 
nih sredstev, obresti od odplačil posojil danih delavcem itd.) 
je iz leta v leto manjši. Nominalno je izkazano povečanje vseh 
stanovanjskih razpoložljivih sredstev v letu 1981 za 31,51% v 
letu 1982 za 27,79%, v letu 1983 pa 23,1%. 

V analitičnem pregledu razpoložljivih sredstev so ugotov- 
ljene velike strukturne spremembe v korist novooblikovanih 
sredstev v tekočem letu. Medtem, ko so ta predstavljala v letu 
1980 le 38% vseh razpoložljivih sredstev pa v letu 1982 in 1983 
predstavljajo že dobro polovico teh sredstev (v letu 1983 11.3 
milijarde din). 

Razlog, da drugi viri stanovanjskih sredstev predstavljajo 
polovico vseh razpoložljivih sredstev v tekočem letu, je pred- 
vsem v tem, da OZD prenašajo iz leta v leto absolutno in 
relativno visok delež neporabljenih stanovanjskih sredstev. 
Neporabljena stanovanjska sredstva se iz leta v leto večajo in 
v letu 1983 znašajo 4,4 milijarde din, medtem, ko so v letu 
1982 znašala 3,3 milijarde din v letu 1981 pa 2,6 milijarde din. 
Neporabljena sredstva v letu 1983 predstavljajo že skoraj 
petino vseh razpoložljivih stanovanjskih sredstev. Pri tem je 
potrebno poudariti, da so to dejansko neporabljena sredstva, 
ki so bila na razpolago stanovanjskemu gospodarstvu, med- 
tem, ko statistično prikazana neporabljena stanovanjska 
sredstva znašajo v letu 1983 kar 9,6 milijard din (po posebnih 
podatkih iz zaključnih računov za leto 1983 celo več kot 10 
milijard din). Ta razlika izhaja iz razlike med oblikovanimi 
sredstvi za te namene v združenem delu iz vseh virov in 
dejansko izločenimi sredstvi za stanovanjske potrebe. V letu 
1983 je v gospodarstvu ta oblika izločanja sredstev uporab- 
ljena kot cenejši način formiranja obratnih sredstev. 

Pri tem je treba upoštevati, da med neporabljenimi sredstvi 
niso zajeta sredstva, ki se nahajajo pri stanovanjskih skupno- 
stih na računih solidarnosti (108 milijard) sredstva vzajemno- 
sti (80 milijard) in sredstva amortizacije in prenove. 

Sodimo, da vzroki za upadanje stanovanjske graditve od 
leta 1981 dalje, niso v sistemu oblikovanja sredstev za stano- 
vanjsko graditev, pač pa predvsem v ukrepih, ki onemogočajo 
porabo vseh razpoložljivih stanovanjskih sredstev. To pa so 
predvsem: 

- ukrepi na področju kreditno monetarne politike; od leta 
1981 se izvaja vsesplošna restriktivna denarno kreditna poli- 

tika, s katero se tudi vlaganja v stanovanjsko gospodarstvo ne 
obravnavajo več prioritetno. 

S kreditno-monetarnimi ukrepi, sprejetimi za leto 1984, se 
ponovno omejuje potek financiranja stanovanjske graditve in 
omejuje porast naložb bank, kar praktično pomeni, da se 
večina dodatnih stanovanjskih sredstev ne more namensko 
porabiti. Upoštevati je treba, da 75% vseh izplačil za investi- 
cije v stanovanjsko gospodarstvo poteka prek banke; 

- tudi v letu 1983 so bile prisotne slabosti delovanja bank 
na področju kreditiranja stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva, ki jih je Skupščina obravnavala ob poročilu o 
izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu; 

- pri izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu se je 
ob uresničevanju investitorstva družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje pojavila vrsta težav, ki so pravtako v določeni 
meri zavrle stanovanjsko zidavo. Z uvedbo proizvodnega prin- 
cipa graditve stanovanj se skuša doseči poenostavitev 
postopkov in povečati učinkovitost, kar pa bo po vsej verjet- 
nosti terjalo določene dopolnitve predpisov; 

- eden od nerešenih problemov, ki bistveno zavira stano- 
vanjsko gradnjo je zagotavljanje sredstev za pridobivanje in 
urejanje stavbnih zemljišč. V preteklih letih tega srednjero- 
čnega obdobja so se zmanjševala tudi vlaganja v pridobi- 
vanje, pripravo in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, 
zato predstavljajo ozko grlo pri graditvi stanovanj; 

- Kljub intervencijam Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora preko Zveze komunalnih skupnosti 
Slovenije, Splošnega združenja komunalnega in stanovanj- 
skega gospodarstva in občinskih upravnih organov, usklaje- 
vanj planov stanovanjske in komunalne skupnosti ne zaživi in 
se ne uresničujejo resolucijske usmeritve o prerazporeditvi 
sredstev v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu. 

V SRS 7 občin ne združuje sredstev iz čistega dohodka za 
razširjeno reprodukcijo oziroma za komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč. V večini primerov se sprejeti samoupravni 
sporazumi o temeljih plana ne izvajajo ali pa k njim zavezanci 
ne pristopijo. Pri tem ne intervenirajo občine glede obvez- 
nega sporazumevanja in ne komunalne skupnosti glede ure- 
sničevanja samoupravno dogovorjenih obveznosti. 

- probleme stavbnih zemljišč je še dodatno zaostrila uvel- 
javitev interventnega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč 
pred spreminjanjem namembnosti. Iz poročila o izvajanju 
tega zakona je razviden izreden padec števila pričetih gradenj 
novih stanovanj. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 1982 
se je v letu 1983 zmanjšala kar za 45%. 

3. GOSPODARJENJE S STANOVANJSKIMI 
HIŠAMI IN STANOVANJI V DRUŽBENI 
LASTNINI 

Stanovanjsko gospodarstvo je reprodukcijska celota, v 
katerem sta neločljivo povezana graditev stanovanj in gospo- 
darjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini. 

Medtem, ko pri ugotavljanju sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo ni večjih težav, pa z delom stanarine, ki je namenjena 
enostavni reprodukciji, ne dosegamo dogovorjenih od- 
stotkov. 

Kljub temu, da je bilo dogovorjeno, da bo do leta 1985 
speljan postopen prehod na ekonomske stanarine in dose- 
žena stanarina najmanj 2,44% revalorizirane vrednosti stano- 
vanjskega sklada, je z uveljavljenimi ukrepi preprečena izpel- 
java samoupravno dogovorjenih ciljev in s tem onemogočeno 
vzdrževanje stanovanjskega sklada. 

Nadaljnji prehod na ekonomske stanarine v letu 1984 je 
onemogočen s politiko cen, ki je sprejeta za letošnje leto, 
kljub temu, da so samoupravne stanovanjske skupnosti pri- 
pravile strokovne podlage za prehod, kot je bilo s sklepi in 
stališči priporočeno. 

Na podalgi stanja stanovanjskega sklada v SR Sloveniji je 
ugotovljeno, da znaša programirana ali ekonomska stanarina 
oz. stanarina, ki pokriva stroške enostavne reprodukcije po 
stanju na dan 31. 12. 1983 2,58% od revalorizirane vrednosti. 
Dosežena stopnja stanarine pa znaša 1,21% ali 46,90% od 
programirane. Podatki opozarjajo na oddaljevanje od dogo- 
vorjenih ciljev, na spreminjanje stališč in na neizvajanje skle- 
pov v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskim skladom. 

Poseben problem bo nastal od 1. 1. 1985, ko mora po 
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zakonu znašati amortizacija stanovanj najmanj 1% od revalo- 
rizirane vrednosti stanovanja, kar pomeni, da bo v povprečju 
stanarina komaj zadoščala za ta namen. 

Z zamrznitvijo stanarin se kljub sprejetemu sistemu subven- 
cioniranja in zagotovljenim sredstvom v te namene oddalju- 
jemo od sprejetega cilja. 

SKLEP 
Izvajanje planskih ciljev pri izpolnjevanju nalog 

na področju razširjene reprodukcije tako pri fizi- 
čnem obsegu stanovanjske graditve, njene struk- 
ture, dinamike graditve in strukturi lastništva, ne 
poteka v skladu s predvidenimi etapnimi cilji v 
okviru srednjeročnega plana stanovanjskega go- 
spodarstva. 

Na področju enostavne reprodukcije oziroma 
gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami v družbeni lasti: vzdrževanje, prenova in 
nadomestitev stanovanj; upravljanje s stanovanji 
in stanovanjskimi hišami v družbeni lasti in 
odločanje o oblikovanju in uporabi stanarin, pa je 
odstopanje od dogovorjenih planskih ciljev še 
večje. 

Oblikovanje sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo poteka v skladu s predvidevanji, težave se 
pojavljajo le v podsistemih združevanja in 
namenske uporabe sredstev. 

Pri primerjavi dosežene strukture sredstev s 
planiranimi cilji se manj uresničujejo začrtani cilji 
pri zagotavljanju sredstev bančnih dopolnilnih 
virov. Delež občanov pri reševanju njihovih sta- 
novanjskih vprašanj je v porastu, možno pa ga je 
še povečati s stimulativnejšim načinom varče- 
vanja, ne glede na padec realnega standarda. 

PREGLED PODATKOV O STANOVANJSKI GRADITVI V SR SLOVENIJI V SREDNJEROČNEM 
OBDOBJU 1976-1980 IN V LETIH 1981-1983 

Stanovanjski sklad predstavlja pomembni del 
celotnega bogastva naše družbe, investicijska 
vlaganja v njegov razvoj pa predstavljajo pomem- 
ben delež v celotnih naložbah. Reprodukcija 
družbenih sredstev vloženih v to področje ima 
dolgoročne posledice za gospodarski razvoj v 
celoti, pomembni pa so tudi socialni učinki, zato 
ni mogoče ločeno načrtovanje in izvajanje spre- 
memb na tem področju, temveč le v okviru celot- 
nega programa ekonomske stabilizacije. Te r 
nujne spremembe se nanašajo predvsem na 
vzpostavitev ekonomskih odnosov v stanovanjski 
graditvi in pri vzdrževanju stanovanjskega sklada 
in pri tem na razmejitev prvin socialne in eko- 
nomske politike na tem področju. 

Zaradi nezadostnega uveljavljanja ekonomskih 
zakonitosti na tem področju v preteklih letih tudi 
rezultati niso sorazmerni vlaganjem, tako pri 
izboljšanju stanovanjskega položaja delavcev in 
občanov kot pri razvoju gradbene industrije in 
povečanju delovne storilnosti v njej. 

Razvoj samoupravljanja na stanovanjskem 
področju zavirajo nerešena materialna vprašanja. 
Tudi samoupravljanje mora temeljiti na material- 
nem interesu, le-ta pa je zaradi stalnega 
odlašanja pri uveljavljanju nekaterih normalnih 
ekonomskih zakonitosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu zabrisan. 

Stabilizacija in urejanje družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu terjata 
spremembo ravnanja vseh družbenih subjektov 
in ne le tistih, ki so neposredno odgovorni za 
stanovanjsko gospodarstvo. 

Priloga 2/1 

Dokončana stanovanja Nedokončana stanovanja 

LETO SKUPAJ Indeks Družbena Indeks Individ. 
zgrajeno bazni gradnja bazni gradnja 
št .stan. 

Indeks SKUPAJ Indeks Družbena Indeks 
bazni nedokon. bazni gradnja bazni 

stan. 

Individ.Indeks 
gradnja 'bazni 

1976 14.465 100 8.536 100 5.929 100 38.412 100 11.967 100 26.445 100 

1977 14.97S 105.5 8.164 95.6 6.811 114.9 37-458 97,6 12.050 100,5  96^2 
1978 14.014 96.9 8.057 5.957 100.4 36.634 95.4 10.174 85,0 26.460 100,4 

1979 13.820 95,5 7.422 86.9 6.298 107,9 41.561 108,2 I?_-7I4 114,6 27-847 105,3 
1980 13.672 94.5 6-999 81.9 6.673 112.5 40.856 106,4 12.020 100,4 28.8?6._109 

Skupaj =70.946 100,0 39.178 52,2% 31-768 47,8% 

Povprečno: 
 14.189 7.336 6.354 38.984 11.981 27.003 

1981 14.656 100 8.263 100 6.393 100 38.235 100 8.003 100 30.232 100 

1982 12.344 84.2 6.756 81,7 5-588 87.4 57.250 97,4 7.019 78,2 30.231 100 

1983 11.652 79,5 5.189 62.8 6.463 101.1 36.930 96.6 6.781 84.7 30.149 99,7 
§!™pa j 128,. 6^2 _ 20.208 

Povpr. 12.884 6.736 
Plan. 
31/85 58.000 100 34.800 

=18.444= 

6.148 37.471 7.267 30.204 

60 23.200 40 

VIR: Statistični letopis SR Slovenije 1982, XXI, 
Statistične informacije Zavoda SR Slovenije 

OPOMBA: Srednjeročni plan stanovanjske graditve v obdobju 1981-85 je bil v prvih treh letih 
realiziran 66,6 % 
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GRADITEV STANOVANJ - IZVAJALCI ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA Priloga 2/2 

Vrednost opravljenih del na 
stanovanjskih stavbah (v nio) 

Dokončana stanovnica Stanovanja v gradnji 

1981 1982 1983 1931 1932 1983 1981 1982 1983 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SR SLOVENIJA 10.790 11.178 10.743 3.263 6.756 5.189 8.003 7.019 6.781 
AJDOVŠČINA 51 36 24 47 . 22 _ _ 45 
BREŽICE 26 76 12 36 - 85 49 24 
CELJE 236 337 519 162 278 251 450 441 620 
CERKNICA 63 40 28 59 29 12 29 24 _ 
ČRNOMELJ 32 21 42 Q J 44 _ 44 8 63 
DOMŽALE 271 460 220 160 287 115 377 387 92 
DRAVOGRAD 28 H 42 51 13 • 12 68 
GORNJA RADGONA 61 8 33 88 _ . _ 3 . 
GROSUPLJE 81 49 1 88 67 1 37 - 
HRASTNIK 80 103 130 38 76 23 99 23 74 
IDRIJA 27 96 39 56 | 55 20 14 20 _ 
ILIRSKA BIST. 23 11 45 72 i 5 4 4 40 | 
IZOLA 125 158 223 61 106 102 67 102 103 
JESENICE 278 i 297 348 190 172 • 139 214 132 80 
KAMNIK 85 : 117 94 91 116 91 86 152 61 
KOČEVJE 10 38 67 24 _ 32 _ 32« 34 
KOPER 353 284 253 355 136 164 67 87 
KRANJ 697 ■771 391 392 503 239 523 278 91 

. KRŠKO 82 94 60 72 24 40 40 40 

. LAŠKO 77 44 123 113 15 55 68 114 79 

. LENART 3 _ 29 _ - - - - 

. LENDAVA 37 51 50 12 49 _ 52 9 32 

. LITIJA 43 30 76 60 14 _ 14 136 ■27 

. LJ-BEŽIGRAD 651 406 172 1.026 406 146 393 164 76 

. LJ-CENTER 154 125 53 84 95 _ 95 _ 37 ' 

. LJ-MOSTE-POL. 186 1 785 846 1.028 666 211 471 463 838 

. LJ-ŠIŠKA 956 i 548 414 203 710 375 1.009 954 532 

. LJ-VIČ-RUDNIK 503 939 723 267 247 334 383 426 471 

. LJUTOMER 28 84 41 _ - 49 ! 57 60 5 

. LOGATEC 105 96 148 32 55 j • i 50 48 30 

. MARIBOR 1.197 1.780 1.594 732 660 1 724 52/+ 310 1.119 

. METLIKA - ' 25 36 - | 29 30 

. MOZIRJE 4? 38 41 70 - 1 13 i 54 62 

. MURSKA SOBOTA 400 295 318 127 168 , 102 270 148 119 

. KOVA GORICA 298 j 103 204 211 140 66 105 47 97 

. NOVO MESTO 253 r 128 157 330 11 132 . 128 134' 126 

. ORMOŽ 19 ; 20 45 18 48 - _ 29 

. PIRAN 30 5 23 44 _ - _ - 40 

. POSTOJNA 189 145 38 87 84 102 157 104 - 

. PTUJ 67 176 258 5 80 105 82 105 ' 125 

. RADLJE OB DRA 34 28 50 26 28 35 po 1/1 9 
. RADOVLJICA 126 tn 160 203 183 161 68 i 157 67 j 68 
. RAVNE NA KORO • 235 250 218 151 157 101 218 164 j 156 ■ 
. RIBNICA 15 ' 8 24 36 _ _ - ! 29 
. SEVNICA 36 45 1 25 _ 8 60 60 j 26 
. SEŽANA 130 139 131 121 63 42 165 63 21 
. SLOV.BISTRICA 91 36 88 28 70 35 70 2 - 34 
. SLOVENJ GRADE S 58 90 58 76 28 90 I 104 95 43 
. SLOVENSKE KON 52 105 121 42 49 107 145 298 186 
. ŠENTJUR PRI Cl. 30 46 73 48 _ 40 76 76 46 
. SKOFJA LOKA i 95 141 286 144 78 218 78 269 134 
. ŠMARJE PRI J. 83 118 i 11 13 78 51 1 79 21 13 
. TOLMIN 97 60 | 30 •55 20 14 34 16 18 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
23. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37- 

' 3£ 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
^5. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
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TRBOVLJE 115 210 182 197 49 218 161 j 218 124 

TREBNJE 37 57 - 50 45 - 45     
TRŽIČ 51 52 50 47 23 20 16 14 31 
T. .ELENJE 458 419 298 415 224 228 290 333 358 
VRHNIKA 78 71 27 77 115 13 90 44 31 
ZAGORJE- OB S. 70 58 92 _ 98 _ _ _ 133 
ŽALEC 56 227 113 65 82 240 82 170 19 

VIH: Statistične informacije Zavoda 3RS za statistiko 
Leto 1981 - stat. inf. št. 53 /marec 82/ 

1982 - stat. inf. št. 51 /marec 83/ 
1983 - stat. inf. št. 39 /februar 84/ 

STOPNJE PRISPEVKOV ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO IN DOHODKA IN ČISTEGA DOHODKA, 
ŠTEVILO ZGRAJENIH STANOVANJ, NARODNI DOHODEK. POVPREČNA STANARINA NA m2 

STANOVANJSKE POVRŠINE V SFRJ Priloga 2/3 

REPUBLIKA PRISPEVNE S T 0 P K J E Število zgraj. 
stanovanj 

Narodni dohod, 
na prebivalca 
(v mio. din) 

Stanarina 
m2 

Skupaj Dohodek C,isti dohodek 

SLOVENIJA 82 
83 . 

8.30' 
8.17 

1.52 
1.40 

6.78 
6.69 

6.756 
5-189 

197640 15-99 , 
20.74 

HRVATSKA 82. 
83 

9.02 
9-24 

2.90 
2.89 

6.12 
6.35 

II.274 
11.501 

144242 10.74 
13.84. 

BOSNA IN 82 
HERCEGOVINA 83 

14.20 
12.70 

2.20 
2.23 

12.00 
10.47 

7.365 
10.049 

83607 5.72 
7.84 

SRBIJA 82 
83. 

8.15 
7.64 

1.70 
1.58 

6.45 
6.06 

19-814 
16.345 

106344 12.39 
17.17 

MAKEDONIJA 82 
83 

5.45 
5.74 

1.95 
2.10 

3.50 
3.64 

45.960 
50.760 

76275 9.02 
11.45 

ČRNA GORA 82 
83 

7.85 
10.44 

1.90 
2.76 

5-95 
7.68 

15.040 
18.080 

86015 8.09 
10.14• 

JUGOSLAVIJA 82 
83 

9.05 
8.77 

2.07 
2.05 

6.98 
6.72 

51.109 
49.968 

114673 10.32 
13-53 

VIR: Statistične informacije rt. 51 - marec 1"73 
SDK - BG. marec 1984 (Prispevne stopnje so izračunane na osnovo brutto CD) 

VIRI IN NAMENI FINANCIRANJA STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA IZ DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA PO SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH O TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNIH 
STANOVANJSKIH SKUPNOSTI V SRS stanje JUNIJ 1984 Priloga H4 

Občina 
Solidarno.1: t iz "D" Vzajemnost iz "ČD" 

v občini 
za 

prenovo 
za 

komunalo 
za kadrov.stanovan. za druge 

namene 
za lastne " 
potrebe 
OZD ,DS j v SRS v občini v SRS v občini 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona' 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 

0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,205 
0,295 ' 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 

1,00 
1,50 
1,055 
1,250 
1,305 
0,905 
1,400 
1,278 
1,800 
0,800 
1 ,205 
1,200 
1,100 
1,055 
1,435 
1,800 

0,915 
1,580 
0,9Q3 
0,500 
1,175 
1,415 
0,800 
0,500 
0,825 
1,00 

1,000 
0,700 
1,750 
1,500 
1,20 0 

1,300 

0,40 0 
0,300 

0,200 

0,900 

0,230 

0,780 

1,200 

0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 

0,200 
0,320 

0,355 

0,35c 

0.,110 

0,350 

- 

3,765 
2,00 j 
2,95 i 
2,410 || 
2,000 , 

2,825 

2,705 
3 ,50 0 
0,975 
3,480 
2,780 
2,075 

: 2,515 
| 2,330 



Občina 

Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Kadije ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroškem 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Skofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Titovo Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 

Solidarnost iz "D" 

v SRS 

0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,292 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0,295 
0^295 

0,295 
0,295 
0,295 
0,295- 
0,295 
0,295 

v občini 

0,840 
1,705 
1,805 
2,150 
2,205 
1,180 
1,350 
1,110 
1,500 
1,28 0 
1,205 
1,305 
1,500 
1,300 
0,705 
1,005 
1,416 
1,400 
1,00 0 

1,00 0 
1,357 
1,260 
0,760 
1,000 
1,140 
1,300 
1,250 
1,650 
1,100 
1,500 
0,680 
1,000 

1,600 
1,70° 
1,550 
1,330 
0,680 
1,750 
2,080 
1,000 

;'e:r,r:o;t iz "CD" 

1,300 
1,500 
1,475 
1,015 
1,827 
0,500 
0,600 
1,175 
0,975 
1,0 00 
2,488 
0,775 
1,25 0 
1,000 
0,623 
1,175 
1,416 
0,700 
1,975 
1^630 
0,9048 
1,210 
0,975 
1,00 0 
0,960 
1,000 

0,940 
1,000 
1,200 
1,00 0 
0,975 
0,500 
0,500 
1,675 
1,000 
0^82 
0,300 
3,280 
0,300 

za 
pre.-.ovo 

0,500 
0,195 

0,300 
0,148 

0,205 

0,348 

0,13 0 

0,655 

0,300 
0,4834 
0,220 
0,340 
0,400 
0,12 0 
0,439 
0,400 

0,350 

o,120 
0,350 

za 
kom unalo 

I _ 

1,200 

1,940 
1,000 
0,300 

za kadrov.stanovan. 
v SRS 

1,0 00 
0,995 

0,400 

0,686 

0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 • 

0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,026 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 
0,025 

v občini 
za druge 
namene 

0,160 

0,300 

C, 200 

1,340 

0,650 

0,285 

0,120 

1,000 

0,200 

0,295 

za .astne 
; :,'.rebe 
O/. ~J . D S 

4,200 

2,40 0 

2,000 

3,130 
3,175 

2,:>00 

2,115 

2,800 
2,880 
3,00° 
2,300 
1,887 
2 700 

2,200 
2,262 
1,07 0 
3,870 
1,655 
2,360 
2,341 
2,545 
4,035 
4,840 
2,980 
4,500 
2,505 
2,880 
3,300 

1,855 
2,00 
6,128 
2,744 
3,280 
3,230 

OPOMBA: - 
- združevanje sredstev„za druge oamene'v višini 0,295 % iz čistega dohodka v občini Ravne na Koiroškem jei 

namenjeno za pridobivanje urbanistične ?.n investicijsko tehnične dokumentacije. 
- v občini Trbovlje se sredstva za lastnej potrebe 0ZD in DS v višini! 5,30 % iz čistega; dohodka izdružuje ji 

v SSS, kar omogoča učinkovitejše izvajanje družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, i i 
- da se v občini zagotovi kontinuirana stanovanjskjj gradnja! in skladpn razvoji, lahko občina predpiše, i 

da so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti, kii k samoupravnem spbrazumu oj temel jihfplana 
stanovanjske skupnost, niso ori st^ile dolžne doi določenega roka opraviti ppstopek spmoupravnjsea 
sporazumevanja (28. c :en ZSG).. j j j ; j j J 

"V primeru, da ni bil ^klenjen samoupravni sporaziim o temeljih planfi stanovanjske skupnosti, ofeiroma ! 
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k temu sporazumu posamezni udeleženci niso pristtpili^in bi bila S| tem ogrožena solidarnostna grad J. 
stanovanj in delno nadomeščanje stanariL lahko ekupecina' družbenopolitične^: skupnosti z odlokom ugotovi 
potreben obseg teh sredstev ter o njem tredpiše obveznost plačevanja za tispe udeležence, ki £ega sporazu- 
ma niso sklenili"(36.!člen ZSG). 
Za izvajale samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske; skupnosti skrbi stanovanjska skupnost. 

"S samoupravnim sporazumom in družbenim <iogovorom.se lahko predvidi■ arbitraaa ali kakšen drug način za -/ .  __ i : j A r»iro ^ o*-, -in onf\rQ7iimo n-7 i "pr> m s H o crnvn ra. reševanje sporov 
Če SS 
sporazuma 

REVALORIZIRANA VREDNOST STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ V DRUŽBENI LASTNINI IN 
PROGRAMIRANE TER DOSEŽENE STOPNJE STANARIN 
STANJE 31.12.1983 

ki nastanejo pri izvajanju sporazuma oziroma dogovora. 
ne predvideva arbitraže ali kakšnega drugega načina za reševanje 
uma, rešuje te spore sodišče združenega dela." (578. člen ZZD) 

sporov, ki nastanejo pri izvajanju 

Priloga 2/5 

:OBRAČUNANE 
STANARINE 

I DEC i 1983 

. AJDOVŠČINA 
BREZICE 
CELJE 
CERKNICA 
ČRNOMELJ 
DOMŽALE 
DRAVOGRAD 
GORNJA RADGONA 
GROSUPLJE 
HRASTNIK 
IDRIJA 
ILIRSKA BISTRICA i 
IZOLA 
JESENICE 
KAMNIK 
KOČEVJE 
KOPER 
KRANJ 
KRŠKO 
LAŠKO 
LENART 
LENDAVA 
LITIJA 
LJUBLJANA 
LJUTOMER 
LOGATEC 
MARIBOR 
METLIKA 
MOZIRJE 
MURSKA SOBOTA 
NOVA GORICA 
NOVO MESTO 
ORMOŽ 
PIRAN 
POSTOJNA 
PTUJ 
RADLJE OB DRAVI 
RADOVLJICA 
RAVNE NA KOROŠ. 
RIBNICA 
SEVNICA 
SEŽANA 
SLOVENJ GRADEC 
SLOVENSKA BISTR. 
SLOVENSKE KONJI. 
ŠENTJUR PRI CEL. 
ŠKOFJA LOKA 
ŠMARJE PRI JEL. 
TOLMIN 
TRBOVLJE 

1.270 
887 

11.658 
838 
869 

1.997 
574 

1.351 
777 

1.814 
2.217 

.920 
2.836 
5-372 

. 2.394 
2.075 
7-293 
8,553 
2.5o5 
1.339 

562 
1.073 
1.699 

45.774 
725 
442 

27.869 
409 
533 

3.034 
5.841 
3.669 

634 
2.012 
2.930 
5.285 
1.244 
3.102 
4.896 

649 
987 

1.490 
1-389 
1.698 
1.499 

543 
2.563 
1.307 
1.407 
4.281 

REVALORIZIRANA 
VREDNOST STAN. 
SKLADA-31.12.83 

961.447 
717-413 

8.551.019 
721.195 
860.726 

1,530.340. 
561.595 

1.262.701 
632.563 

2.032.185 
2.265.939 

985.391 
1,683.676 
4.857.307 
2.275.097 
1.963.919 
5.006.729 
7.876.535 
2.390.802 
1.387.383 

426.899 
969-125 

1.300.756 
'33.714.419 

672.512 
234.884 

21.978.339 
347.853 
381.203 

2.118.357- 
3.505.343 
3.670.242 

543.154 
1.210.109 
1.944.767 
2.536.215 
1.007.853 
2.472.575 
5.183.914 

518.855 
793-243 

1.901.008 
I.I72.432 
1.192.673 

823-548 
366.014 

2.217.379 
1.128.452 
1.215.664 
3.564.711 

% STAN. 
v RV 
31.12.83 

1.59 
1.48 
1.63 
1.39- 
1.21 
1.57 
1.23 
1.28 
1.47 
1.05 
1.17 
•1.12 
2.02 
i.33 
1.26 
1.27 
1.75 
1.30 
1.26 
1.16 
1,55 
1.33 
1.57 
1,62 
1.29 
2.26 
1.52 
1 .41 
1.68 
1.72 
2.00 
1.20 
1.40 
2.00 
1.81 
2.50 
1.48 

' 1,51 
1.13 
I.50 
1.49 
0.94- 
1.42 
1.71 
2.18 
1.78 
1.39 
1.39 
1.39 
1.44 

REVALORIZIRANA 
VREDNOST STAN. 
SKLADA-1.1.84 
(=31-12.1,25) 

1.201.809 
896.766 

10.688.774 
901.494 

1.075.907 
1.912.925 

701,994 
1.578.376 

790.704 
2.602.731 
2.832.424 
1.231.739 
2.104.595 
6.071.634 
2,343.871 
2.454.899 
6.258.411 
9.845.669 
2.988.502 
I.734.229 

533-624 
1.211.406 
1.625.945 

42.143.024 
840.640 
293-605 

27.472.924 
434.816 
476.510 

2.647.946 
4.381.679 , 
4.587.802 

678.942 
1.512.636 
2.430.959 
3.170.269 
1.259.816 
3.090.719 
6.479.392 

648.569 
991.554 

2.376.260 
1-465-540 
1.490.841 
1.029.435 

457.517 
2.771.724 
1.410.565 
1,519-580 
4.455.889 

% stat; . 
v RV 
1.1.1984 

1.27 
1-1? 
1-31 
1.12 
0.97 
1.25 
0.98 
1.03 
1.18 
0.84 
O.94 
0.90 
1.62 
1.06 
l.Ol' 
1.01 
1 .40 
1.04 
1.01 
0.93 
1.26 
1.06 
1.25 
1.30 
1.03 
1.81 
1.22 
1.13 
1.34 
1.37 
1.60 
0.96 
1.12 
1.60 
1-45 
2.00 
1.13 
1.20 
0.91 
1.2a 
1.19 
0.75 
1.14 
1.37 
1-75 
1.42 
1.11 
1.11 
1.11 
1.15 

STOPNJA 
I.irCGRAM- 
STANARINE 

2.47 
2.44 
2.51 
2.49 
2.43 
2.48 
2.49 
2.44 
2.44 
2.60 
2.44 

■2.44 
2.45 
2.33 

% PROG. 
STANAR. 
1.1.84 

51.84 
48.77 

• 52.15 
44.98 
39-92 
50.40 
39-36 
42.21 
48-36 
32.31 
38.52 
36.89 
65-99' 
45.49 

2.56 j 39-45 j 
2.44 j 57-38 ; 
2.44 i 42.62 i 
2.43 .j 40.73 i 
2.57 j 36.19 j 
2.33 ;j 54.08 
2.45 j 43.19 
2.55 49.02 j 
2.69 48.33 i 

2.07 
2.35 - 
2.'44 
2.43 
2.44 
2.44 
2.40 
2.40 
2.37 
3-03 
2 i 81 
3-07 
2.46 
2.43 
2.44 
2.50 
2.42 
2.44 
2.44 

2.19 

2.70 
2.83 
2.58 

87.44 
42.78 
46.31 
55-01 
56.15 
65-57 
40.00 
46.67 
67-51 
47.85 
71-17 
38.44 
48.78 
37.45 
49.18 
47.60 
30.99 
46.72 
56.15 

64.84 

41.1-1 
39-22 
44,57 



TREBNJE 863 
TRŽIČ 1.596 
TITOVO VELENJE 8.922 
VRHNIKA 843 
ZAGORJE ; 1.527 
Žalec 3-088 

661.086 
1.728.709 
7.200.365 

806.469 
1.013.782 
2.298.517 

1.57 
1.11 
1.49 
1.25 
1.81 
1.61 

826.357, 
2.160.886 
9.000.456 
1.008.086 
1.267.227 
2.873.146 

1.25 
0.89 
1.19 
1.00 
1.45 
1.29 

2.44 
2.53 
2.44 
2.44 
2.42 
2.34 

51.23 
34.39 
48.77 
40.98, 
59.92 
55.13 

SKUPAJ 203.904 161.395.393 
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

1.52 201.744.241 1.21 2.58 46-90 

ANALIZA 

o stanju osebnih dohodkov v državni 

upravi (ESA-543) 

V Poročevalcu štev. 26-12.9.1984 smo objavili »Uresničevanje družbene preobrazbe državne 
uprave (ESA-543). Tokrat pa kot prilogo k temu gradivu objavljamo še »Analizo o stanju osebnih 
dohodkov v državni upravi«, ki jo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval na seji 13.9.1984. 

UVOD 

Namen analize o stanju osebnih dohodkov v državnih 
organih je prikazati družbeno-ekonomski položaj delavcev 
v teh organih. Med osebnimi dohodki delavcev v državnih 
organih in delavcev v gospodarstvu so za primerljiva dela 
in naloge že dalj časa znatne razlike, ki se v določenih 
obdobjih še povečujejo. To pa ni v skladu s temeljnimi 
izhodišči opredeljenimi v ustavi, zakonu o združenem delu 
in zakonu o sistemu državne uprave. Ti dokumenti namreč 
v načelu zagotavljajo delavcem izven materialne proiz- 
vodnje enak družbenoekonomski položaj kot ga imajo 
delavci v materialni proizvodnji. 

Pri pripravi analize so bili uporabljeni podatki Službe 
družbenega knjigovodstva, statistične raziskave RAD-LDZ 
in RAD-1, Komisije podpisnikov družbenega dogovora o 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov delegatom in voljenim ali ime- 
novanim funkcionarjem; nekatere podatke pa je Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo moral zbrati s 
pomočjo posebnega vprašalnika. Glede na to, da se neka- 
teri podatki (npr. RAD-LDZ) zbirajo le enkrat letno, so v 
analizi navedeni pretežno podatki iz začetka tega leta. 
Kljub temu, da je med letom 1984 zaradi usklajevanja rasti 
osebnih dohodkov v državnih organih z rastjo osebnih 
dohodkov v gospodarstvu prišlo v višini osebnih dohod- 
kov do nekaterih premikov pa ostajajo razmerja med oseb- 
nimi dohodki posameznih kategorij delavcev v državnih 
organih nespremenjena. Isto velja tudi za razmerja v ravni 
osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v državnih 
organih in v gospodarstvu. 

Posebej velja opozoriti na težave, ki nastajajo zaradi 
različnega načina spremljanja in zajemanja podatkov o 
osebnih dohodkih. Tako npr. statistične raziskave v sku- 
pini »Organi družbenopolitičnih skupnosti« zajemajo tudi 
Službo družbenega knjigovodstva in Narodno banko. Zato 
nastajajo težave zlasti pri primerjanju osebnih dohodkov v 
državnih organih z osebnimi dohodki v organizacijah 
združenega dela. Zaradi te neprimerljivosti bi se bilo nujno 

potrebno dogovoriti za enoten način primerjanja osebnih 
dohodkov. 

Na problem neusklajenosti osebnih dohodkov v držav- 
nih organih je bilo že večkrat opozorjeno. Raven osebnih 
dohodkov v državnih organih vsa leta zaostaja za ravnijo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. Vzrok takšnemu 
stanju so bile tudi družbene usmeritve v preteklih letih, ko 
je morala rast sredstev za osebne dohodke v državnih 
organih zaostajati za rastjo sredstev za osebne dohodke v 
gospodarstvu. Kljub temu, da v zadnjih dveh letih sredstva 
za osebne dohodke v državnih organih lahko rastejo z 
enako inenzivnostjo kot v gospodarstvu, je zaradi zaosta- 
janja v preteklih letih in omejenih materialnih možnosti 
višina osebnih dohodkov v državnih organih nižja od 
višine osebnih dohodkov za primerljiva dela in naloge v 
gospodarstvu. Iz podatkov statistične raziskave RAD-1' 
(priloga 1) izhaja, da se je v tem srednjeročnem obdobju 
(od leta 1980 do 1983) povečal obseg izplačanih osebnih 
dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije za 113,6%. v repu- 
bliških upravnih organih za 90,3% ter v pravosodju za 
90,2%. Zaostajanje osebnih dohodkov v državnih organih 
za osebnimi dohodki v gospodarstvu dokazujejo tudi 
podatki o gibanju povprečnih mesečnih osebnih dohod- 
kov na delavca v tem srednjeročnem obdobju. Tako se je 
od leta 1980 do 1983 povečal povprečni mesečni osebni 
dohodek na delavca v gospodarstvu SR Slovenije za 
110,9% in v republiških upravnih organih za 91,9%. Nižja 
pa je izkazana rast mesečnega osebnega dohodka na 
delavca v pravosodnih organih, vendar je zaostajanje za 
rastjo pri republiških upravnin organih le navidezno. 
Podatki so zaradi različnih elementov, ki jih zajemajo, le 
delno primerljivi. Upoštevati je namreč treba, da zajema 
podatek za pravosodje tudi temeljne pravosodne organe, 
ki imajo nekoliko drugačno kadrovsko strukturo kot repu- 
bliški, poleg tega pa e bila zadnja v letu 1983 dovoljena 
valorizacija osebnih dohodkov izvedena v različnem času. 
Temeljni pravosodni organi so jo namreč izvedli šele v 
letošnjem letu, zato v podatku ni upoštevana. 

' izplačani osebni dohodki v posameznem letu 

I.OSEBNI DOHODKI NOSILCEV DRUŽBENIH 
FUNKCIJ 
1. Nosilci, družbenih funkcij v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti, izvršnih svetih in 
upravnih organih 

Za nosilce družbenih funkcij, ki jih volijo oziroma imenujejo 

skupščine družbenopolitičnih skupnosti so osnove in merila 
za določanje osebnih dohodkov opredeljene v družbenem 
dogovoru, za tiste nosilce družbenih funkcij, ki jih imenujejo 
izvršni sveti, pa v aktih izvršnih svetov. 

Ob sprejetju družbenega dogovra o osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 
delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem v letu 
1975 so bile vse funkcije med seboj primerjane in razvrščene v 
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skupine glede na družbeni pomen funkcije, obseg nalog in 
druge pogoje, ki so povezani z opravljanjem funkcije. Ta 
razvrstitev je predstavljala podlago za vrednotenje funkcij v 
aktih posameznih podpisnikov družbenega dogovora. 
Ponovna uskladitev je bila opravljena v letu 1978. 

Iz podatkov, ki jih je zbrala Komisija podpisnikov družbe- 
nega dogovora o osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in volje- 
nim ali imenovanim funkcionarjem (stanje marec 1981), pa 
izhaja, da osnove osebnih dohodkov za posamezne katego- 
rije funkcij niso več usklajene in da prihaja do odstopanj med 
organi in organizacijami ter skupnostmi že na republiški 
ravni, pa tudi v razmerju do funkcij v občinah. Pri tem je 
najbolj očitno zaostajanje osnov osebnega dohodka članov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Po prvotni razvrstitvi 
funkcij je bila funkcija člana republiškega izvršnega sveta 
vrednotena višje kot npr. funkcije izvršnega sekretarja Pred- 
sedstva CK ZKfe, predsednikov skupščine SIS za območje 
republike ter članov izvršnega odbora Predsedstva RK SZDL. 
Sedanji podatki pa kažejo, da je osnova osebnega dohodka 
članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v primerjavi s 
temi funkcijami nižja za 2 do 10%. Tako je na primer neto 
osnova osebnega dohodka članov Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 42.000 dinarjev (razen republiškega sekretarja 
za notranje zadeve, ki ima osnovo 42.900 din), predsednikov 
skupščin SIS družbenih dejavnosti 46.200 din, izvršnih sekre- 
tarjev Predsedstva CK ZKS 45.000 din ter članov izvršnega 
odbora Predsedstva RK SZDL med 42.900 din in 43.400 din. 

Glede na to, da je v pripravi nov družbeni dogovor za 
določanje osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij, so 
dane možnosti za ponovno razvrstitev funkcij glede na njihov 
družbeni pomen, obseg nalog in druge pogoje. 

Osebni dohodki nosilcev družbenih funkcij zaostajajo tudi 
za ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu in v organizaci- 
jah združenega dela. Na zaostajanje osebnih dohodkov nosil- 
cev družbenih funkcij za osebnimi dohodki v gospodarstvu 
kažejo tudi podatki v naslednji tabeli: 

funkcija Osnova OD nosilca družbenih 
funkcij v primerjavi s 

povprečnim OD v 
gospodarstvu (OD v 
aospodarstvu je 100) 

i Indeks 
leto 1975 leto 1983 leto 1975 

= 100 
Predsednik Skupščine SRS 298,2 250,6 84,0 
Predsednik IS 278,7 250,6 89,9 
Podpredsednik 
Skupščine SRS 276.2 214,4 77,6 
Podpredsednik IS 258,1 216,1 83,7 
Član IS 234,7 196,0 83,5 

Iz navedenih podatkov izhaja, da so se od leta 1975, ko je bil 
sprejet družbeni dogovor o osnovah in merilih za določanje 
osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatom in 
voljenim ali imenovanim funkcionarjem, pa do leta 1983 
zmanjšala razmerja osnov osebnih dohodkov nosilcev druž- 
benih funkcij do povprečnega osebnega dohodka v gospo- 
darstvu, in sicer: 

- predsednika Skupščine SRS za 16% 
- predsednika IS Skupščine SRS za 10,1% 
- podpredsednika Skupščine SRS za 22,4% 
- podpredsednika IS Skupščine SRS za 16,3% 
- članov IS Skupščine SRS za 16,5% 
Po podatkih o osebnih dohodkih poslovodnih organov, ki 

jih je zbrala Služba družbenega knjigovodstva za 118 organi- 
zacij združenega dela različnih velikosti in dejavnosti, so imeli 
v mesecu februarju 1984 poslovodni organi v 85 organizacijah 
združenega dela (kar predstavlja 72%) višji osebni dohodek 
kot člani Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Primerjava 
osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij z osebnimi 
dohodki poslovodnih delavcev v nekaterih naključno izbranih 
organizacijah združenega dela je razvidna iz naslednje tabele: 

Osebni 
dohodek za 

februar 1984 
(vključno 
z minulim 

delom) 

Povp. OD 
v letu 1983 

(izplačila 
v letu 1983) 

Poslovodni delavci v OZD: 
Mesokombinat Perutnina Ptuj 55.600 55.500 
AERO Celje 60,207 49.302 
Industrija bombažnih izdelkov 
Kranj 60.248 69.700 
DO MuraTovarna oblačil Murska 
Sobota 66.000 59.200 
Donit Medvode 66.297 53.430 
Comet Zreče 68.263 59.100 
SOP Krško, Specializirano 
podjetje za industrijsko opremo, 
TOZD oprema 70.145 52.069 
Belinka Ljubljana • 80.937 80.400 
"Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana ' 81.675 50.200 
SOZD Iskra Ljubljana 82.527 71.800 
Nosilci družbenih funkcij 
Predsednik Skupščine in 
predsednik IS 65.300 
Član IS (20 do 25 let delovne dobe 
- 8% za minulo delo) 50.100 44.900 
Član IS (25 do 30 let delovne dobe 
- 10% za minulo delo)  51.100  

Po oceni zaostajajo osebni dohodki nosilcev družbenih 
funkcij za osebnimi dohodki poslovodnih organfov v organiza- 
cijah združenega dela za cca 30%, za povprečjem osebnih 
dohodkov poslovodnih organov v delovnih organizacijah za 
21%, v posameznih primerih pa tudi do 40%. Celo v nekaterih 
majhnih organizacijah združenega dela imajo poslovodni 
organi, ki jih nikakor ni mogoče primerjati z odgovornejšimi 
funkcijami, enak ali celo višji osebni dohodek kot član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Podobne ugotovitve veljajo tudi za osebne dohodke nosil- 
cev družbenih funkcij, ki jih imenuje Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Neto osebni dohodki teh nosilcev družbenih 
funkcij znašajo skupaj z minulim delom od 42.900 do 51.000 
dinarjev. 

Osnove osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij v 
občinskih upravnih organih2 se gibljejo med 33.800 din do 
44.300 dinarjev za predsednika skupščine občine in predsed- 
nika izvršnega sveta in med 26.400 din do 37.800 din za člane 
izvršnega sveta. V več kot polovici občin znaša osnova oseb- 
nega dohodka predsednika skupščine in predsednika izvrš- 
nega sveta med 37.000 in 40.000 din, članov izvršnega sveta 
pa med 32.000 in 35.000 din. Če upoštevamo še 10% dodatek, 
ki ga nosilec družbenih funkcij glede na določila družbenega 
dogovora lahko dobi zaradi dodatnih obremenitev pri opravl- 
janju funkcije, ter 8% minulo delo (20 do 25 let delovne dobe), 
se v več kot polovici občin gibljejo neto osebni dohodki 
predsednika skupščine in predsednika izvršnega sveta med 
44.000 in 47.500 din, člana izvršnega sveta pa med 38.000 in 
41.500 din. 

Iz primerjave osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij 
v občinskih organih izhaja, da so razmerja v osebnih dohod- 
kih nosilcev družbenih funkcij v občinah sicer ustrezna, 
vendar razlike v osebnih dohodkih nosilcev družbenih funkcij 
po posameznih občinah niso vselej odraz objektivnih oko- 
liščin, kot npr. velikost in razvitost občine ter specifičnost 
problematike. 

2 Nosilci družbenih funkcij v pravosodnih 
organih 

Osnove in merila za določanje osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov funkcionarjev, ki opravljajo svojo funkcijo 
v rednih sodiščih, sodiščih združenega dela, javnih tožilstvih, 
javnih pravobranilstvih in organih za kaznovanje prekrškov, 
so določene v družbenem dogovoru, ki je bil sprejet leta 1975. 

2 podatki za marec 1984 
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Razmerja osnov osebnih dohodkov, ki so bila določena ob 
sprejetju družbenega dogovora, so glede na sprotno usklaje- 
vanje in spremljanje s strani komisije podpisnikov tega dogo- 
vora ostala nespremenjena. 

Za leto 1983 so se sredstva za osebne dohodke v republiš- 
kih pravosodnih organih povečala v skladu s sklepom komi- 
sije podpisnikov pravosodnega družbenega dogovora za 
28,5%. Pri temeljnih pravosodnih organih je bila rast sredstev 
nižja, ker pri večini še ni bila izvedena zadnja, 2% valorizacija 
za leto 1983. Pri nekaterih (iz območja Novega mesta in Nove 
Gorice) pa ni bila izvedena niti 6,6% valorizacija za leto 1983. 
Tako je rast sredstev za osebne dohodke za leto 1983 znašala 
28,5% le pri Temeljnem sodišču v Murski Soboti, medtem ko 
je pri Temeljnem sodišču v Novi Gorici in.v Novem mestu 
znašala 19,5%, v Ljubljani 22,47%, pri ostalih pa 26%. 

Po sklepu komisije podpisnikov pravosodnega družbenega 
dogovora z dne 3/5-1984 so bile določene osnove nosilcem 
pravosodnih funkcij brez minulega dela od 31.134 din do 
46.814 din. Najnižja osnova 31.134 din je določena za občin- 
ske sodnike za prekrške, najvišja 46.814 din pa za predsed- 
nika Vrhovnega sodišča SRS. Za večino nosilcev pravosodnih 
funkcij v temeljnih pravosodnih organih je določena osnova 
33.292 din oziroma 34.852 din za sodnike temeljnih sodišč in 
namestnike temeljnih javnih tožilcev, ki pretežno obravnavajo 
družbeno pomembnejše zadeve, za sodnike sodišč združe- 
nega dela ter za vodje nekaterih organov oziroma njihovih 
enot. 

Podatki o osnovah osebnih dohodkov sodnikov temeljnih 
sodišč za mesec april 1984 kažejo, da so osnove usklajene s 
sklepom Komisije podpisnikov družbenega dogovora pri 
večini temeljnih sodišč. Le pri Temeljnem sodišču v Ljubljani 
zaostajajo osnove po posameznih skupinah od 4,5% do 6,8% 
za določenimi, kar pa je le posledica drugačne izvedbe dovo- 
ljenih valorizacij osebnih dohodkov (zadnji dve valorizaciji v 
letu 1983, ki so jih ostala sodišča izvedla po sklepu Komisije 
podpisnikov družbenega dogovora za čas od 1/7-1983 dalje, 
je Temeljno sodišče v Ljubljani izvedlo za čas od 1/1-1983 
dalje, vendar za nižji odstotek; 6,6% valorizacijo, dovoljeno v 
februarju letos, so ostala sodišča za letošnje leto izvedla v tem 
odstotku, Temeljno sodišče v Ljubljani pa le za 2,8%). Neko- 
liko višje od določenih pa so osnove osebnih dohodkov sod- 
nikov Temeljnega sodišča v Kranju (za cca 3,8%). Pri tem 
sodišču prihaja do odstopanj zaradi neusklajenosti izho- 
diščne osnove osebnih dohodkov s pravosodnim družbenim 
dogovorom. Začetna bruto osnova osebnega dohodka z dne 
1/1-1980 je bila povprečje primerljivih bruto osnov na Gorenj- 
skem, ne pa v republiki in se tudi ni vsako leto sproti usklaje- 
vala z republiškim povprečjem, temveč le z dovoljenimi stop- 
njami valorizacij. Takšno izhodišče in spremembe prispevnih 
stopenj pa povzročajo razlike v neto osnovah osebnih dohod- 
kov sodnikov tega sodišča glede na neto osnove, določene v 
pravosodnem družbenem dogovoru. 

Povprečna osnova osebnega dohodka vseh sodnikov 
temeljnih sodišč je v aprilu letos znašala 32.900 din, kar je za 
3,2% manj od povprečne osnove osebnega dohodka članov 
vseh izvršnih svetov skupščin občin oziroma za 10% manj od 
povprečne osnove osebnega dohodka članov izvršnih svetov 
na sedežih temeljnih sodišč. Na podlagi teh podatkov ugotav- 
ljamo, da se razmerja osnov osebnih dohodkov nosilcev 
pravosodnih funkcij in primerljivih funkcij v državni upravi, 
katera so bila vzpostavljena ob sprejetju pravosodnega druž- 
benega dogovora v letu 1975, doslej niso bistveno porušila. 

Določene osnove osebnih dohodkov nosilcev pravosodnih 
funkcij se na podlagi 4. člena pravosodnega družbenega 
dogovora lahko povečajo glede na večje preseganje dela, po 
obsegu oziroma kvaliteti, ki se v pravosodnem organu šteje 
kot normalno. Pri rednih sodiščih je povečanj osnov osebnih 
dohodkov glede na uspešnost dela višje pri Vrhovnem 
sodišču SRS in pri višjih sodiščih kot pri temeljnih sodiščih. 
Medtem ko je bilo v letu 1983 pri Vrhovnem sodišču pov- 
prečno povečanje za 19% in pri višjih za 12,88%, je bilo pri 
temeljnih sodiščih povprečno povečanje za 7,31%. Stanje 
uresničevanja 4. člena pravosodnega družbenega dogovora 
kaže na nedosledno izvajanje nagrajevanja po delu, saj so 
imela manj od povprečja zagotovljenih sredstev v ta namen 
ravno nekatera temeljna sodišča s sorazmerno visoko storil- 
nostjo sodnikov (Temeljno sodišče v Novem mestu 5% in v 
Novi Gorici 5,2%). 

Z upoštevanjem nagrajevanja po uspešnosti dela; minulega 
dela, nadomestil in nagrad je znašalo povprečno mesečno 
izplačilo osebnih dohodkov za leto 1983 na sodnika temelj- 
nega sodišča od 31.725 din do 38.300 din, na sodnika Višjega 
sodišča v Ljubljani od 38.400 din do 52.100 din, na sodnika 
Vrhovnega sodišča SRS pa od 47.150 do 55.760 din 

Razmerje osebnih dohodkov temeljnih sodnikov do oseb- 
nih dohodkov ustrezno zahtevnih profilov v družbenih dejav- 
nostih je dokaj ugodno (npr. povprečni osebni dohodek sod- 
nika temeljnega sodišča je bil v letu 1983 za 6,5% višji od 
povprečnega osebnega dohodka zdravnika specialista), pre- 
cejšnje pa je zaostajanje za ravnijo osebnih dohodkov pri- 
merljivih profilov v gospodarskih organizacijah združenega 
dela. To pa je eden od glavnih razlogov za stopnjevanje 
kadrovske problematike, zlasti v temeljnih pravosodnih orga- 
nih. Število kadrov ostaja v teh organih sicer nespremenjeno, 
manjša pa je strokovna usposobljenost, ker odhajajo zlasti 
strokovno dobri in izkušeni kadri (leta 1983 je odšlo cca 5% 
sodnikov temeljnih sodišč in cca 6% namestnikov temeljnih 
javnih tožilcev). To pa ob stalnem naraščanju obsega dela teh 
organov negativno vpliva na učinkovito in kakovostno izva- 
janje njihovih funkcij. Pri kadrovskem izpopolnjevanju temelj- 
nih pravosodnih organov je namreč zaostajanje osebnih 
dohodkov ena od glavnih ovir za pridobivanje strokovno 
izkušenih kadrov iz gospodarskih organizacij združenega 
dela. 

II. OSEBNI DOHODKI DELAVCEV DELOVNIH 
SKUPNOSTI UPRAVNIH ORGANOV 

1. Osebni dohodki vodilnih delavcev 
Osnove in merila za določanje osebnih dohodkov vodilnih 

delavcev v republiških upravnih.organih so v skladu z zako- 
nom o sistemu državne uprave določene s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Razmerja med osebnimi 
dohodki posameznih vrst vodilnih delavcev (republiški sve- 
tovalec, republiški podsekretar, pomočnik in svetovalec funk- 
cionarja, ki vodi upravni organ) so med seboj usklajena. 
Tako ima ob upoštevanju 6% minulega dela (15 do 20 let 
delovne dobe) večina republiških svetovalcev med 41.000 in 
44.000 din, republiških podsekretarjev med 38.200 din in 
40.400 din, pomočnikov funkcionarja, ki vodi upravni organ, 
med 37.500 in 39.000 din ter svetovalec funkcionarja, ki vodi 
upravni organ, med 34.300 din in 35.400 din. Raven osebnih 
dohodkov vodilnih delavcev v republiških upravnih organih3 

zaostaja za ravnijo osebnih dohodkov v organizacijah zdru- 
ženega dela v približno enakem razmerju kot osebni dohodki 
nosilcev družbenih funkcij, 

Na zaostajanje osebnih dohodkov vodilnih delavcev za 
osebnimi dohodki v gospodarstvu kažejo tudi podatki v 
naslednji tabeli: 

Vodilni OD vodilnega delavca (brez Indeks 
delavec minulega dela) v primerjavi s 1975=100 

povprečnim OD v 
gospodarstvu (OD v 
gospodarstvu je 100) 
leto 1975 leto 1983 

pomočnik funkcionarja, 
ki vodi upravni organ 199,6 174,5 87,4 
svetovalec 
funkcionarja, ki vodi 
upravniorgan 185,7 161,3 86,9 

Iz navedenih podatkov izhaja, da se je v razdobju od leta 
1975 pa do leta 1983 zmanjšalo razmerje osebnega dohodka 
pomočnika funkcionarja, ki vodi upravni organ, do povpre- 
čnega osebnega dohodka v gospodarstvu za 12,6%, sveto- 
valca funkcionarja, ki vodi upravni organ, pa za 13,1%. 

3Ker se v občinskih upravnih organih imenujejo vodilni delavci le 
izjemoma, v tej informaciji ne obravnavamo osebnih dohodkov teh 
delavcev. 
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2. Osebni dohodki drugih delavcev 

Osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke 
delavcev so opredeljene v samoupravnem splošnem aktu 
delovne skupnosti. Ti splošni akti morajo biti usklajeni s 
samoupravnim sporazumom o skupnih osnovah in merilih za 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
(pomožni samoupravni sporazum iz leta 1981), ki so ga skle- 
nile delovne skupnosti upravnih in pravosodnih organov 
zaradi poenotenja osnov in meril za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. Ta samoupravni spora- 
zum je namesto vrednotenja delovnih mest uveljavil vredno- 
tenje del in nalog po njihovi zahtevnosti; hkrati je vzpostavil 
tudi taka delitvena razmerja, ki omogočajo boljše nagraje- 

vanje delavcev, ki opravljajo najzahtevnejša dela in naloge. 
Podatki o osebnih dohodkih pa kažejo, da prav osebni 
dohodki teh delavcev najbolj zaostajajo za osebnimi dohodki 
primerljivih kategorij delavcev v organizacijah združenega 
dela. Tako npr. znaša v republiških upravnih organih osebni 
dohodek delavca, ki opravlja dela in naloge, za katere se 
zahteva visoka strokovna izobrazba, skupaj z 2% minulim 
delom (5 do 10 let delovne dobe) med 25.000 in 29.900 dinarji; 
po ocenjenih podatkih pa so delavci v organizacijah združe- 
nega dela z visoko izobrazbo in 5 do 10 letnimi delovnimi 
izkušnjami že v letu 1983 prejemali preko 30.800 din oseb- 
nega dohodka. Gibanje osebnih dohodkov delavcev v repu- 
bliških upravnih organih v odnosu do osebnih dohodkov v 
gospodarstvu je razvidno iz naslednjih tabel:4 

Povprečni izplačani mesečni osebni dohodki na delavca 
Kvalifikacijska 
struktura 1980 1981 1982 1983 (ocena) 

gospodarstvo RUO gospodarstvo 

Kvalifikacijska 
struktura 

Indeks OD delavcev v rep. upravnih organih, če 
je osebni dohodek delavcev v gospodarstvu 

100 
1980 1981 1982 

visoka izobrazba 94,4 93,0 91,9 
višja izobrazba 127,8 100,5 109,1 
srednja izobrazba 103,1 94,2 95,6 
nižja izobrazba 95,6 96,6 95,6 
kvalificirani delavci 118,7 115,5 111,7 
nekvalificirani delavci 91,7 75,7 86,3 

1983 
(ocena) 

89^4 
106,1 
93,0 
93,0 

108,7 
84,0 

Podatki kažejo, da raven osebnih dohodkov delavcev v 
republiških upravnih organih (razen delavcev z višjo izo- 
brazbo in kvalificiranih delavcev) zaostajajo za ravnijo oseb- 
nih dohodkov enakih kategorij delavcev v gospodarstvu. To 
zaostajanje se iz leta v leto povečuje. 

Raziskava RAD-LDZ zajema podatke o osebnih dohodkiji 
po vzorcih poklicev, med katerimi je zelo malo poklicev, ki so 
tipični za republiške upravne organe. Pri delavcih z visoko 
izobrazbo so zajeti predvsem tehnični profili (diplomirani 
inženirji), ki v upravnih organih delajo predvsem kot inšpek- 
torji in imajo zaradi posebnega dodatka za posebne pogoje 
dela višje dohodke kot drugi delavci z visoko izobrazbo v 
upravnih organih. Raziskava pa ne zajema npr. diplomiranih 
pravnikov in diplomiranih ekonomistov, ki kot samostojni 
svetovalci in svetovalci v republiški upravi prevladujejo med 
delavci z visoko izobrazbo. Glede na to dejahski povprečni 
osebni dohodki delavcev z visoko izobrazbo v republiški 
upravi še bolj zaostajajo za osebnimi dohodki v gospodarstvu. 

Glede na značaj in zahtevnost nalog predstavljajo ključne 
kadre v republiški upravi prav delavci z visoko izobrazbo 
(katerih delež v skupnem številu zaposlenih znaša 45,5%), 
medtem ko je delež delavcev z višjo izobrazbo 13,4%, kvalifici- 
ranih delavcev pa 2,5%. Pri tem kvalificirani delavci in delavci 
z višjo izobrazbo (razen v Zavodu SRS za statistiko) praviloma 
opravljajo naloge v skupnih službah in drugih spremljajočih 
dejavnostih, ne pa v temeljni dejavnosti (medtem, ko razi- 
skava zajema predvsem inšpektorje z višjo izobrazbo, ki imajo 
v tej kategorijo delavcev najvišje osebne dohodke). 

Vzrok takšnemu stanju pa je prav gotovo način zagotav- 
ljanja sredstev za osebne dohodke iz republiškega pro- 
računa. Točkovne vrednosti posameznih skupin del in nalog, 
po katerih se iz republiškega proračuna zagotavljajo sredstva 
za osebne dohodke, namreč še vedno izhajajo iz vrednosti 
tipičnih delovnih mest po panožnem samupravnem spora- 
zumu iz leta 1975, pri čemer so bile opravljene le manjše 
korekture pri najnižje vrednotenih skupinah (npr. snažilke, 
kurirji), predvsem zaradi prilagajanja zajamčenemu oseb- 
nemu dohodku (zadnje v juniju 1984, ki še nadalje zmanjšuje 

RUO gospodarstvo RUO gospodarstvo RUO 

visoka izobrazba 15.080 14.240 19.558 18.211 23.457 
višja izobrazba 10.442 13.350 15.228 15.304 18.576 
srednja izobrazba 10.145 10.464 13.142 12.379 16.204 
nižja izobrazba 7.084 6.771 9.583 9.255 11.941 
kvalificirani delavci 8.654 10.274 11.308 13.063 14.129 
nekvalificirani delavci 6.648 6.097 8.606 6.516 10.828 

21.551 
20.266 
15.491 
11.415 
15.788 
9.348 

30.002 
23.759 
20.725 
15.273 
18.071 
13.849 

26.809 
25.211 
19.271 
14.200 
19.640 
11.629 

razpone med posameznimi skupinami). Zato razmerja med 
skupinami del in nalog niso skladna z razmerji med enakimi 
kategorijami v organizacijah združenega dela (ki jih je uvelja- 
vil panožni samoupravni sporazum iz leta 1981), posledica 
tega pa je, da predvsem zahtevnejše strokovne naloge niso 
ustrezno vrednotene. 

Zaradi usklajevanja z vrednostjo dela primerljivih kategorij 
delavcev v organizacijah združenega dela bi v republiški 
upravi morali ustrezneje določiti vrednosti posameznih sku- 
pin del in nalog. Če bi uveljavili taka razmerja med posamez- 
nimi skupinami zahtevnosti del in nalog, kot so uveljavljena z 
novim panožnim samoupravnim sporazumom iz leta 1981, ki 
so ga delovne skupnosti sicer sprejele kot podlago za delitev 
osebnih dohodkov, bi se v glavnem približali vrednotenju del 
v drugih dejavnostih (priloga 2). 

Ugotovitve glede razmerij med posameznimi skupinami 
zahtevnosti del in nalog velja prav tako kot za republiške 
upravne organe tudi za občinske upravne organe. Po posa- 
meznih občinah pa poleg tega obstajajo velike razlike med 
osebnimi dohodki za dela in naloge enake zahtevnosti. Te 
razlike znašajo tudi do 50%. Tako npr. osebni dohodki brez 
minulega dela za enako zahtevna oziroma istovrstna dela in 
naloge z visoko strokovno izobrazbo znašajo od 22.000 do 
33.500 din za najnižje in od 23.400 do 35.800 din za najvišje 
vrednotena dela v tej skupini. 

Zaostajanje v ravni osebnih dohodkov negativno vpliva 
tudi na kadrovsko sestavo upravnih organov. Tako je v 
občinskih upravnih organih le 12,7% (979) delavcev z visoko 
strokovno izobrazbo, od tega pa jih 40% dela na vodilnih 
mestih. Obratno pa je delež delavcev s srednjo in nižjimi 
stopnjami izobrazbe prevelik, saj 15% teh delavcev opravlja 
naloge večje zahtevnosti. Pri tem pa so strokovni kadri po 
občinah neenakomerno razporejeni. V republiških upravnih 
organih znaša ob zmanjšanju skupnega števila delavcev delež 
delavcev z visoko strokovno izobrazbo 45,5%, vendar je od 
delavcev, ki so v zadnjih dveh letih odšli iz republiške uprave, 
bilo nad eno tretjino delavcev z visoko strokovno izobrazbo in 
daljšimi delovnimi izkušnjami, kar pomeni 11% vseh delavcev 
z visoko izobrazbo. 

Ob tem, ko zahtevnost dela v upravi narašča, so neustrezni 
osebni dohodki vzrok, da odhajajo boljši upravni delavci in 
da za delo v upravi ni mogoče pridobiti strokovnjakov iz 
organizacij združenega dela in drugih dejavnosti. 

Problemi, ki so značilni za republiško upravo, se kažejo 
tudi v organih za notranje zadeve. Pri nagrajevanju dela 
delavcev organov za notranje zadeve, ni upoštevana specifika 
njihovega dela, ki se izraža predvsem skozi: 

'Po podatkih statistične raziskave RAD-LDZ 

poročevalec 17 



- potrebe po vseh stopnjah strokovne izobrazbe in pokli- 
cev za uspešno izvajanje vseh funkcij Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve SR Slovenije; 

- potrebe po stalnem dodatnem in dopolnilnem usposab- 
ljanju in izpopolnjevanju za specifična področja dela; 

- posebne pogoje dela in posebno odgovornost pri delu, 
ki zahtevajo: 

- da delavci izpolnjujejo pri sprejemu na delo v organih za 
notranje zadeve posebne pogoje in zahteve (telesne, sen- 
zorne ali čutilne, psihomotorne, mentalne in karakterne zah- 
teve ter moralnopolitične pogoje); * 

- da je opravljanje nalog povezano z nevarnostjo za 
zdravje ali življenje, ki jih z varstvenimi ukrepi pri delu ni 
mogoče odvrniti; 

- da je delovni čas delavcev odviseriod varnostnih razmer; 
- da se zahteva pogosta pripravljenost za izredne naloge, 

kjer je treba hitro ukrepati in dela ni mogoče odlagati; 
- da se delo opravlja izven kraja zaposlitve, na terenu in 

težje dostopnih krajih; 
- da so delavci zaradi službene potrebe premeščeni na 

delo v drugo enoto izven stalnega bivališča; 
-* da pri svojem delu delavci razpolagajo s podatki, ki 

pomenijo različne stopnje tajnosti; 
- da delavci ne smejo opravljati drugega dela izven svo- 

jega rednega dela (popoldanska obrt itd.). 
Vsa ta specifika pa vpliva tudi na odhajanje delavcev iz 

organov za notranje zadeve in iskanje zaposlitve v drugih 
delovnih organizacijah, kjer so boljši pogoji dela, predvsem 
pa boljši osebni dohodki. 

Vsi navedeni posebni pogoji in odgovornosti bi se morali 
odražati tudi v nagrajevanju, kar pa se v zadnjih petih letih ne 
realizira. 

Tako je bila rast osebnih dohodkov delavcev organov za 
notranje zadeve v obdobju 1979-1983, v primerjav] z rastjo 
osebnih dohodkov v celotnem združenem delu SR Slovenije 
naslednja: 

Leto Indeks rasti povpre- Indeks rasti povpre- 
čnega OD v RSNZ čnegaODvSRS 

1979 122,2 125,2 
1980 117,5 118,6 
1981 124,4 130,0 
1982 122,0 126,0 
1983 134,0 127,9 

Navedeni podatki kažejo (za obravnavano obdobje) cca 7% 
zaostajanje osebnih dohodkov za rastjo osebnih dohodkov v 
drugih dejavnostih združenega dela. 

Osebni dohodki (vključno z 20% dodatkom) tudi ne ustre- 
zajo strukturi del in nalog in izobrazbi delavcev (v organih za 
notranje zadeve je 65% s srednjo izobrazbo in 25% z višjo ali 
visoko izobrazbo), če le-to primerjamo z izobrazbeno struk- 
turo v združenem delu (po statistiki je to KV in poklicna 
srednja šola, ki je v organu za notranje zadeve določena le za 
10% del in nalog) in osebnimi dohodki delavcev v združenem 
delu. 

Zaradi splošnega zaostajanja osebnih dohodkov je tudi 
dodatek po 136. členu zakona o notranjih zadevah (20%) 
izgubil svoj namen in je postal sredstvo za pokrivanje razlike 
med osebnimi dohodki v organih za notranje zadeve in oseb- 
nimi dohodki v drugih dejavnostih. Prikazani problemi se 
pojavljajo prav v času, ko rastejo potrebe po kadrovski in 
strokovni krepitvi ter večji učinkovitosti dela organov za 
notranje zadeve. 

Rešitev navedene problematike je možna z izenačenjem 
osnovne vrednosti dela po posameznih poklicih in po struk- 
turi zahtevane izobrazbe za dela in naloge (npr. delavec - 
»miličnik« s popolno srednjo šolo mora imeti v osnovi enak 
osebni dohodek, kot delavci s popolno srednjo šolo v drugih 
dejavnostih združenega dela). Nagrajevanje posebnih pogo- 
jev dela in odgovornosti, določeno v zakonu o notranjih 
zadevah (136. člen) pa mora predstavljati dodatek k tako 
izenačeni osnovni vrednosti dela. 

Ob usklajevanju ravni osebnih dohodkov delavcev v uprav- 
nih organih in uveljavitvi ustreznejših razmerij med različnimi 
skupinami del in nalog pa je nujna doslednejša delitev oseb- 
nih dohodkov po dejanskih rezultatih dela, tako da bo osebni 
dohodek odvisen od realizacije programiranih nalog. 
Samoupravni splošni akti, ki so podalga za delitev sredstev za 
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osebne dohodke, imajo osnove in merila, ki omogočajo 
nagrajevanje po rezultatih dela (tudi do 17%), kar pa se v 
praksi ne izvaja. Tako se osebni dohodki kljub različni kvali- 
teti dela pri enako zahtevnih nalogah le minimalno razlikujejo. 

Pridobivanje dohodka delovne skupnosti in delitev osebnih 
dohodkov delavcev mora temeljiti na programu dela in nje- 
govi izvršitvi ob uporabi kriterijev, s katerimi je mogoče objek- 
tivno ugotavljati delovni prispevek. Zaradi prehoda na zago- 
tavljanje sredstev na podlagi ovrednotenih programov dela v 
naslednjem letu, so republiški upravni organi ob uporabi 
strokovnih podlag za normative in izhodišč za pripravo pro- 
gramov dela že v tem letu pripravili svoje programe dela. ki jih 
bodo med letom preverjali in dopolnjevali. 

Osebni dohodki delavcev v delovnih skupnostih pravosod- 
nih organov se gibljejo na podobni ravni kot osebni dohodki 
delavcev v upravnih organih. Večina delavcev v pravosodnih 
organih opravlja dela in naloge iz IV. in V. skupine zahtevnosti 
(strojepiske, strojepiske zapisnikarice, vpisničarke, tajnice, 
delavci v zemljiški knjigi). Po podatkih znaša na primer osebni 
dohodek z 2% minulim delom strojepiske in sodnega izvrši- 
telja (IV. skupina zahtevnosti) temeljnih sodišč v povprečju 
16.500 din, strojepiske zapisnikarice in vpisničarke pa od 
17.000 do 19.000 din. Podatki o osebnih dohodkih delavcev z 
visoko izobrazbo v pravosodnih organih, ki se gibljejo 
podobno kot v upravnih organih med 25.000 in 29.000 din, 
kažejo na to, da tudi v pravosodnih organih še niso vzpostav- 
ljena ustrezna delitvena razmerja v skladu s panožnim 
samoupravnim sporazumom. 

Vzroki za takšno stanje so enaki kot v upravnih organih, pri 
čemer pa je treba pripomniti, da vzpostavitev vrednostnih 
razmerij v skladu s panožnim samoupravnim sporazumom 
zahteva povečanje obsega sredstev za osebne dohodke 
delavcev delovnih skupnosti, ker bi v nasprotnem primeru 
prišlo do znižanja osebnih dohodkov delavcev, ki opravljajo 
manj zahtevna dela in naloge. Glede na sedanje osebne 
dohodke teh delavcev (za delavce, ki opravljajo dela in naloge 
II. in III. skupine zahtevnosti, z 2% minulim delom 13.000 do 
14.000 din) pa znižanje ni sprejemljivo. 

V letu 1984 so bila sredstva za osebne dohodke delavcev v 
republiških upravnih in pravosodnih organih usklajena z 
rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu skupno za 15% (za 
8% v mesecu juniju in za 7% v mesecu juliju). Usklajevanje 
osebnih dohodkov je bilo opravljeno tudi v občinskih uprav- 
nih in pravosodnih organih v odvisnosti od rasti osebnih 
dohodkov v gospodarstvu posamezne občine. Po ugotovitvah 
odbora bora udeležencev dogovora o uresničevanju druž- 
bene usmeritve razporejanja dohodka so se razporejena 
sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu SR Slovenije v 
prvem polletju 1984 povečala za 24% v primerjavi z letom 
1983, kar terja nadaljnje usklajevanje osebnih dohodkov v 
upravi in pravosodju, saj se razlike do osebnih dohodkov v 
razmerju do gospodarstva povečujejo. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 
1. Ugotovitve v analizi opozarjajo, da raven osebnih dohod- 

kov v državnih organih že dalj časa znatno zaostaja za ravnijo 
t osebnih dohodkov v drugih dejavnostih. Tako stanje je delno 

posledica družbenih usmeritev na področju razporejanja 
dohodka v preteklih letih, ko je rast sredstev za osebne 
dohodke v državnih organih morala zaostajati za rastjo sred- 
stev za osebne dohodke v gospodarstvu. Vendar pa tudi v 
zadnjih letih v proračunih družbenopolitičnih skupnosti za 
osebne dohodke delavcev v državnih organih niso zagotov- 
ljena sredstva, ki bi omogočala tako stopnjo njihove rasti, kot 
je predvidena z letno resolucijo o družbenoekonomskem raz- 
voju. Zaradi nizkih osebnih dohodkov v preteklosti in njihove 
počasnejše rasti se razlike med osebnimi dohodki v državnih 
organih in gospodarstvu iz leta v leto večajo. 

2. Slabši družbenoekonomski položaj delavcev v državnih 
organih ima negativen vpliv tudi na kadrovsko sestavo in s 
tem na učinkovitost dela upravnih in pravosodnih organov. 

Ob postopnem zmanjšanju števila zaposlenih v upravnih 
organih kljub prizadevanjem za kvalitetno izboljšanje kadrov- 
ske sestave prihaja že do negativne kadrovske selekcije, saj 
upravne organe zapuščajo zlasti delavci z visoko strokovno 
izobrazbo, med njimi tudi boljši delavci z daljšimi delovnimi 
izkušnjami, ki so opravljali najzahtevnejša dela in naloge. 
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Tudi v pravosodnih organih se slabša strokovna usposoblje- 
nost, ker odhajajo zlasti strokovno dobri in izkušeni kadri. 
Zaradi znatnega zaostajanja računi osebnih dohodkov pa 
nastajajo težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenih de- 
lavcev. 

3. Razmerja med osebnimi dohodki nosilcev družbenih 
funkcij, prav tako kot razmerja med osebnimi dohodki posa- 
meznih vrst vodilnih delavcev so v okviru pravosodnih ozi- 
roma upravnih organov med seboj dokaj usklajena. Niso pa 
usklajena razmerja med posameznimi kategorijami drugih 
delavcev (od snažilk do samostojnih svetovalcev), pa tudi ne 
razmerja osebnih dohodkov nosilcev družbenih funkcij in 
vodilnih delavcev do vseh drugih kategorij. 

Če bi pri zagotavljanju sredstev za osebne dohodke delav- 
cev uveljavili taka razmerja med posameznimi skupinami zah- 
tevnosti del in nalog, kot so predvidena s Samoupravnim 
sporazumom o skupnih osnovah in merilih za delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v delovnih 
skupnostih upravnih in pravosodnih organov iz leta 1981, bi 
se v glavnem približali vrednotenju primerljivih del in nalog v 
združenem delu. 

4. Ob sprejetju Družbenega dogovora o osnovah in merilih 
za določanje osebnih odhodkov in drugih osebnih prejemkov 
delegatom in voljenim ali imenovanim funkcionarjem v letu 
1975 so bile vse funkcije med seboj primerjane in razvrščene v 
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skupine glede na njihov družbeni pomen, obseg nalog in 
druge pogoje. V zadnjem obdobju pa osnove osebnih dohod- 
kov za posamezne kategorije družbenih funkcij niso več 
usklajene, tako da prihaja do ostopanj med organi, organiza- 
cijami in skupnostmi že na republiški ravni, pa tudi v razmerju 
do družbenih funkcij v občinah. 

5. Akti, ki določajo osnove in merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke, dajejo vse možnosti za nagrajevanje po delu 
in rezultatih dela, vendar so v praksi razlike v osebnih dohod- 
kih minimalne. Poleg drugih razlogov dosledno izvajanje teh 
aktov otežkočajo tudi omejene finančne možnosti. 

V praksi še ni uveljavljen sistem pridobivanja dohodka 
delovnih skupnosti, s tem pa tudi sredstev za osebne 
dohodke, na podlagi programov dela posameznih organov in 
v odvisnosti od njihove izvršitve, ki bi spodbujal boljše in 
učinkovitejše delo v državnih organih. 

6. Obstoječih nesorazmerij v ravni osebnih dohodkov vseh 
delavcev v državni upravi in pravosodju do osebnih dohodkov 
v gospodarstvu, pa tudi nesorazmerij med posameznimi kate- 
gorijami znotraj državnih organov, ni mogoče odpraviti zgolj z 
usklajevanjem osebnih dohodkov po Dogovoru o uresniče- 
vanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1984. 
Zaradi velikega zaostajanja ravni osebnih dohodkov v držav- 
nih organih je ta cilj mogoče doseči le postopoma in s 
posebnimi ukrepi. 

Priloga 1 
Tisoč din Izplačani čisti osebni dohodki 1980—1983 

GOSPODARSTVO 
NEGOSPODARSTVO 
DRUŽB.ORGANIZ. IN SKUP. 
Skupščine, organi 
Skupščine in izvrš.organi 
Skupščina in org. repub. 
Upravni organi 
Republiški upravni organi 
Pravosodje 

198o 

65867178 
14176447 

3622853 
2442874 
lol7149 
111358 
7513oo 
359o43 
292989 

1981 

8658o311 
18243630 

4651972 
31515o8 
1227499 

135733 
lo5885o 

481493 
3678o3 

Indeksi 
1982 1983 1981 1982 1983 

1980 198o 1980 

lo957o288 
23444743 

5795170 
3973436 
15516o5 

161982 
135o883 

56857o 
455o99 

14o7o9828 
29293331 

7095593 
4889391 
1892123 
193126 

1636929 
683289 
557265 

131,4 
128,7 
128.4 
129.0 
12o,7 
121,9 
14o, 9 
134.1 
125.5 

166,4 
165.4 
16o,o 
162.7 
152.5 
145,5 
179.8 
158,4 
155,3 

213,6 
2o6,6 
195,9 
2oo,l 
186,o 
173,4 
217,9 
19o,3 
19o, 2 

Poprečni mesečni čisti osebni dohodki na delavca 1980—1983 Din 

GOSPODARSTVO 
NEGOSPODARSTVO 
DRUŽB. ORGANIZ. IN SKUP. 
Skupščine, organi 
Skupščine in izvrš. organi 
Skupščina in org. repub. 
Upravni organi 
Republiški upravni organi 
Pravosodje 

8516 
lol59 
lo862 
I080I 
lo635 
13o98 
11238 
12ol7 
11687 

11153 
12767 
13673 
1358o 
13218 
I6080 
14o81 
14927 
14491 

14o4o 
161o7 
17278 
17217 
16517 
19766 
18527 
18533 
1765o 

17957 
19864 
214o7 
21227 
2ol6o 
24878 
226o2 
23o55 

131,o 
125,7 
125,9 
125.7 
124,3 
122.8 
125,3 
124,2 

21656 124,o 

164,9 
158,5 
159.1 
159,4 
155,3 
15o, 9 
164,9 
154.2 
151,0 

21o,9 
195,5 
197,1 
196.5 
189.6 
189,9 
2ol, 1 
191,9 
185,3 

Točkovne vrednosti in relativna razmerja med posameznimi skupinami zahtevnosti 
del in nalog 

Priloga 2 

Skupina zahtevnosti 
Sedanje vrednosti 

relativna število 
razmerja točk 

Uskladitev z gospodarstvom 
Vrednosti po panožnem sam.spor. 
relativna število 
razmerja točk indeks 

Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva osnovnošolska izobrazba 
(npr. snažilke, kurirji) l,oo 22o 1,00 227 lo3 
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II. Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva program za usposabljanje 
oziroma skrajšan program srednjega izo- 
braževanja (npr. kurjači, hišniki, raz- 
množevale!) 

III. Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva dve letni program srednjega 
izobraževanja (npr. administrativni ma- 
nipulanti, natakarski in kuharski po- 
močniki) 

IV. Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva triletni program srednjega 
Izobraževanja (npr. strojepisci, monter- 
ji, upravljale! naprav, šoferji) 

V. Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva štiriletni program srednjega 
izobraževanja in šest mesecev do 2 let 
delovnih izkušenj (npr. upravni tehniki - 
tajnice, stenodaktilografi, arhivarji, 
knjigovodje, blagajniki, tehniki, pro- 
gramerji, sodelavci) 

VI/1 Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva programi za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe in 9 mesecev delov- 
nih izkušenj (npr. upravni referenti, 
strokovni sodelavci, finančni sodelav- 
ci, debatni stenografi) 

1/2 Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva program za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe in program za uspo- 
sabljanje oziroma za izpopolnjevanje in 
tri leta delovnih izkušenj (inšpektorji, 
analitiki, programerji, finančni refe- 
renti) 

VII/1 Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva program za pridobitev viso- 
ke strokovne izobrazbe in eno do treh 
let delovnih izkušenj (npr. upravni re- 
ferenti, strokovni sodelavci, svetoval- 
ci, analitiki) 

II/2 Dela in naloge, za opravljanje katerih 
se zahteva program za pridobitev viso- 
ke strokovne izobrazbe in program za us- 
posabljanje oziroma izpopolnjevanje ter 
pet let delovnih izkušenj (npr. inšpek- 
torji, samostojni svetovalci) 

l,o9 24o l,lo 25o lo4 

1,23 27o 1,3o 295 lo9 

1,36 3oo 1, 6o 363 121 

1,55-1,64 34o-36o l,9o 431 127-12o 

1,95 43o 2,2o 499 116 

2,o5 45o 2,5o 568 126 

2,14 47o 2,9o 658 14o 

2,55 56o 3,2o 726 13o 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

MNENJE 
DO POBUD SKUPIN DELEGATOV IZ 
OBČINE NOVO MESTO, TRŽIČ IN 
DOMŽALE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O SPLOŠNI LJUDSKI OBRAMBI IN 
DRUŽBENI SAMOZAŠČITI 

SKUPŠČINA OBČINE NOVO MESTO 
Skupine delegatov gospodarskega, socialno zdravstvenega 

in prosvetno kulturnega področja za delegiranje delegatov v 
zbor združenega dela s sedežem v občini Novo mesto in 
skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor občin, so 
na sejah 12. in 13. junija 1984 obravnavale in sprejele pobudo 
delegatov zborov občinske skupščine Novo mesto in vam jo 
posredujemo v proučitev. 

V občini Novo mesto so se v letu 1984 povečali prispevki za 
zaklonišča, ki jih plačujejo lastniki stanovanjskih in poslovnih 
stavb za 100% in prispevki imetnikov stanovanjske pravice in 
uporabniki poslovnih prostorov v družbeni lastnini za 50%. 

V drugi polovici leta 1983 je bila izvedena revalorizacija 

vrednosti stanovanjskih prostorov. Tako se je vrednost stano- 
vanjskih in drugih prostorov povečala za 46%, kar hkrati 
pomeni za toliko večjo osnovo za plačilo letnega prispevka za 
zaklonišča za vse lastnike stanovanjskih in poslovnih prosto- 
rov. Odmera za plačilo prispevka za zaklonišča v letu 1984 je 
tako znatno večja kot v letu 1983. Obveznosti lastnikov so 
večje za trikrat. To je povzročilo veliko negodovanje in odpore 
pri vseh zavezancih prispevkov za zaklonišča ker menijo, da 
ni utemeljeno tako visoko enkratno povečanje obveznosti. 
Ocenjujemo, da so pripombe utemeljene. Občinska sku- 
pščina nima možnosti, da bi sama zagotovila postopno pove- 
čevanje obveznosti, oziroma sedaj zmanjševanje sedanjih 
obveznosti s spremembo občinskega odloka o zakloniščih, 
ker so določeni minimalni prispevki že v republiškem zakonu 
o SLO in DS. 

Predlagamo, da se spremeni 202. člen Zakona o splošni' 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, štev. 
35/82) tako, da se prispevki oziroma spodnje meje prispevkov 
določijo vsaj za 30% nižje kot so sedaj v veljavi. 

Menimo, da tako znižanje obveznosti ne bi bistveno zmanj- 
šalo obsega sredstev za zaklonišča oziroma vplivalo na zman- 
jšanje gradnje javnih zakloniščnih mest, še posebno, če 
upoštevamo, da se bo tudi v bodoče redno revalorizirala 
vrednost objektov. 
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SKUPŠČINA OBČINE TRŽIČ 
Ko je zbor združenega dela skupščine občine Tržič na svoji 

22. seji dne 13. junija 1984 obravnaval Poročilo o zakloniščni 
problematiki v občini Tržič, je med drugimi zaključki po raz- 
pravi sprejel tudi 

SKLEP: 
V skupščini SR Slovenije se sproži pobuda za spremembo 

tistih členov Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti, ki obravnavajo zbiranje sredstev za izgradnjo in 
vzdrževanje zaklonišč. 
Utemeljitev: • ■ , 

Prispevki za zaklonišča so se po povečanju minimalne 
prispevne stopnje (od 0,03% na 0,06%) ter po valorizaciji 
vrednosti stanovanjskih in poslovnih prostorov povečali za 
povprečno 150%, kar je v velikem nesorazmerju z ostalimi 
dajatvami (na primer za področje komunalne dejavnosti). 

Mnenja smo, da stopnje sploh ne bi bilo potrebno zviševati, 
saj se že s samo vsakoletno valorizacijo vrednosti stavb in 
poslovnih prostorov avtomatično povečujejo prispevki zave- 
zancev v ta namen. Valorizacija vrednosti stavb in poslovnih 
prostorov za leto 1983 je znašala 40%, za leto 1984 35%. 
Nekateri podatki dajatev za stanovanjsko hišo, ki meri 90 m v 
letu 1984: 

- davek od stavbe znaša 2376 din 
- prispevek za zaklonišče znaša 1990 din (za leto 1983 je ta 

prispevek znašal 753 din po stopnji 0,03%) 
Zato predlagamo, da najnižja predpisana stopnja ostane 

taka, kot je bila pred zadnjo spremembo (0,03%). Občine pa 
naj same glede na svoje možnosti in potrebe predpisujejo tudi 
drugačne stopnje. 

SKUPŠČINA OBČINE DOMŽALE 
Skupina delegatov Skupščine občine Domžale z gospodar- 

skega področja za Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije daje pobudo za spremembo zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti glede sistema financiranja 
gradnje zaklonišč. Zakon naj ne predpisuje obveznosti plače- 
vanja prispevka za zaklonišča v odstotkih, ampak naj se ta 
sredstva zbirajo po sprejetem programu, podobno kot to velja 
za samoupravne interesne skupnosti. 

1. Pobudi za spremembo zakona 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije iz občine Tržič, skupina delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Novo mesto in skupina delegatov za dele- 
giranje v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 
občine Domžale predlagajo, da se začne postopek za spre- 
membo 202. člena zakona o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti (Ur. list SRS, št. 35/82) ter drugih določb 
omenjenega zakona, ki urejajo zbiranje sredstev za graditev 
in vzdrževanje zaklonišč. 

Skupina delegatov iz občine Tržič ugotavlja, da so se pri- 
spevki za zaklonišča po povečanju minimalne prispevne 
stopnje od 0,03 na 0,06% nabavne vrednosti stavbe oziroma 
osnove za obračun amortizacije ter po valorizaciji vrednosti 
stanovanjskih in poslovnih prostorov povečali v povprečju za 
150% in zato predlaga, da naj bo najnižja z zakonom določena 
prispevna stopnja 0,03% nabavne vrednosti stavbe kot jo je 
določal zakon o ljudski obrambi iz 1976. leta (Ur. list SRS, 
št. 23/76). 

Skupina delegatov iz občine Novo mesto pa ugotavlja, da 
so se v občini Novo mesto v 1984. letu povečali prispevki za 
zaklonišča, ki jih plačujejo lastniki stanovanjskih in poslovnih 
stavb za 100%, prispevki, ki jih plačujejo imetniki stanovanj- 
ske pravice in uporabniki poslovnih prostorov v družbeni 
lastnini pa za 50% in da so se z revalorizacijo vrednosti 
stanovanjskih prostorov obveznosti njihovih lastnikov kar 
trikratno povečale. Zato skupina delegatov predlaga, da se 
202. člen zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti spremeni tako, da bodo najnižji, z zakonom določeni 
prispevki vsaj za 30% nižji od sedanjih. 

Skupina delegatov iz občine Domžale predlaga, da naj 
zakon ne predpisuje obveznosti plačevanja prispevka za zak- 

lonišča v odstotkih, temveč-naj se sredstva za zaklonišča 
zbirajo po sprejetem programu graditve zaklonišč. 

2. Stališča in usmeritve za graditev zaklonišč 
Graditev zaklonišč za zaščito prebivalstva pred vojnimi raz- 

dejanji je ena izmed strateških nalog uresničevanja zasnove 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki ima 
svojo vojaško-politično, družbeno in strokovno utemeljitev v 
spoznanjih o ogroženosti prebivalstva v vojni v sodobnih 
razmerah ter o pomenu zaklonišč v sistemu zaščite in reše- 
vanja. Z zaklanjanjem prebivalstva v sodobnih zakloniščih se 
namreč v vojni bistveno zmanjšujejo žrtve med civilnim prebi- 
valstvom. Tako je bilo že v drugi svetovni vojni v zračnih 
napadih na mesta, ki so imela zgrajeno mrežo zaklonišč do 
desetkrat manj človeških žrtev kot v mestih, kjer ni bilo mož- 
nosti zaklanjanja. 

Zaklonišča, kakršna gradimo pri nas zagotavljajo učinko- 
vito zaščito tudi pred učinki najsodobnejših bojnih sredstev. 
Upoštevati pa je treba tudi širši pomen zaklonišč v sistemu 
splošne ljudske obrambe, saj so temeljni pogoj za zagotav- 
ljanje kontinuitete gospodarstva, družbenih in drugih dejav- 
nosti v vojni ter povečujejo trdnost in odpornost obrambe v 
celoti. 

Predsedstvo SFR Jugoslavije je v dokumentih Politika in 
cilji razvoja civilne zaščite v SFRJ v obdobju od leta 1976 do 
1985 ter v Smernicah za nadaljnje izpopolnjevanje in delo- 
vanje civilne zaščite v miru in vojni (Beograd 1983) poudarilo 
dominantno vlogo zaklonišč pri zaščiti ljudi v vojni ter oprede- 
lilo naloge in cilje pri graditvi zaklonišč tudi v vseh novejših 
dokumentih o uresničevanju zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. V skladu z usmeritvami 
Predsedstva SFR Jugoslavije ter na podlagi ocene ogroženo- 
sti Slovenije v vojni je Predsedstvo SR Slovenije 1980. leta 
sprejelo stališča in usmeritve: 

- da je treba že v miru graditi zaklonišča v vseh močneje 
ogroženih bivalnih in delovnih okoljih ter na javnih mestih s 
ciljem, da bi na ogroženih območjih zagotovili možnosti zak- 
lanjanja za vse delovne ljudi in občane; 
- in da je treba pri uresničevanju politike graditve zaklo- 

nišč nameniti posebno pozornost zagotavljanju možnosti zak- 
lanjanja v vzgojnovarstvenih ustanovah, šolah, domovih za 
ostarele in zdravstvenih organizacijah, pri čemer je treba v 
zakloniščih zagotoviti tudi pogoje za neobhodno medicinsko 
dejavnost. 

Financiranje ter druga vprašanja graditve in vzdrževanje 
zaklonišč so v skladu z navedenimi stališči in usmeritvami 
normativno-pravno urejena z zakonom o splošni ljudski 
obrambi (Ur. list SFRJ, št 21/82), zakonom o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list SRS, št 35/82) ter 
občinskimi odloki o zakoniščih (ki so jih sprejele vse občinske 
skupščine v SR Sloveniji). 

Z omenjenima zakonoma je določeno, da morajo družbeni 
in zasebni investitorji pri graditvi in adaptacijah stanovanjskih 
in poslovnih stavb v mestih, občinskih in industrijskih sre- 
diščih ter v drugih naseljenih krajih, ki utegnejo biti po presoji 
pristojnega organa družbenopolitične skupnosti cilj sovražni- 
kovih napadov v vojni, graditi zaklonišča in druge zaščitne 
objekte za zaščito ljudi, materialnih in drugih dobrin. 

Investitor je lahko oproščen graditve zaklonišča le, če so v 
stavbi ali njeni neposredni bližini že zadostne zakloniščne 
zmogljivosti ali če graditev zaklonišča ni možna. V tem pri- 
meru mora investitor plačati prispevek, ki ne sme biti manjši 
od 2% in ne večji od 4% skupne cene gradbenega dela stavbe. 
Prispevke za zakonišča plačujejo tudi imetniki stanovanjske 
pravice in uporabniki poslovnih stavb in prostorov v družbeni 
lastnini (v višini najmanj 3% skupne letne stanarine oziroma 
najemnine) ter lastniki stanovanjskih, poslovnih, počitniških 
in drugih stavb in prostorov in imetniki pravice uporabe na 
teh stavbah (v višini najmanj 0,06% nabavne vrednosti stavbe 
oziroma osnove za obračun amortizacije), če seveda v teh 
stavbah niso zgrajena ustrezna zaklonišča ali če pri njihovi 
graditvi ni bil plačan prispevek od skupne vrednosti gradbe- 
nega dela stavbe. 

Da bi zagotovili čimbolj racionalno in smotrno graditev 
zaklonišč so bili sprejeti in uveljavljeni številni ukrepi, med 
katerimi velja posebej omeniti naslednje: 

- Predsedstvo SR Slovenije je 23. 5. 1980 sprejelo oceno 
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ogroženosti območja Slovenije, ki je podlaga za določitev 
območij oziroma krajev, kjer je obvezna graditev zaklonišč. S 
to oceno se je graditev zaklonišč omejila le na najbolj ogro- 
žena območja; 

- poenostavljeni so tehnični normativi za graditev zaklo- 
nišč v individualnih stanovanjskih hišah, kar je bistveno pri- 
spevalo k pocenitvi teh zaklonišč (glede na prejšnje predpise 
do štirikrat cenejša); 

- z novimi tehničnimi normativi za graditev zaklonišč in 
drugimi ukrepi se v praksi uspešno uveljavlja usmeritev, da 
morajo biti vsa na novo zgrajena zaklonišča dvonamenska; 

- zagotovljeni so normativni in drugi pogoji, da bi se 
načrtovanje in graditev zaklonišč izvajala v okviru urejanja 
prostora za obrambo in zaščito, kar omogoča racionalne 
prostorske (lokacijske) in funkcionalne rešitve; 

- dokaj uspešno je rešeno vprašanje proizvodnje zaklo- 
niščne opreme, katere je še do nedavnega zelo primanjkovalo 
itd. 

Iz podatkov o zbiranju sredstev za zaklonišča je razvidno, 
da se učinkovito uveljavljajo tudi usmeritve Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije glede uresničevanja ukrepov za raz- 
bremenitev gospodarstva na področju splošne ljudske 
obrambe (prispevne stopnje so v povprečju še nižje od predla- 
ganih) 

3. Ocena stanja 
Z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 

zaščiti iz 1982. leta sta bili v naši republiki zvišani le spodnji 
meji prispevkov za zaklonišča, ki jih plačujejo imetniki stano- 
vanjske pravice in uporabniki poslovnih stavb in prostorov v 
družbeni lastnini (od 2% na 3% skupne letne stanarine ozi- 
roma najemnine) in lastniki stanovanjskih poslovnih, počitniš- 
kih in drugih stavb ter imetniki pravice uporabe na teh stav- 
bah (od 0,03% na 0,06% nabavne vrednosti stavbe oziroma 
osnove za obračun amortizacije). Spodnje meje prispevkov za 
zaklonišča so bile zvišane na pobudo nekaterih občin in SM 
Ljubljane, ki so utemeljevale, da so obstoječi prispevki za 
zaklonišča prenizki glede na dejanske stroške graditve zaklo- 
nišč in potrebe po javnih zakloniščih. Poleg tega zavezanci za 
prispevek za graditev zaklonišč iz različnih naslovov niso bili 
izenačeni glede obremenitve, še večja neusklajenost pa je 
nastopala med tistimi, ki so zaklonišče gradili ter zavezanci za 
prispevek, ki so bili v bistveno boljšem položaju. Po letu 1982 
z zakonom določene najnižje stopnje prispevkov za zaklo- 
nišča niso bile več spremenjene. 

V skladu z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti določajo občinske skupščine prispevke za zaklo- 
nišča z občinskimi odloki o zakloniščih. V Sloveniji so uvelj- 
avljene naslednje povprečne stopnje prispevkov za zaklo- 
nišča: 

1. Prispevek za zaklonišča, ki ga plačujejo investitorji, ki so 
oproščeni graditve zaklonišč; 

višina zbrana sredstva 
prispevka v letu 1983 (din) 

(%) 
- z zakonom določena 
prispevna stopnja 
- povprečna prispevna 
stopnja v SR Sloveniji 
- prispevna stopnja v občini 
Novo mesto 
- prispevna stopnja v občini 
Tržič 

2,0-4,0 

2,4 145,032.753,84 

3,0 826.091,40 

3,0 227.392,80 

Podatki kažejo, da je skoraj polovica vseh občin v SR 
Sloveniji uveljavila najnižje z zakonom določene prispevne 
stopnje. Iz tega vira je bilo v 1983. letu v SR Sloveniji zbranih 
skupno 145,032.753,84 din finančnih sredstev za zaklonišča, 
od tega 826.091,40 din ali 0,56% vseh sredstev v občini Novo 
mesto in 227.392,80 din ali 0,15% vseh sredstev v občini Tržič. 

2. Prispevek za zaklonišča, ki ga plačujejo imetniki stano- 
vanjske pravice in uporabniki poslovnih stavb in prostorov v 
družbeni lastnini: 

višina zbrana sredstva 
prispevka v letu 1983 (din) 

(%) 
- z zakonom določena najnižja 
prispevna stopnja 
- povprečna prispevna stopnja 
v SR Sloveniji 
- prispevna stopnja v občini 
Novo mesto 
- prispevna stopnja 
v občini Tržič 

3,0 

2,7 69,730.299,57 

3,0 454.381,45 

3,0 425.130,80 
Podatki kažejo, da je povprečna prispevna stopnja nižja od 

najnižje, ki je določena z zakonom o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti. Nižja prispevna stopnja od najnižje z 
zakonom določene je v veljavi v 16 slovenskih občinah. To so 
v glavnem občine, ki svojih odlokov o zakloniščih še niso 
uskladile z novim zakonom o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti. 

Iz tega vira financiranja javnih zaklonišč je bilo v 1983. letu v 
SR Sloveniji zbranih skupno 69,730.299,57 din, od tega v 
občini Novo mesto 454.381,45 din ali 0,65% vseh sredstev in 
425.130,80 din ali 0,60% vseh sredstev v občini Tržič. 

3. Prispevek za zaklonišča, ki ga plačujejo lastniki stano- 
vanjskih, poslovnih, počitniških in drugih stavb in prostorov 
ter imetniki pravice uporabe teh stavb in prostorov: 

višina 
prispevka 

(%) 

zbrana 
sredstva v 
letu 1983 

(din) 
družbeni 

saktor 
zasebni 

sektor 

- z zakonom določena 
najnižja prispe, stopnja 0,06 
- povprečna prispevna stopnja 
v SR Sloveniji 0,05 109,060.803,69 
- prispevna stopnja v občini 
Novo mesto 0,06 2,615.983,45 
- prispevna stopnja v občini 
Tržič 0,06 

58,397.000,45 

1,352.639,95 

301.694,85 471.507,95 
Tudi pri tem viru financiranja graditve javnih zaklonišč je 

povprečna prispevna stopnja nižja od z zakonom določene 
najnižje prispevne stopnje. Nižjo prispevno stopnjo ima 18 
občin. 

Iz tega vira financiranja javnih zaklonišč je bilo v letu 1983 
zbranih v SR Sloveniji skupno 167,457.904,14 din, od tega v 
občini Novo mesto 3,968.623,40 din ali 2,4% vseh sredstev v 
republiki in v občini Tržič 773,202,80 din ali 0,46% vseh 
sredstev. 

Leta 1983 je bilo v SR Sloveniji za graditev javnih zaklo- 
nišč zbranih (iz vseh virov) skupno 388,162.325,80 din, od 
tega v občini Novo mesto 2,165.986,35 din ali 0,55% vseh v 
republiki zbranih sredstev in v občini Tržič 158.787,35 din ali 
0,04% vseh sredstev. 

Občine pobirajo prispevke za zaklonišča le na območjih, 
kjer je obvezna graditev zaklonišč, to pa so predvsem večja 
mesta ter industrijska in občinska središča, ki bi bila v vojni 
močneje ogrožena. V drugih naseljih se načrtuje izgradnja 
zaklonilnikov v času neposredne vojne nevarnosti. 

Prispevki za zaklonišča se torej v zadnjem času niso pove- 
čevali (razen v občinah, kjer so šele sedaj usklajevali občinske 
odloke o zakloniščih z zakonom o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti), razumljivo pa je, da se mora z usklaje- 
vanjem realne vrednosti stanovanjskih in poslovnih prostorov 
usklajevati tudi nominalna višina prispevka (ne pa prispevna 
stopnja). Na ta način se vsaj delovno usklajuje rast sredstev za 
graditev javnih zaklonišč s stroški graditve ter izenačuje polo- 
žaj tako zavezanca za ta prispevek in investitorjev, ki zaklo- 
nišča gradijo s svojimi sredstvi. 

Tudi primerjava višine prispevka za zaklonišča, ki ga 
plačujejo lastniki stanovanjskih hiš potrjuje, da sedanje obre- 
menitve niso velike. Pri ceni zakloniščnega mesta, ki je bila na 
območju Ljubljana v preteklem letu 43.000 (m2), bi lastnik 
stanovanjske hiše z letnim prispevkom npr. 1800 din zagotovil 
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zakloniščno mesto približno v 25 letih. To pomeni, da se tudi v 
tem primeru bistveno ne odstopa od načela, da vsakdo sam s 
svojimi sredstvi poskrbrza zaklanjanje. 

Prav tako velja opozoriti na netočnost trditve skupine dele- 
gatov iz občine Tržič o velikem nesorazmerju med prispevki 
za zaklonišča in drugimi dajatvami (npr. davek od stavb). V 
občini Tržič znaša davek od stanovanjskih stavb 0,15% vred- 
nosti, od poslovnih prostorov 0,20%, od počitniških hiš pa 
0,60%, dočim se plačuje prispevek za zaklonišča od omenje- 
nih v višini 0,06% od njihove nabavne vrednosti. 

V zvezi s predlogom skupine delegatov iz občine Domžale, 
da naj se sredstva za graditev zaklonišč združujejo na podlagi 
programa graditve zaklonišč (tako kot je urejeno financiranje 
družbenih dejavnosti v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti) pripominjamo, da je v SR Sloveniji že sprejeta usmeri- 
tev, da se sredstva za graditev javnih zaklonišč zbirajo v 
skladu s programi graditve zaklonišč. Večina slovenskih 
občin je programe graditve zaklonišč že sprejela in jih upošte- 
vala pri določitvi višine prispevnih stopenj za zbiranje sred- 
stev za graditev javnih zaklonišč. Analiza uresničevanja pro- 
gramov graditve zaklonišč kaže, da z zakonom predpisane 
prispevne stopnje zagotavljajo le minimalno dinamiko gra- 
ditve zaklonišč, zato se programi graditve zaklonišč časovno 
nenehno podaljšujejo. Če bi hoteli dosledno izpeljati sprejete 
programe graditve zaklonišč bi morali uveljaviti bistveno višje 
prispevne stopnje, kot so sedanje. 

V Sloveniji je bilo do konca 1983 zgrajenih (oziroma v 
gradnji) 324.268 zakloniščnih mest ali za okoli 17,3% vseh 
prebivalcev v republiki. Od tega je bilo v občini Novo mesto 
zgrajenih 5.929 zakloniščnih mest ali 1,8% vseh zakloniščnih 
mest v Sloveniji, v občini Tržič pa 1.545 ali 0,47% vseh zaklo- 
niščnih mest. 

V občinah Novo mesto, Tržič in Domžale doslej še ni bilo 
dograjeno nobeno javno zaklonišče (ki se financira s sredstvi 
prispevkov za zaklonišča). Občine nimajo izdelanih načrtov 
graditve zaklonišč, ki bi zagotavljali načrtno in racionalno 
dolgoročno izgradnjo zaklonišč v bivalnih in delovnih okoljih 
ter na javnih mestih. 

4. Mnenje k pobudam za spremembo zakona 
Upoštevajoč strateški pomen zaklonišč v sistemu obrambe 

in zaščite ter navedene ugotovitve o uresničevanju politike 
graditve zaklonišč v SR Sloveniji Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da ni razlogov za spremembo določb 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki 
urejajo financiranje in druga vprašanja graditve in vzdrže- 
vanje zaklonišč, kar utemeljuje z naslednjim: 

1. Velika večina občin v Sloveniji je s svojimi odloki že 
uveljavila najnižje z zakonom določene prispevne stopnje za 
zbiranje sredstev za financiranje graditve javnih zaklonišč. Po 
najnižji z zakonom določeni prispevni stopnji se zbirajo 
sredstva za zaklonišča tudi v občini Novo mesto in Tržič. 

2. Sredstva, ki jih občine letno zberejo za financiranje 
zaklonišč zagotavljajo le realizacijo minimalnih programov 
izgradnje javnih zaklonišč oziroma ohranjajo le delno konti- 
nuiteto uresničevanja politike graditve te vrste zaklonišč v SR 
Sloveniji. V večjem delu manjših občin je že ogrožena realiza- 
cija programov izgradnje zaklonišč, saj ne zberejo niti toliko 
sredstev, da bi v nekaj letih zgradili eno samo zaklonišče. 

3. Po letu 1982 v Sloveniji niso bile zvišane prispevne 
stopnje za zbiranje sredstev za zaklonišča (mnoge občine so v 
zadnjem času prispevke za zaklonišča zniževale), pač pa so 
nekatere občine šele v zadnjem času pristopile k usklajevanju 
oziroma uveljavljanju z zakonom določenih prispevnih sto- 
penj. Pri tem pa seveda ne gre za nove finančne obveznosti 
občanov in drugih družbenih subjektov na tem področju. 

To velja tudi za občini Tržič in Novo mesto. Občina Novo 
mesto poleg tega niti ni dosledno uveljavila vseh virov financi- 
ranja javnih zaklonišč (po prejšnjem zakonu določenih pri- 
spevnih stopnjah), kar se odraža tudi v skupni višini letno 
zbranih sredstev za zaklonišča, ki so izpod republiškega pov- 
prečja. 

4. Ker je največ pomislekov o ustreznosti doslednega ure- 
sničevanja sprejete zakloniščne politike v okoljih, kjer delovni 
ljudje in občani niso informirani o pomenu zaklonišč v 
sistemu obrambe in zaščite, o poteku graditve javnih zaklo- 
nišč, namenski uporabi sredstev za zaklonišča ter tam, kjer 
nimajo izdelanih načrtov graditve zaklonišč in zagotovljenih 

drugih pogojev za dosledno uveljavljanje tega zaščitnega 
ukrepa, si bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi v 
prihodnje prizadeval, da se omenjene pomanjkljivosti v obči- 
nah čimprej odpravijo in zagotavljajo pogoji za še načrtnejšo 
in racionalnejšo graditev zaklonišč. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo še v tem letu 
pripravil analizo celotnega stanja in problematike na 
področju graditve zaklonišč v SR Sloveniji in jo predložil v 
obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije. 

ODGOVOR NA DELEGATSKO POBUDO 
IN VPRAŠANJE SKUPINE DELEGATOV 
1., 2., 3., 4. in 5. OKOLIŠA S PODROČJA 
OBRTI, OBRTNIH DEJAVNOSTI ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Na osnovi pobude, ki sta jo pokrenila Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in Zveza obrtnih združenj Slovenije je Zvezni 
izvršni svet predvidel v okviru uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o pologu za dinarje, ki jih imajo občani pravico 
odnesti iz Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 28/84) tudi možnost, 
da potrdila za oprostitev polaganja depozita lahko izdajo 
pristojna združenja v republikah in pokrajinah (7. dopolnjena 
točka citirane uredbe). 

V odloku o določitvi pristojnega organa za izdajanje potrdil 
za oprostitev polaganja za dinarje, ki jih imajo občani pravico 
odnesti iz Jugoslavije (Ur. list SRS, 20/84) pa ugotavljamo, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni upošteval možnosti za 
racionalnost pri izdaji za samostojne obrtnike v SR Sloveniji. 
Še naprej bodo morali samostojni obrtniki za izdajo potrdil 
opravljati nepotrebna potovanja v regijska središča - do 
sedežev Medobčinskih gosodarskih zbornic, kjer jim bodo 
šele na osnovi potrdil obrtnih združenj v občinah izdajali 
ustrezna potrdila. 

Glede na pristojnost Zveze obrtnih združenj Slovenije - 
Splošnega združenja GZS za samostojno osebno delo predla- 
gamo 

spremembo oziroma dopolnitev odloka o določitvi pristoj- 
nega organa za izdajanje potrdil za oprostitev polaganja 
depozita za dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije tako, da se naj točka glasi: 

Zveza obrtnih druženj Slovenije in obrtna združenja v obči- 
nah izdajajo potrdila: 

za samostojne obrtnike, ki opravljajo dejavnost s sredstvi v 
lastnini občanov. 

Na ta način bi skrajšali postopek, odpravili nepotrebna 
potovanja v regijska središča in odpravili nepotrebna negodo- 
vanja in slabo voljo, ter končno priznati Zvezi obrtnih združenj 
in obrtnim združenjem status, ki ga ima po zakonu o organi- 
zaciji Gospodarska zbornica Slovenije. 

Upamo, da je naš predlog konstruktiven v duhu stabilizacij- 
»skih nalog ter v smislu sprejetih smernic razvoja samostoj- 

nega osebnega dela, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 
v letošnjem letu. 

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev postavljamo delegatsko 
vprašanje: 

zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni pooblastil 
Zveze obrtnih združenj Slovenije in obrtna združenja za izdajo 
potrdil za oprostitev polaganja depozita ob prehodu preko 
državne meje. 

Na delegatsko pobudo in vprašanje skupine delegatov 1., 
2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti, obrtnih dejavnosti in 
podobnih dejavnosti zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je Izvršni svet Skupščine Slovenije posredoval 
naslednji pismeni odgovor: 

»Na osnovi pobude, ki sta jo pokrenila Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in Zveza obrtnih združenj Slovenije je Zvezni 
izvršni svet predvidel v okviru uvedbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o pologu za dinarje, ki jih imajo občani 
pravico odnesti iz Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 28/84) tudi 
možnost, da potrdila za oprostitev polaganja depozita lahko 

t izdajajo pristojna združenja v republikah in pokrajinah (7. 
dopolnjena točka citirane uredbe). 

V odloku o določitvi pristojnega organa za izdajanje potrdil 
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za oprostitev polaganja depozita za dinarje, ki jih imajo 
občani pravico odnesti iz Jugoslavije (Uradni list SRS, št. 20/ 
84) pa ugotavljamo da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni 
upošteval možnosti za racionalnost pri izdaji za samostojne 
obrtnike v SR Sloveniji. Še naprej bodo morali samostojni 
obrtniki za izdajo potrdil opravljati nepotrebna potovanja v 
regijska središča - do sedežev Medobčinskih gospodarskih 
zbornic, kjer jim bodo šele na osnovi potrdil obrtnih združenj 
v občinah izdajali ustrezna potrdila. 

Glede na pristojnost Zveze obrtnih združenj Slovenije - 
Splošnega združenja GZS za samostojno osebno delo predla- 
gamo spremembo oziroma dopolnitev odloka o določitvi pri- 
stojnega organa za izdajanje potrdil za oprostitev polaganja 
depozita za dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije tako, da se naj točka glasi: 

Zveza obrtnih združenj Slovenije in obrtna združenja v 
občinah izdajajo potrdila: 

za samostojne obrtnike, ki opravljajo dejavnost s sredstvi v 
lastnini občanov. 

Na ta način bi skrajšali postopek, odpravili nepotrebna 
potovanja v regijska središča in odpravili nepotrebna negodo- 
vanja in slabo voljo, ter končno priznali Zvezi obrtnih združenj 
in obrtnim združenjem status, ki ga ima po zakonu o organi- 
zaciji Gospodarska zbornica Slovenije. 

Upamo, da je naš predlog konstruktiven v duhu stabilizacij- 
skih nalog ter v smislu sprejetih smernic razvoja samostoj- 
nega osebnega dela, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 
v letošnjem letu. Na osnovi zgoraj navedenih dejstev postav- 
ljamo delegatsko vprašanje: 

zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni pooblastil 
Zveze obrtnih združenj Slovenije in obrtna združenja za izdajo 
potrdil za oprostitev polaganja depozita ob prehodu preko 
državne meje,« 

dajemo naslednji odgovor: 

Polaganja depozita so bili samostojni obrtniki oproščeni že 
z Uredbo o pologu za dinarje, ki jih imajo občani pravico 
odnesti iz Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 71/83). Uredba je v 
7. točki drugega odstavka 4. člena določila tudi pristojni 
organ za izdajo potrdil, to je regionalne gospodarske zbor- 
nice. Prav tako je bilo določeno v 15. točki Navodila za 
izvajanje 4. člena uredbe o pologu za dinarje, ki jih imajp 
občani pravico odnesti iz Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 7 in 
14/84) da ta potrdila izdajajo regionalne oziroma druge pri- 
stojne gospodarske zbornice v republikah oziroma avtonom- 
nih pokrajinah. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je opozoril Zvezni 
sekretariat za finance na kompliciranost in neracionalnost 
postopka izdajanja potrdil za oprostitve pologa samostojnim 
obrtnikom z ozirom na to, da medobčinske gospodarske 
zbornice nimajo ustreznih evidenc, temveč imajo te evidence 
občinski upravni organi pristojni za gospodarstvo ter predla- 
gal, da se to uredi z navodilom Zveznega sekretarja za finance 
tako, da bi potrdila o oprostitvi pologa izdajala tudi pristojna 
združenja v republiki. Zvezni sekretar za finance je izdal 
navodilo o dopolnitvi navodila za izvajanje 4. člena uredbe o 
pologu za dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 41/84) v katerem je določil, da za 
oprostitev polaganja depozita za dinarje, ki jih imajo občani 
pravico odnesti iz Jugoslavije za samostojne obrtnike služi 
kot dokaz potrdilo, ki ga je izdala pristojna gospodarska 
zbornica oziroma pristojno združenje v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že 
sprejel Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pristojnega 
organa za izdajanje potrdil za oprostitev polaganja depozita 
za dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije 
tako, da izdajajo omenjena potrdila medobčinske gospodar- 
ske zbornice oziroma Zveza obrtnih združenj Slovenije ozi- 
roma obrtna združenja v občinah (Ur. list SRS, št. 27/84.). 

V . 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Ugodnejši pogoji za vlaganje tujega 

kapitala v domače proizvodne zmogljivosti 

• Vlaganje tujega partnerja v domače OZD je precej ugodnejše od klasičnega 
kreditnega razmerja 
• Zastareli predpisi so eden. glavnih vzrokov za premajhen interes tujih firm za 
vlaganje v domače organizacije združenega dela 
• Uvaja se skupni poslovni organ v katerem ima tuja oseba, ki je vložila sredstva, 
enako število predstavnikov kot domača organizacija združenega dela 
• Ukinjene so omejitve glede višine vloženih sredstev tujih oseb in njihovega 
deleža pri skupnem ustvarjenem dohodku 
• Obvezno posebno izkazovanje dohodka iz skupnega poslovanja s tujimi 
osebami, s katerim je dana pravica na pogled v poslovne knjige 
• Enostavnejši postopek za odobritev pogodbe o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združe- 
nega dela (AS 427), priprava 
katerega je trajala več kot dve 
leti, je bil končno poslan dele- 
gatom v Zboru republik in po- 
krajin v obravnavo in sprejem. 
Določbe novega osnutka zako- 
na, katerega je predložil Zvez- 
ni izvršni svet, so v vsem prila- 
gojene spremenjenim pogo- 
jem gospodarjenja in novim 
spoznanjem o potrebi in mož- 
nostih za to vrsto sodelovanja 
tujih firm in jugoslovanskega 
gospodarstva. Namen spre- 
menjenih zakonskih določb je, 
da se v skladu z našim družbe- 
noekonomskim in političnim 
sistemom omogočijo precej 
ugodnejši pogoji za pridobitev 
tujega kapitala v jugoslovan- 
sko gospodarstvo. 

Ker gre za občutljivo družbe- 
noekonomsko in pravno gradi- 
vo so bile pri izdelavi tega do- 
kumenta, poleg združenega 
dela in tujih partnerjev, kon- 
zultirane tudi institucije in or- 
ganizacije v federaciji, nato 
pristojni republiški in pokrajin- 
ski organi, kot tudi določene 
znanstvene, strokovne in sa- 

moupravne organizacije in 
skupnosti. Podprli so nove za- 
konske rešitve in ocenili, da je 
vlaganje tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela, 
kot način izkoriščanja dodatne 
akumulacije iz tujine, precej 
ugodnejše od klasičnega kre- 
ditnega razmerja. 

SKROMNI UČINKI 
DOSEDANJIH 
VLAGANJ 

Veljavni zakon o vlaganju 
sredstev tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela 
je bil sprejet leta 1978. Na nje- 
govi podlagi je bilo doslej 
sklenjenih 187 pogodb v vred- 
nosti 67 milijard dinarjev. Od 
tega se samo 16 milijard dinar- 
jev (okrog 100 milijonov dolar- 
jev) nanaša na vložena sred- 
stva tujih partnerjev ali okrog 
24 odstotkov skupnih sred- 
stev. Rezultat tega sodelovan- 
ja je bil v letu 1981 ustvarjen 
izvoz 33,4 milijarde dinarjev, 
ob istočasnem uvozu 37,8 mili- 
jarde dinarjev. 

Ti podatki kažejo, da so ime- 
la vlaganja tujih oseb v do- 
mače organizacije združenega 

dela v preteklem obdobju maj- 
hen vpliv na skupno gospodar- 
jenje v državi, bodisi da je šlo 
za vprašanje obsega vlaganja 
sredstev, zaposlenosti, zuna- 
nje trgovine ali pa plačilne bi- 
lance države. Med tem je prišlo 
tudi do zmanjšanja zanimanja 
tujih partnerjev za sodelovanje 
te vrste z našim gospodar- 
stvom pa tudi zmanjšanja šte- 
vila pogodb o vlaganju sred- 
stev tujih firm. 

Pri iskanju vzrokov za to je 
bilo ugotovljeno, da so nekate- 
ri tudi v zastarelih zakonskih 
rešitvah, ki prispevajo k temu, 
da so vlaganja tujega kapitala 
neatraktivna, ker zagotavljajo 
interes samo domačega part- 
nerja in s tem odvračajo poten- 
cialne vlagalce. 

SPORAZUMNO 
ODLOČANJE 

S tem v zvezi se ena temelj- 
nih novosti v osnutku novega 

zakona nanaša na način od- 
ločanja v skupnem poslovanju 
domače organizacije združe- 
nega dela in tuje osebe, ki vla- 
ga svoja sredstva. Način od- 
ločanja je bil sicer ena od 
spornih določb veljavnega za- 
kona, ker ni zagotavljal enako- 
pravnosti partnerja ne tem po- 
membnem področju skupnega 
poslovanja! 

Po osnutku zakona lahko se- 
daj domača organizacija zdru- 
ženega dela in tuja oseba obli- 
kujeta skupni poslovni organ, 
v okviru katerega sporazumno 
odločata o tekočih vprašanjih 
iz skupnega poslovanja. S po- 
godbo o vlaganju se določi tu- 
di sestav in pristojnost o skup- 
nem poslovnem organu in 
način izbire njihovih članov. 

Tuja oseba ima v skupnem 
poslovnem organu isto število 
predstavnikov kot tudi domača 
organizacija združenega dela. 

Skupni poslovodni organ 
skrbi za izvrševanje pogodbe o 

feOOOO&SOOOOOOCOeOOSOOCOOOCOOCOOOOCOSiOCCCO« 
S OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH & 
5 ZAKONA O VLAGANJU SREDSTEV TUJIH OSEB V 
S DOMAČE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA - (AS 
X 427) Jteoocooooooeooooooco« 
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vlaganju in odloča o vpraša- 
njih, ki so pomembna za orga- 
nizacijo dela in poslovanja po- 
sebej pa: o višini sredstev po- 
trebnih za energijo, surovine, 
material in druge predmete za 
delo, za tekoče in investicijsko 
vzdrževanje terza rekonstruk- 
cijo in adaptacijo osnovnih 
sredstev za skupno poslova- 
nje; o normativih materialnih 
proizvodnih sredstev iz skup- 
nega poslovanja in o zamenja- 
vi osnovnih sredstev potrebnih 
za skupno poslovanje. Ta or- 
gan daje prav tako organom 
upravljanja organizacije zdru- 
ženega dela mnenja in predlo- 
ge o vseh vprašanjih, ki so po- 
membna za skupno poslo- 
vanje. 

Z ostalimi pomembnimi 
spremembami v veljavnem za- 
konu se odpravljajo tudi neka- 
tere nejasnosti, ki so v praksi 
spremljale skupna financira- 
nja. Ne bo več nujno, da se 
sredstva za to zagotavljajo le 
za lastno vlogo, ampak je mo- 
goče uporabiti tudi kredite. 
Bistveno je, da se zagotovi 
znesek sredstev, ki po eko- 
nomskih standardih omo- 
gočajo pogoje za opravljanje 
skupnih nalog. Zaradi tega je 
predvideno, da k pogodbi o 
vlaganju lahko pristopi kot so- 
vlagatelj tudi tuja banka ali 
druga finančna organizacija, 
ki zagotavlja sredstva za finan- 
ciranje skupnega poslovanja, 
pod pogoji in na način, ki sta 
ga sopogodbenika predvidela. 

VIŠINA VLAGANJA 
Drugo pomembno vprašanje 

se nanaša na ukinitev določbe 
po kateri do zdaj skupna vred- 
nost sredstev, ki jih tuje osebe 
vlagajo niso mogla biti večja 
od skupne vrednosti, ki so jih 
vložile domače organizacije 
združenega dela, niti enaka 
skupni vrednosti teh sredstev. 
V osnutku novega zakona je ta 
določba o višini vlaganja sred- 
stev tuje osebe črtana. V 
obrazložitvi je poudarjeno, da 
je limitirano razmerje vloženih 
sredstev 49:51 odstotkov v 
praksi povzročalo zelo zaple- 
tene in nejasne ekonomske 
odnose. Ker, kakor je poudar- 
jeno, vlaganje sredstev tujih 
oseb v domače organizacije 
združenega dela »ima in nima 
oblik klasičnega delničarske- 
ga vlaganja«. Vendar po svoji 
ekonomski vsebini skupna vla- 
ganja nimajo nikakršne zveze 
z razmerji delničarskega vla- 
ganja kapitala. 

Na nov način je rešeno tudi 
občutljivo vprašanje določanja 
standarda materialnih 
stroškov in določanja meril za 
stopnje amortizacije. Ta 

vprašanja so tudi predmet po- 
godbe med domačo OZD in tu- 
jo osebo, vendar tako, da se 
sedaj po osnutku zakona 
stopnja amortizacije lahko do- 
loči tudi nad zakonskim pred- 
pisom in da se lahko skupaj 
določijo normativi za obračun 
tekočega dela pri ustvarjanju 
proizvodov in opravljanju sto- 
ritev iz skupnega poslovanja. S 
pogodbo je mogoče določiti 
število izvrševalcev nalog, nji- 
hovo strokovno kvalifikacijo, 
ustrezne časovne koeficiente 
in drugo. Ocenjeno je, da se s 
tem ne posega neodtujljive 
pravice delavcev, da sredstva 
iz dohodka samostojno razpo- 
rejajo za osebne dohodke in 
skupno porabo, za uvajanje 
standardov in normativov pa je 
pojasnjeno, da je to normalen 
in nujen pogoj za vlaganje tu- 
jega kapitala v domače organi- 
zacije združenega dela. 

Uporaba tujega kapitala »ni 
privilegij domače organizacije 
združenega dela«, kot je 
poudarjeno v obrazložitvi 
osnutka zakona, »ampak ok- 
repljen ekonomski pritisk na to 
organizacijo, da posluje po za- 
konitostih svetovnega trga in 
maksimalno ekonomizira de- 
javnike proizvodnje«. Sicer ne 
bi mogli uresničiti ciljev dolgo- 
ročnega vključevanja v med- 
narodno delitev dela, pridobi- 
vati tuje tehnologije, poveče- 
vati izvoza, zmanjševati uvoza, 
pospeševati dela in poslovanja 
in podobno. 

Novost je tudi v tem, da tuja 
oseba v skupnih nalogah z do- 
mačo organizacijo združenega 
dela lahko vloži tudi pravice, ki 
predstavljajo sredstva in 
ustrezne predmete dela. Tuja 
oseba lahko, v skladu s predpi- 
si, vloži tudi opremo, repro- 
dukcijski material ali surovine, 
vendar samo če se v ustrezni 
kakovosti in količini ne proiz- 
vajajo v Jugoslaviji. Prav tako 
lahke tuji partner lahko vloži 
pravico do patenta, pravico do 
industrijskega vzorca ali mo- 
dela. pravico do zaščitnega 
znaka, do proizvodno-tehni- 
čne dokumentacije, znanja, iz- 
kušenj in drugo. 

Vložena sredstva tuje osebe 
so z zakonom zaščitena in v 
primeru, da bi prišlo do spre- 
membe predpisa v času traja- 
nja pogodbe oziroma če se 
medtem sprejmejo novi ukrepi 
tekoče ekonomske politike, ki 
bi porušili integriteto teh sred- 
stev. 

RAZPOLAGANJE 
S SKUPNIM 
DOHODKOM 

Po osnutku novega zakona 
se temeljna organizacija zdru- 

ženega dela zavezuje, da v 
svojih poslovnih knjigah pose- 
bej izkazuje dohodek iz skup- 
nega poslovanja s tujo osebo. 
Zaradi tega je tudi dana nova 
definicija dohodka iz skupne- 
ga poslovanja. Le-ta se dobi 
»če se iz skupnega prihodka, 
ki je bil ustvarjen s skupnim 
poslovanjem s tujo osebo po- 
ravnajo materialni stroški in 
stroški za amortizacijo po mi- 
nimalnih stopnjah, ki so pred- 
pisane z zakonom, razen mate- 
rialnih stroškov, ki so po dolo- 
čbah zakona razmejeni ali se 
obračunavajo v breme obrat- 
nih sredstev na podlagi zalog. 
Upoštevajoč pripombe tujih 
partnerjev in sugestije do- 
mačih organizacij združenega 
dela so predlagatelji novega 
zakona podrobneje razdelali 
razpolaganje s sredstvi dohod- 
ka iz skupnega poslovanja. Iz 
dohodka iz skupnega poslo- 
vanja s tujo osebo se poravna- 
jo z zakonom predpisane ob- 
veznosti temeljne organizacije 
združenega dela, ki so v zvezi z 
njegovim ustvarjanjem. Ven- 
dar del dohodka, ki pripada 
izključno tuji osebi ni več 
obremenjen z nekaterimi spe- 
cifičnimi obveznostmi in izdat- 
ki, ki bremenijo domačo orga- 
nizacijo združenega, dela. Ta- 
ko se na primer iz dela dohod- 
ka, ki pripada tuji osebi v bo- 
doče ne bodo poravnavale za- 
konske obveznosti in izdatki 
za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, za ure- 
sničevanje solidarnosti pri 
gradnji in uporabi stanovanj, 
za štipendije delavcev ter šo- 
lanje študentov in učencev. Iz 
tega dela se prav tako ne bodo 
plačevale denarne kazni za go- 
spodarske prestopke, prekrš- 
ke in sodne takse (razen če ni 
ugotovljena odgovornost tuje 
osebe), premije za zavarovan- 
je, amortizacija nad zneskom, 
ki je obračunan po minimalni 
stopnji, če ni drugače dogo- 
vorjeno in drugo. 

Čisti dohodek iz skupnega 
poslovanja s tujo osebo, ki 
ostane delavcem v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela se 
razporeja za osebne dohodke 
in za skupno porabo na podla- 
gi samoupravnega splošnega 
akta, v skladu z zakonskimi in 
samoupravnimi akti. 

Ostanek čistega dohodka 
oziroma dobiček delavci delijo 
na del, ki pfipada domači or- 
ganizaciji združenega dela in 
na del, ki pripada tuji osebi in 
to v sorazmerju z njegovim pri- 
spevkom pri ustvarjanju tega 
čistega dohodka, kar pomeni, 
da njen delež v dohodku ni več 
limitiran. 

NAČIN UPORABE 
ČISTEGA DOHODKA 

Osnutek zakona nadalje ure- 
ja uporabo naštetih delov 
čistega dohodka tako, da tisti 
del, ki pripada tuji osebi pred- 
stavlja njegov delež v dohodku 
na račun nadomestila za go- 
spodarjenje z vloženimi 
sredstvi v letu za katerega je 
opravljen obračun, tisti del pa, 
ki pripada temeljni organizaciji 
združenega dela se razporeja 
za razvoj in razširitev material- 
ne osnove dela, kot tudi za ust- 
varjanje in obnavljanje rezerv. 

Iz tega svojega dela lahko 
opravlja tudi druge obveznosti 
do tuje osebe, kot je vrnitev 
vrednosti vloženih sredstev v 
dogovorjenih zneskih, rokih in 
drugo. Ce ta sredstva ne za- 
doščajo, svoje poravnava te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela obveznosti do tuje ose- 
be z drugimi sredstvi, ki jih ima 
na razpolago. Dana je tudi 
možnost, da se ta obveznost 
opravi tudi po izteku pogodbe 
o skupnem vlaganju. 

Zaradi preglednosti v poslo- 
vanju so terjatve tuje osebe na 
podlagi deleža v dohodku (na- 
domestilo za gospodarjenje z 
vloženimi sredstvi in vrnitev 
vloženih sredstev) lahko izka- 
zujejo tudi na posebnem evi- 
denčnem računu sredstev or- 
ganizacije združenega dela. S 
tem v zvezi je določena mož- 
nost, da ima v primeru prene- 
hanja pogodbe o vlaganju in 
prenehanju dela domače orga- 
nizacije združenega dela tuja 
oseba pravico do povračila 
vrednosti vloženih sredstev do 
višine sredstev na omenjenem 
posebnem računu. 

S pogodbo je prav tako mo- 
goče predvideti, da se obvez- 
nost domače organizacije 
združenega dela do tuje osebe 
lahko opravi z nuđenjem 
ustreznih storitev. S posebno 
določbo je tuji osebi dana pra- 
vica vpogleda v poslovne knji- 
ge v katerih se izkazuje doho- 
dek iz skupnega poslovanja. 

ENOSTAVNEJŠE 
PRIDOBIVANJE 
DOKUMENTACIJE 

Kot do zdaj se domača orga- 
nizacija združenega dela zave- 
zuje, da pridobi ustrezno do- 
kumentacijo za začetek po- 
slovnega razmerja te vrste s 
tujim partnerjem. Med drugim 
je potrebno mnenje pristojne- 
ga republiškega oziroma pok- 
rajinskega organa o tem, da je j 
skupno vlaganje v skladu s 
skupnimi interesi in cilji go- 
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spodarskega in družbenega 
razvoja v republiki oziroma v 
avtonomni pokrajini, nato 
mnenje Gospodarske zbornice 
Jugoslavije o poslovnem ugle- 
du in sposobnosti tuje osebe 

in drugo. Ker so po splošni 
oceni mnenja teh organov in 
institucij merodajna so Z 
osnutkom zakona črtane dolo- 
čbe o dajanju mnenja pristojne 
komisije ZIS, kot tudi mnenja 

Zveznega zavoda za družbeno 
planiranje. 

Če bi nastale takšne spre- 
membe in dopolnitve pogodbe 
o vlaganju, ki bi predvidevale 
dodatna vlaganja ali reinvesti- 

rane tuje osebe, je zvezni 
upravni organ, pristojen za za- 
deve energetike in industrije 
dolžan, da vodi evidenco v po- 
sebnem registru o že odobreni 
pogodbi. 

Spodbuda domačemu gospodarstvu za 

vključevanje v velike tranzitne tokove 

blaga    

• Carinske cone se lahko ustanovijo v lukah, rečnih pristaniščih in letališčih, kot 
tudi v blagovnih terminalih na kopnem, ki so odprti za mednarodni promet 
• Vsi deli carinske cone morajo biti med seboj prostorsko povezani in morajo 
predstavljati celoto 
• V coni je mogoče opravljati nakladanje, razkladanje, pripravljati blago za trg in 
proizvodnjo za izvoz na konvertibilno področje in to pod posebnimi pogoji za 
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa, ki so določeni s posebnim zakonom 

Delegatom v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ je bil poslan v 
obravnavo in sprejem Predlog 
za izdajo zakona o carinskih 
conah z osnutkom zakona (AS 
423). S tem zakonskim aktom 
je natančneje določen način 
ustanavljanja con, dejavnosti, 
ki se v njih lahko odvijajo, ca- 
rinski nadzor in kazenske do- 
ločbe. Posli v carinskih conah 
bodo omogočili večji izvoz bla- 
ga in storitev, povečan tranzit 
blaga, boljše izkoriščanje tran- 
sportnih in skladiščnih zmogl- 
jivosti, kar vse bo prispevalo k 
večjemu deviznemu prilivu. Že 
konec lanskega leta je Sku- 
pščina SFRJ na predlog Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je zadolžila Zveznemu izvršne- 
mu svetu, da pripravi osnutek 
zakona o prostih carinskih co- 
nah. Vendar je takrat ZIS me- 
nil, da je bolje, če je to gradivo 
zajeto v spremembah in dopol- 
nitvah Carinskega zakona o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino in je položaj carinskih con 
danes urejen s carinskim za- 
konom. 

VKLJUČEVANJE V 
MEDNARODNE 
TRANZITNE TOKOVE 

Institut »prostih con« doživ- 
lja v sodobnem svetu pomem- 
ben razvoj in so ocene, da bo 
do leta 1985 poslovanje teh 
con zajelo okrog 20 odstotkov 
svetovne trgovine. Jugoslavija 
ima kot pomorska, sredozem- 
ska in podonavska država 
komparativne prednosti pri 
transportu, ki pa na žalost niso 

dovolj izkoriščene, ker smo 
poslovanju na področju tran- 
sporta posvetili premalo po- 
zornosti. Za milijone ton tovo- 
ra za Avstrijo, Češkoslovaško, 
Madžarsko, pa tudi za južni del 
obeh Nemčij in Švico, se ne 
uporabljajo jadranske luke. 
Naše luke so v bistvu ostale 
luke za prekladanje in niti pri- 
bližno ne morejo realizirati vlo- 
ge, ki bi jo lahko imele pri tran- 
zitnem prometu tovora. Zato 
so ocene, da bi sprememba 
pravnega položaja carinskih 
con zagotovila, da se naše go- 
spodarstvo vključi v tranzitne 
blagovne tokove in izkoristi 
možnosti za uspešen prodor 
na naše trge. 

Jugoslavija ima velike mož- 
nosti, da poveča devizni priliv, 
če na ustrezen način izkoristi 
svoj zadovoljiv geografski in 
prometni položaj. Prek našega 
ozemlja vodijo veliki tranzitni 
tokovi blaga, za kar so potreb- 
ne določene storitve. To prav 
tako pomeni, da se s pogoji 
poslovanja carinskih con za- 
gotovi liberalnejši ekonomski 
položaj organizacij združene- 
ga dela, ki se ukvarjajo s storit- 
vami na mednarodnem trgu. 

Naše in tuje blago se danes 
skladišči blizu jugoslovanske 
meje v sosednih državah, zato 
bi bilo treba omogočiti, da se 
to blago skladišči in z njim po- 
sluje v naših prometnih voz- 
liščih, ker sicer po nepotreb- 
nem izgubljamo precejšnja de- 
vizna sredstva. 

Carinske cone bi prav tako 
morale omogočiti ustvarjanje 
zalog tujega blaga, da bi do- 

mače organizacije združenega 
dela lahko hitro in učinkovito 
nabavljale material za svoje 
potrebe, kot tudi za potrebe 
tujega trga. Carinske cone bi 
lahko služile tudi kot baza za 
nadaljnjo predelavo blaga iz 
držav v razvoju na jugoslovan- 
skem ozemlju, da bi bil od tu 
zagotovljen njihov plasma na 
trg evropskih držav. V carin- 
skih conah bi prav tako morali 
ustvariti pogoje za industrijsko 
proizvodnjo in oplemenjevanje 
blaga. 

POGOJI ZA 
USTANOVITEV IN 
POSLOVANJE CON 

V osnutku zakona je določe- 
no, da je carinska cona del ca- 
rinskega področja SFRJ, na 
katerem organizacije združe- 
nega dela opravljajo gospo- 
darske dejavnosti posebej za 
potrebe izvoza in tranzita bla- 
ga ter izvoza storitev pod po- 
sebnimi pogoji opravljanja zu- 
nanjetrgovinskega prometa, ki 
je določen z zakonom o po- 
sebnih pogojih opravljanja zu- 
nanjetrgovinskega prometa v 
carinskih conah. Carinska co- 
na se lahko ustanovi v morskih 
lukah, na javnih letališčih in v 
rečnih pristaniščih, odprtih za 
mednarodni javni promet, ter v 
blagovnih terminalih na glav- 

nih magistralnih cestah na 
kopnu, v katerih se opravlja 
promet blaga pri izvozu in 
tranzitu. 

Vsi deli carinske cone mora- 
jo biti med seboj prostorsko 
povezani in morajo biti celota. 
Področje cone mora biti ozna- 
čeno in ograjeno. 

Carinsko cono lahko usta- 
novi organizacija združenega 
dela, ki ima pravico za upora- 
bo luke, pristanišča ali blagov- 
nega terminala skupaj z drugi- 
mi organizacijami združnega 
dela, ki so za to gospodarsko 
zainteresirane. Svoje medse- 
bojne pravice in obveznosti 
glede ustanovitve, dela in pre- 
nehanja z delom carinske co- 
ne le-te uredijo s samouprav- 
nim sporazumom. 

V osnutku so določeni pogo- 
ji, ki jih mora cona izpolniti, da 
bi se lahko ustanovila. Gre za 
izpolnitev prostorskih, ener- 
getskih, kadrovskih in tehni- 
čnih pogojev za delo, kot tudi 
pogojev za delo varnostnih, 
nadzornih in upravnih služb. 

V carinski coni se sme raz- 
kladati, nakladati in prekladati 
neocarinjeno blago, ki se izva- 
ža, domače ocarinjeno in neo- 
carinjeno blago, ki je namenje- 
no za izvoz in običajno pri- 
pravljati neocarinjeno blago za 
trg, kot so sortiranje, zazna- 
movanje, pakiranje, egaliziran- 
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je, sestavljanje, razstavljanje in 
podobno. 

Poleg tega se lahko odvija 
industrijska proizvodnja blaga 
za izvoz na konvertibilno po- 
dročje, vključujoč tudi indu- 
strijsko oplemenjevanje, nato 
zunanjetrgovinsko posredo- 
vanje in zastopanje, preskrba 
ladij in drugih prevoznih sred- 
stev v mednarodnem prometu. 
V coni ni dovoljen promet bla- 
ga na drobno. 

Uporabnik carinske cone je 
lahko vsaka organizacija zdru- 
ženega dela, ki ima interes, da 
opravlja gospodarske dejavno- 
sti v carinski coni, če izpolnju- 

je pogoje, ki jih je določil usta- 
novitelj cone. 

UKREPI CARINSKEGA 
NADZORSTVA 

Osnutek zakona predpisuje 
tudi običajne ukrepe carinske- 
ga nadzorstva in temeljne do- 
ločbe o carinskem postopku o 
carinskih conah, ker gre za 
vprašanje poslovanja, ki se od- 
vija v okviru carinskega podro- 
čja SFRJ. Da bi omogočili ca- 
rinsko nadzorstvo mora usta- 
novitelj voditi posebno eviden- 
co. Nadzorstvo obsega kontro- 

lo evidence, preverjanje stanja 
blaga glede količine, vrste, ka- 
kovosti in vrednosti ter primer- 
janje tega stanja s podatki, na- 
vedenimi v evidenci ustanovi- 
telja cone in listinah, ki 
spremljajo blago. Če delavec 
carinarnice ugotovi nepravil- 
nosti, sestavi o ugotovljenih 
nepravilnostih poseben zapi- 
snik. 

Na območju carinske cone 
ne sme stanovati nihče, vštevši 
tudi osebe, ki so v njem stalno 
zaposlene, ali ki po naravi 
službe opravljajo kontrolno- 
upravne zadeve. V osnutku je 
prav tako točneje določeno, da 

je vstop v območje carinske 
cone dovoljen samo osebam, 
ki so v njej zaposlene ali ki 
vstopajo vanjo, da bi opravljale 
določena dela. Za njih upo- 
rablja carinarnica ukrepe ca- 
rinskega nadzorstva. 

Osnutek zakona vsebuje tu- 
di kazenske določbe za neizva- 
janje in kršenje. 

Osnutek prav tako predpisu- 
je, da so ustanovitelji obsto- 
ječih carinskih con dolžni, da 
poslovanje v njih uskladijo z 
določbami tega zakona v letu 
dni od dne ko začne veljati no- 
vi zakon. 
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