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NADALJEVANJE SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
5. aprila 1985
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so bile 6. marca
1985, se bodo nadaljevale v petek, 5. aprila 1985.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov k poročilu o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v
visokem šolstvu;
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju
z osnutkomn zakona:
- predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku;

- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1985.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala:
- poročilo o urejanju strokovnega naslova za diplomante
medicinskih fakultet;
- osnutek zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev
(Zbor občin obravnava osnutek zakona kot zainteresiran
zbor);
- osnutek zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki
Jugoslavije;
- osnutek odloka o predračunu prihodkov in odhodkov
deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije v letu 1985;
predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vlado Zveze
sovjetskih socialističnih republik o odobritvi kredita za delno
financiranje graditve druge faze Metalurškega kombinata
Smederevo v SFR Jugoslaviji;
- osnutek odloka o izdaji kovanega denarja za 20, 50 in
100 dinarjev.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu pri delu;
- osnutek zakona o spremembah zakona o plačilih v konvertibilnih devizah.
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Zbor občin ima na dnevnem redu še pobude, predloge in
vprašanja delegatov.
SKLIC SEJE SKUPŠČINE
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
27. marca 1985
skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na seji
27. marca 1985 enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije
obravnavala:
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidih;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
civilnih invalidih vojne.
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na
seji med drugim obravnavala tudi informacijo o ukrepih za
zavarovanje življenjske ravni prebivalcev z nižjimi prejemki,
izhodišča za samoupravni sporazum o uskladitvi planskih
elementov socialne politike za obdobje 1986-1990; predlog
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delu sklada za
nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in
dela invalidov ter poročilo o uresničevanju programa razvoja
zavodov za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb.

združenega dela: Akademije za glasbo v Ljubljani, Akademij
za likovno umetnost v Ljubljani, Akademije za gledališči
radio, film in televizijo v Ljubljani in Pedagoške akademije
Ljubljani.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- poročilo Narodne banke Slovenije za leto 1984;
- zaključni račun Narodne banke Slovenije za leto 1984
finančni načrt prihodkov in odhodkov Narodne banke Slov
nije za leto 1985.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma dru
benopolitičnih organizacij.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
6. marca 1985
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družb
nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije in deleg
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije so na sku
nem zasedanju 6. marca 1985 poslušali:
- uvodno besedo k poročilu o pripravah na uvajar
novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu,
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
17. aprila 1985
Seje Zbora združenegja dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za
sredo, 17. aprila 1985. Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor bodo obravnavali:
- predlog zakona o gozdovih;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o združevanju kmetov;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij);
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o kmetijskih zemljiščih;
-.poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
gospodarskih gibanjih v začetku leta 1985.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- analizo uresničevanja politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Sloveniji;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o preživninskem varstvu kmetov;
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
nekritih izgubah v organizacijah združenega dela po zaključnih računih za leto 1985 in o dosedanjih aktivnostih za
njihovo pokrivanje;
- osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1984;
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za izpopolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo, s predlogom zakona;
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji šoli
za socialne delavce v Ljubljani s predlogom zakona;
- osnutek odloka o obveznosti republik in avtonomnih
pokrajin za leto 1985, določenih z zakonom o sredstvih za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel
območje SR Črne gore v letu 1979;
- predlog naj bo Skupščina SR Slovenije udeleženka pri
sklepanju družbenega dogovora o elementih skupne politike
in o merilih za varstvo človekovega okolja (in prostorsko
ureditev);
- soglasje k statutom Visokošolskih temeljnih organizacij
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Zbor združenega dela:
Dane Milavec, Valerija Osterc, Mara Burkeljc, Prim
Južnič, Viktor Žakelj, Ivo Vuk, Franc Škof, Franc Zorko, Jo
Turnšek, Jordan Blaževič, Srečo Beričič, Stane Lamovše
Brane Kastelic, Vladimir Ščeglovski, Lojze Klemenčič, Ant
Trčko, Franjo Verdnik, Jože Kovač, Boris Krapež, Miro Jelf
kovič, Stanko Pavčič, Rozika Vrečar, Ivan Vukman, Fra
Ruparšek, Zdenka Mazij, Alenka Mišič, Rado Roter; Gr
Nagy, Ada Gorjup, Bernard Krivec, Vera Marcina-Segii
Franci Gerbec, Vilko Jelen.
Zbor občin:
dr. Hermin Vidoz, Peter Hedžet, Peter Habjan, Zve
Perlič, Boštjan Fabjan, Rudi Jelič - predsednik Zbora obi
Sabora SR Hrvatske, Anton Založnik, Deziderij Kelenc, Mir
Kambič, Franc Godec, Zvonko Pajnik, dr. Adolf Soster, S
fan Kadoič, Mira Frolov, Rihard Ovček, Borivoj Kovačič, IV
voj Samar, Vlado Šlamberger, Anton Ipavic, Albin Vengi
Rado Roter, Jelka Žekar, Jože Muc, Jernej Vrhunec, Bri
Korelič, Anka Tominšek, Ivan Roje, Franc Ambrož, Ra
Selišnik, Franc Blatnik, Kamilo Lasič, Peter Subic, dr. M
jeta Macarol-Hiti, Andrej Vidovič, Tomaž Banovec, Bori
Lasič, Rado Roter, dr. Jože Kunič, Miran Mejak.
Družbenopolitični zbor:
Miran Mejak, Lado Kocijan, Željko Cigler, Milisav Janko1
Silva Jereb, Ivanka Vrhovčak, Marija Pukl, Ciril Zlob
France Vreg, Bogdan Kavčič, Štefan Korošec, Vika Potoči
Božena Ostrovršnik, Franc Pivec, Viktor Zakelj, Igor Križm
Jože Šušmelj, Dino Pucer.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega del
posameznih okolišev in dejavnosti: Ljubljana-Moste-Pc
Lendava, Škofja Loka, Domžale, Ravne na Koroškem, Lj
Ijana-Šiška, Ljubljana-Vič-Rudnik in Svet za vprašanja
braževanja, znanost in kulturo Republiškega sveta Zveze
dikatov Slovenije;
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin in obcins
skupščin: Trbovlje, Maribor-Tabor, Žalec, Ljubljana-B
grad, Kranj, Celje, Ljubljana-mesto, Ljubljana-Moste-P<
Domžale, Koper, Ilirska Bistrica
jo je podal dr. Martin Zorič, član Izvršnega sveta Skupši
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za vzc
in izobraževanje ter telesno kulturo;
poročevs

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
tekočih gospodarskih gibanjih v začetku leta 1985, ki jo je
podal Janez Bohorič, podpredsednik Izvršnega sveta.
- Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor ter Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije so
odložili sklepanje o osnutku ugotovitev, stališč in sklepov k
poročilu o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu; o predlogu ugotovitev,
stališč in sklepov bodo zbori razpravljali v nadaljevanju
svojih sej, ki bodo predvidoma konec marca.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- ugotovitve, stališča in predloge ob obravnavi predloga
za izdajo zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije, z osnutkom zakona;
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije;
- predlog odloka o spremembah odloka o sestavi republiških komitejev.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojaških invalidih;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
civilnih invalidih vojne;
- osnutek samoupravnega sporazuma o sodelovanju in
izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in
delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju v
SR Sloveniji:
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije ob ob
obravnavi predlogov zakonov in osnutka samoupravnega
sporazuma sprejel stališča.
- predlog zakona o družbeni kontroli cen;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davkih občanov;
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in taks;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sanitarni inšpekciji;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o skladih skupnih rezerv z osnutkom zakona;
- predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v
letu 1985 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma;
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj SR
Slovenije v letu 1985;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma
med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in
vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji
industrijskih in drugih objektov v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika-

ciji mednarone konvencije o usklajevanju mejnih kontrol
blaga.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- predlog zakona o spremembi zakona o Narodni banki
Slovenije;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno
ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih organizacijah;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah' in
dopolnitvah carinskega zakona.
Zbor občin je sprejel tudi:
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov ob obravnavi
poročila o medsebojnem sodelovanju sosednjih občin SR
Slovenije in SR Hrvatske.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje; dolžnosti člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika tega komiteja je bil razrešen Marko
Kosin, Ivan Seničar pa je bil izvoljen za člana Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in imenovan za predsednika
► Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo; dolžnosti namestnika predsednika
tega komiteja je bil razrešen Jože Miklavc, za namestnika
predsednika Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo pa je bil imenovan Boštjan Zgonc;
- predlog odloka o imenovanju namestnice javnega
tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani; za namestnico
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je bila
imenovana Katja Urbanija-Kolenc;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Sodišča združenega
dela SR Slovenije; dolžnosti sodnika tega sodišča je bil
razrešen Janez Gruden.
Zbor občin je sprejel tudi;
- predlog odloka o razrešitvi jn izvolitvi člana Odbora za
urejanje prostora in varstvo okolja Zbora občin Skupščine
SR Slovenije; dolžnosti člana odboraie bil razrešen Zlatko
Šafarič, za člana odbora pa izvoljena Štefka Škerbenta.
Družbenopolitični zbor je sprejel tudi:
- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana skupine
delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju; dolžnosti člana skupine izmed delegatov
v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije je bila
razrešena Valerija Škerbec, za člana skupine pa je bila imenovana Vika Potočnik.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še sklep o
imenovanju Petra Toša, člana Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednika Republiškega komiteja za dela (za
člana) in Borisa Lipužiča, člana Predsedstva Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije (za namestnika člana) v
Odbor podpisnikov družbenega dogovora o temeljih skupne
politike za področju zaposlovanja in njenem uresničevanju v
SFR Jugoslaviji.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PREDLOGI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije z osnutkom
zakona
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 6. marca 1985 obravnavala predlog za izdajo
zakona o temeljih sistema družbenega
poročevalec

planiranja in o družbenem planu Jugoslavije z osnutkom zakona in v skladu z
255., 256. in 423. členom poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
PREDLOGE
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
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je predlog za izdajo zakona predložen v
skladu z nalogo iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, po kateri je
potrebno določneje opredeliti in razdelati ustavne zasnove samoupravnega družbenega planiranja, dograditi in izboljšati
sistem planiranja in poenostaviti postopke, ne da bi ga vsebinsko menjali ali
okrnili v njegovih temeljnih funkcijah.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da m
so z vidika ustave SFRJ, zakona o združenem delu, zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu, nekatere predložene rešitve v predlogu za izdajo zakona
nedosledno in neustrezno razdelane. V
predloženem predlogu za izdajo zakona
so premalo določno opredeljena izhodišča in temeljni elementi sistema planiranja.
Ob tem pa skupščina poudarja, da so
med predlogom za izdajo zakona in
osnutkom zakona nekatere bistvene vsebinske razlike, saj osnutek zakona
ustrezno ne razdela vseh pozitivnih načel
iz predloga za izdajo zakona. Osnutek
zakona sploh ne ali pa premalo jasno in
dorečeno razdeluje naslednje: dohodek
kot temeljno kategorijo planiranja; vlogo
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih ljudi ter občanov
v drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih v sistemu kot osnovnih nosilcev družbenega planiranja; vlogo in pomen samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov v procesu planiranja; vlogo občin, avtonomnih pokrajin
in republik v sistemu družbenega planiranja; vlogo smernic Skupščine SFRJ za
pripravo planov vseh samoupravnih organizacij in skupnosti in določanje skupnih interesov in razvojnih ciljev organizacij združenega dela, ki sestavljajo tehnološko enoten sistem (PTT, železnica,
elektrogospodarstvo).
Zaradi tega se predlog za izdajo zakona z osnutkom odmika od zahteve, postavljene v dokumentih dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije in
usmeritev zveznih družbenih svetov, ki
je, da je sistem samoupravnega družbenega planiranja potrebno izpopolniti in
poenostaviti, vendar na temeljih sistema
zasnovanega v ustavi in zakonu o združenem delu.
Skupščina meni, da mora predlog za
izdajo z osnutkom zakona nedvomno
opredeliti subjekte planiranja. Subjekti
družbenega planfranja so po 69. členu
ustave SFRJ lahko le delavci, delovni ljudje in občani v temeljnih organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih. Na teh osnovah
je potrebno graditi sistem samoupravnega družbenega planiranja.
Skupščina poudarja, da je dohodek v
zakonu prikazan preveč kot delitvena kategorija, premalo pa kot temeljni motiv
gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Jasnejša opredelitev aktivnosti za ustvarjanje dohodka kot motiva planiranja lahko
in mora v planiranje vnesti večje spoštovanje ekonomskih zakonitosti in vlogo
trga ter tako prispevati k racionalnejši
uporabi družbenih sredstev na osnovi
delitve dela samoupravnega povezovanja
in združevanja sredstev s ciljem poveče-

vanja tržno in dohodkovno zanimive proizvodnje in večje družbene produktivnosti.
Skupščina poudarja izjemen pomen
dohodkovnega povezovanja organizacij
združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu. To povezovanje, skupno planiranje in prevzemanje obveznosti na
podlagi samoupravnih sporazumov bi
moralo biti pospeševano s strani družbenopolitičnih skupnosti.
Skupščina SR Slovenije poudarja, da
je v sistemu družbenega planiranja upravičeno poudarjena vloga delovne organizacije, saj je to reprodukcijsko poslovna
celota, preko katere se delo delavcev v
temeljnih oranizacijah združenega dela
uveljavlja na trgu. Pri krepitvi vloge delovne organizacije pa se ne more oslabiti
ustavna vloga temeljne organizacije
združenega dela, ki je osnovna oblika
združenega dela, v kateri delavci uresničujejo svoje neodtujljive pravice in izpolnjujejo svoje obveznosti. (Temeljna
načela ustave SFRJ ter 14. in 17. člen
ustave SFRJ). Zaradi tega je nujno v sistemu družbenega planiranja tako vlogo
temeljne organizacije združenega dela
ohraniti, vlogo delovne orgazacije pa
okrepiti z jasnejšo razmejitvijo vsebine
planov temeljnih organizacij združenega
dela, delovnih organizacij ter sestavljenih organizacij združenega dela.
Samoupravno družbeno planiranje,
kot je opredeljeno v ustavi SFRJ, ne dovoljuje hierarhičnega odnosa med plani
različnih subjektov planiranja. Z družbenimi plani družbnenopolitičnih skupnosti
ni mogoče nalagati posebnih obveznosti
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim brez njihove privolitve v postopku samoupravnega sporazumevanja
in dogovarjanja (72. člen ustave SFRJ).
Na ta način nosilci planiranja planirajo v
okviru svojih ustavnih pravic, obveznosti
in odgovornosti, kar omogoča, da prevzemajo posamezne organizacije in
skupnosti ter družbenopolitične skupnosti konkretne obveznosti za uresničevanje skupnih interesov in ciljev. To omogoča, da te obveznosti temeljijo na ekonomskem interesu ustreznih organizacij
in skupnosti, hkrati pa krepijo temeljni
družbenoekonomski odnos in delavci v
temeljnih organizacijah združenega dela
dejansko odločajo o celoti dohodka. Zaradi tega je potrebno, da se v zakonu,
samoupravnim sporazumom in dogovorom da tako vlogo in mesto, da bo popolnoma jasno, da subjekti planiranja preko
teh oblik prevzemajo obveznosti za uresničitev s planom zastavljenih razvojnih
ciljev. Medsebojno usklajevanje planov
je pogoj za njihovo večjo realnost, zato ni
mogoče iz sistema družbenega planiranja izločiti načel sočasnega in kontinuiranega planiranja.
Skupščina meni, da mora zakon izhajati iz načela, da narodi in narodnosti v
republikah in avtonomnih pokrajinah, organizirani v združenem delu in v družbenopolitičnih skupnostih, svobodno odločajo o svojem delu, rezultatih dela in
naravnih bogastvih v skladu s svojimi
pravicami in dolžnostmi, izhajajoč iz tega, da so enakopravnost narodov in na-

rodnosti oziroma republik in avtonomnih
pokrajin, njihovo medsebojno sodelovanje, vsestranska vzajemna pomoč jn solidarnost pri zagotavljanju skupnih interesov in obvladovanje težav pogoj za njihov
svoboden in vsestranski razvoj ter za krepitev njihove skupne odgovornosti za
razvoj Jugoslavije kot celote.
Skupščina meni, da je potrebno v zakonu opredeliti sočasnost planiranja
vključno s pripravo smernic za oblikovanje družbenih planov vseh družbenopolitičnih skupnosti. Vsebino smernic za pripravo družbenega plana Jugoslavije je
treba uskladiti z 257. členom ustave
SFRJ. Pri tem pa je treba upoštevati, da
smernice ne morejo nadomestiti dogovora o temeljih plana. Smernice, kijih sprejema Skupščina SFR Jugoslavije naj vsebujejo skupna izhodišča, usmeritve, cilje
in okvire skupne ekonomske politike za
plansko obdobje.
Pri dograjevanju zakonskih rešitev o
velikih tehnoloških sistemih je treba izhajati iz celovite ocene specifičnega položaja teh sistemov v .okviru družbene reprodukcije. Hkrati pa je treba zagotoviti
samoupravno usklajevanje planov teh
dejavnosti v skupnostih na ravni federacije in na tej osnovi samoupravno združevati delo in sredstva za uresničevanje
skupnih nalog. To bi bilo tudi v skladu z
odgovornostjo republik in avtonomnih
pokrajin na tem področju in hkrati osnova za nadaljnjo izgradnjo tehnično kompatibilnih velikih tehnoloških sistemov.
Skupščina meni, da ni sporna obveznost
usklajevanja planskih aktov v tehnoloških sistemih, vendar je potrebno v zakonu mnogo določneje predvideti obvezno
sporazumevanje; hkrati pa tak postopek
sprejemanja teh aktov, ki bo zagotavljal
neodtujljive pravice delavcev v temeljnih
organizacijah združenega dela in vlogo
uporabnikov v samoupravnih interesnih
skupnostih.
■
Skupščina meni, da bi bilo potrebno
pri določevanju kriterijev za razporejanje
dohodka in čistega dohodka upoštevati
vsaj štiri kazalce za izkazovanje rezultatov dela in poslovanja delavcev. Poleg
dveh navedenih kazalcev še dohodek na
zaposlenega delavca in dohodek na poprečno uporabljena sredstva. Uporabljati
bi bilo potrebno tudi druge kazalce iz
zakona o združenem delu.
Dolgoročni družbeni plani morajo biti
na ravni federacije in republik ter pokrajin opredeljeni kot razvojne usmeritve in
podlaga za dohodkovno povezovanje na
enotnem jugoslovanskem tržišču; pri
tem bi morali dolgoročne razvojne usmeritve sprejeti tudi v velikih sistemih, sestavljenih organizacijah združenega dela
in delovnih organizacijah, da bo omogočeno realno srednjeročno in letno planiranje, medtem ko bi morali dolgoročni
plani občine vsebovati predvsem naloge
v gospodarjenju s prostorom, stanovanjsko-komunalnem gospodarstvu, osnovnem izobraževanju in osnovnem zdravstvenem varstvu.
Pri opredeljevanju vsebinskih sestavin
planskih aktov različnih nosilcev družbenega planiranja je potrebno bolj določno
vključiti skrb za varstvo okolja ter smotrporočevalec

no uporabo razpoložljivih naravnih virov
in surovin.
Skupščina poudarja, da je treba za
učinkovito uresničevanje sistema družbenega planiranja čimprej pripraviti okvire skupne metodologije, ki bo zagotavljala realnost in racionalnost planiranja ter
uveljavljanje motiviranosti za dosego
čimvečjega dohodka.
Konkretno je potrebno opredeliti odgovornost zato, da organizacija združenega dela ima plan in ga izvaja. Pri tem je
potrebno razmejiti odgovornost poslovodnih, strokovnih in samoupravnih organov.
Skupščina meni, da je potrebno v zakonu ustrezno opredeliti planiranje o
bankah in drugih finančnih organizacijah
v sistemu družbenega planiranja, da bi
tudi s tem zagotovili interesno združevanje sredstev in večjo realnost ter celovitost planov.
Skupščina sodi, da je potrebno v zakonu opredeliti tudi mesto in naloge sindikata in socialistične zveze v pripravi,
sprejemanju in uresničevanju planov.
Po mnenju skupščine vloga letnih razvojnih resolucij ni odgovarjajoče opredeljena, saj bi morala resolucija vsebovati
samo naloge in ukrepe ekonomske politike, s katerimi se uresničuje srednjeročni
plan. Če pa je potrebno menjati družbeni
plan, mora zakon predvideti druge mehanizme za spremembo oziroma dopolnitev
planov, predvsem z uveljavitvijo instituta
kontinuiranega planiranja.
Poleg navedenega Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da vsi postopki pripravljanja planskih dokumetov že potekajo
po veljavni zakonodaji in jih je potrebno
pospešeno nadaljevati. Določbe novega
zakona pa je treba uveljaviti v procesu
kontinuiranega planiranja.
II.
Izhajajoč iz teh ugotovitev Skupščina
SR Slovenije predlaga, da se v osnutku
zakona opredeli zlasti:
1. člen:
V njem je potrebno določiti, da so po
69. členu ustave SFRJ subjekti planiranja
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni ljudje v
samoupravnih interesnih skupnostih,
krajevnih skupnostih in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
družbenopolitičnih skupnostih.
4. člen:
V skladu z načelno pripombo, skupščina meni, da dogovor o temeljih plana ne
more biti fakultativen, ampak je obvezna
podlaga za sprejem družbenega plana
družbenopolitične skupnosti.
5. člen:
V 5. ali posebnem členu naj se opredeli
okvirno vsebino planov družbenopolitičnih skupnosti zato, da bi razdelali ustavne pravice vsake od njih in s tem zagotovili celovitost planiranja družbene reprodukcije v pogojih tržnoplanskega gospodarstva in specifično vlogo republik in
avtonomnih pokrajin.
7. člen:
V drugem odstavku je potrebno glede
poročevalec

na specifičnost vsebine družbenega plana Jugoslavije ta plan posebej opredeliti
v skladu z 257. členom ustave SFRJ.
Opredeliti je potrebno, da dolgoročne
plane sprejemajo poleg federacije, republik in avtonomnih pokrajin tudi občine
ter da morajo reprodukcijsko, dohodkovno ali drugače povezane organizacije
združenega dela pripravljati dolgoročne
programe razvoja.
10. in 11. člen:
Upoštevati je potrebno načelno pripombo,, ki se nanaša na smernice.
12., 13. in 14. člen:
Ustrezno je potrebno razdelati vlogo,
pomen ter odgovornost znanosti, stroke
in informacijskega sistema za proces planiranja ter osnovnih elementov skupne
metodologije planiranja in informacijskega sistema za planiranje. Pri tem je treba
omogočiti specifičnosti metodologij za
planiranje v združenem delu.
15. člen:
Vloga Gospodarske zbornice je opredeljena že v 50. členu ustave SFRJ, zato
bi bila naloga tega zakona le, da opredeli
njeno vlogo v procesu planiranja v združenem delu. V zakon bi bilo treba vgraditi
tudi določbo, ki bi preprečevala monopolno sporazumevanje.
16., 17., 18. in 19. člen:
Skupne temelje plana je potrebno povezati s samoupravnim sporazumom o
združitvi v delovno organizacijo ter na
podlagi v tem sporazumu opredeljenih
skupnih interesov opredeliti vsebino
skupnih temeljev, ki morajo vsebovati le
tiste skupne elemente, ki zagotavljajo
učinkovito delovanje poslovnega sistema.
19. člen:
Treba je določiti takšno vsebino skupnih temeljev, ki imajo podlago v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo, opredeljeno kot skupni
interes. Skupnih temeljev planov ni mogoče sprejemati s preglasovanjem. Kolikor pa bi v praksi le prišlo do situacije, da
posamezna temeljna organizacija oziroma njeni delavci ne bi sprejeli temeljev
plana in bi bila s tem bistveno ogrožena
uresničitev pri določenih skupnih interesov in ciljev ter enakopravnost delavcev
pri delu in pri ustvarjanju dohodka, bi
bilo možno proti taki temeljni organizaciji nastopiti z ukrepi, ki jih določa zakon,
med drugim, kolikor so podani pogoji
tudi z izločitvijo take temeljne organizacije iz delovne organizacije. Možen bi bil
tudi ukrep družbenega varstva ali sprožitev spora pred sodiščem združenega
dela.
22. člen:
Neinstitucionalne oblike povezanosti
naj bi prek delegatov organizacij združenega dela v skupščini skupnosti namesto
skupnih planov sprejemale samoupravne
sporazume o skupnih temeljih planov.

23. člen:
Upoštevati je treba načelno pripombo,
ki se nanaša na velike tehnične sisteme.
25. in 26. člen:
Planiranje v samoupravnih interesnih
skupnostih je v osnutku zakona nedorečeno. Zato bi morali poenostaviti sistem planiranja na tem področju in zagotoviti nadaljnjo krepitev vloge samoupravnih interesnih skupnosti kot mesta
sporazumevanja med izvajalci in uporabniki. Zadostovalo bi, da skupščina samoupravne interesne skupnosti določi
skupne temelje planov, ki jih sprejemajo
uporabniki in izvajalci.
32. člen:
Osnova za sprejemanje srednjeročnih
družbenih planov družbenopolitičnih
skupnosti ne morejo biti le dolgoročni
družbeni plan in smernice za pripravo
srednjeročnih planov, temveč tudi z dogovori in sporazumi usklajeni skupni interesi nosilcev planiranja v posameznih
družbenopolitičnih skupnostih od občine do federacije.
33. in 35. člen:
Določbe teh členov je potrebno uskladiti z načelno pripombo, ki se nanaša na
ustavne pravice republik, pokrajin in
občin.
43. člen:
V družbeni plan Jugoslavije se veliki
sistemi iz 23. člena vključijo lahko le, če
so sprejeli obveznosti z dogovorom zaradi uresničevanja skupne ekonomske politike po 257. členu ustave SFRJ.
44. člen:
Vsebino tega člena je treba uskladiti z
načelno pripombo o položaju republik in
avtonomnih pokrajin v okviru določanja
izhodišč za pripravo družbenega plana
Jugoslavije, ki mora izhajati iz dogovorov
o temeljih plana republik in avtonomnih
pokrajin.
47. člen:
Ta člen je nepotreben, ker način sprejemanja družbenega plana Jugoslavije
ureja že ustava.
51. člen:
Iz vsebine tega člena izhaja, da gre v
konkretnem primeru dejansko za spremembo družbenega plana Jugoslavije,
zato tega ni mogoče spreminjati z resolucijo, ki je letni izvedbeni planski akt, ampak le s spremembo družbenega plana
Jugdslavije, ki pa se lahko spremeni le
pod pogoji in na način, ki velja za sprejem družbenega plana Jugoslavije.
Končne določbe:
V zakonu je treba dodati prehodne
določbe o uveljavitvi novega zakona v
skladu z načelnimi pripombami.
5

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o medsebojnem
sodelovanju sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvatske
Zbor občin Skupščine Socialistične
republike Slovenije je na 45. seji dne 6.
marca 1985 obravnaval poročilo o medsebojnem sodelovanju sosednjih občin
SR Slovenije in SR Hrvatske in na podlagi 255. člena poslovnika Skupščin Socialistične republike Slovenije sprejel
naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
l.
1. Sodelovanje sosednjih občin SR
Slovenije in SR Hrvatske, ki se uresničuje
v različnih oblikah gospodarskega sodelovanja in zadovoljevanja potreb njihovih
prebivalcev, se ocenjuje kot zelo dobro
in uspešno. Ne glede na to pa je potrebno temu sodelovanju dati nove spodbude
za nadaljnji razvoj medsebojnih odnosov
na podlagi dolgoročnih razvojnih programov obeh republik in sosednjih občin ter
odpravljati vse tisto, kar ovira razvoj tega
sodelovanja.
2. Pri sodelovanju na področju kmetijstva in gozdarstva še vedno prevladujejo
kupoprodajni odnosi v menjavi surovin in
polizdelkov. Zato je potrebno to obliko
sodelovanja nadomestiti z novimi višjimi
oblikami sodelovanja organizacij združenega dela ne samo pri medsebojni preskrbi s surovinami in polizdelki, ampak
na podlagi skupnih vlaganj v razvojne
programe, za katere obstajajo medsebojni interesi in družbena upravičenost. Poslovno sodelovanje in razvoj je potrebno
zasnovati na obstoječih in bodočih predelovalnih zmogljivostih SR Slovenije in
SR Hrvatske s skupnim načrtovanjem, da
bi se tako izognili podvajanju zmogljivosti, zagotovili oskrbo s surovinami, in
ustvarili pogoje za večje možnosti zaposlovanja delavcev na teh območjih.
Na področju poljedelske in živinorejske proizvodnje mora nadaljnje sodelovanje temeljiti na skupnih vlaganjih na
podlagi samoupravnih sporazumov organizacij združenega dela o trajnem poslovnem sodelovanju in na dohodkovnih
načelih.
V obeh republikah je potrebno uskladiti delovanje sistema obrambe pred točo,
pri tem pa še posebej zagotoviti pravočasno medsebojno obveščanje hidrometeoroloških zavodov obeh republik.
Prav tako je potrebno skupaj razreševati probleme odkupa kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz neusklajenih cen in
različnih ukrepov za pospeševanje v
obeh republikah.
Na področju ribištva se odnosi in sodelovanje med SR Hrvatsko in SR Slovenijo
razvijajo ugodno in jih je treba še naprej
pospeševati, zlasti še na področju marikulture in zagotavljanja surovin za predelovalne zmogljivosti. Za ribolov v obmejnih vodah je treba uvesti enak režim gospodarjenja in upravljanja ter je zaradi
tega treba uskladiti republiške predpise.
Glede prodaje vin individualnih proizva6

jalcev se pojavljajo precejšnji problemi,
ki izvirajo iz razlik v republiških predpisih; zato je potrebno medsebojno uskladiti pogoje prodaje vin individualnih proizvajalcev.
3. Na področju prometa je ocenjeno,
da je sodelovanje v dejavnostih železniškega in pomorskega prometa ter telekomunikacij zadovoljivo in da na tem področju ni pomembnih nerešenih vprašanj.
Ceste, ki po svoji vsebini predstavljajo
bistven pogoj dela in razvoja združenega
dela in družbe v celoti, so v veliki meri
med seboj sporazumno usklajene glede
razvrščanja in kategorizacije, vzdrževanja, označevanja s prometno signalizacijo in uporabe. Vendar pa pri določenem
številu cestnih smeri še vedno obstajajo
nekatere neenotne rešitve glede posameznih elementov, zato je potrebno uskladiti cestno mrežo v celoti v zvezi z
vsemi elementi.
Cestni promet, posebej še prevoz v javnem cestnem prometu, je različno urejen
v SR Sloveniji in SR Hrvatski; različne so
zlasti rešitve glede preventivnih pregledov motornih in priklopnih vozil, strokovne opreme in preverjanja strokovne sposobnosti voznikov, prevozov, ki jih opravljajo občani v javnem prevozu stvari, usklajevanja voznih redov v linijskem cestnem prevozu, usklajevanja železniških in
še posebej delavskih vlakov in avtobusnih linij, odpiranja novih avtobusnih linij, prijavljanja avtoprevoznikov iz SR Hrvatske v SR Sloveniji, družbenih dajatev
avtoprevoznikov itd.
Zaradi tega je del občanov, posebej
tistih, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, zaprosil za dovoljenje za delo v
SR Sloveniji. Tako ima del davčnih zavezancev samo fiktivno prebivališče v občini v kateri so dobili obrtno dovoljenje, v
resnici pa opravljajo dejavnost oziroma
imajo dejansko prebivališče na območju
druge občine oziroma republike. Za razreševanje problema selitve davčnih zavezancev iz ene republike v drugo, je
zato nujno opraviti usklajevanje vseh zakonskih predpisov, ki so vzrok teh pojavov.
Sodelovanje med lukama Reka in Koper na področju tranzitnega prometa, tehnologije in pretovarjanja blaga je ocenjeno kot zadovoljivo. Vendar je treba pri
nadaljnjem razvoju zaradi izgrajenih
vzporednih zmogljivosti posvetiti posebno pozornost usklajevanja dolgoročnih
in srednjeročnih razvojnih planov s ciljem doseganja večje skupne družbene
racionalnosti in učinkovitosti pri uporabi
družbenih sredstev, kot tudi za usklajen
nastop na tujih tržiščih.
4. Na področju vodnega gospodarstva
je sodelovanje ocenjeno kot dobro in
konstruktino. Organizirano je na dolgoročni podlagi, izvaja pa se na rekah Savi,
Dravi, Muri, Kolpi, Sotii in njihovih pritokih ter Jadranskemu morju.
V obeh republikah je bil izgrajen
osnovni sistem obrambe pred poplavami

na vseh pomembnejših vodotokih po usklajenih projektih; pa tudi obramba pred
poplavami se izvaja na podlagi usklajenih načrtov. Treba pa je nadaljevati z
aktivnostmi za izgradnjo vodnogospodarskih objektov na Savi, Dravi, Muri in
Kolpi, s čimer se bo istočasno doseglo
energetsko izkoriščanje, urejanje kmetijskih zemljišč, plovba, preskrba z vodo,
itd.
Na področju oskrbe s pitno vodo, še
zlasti pri skupni gradnji in napeljavi vodovodov, je potrebno zagotoviti še tesnejše sodelovanje obmejnih občin pri nadaljnjem izkoriščanju vodnih virov, dolgoročnem planiranju in nadaljnjih skupnih
vlaganjih.
Onesnaževanje voda predstavlja zelo
resen problem (Sava, Drava, Mura in Jadransko morje), zato je zaradi zboljševanja kakovosti vode nujno treba nadaljevati z gradnjo naprav za čiščenje odpadnih voda pri čemer je treba dati prednost izboljšanju kakovosti vode Save zaradi zaščite črpališča mesta Zagreba in
zagotavljanja normalnega dela JE Krško
in JE Prevlaka.
5. Na področju energetike je treba pospešiti sodelovanje in aktivnosti pri gradnji JE Prevlaka, pri reševanju razlike v
napetostnih nivojih omrežja (Slovenija 20
KV, SRH pa 30 KV), pri izgradnji novih
plinovodov, pri raziskovalnih delih za izkoriščanje premoga (črnega in lignita)
ter pri izdelavi projekta_ za energetsko
izkoriščanje vodnih potencialov na vodotokih Mure, Drave in Save.
6. Ocenjeno je, da na tem območju
obstajajo velike možnosti za razvoj turizma. Kljub temu obmejne občine SR Slovenije in SR Hrvatske, razen tistih ob
morski obali, ne sodelujejo dovolj pri usklajevanju razvojnih programov za to
področje. Velike možnosti za takšno sodelovanje obstajajo predvsem na območjih Medjimurja in Pomurja, obeh spominskih parkov: Trebče-Kumrovec in
Žumberak—Gorjanci, doline Kolpe, ter
območja Postojne, Snežnika in Lipice z
Opatijo oziroma Kvarnerjem in Istro.
Občine s tega območja morajo nadaljevati sodelovanje za vzpostavitev skupnega informacijskega sistema in skupnega
programiranja celovite turistične ponudbe.
7. Na področju vzgoje in izobraževanja
je medobčinsko sodelovanje ocenjeno
kot precej dobro in uspešno. Probleme,
ki se pojavljajo pri tem pa, rešujejo skrbno in na zadovoljiv način občine same.
Sodelovanje obmejnih občin na področju zdravstvenega varstva občanov je
precej razvito. Občani so deležni zdravstvenega varstva na obeh straneh meje v
najbližjih zdravstvenih domovih in njihovih enotah. Podobno je na področju bolnišničnega zdravljenja, kjer obstajajo
uspešni primeri skupnega financiranja
gradnje in modernizacije bolnišničnih
zmogljivosti (občine Buje in obalne občine za bolnišnico v Izoli).
poročevalec

8. V občinah, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, je
potrebno dosledneje uresničevati njihove posebne pravice, enotneje urejati njihov položaj in zagotavljati sredstva za
delovanje njihovih samoupravnih skupnosti. Cimpreje in dokončno naj se razreši problem vidljivosti TZV Koper-Capodistria za celotno območje, kjer živijo
pripadniki italijanske narodnosti.
II.
1. Zbor priporoča vsem skupščinam
občin, posebej pa občinam v obmejnem
delu SR Hrvatske in SR Slovenije, da pri
sprejemanju svojih načrtov za obdobje
1986-1990 s skupnim planiranjem usklajujejo tudi razvoj obmejnih občin, upoštevajoč potrebne zmogljivosti, oskrbo s
surovinami in pogoje za večje zaposlovanje delovne sile ne glede na republiške
meje ter z ukrepi ekonomske politike
spodbujajo vse oblike medobčinskega

sodelovanja.
2. Zbor priporoča samoupravnim interesnim skupnostim, da razvijajo in pospešujejo sodelovanje pri reševanju
vprašanj, ki so v skupnem interesu sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvatske.
3. Zbor priporoča organizacijam združenega dela, da razvijajo in pospešujejo
poslovno-tehnično sodelovanje z združevanjem dela in sredstev na dohodkovni
podlagi s skupnimi razvojnimi programi
za katere obstajajo medsebojni interesi
in družbena upravičenost. Pri uresničevanju te naloge naj sodelujeta gospodarski zbornici SR Hrvatske in SR Slovenije,
kot tudi medobčinske zbornice s tega
območja.
ill.
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in pristojni upravni organi naj proučijo
razlike v zakonski ureditvi obeh republik,

kot tudi razlike v razvojnih programih ter
ob spreminjanju posameznih predpisov
predložijo tudi ustrezne predloge za
spremembe in dopolnitve, s katerimi se
bodo zmanjšale in odpravile nepotrebne
razlike in s tem omogočilo boljše in
uspešnejše sodelovanje občin na obmejnem območju. Pri tem naj še posebej
proučijo stališča, predloge in pobude delovnih teles zbora skupin delegatov in iz
razprav delegatov na seji zbora. Pri pripravi novih predpisov pa naj upravni organi opravijo predhodna usklajevanja s
pristojnimi upravnimi organi druge republike.
2. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
nalaga vsem nosilcem, navedenim v poročilu, da pri svojem delu, še zlasti pri
pripravi planskih aktov za naslednje
srednjeročno obdobje, upoštevajo usmeritve, ki izhajajo iz poročila, posebej pa
naj proučijo in uskladijo konkretne predloge, ki so navedeni po posameznih področjih v poročilu.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
POROČILO
Odbora za finance Zbora združenega dlela in Odbora za finance Zbora občin
Skupščine SR Slovenije k poročilu o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po
uveljavitvi ukrepov z odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva.
Odbora za finance Zbora združenega
dela in Zbora občin sta na skupni seji dne
12. marca 1985 obravnavala poročilo o
izvajanju programa ukrepov in aktivnosti
po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen
in finančno konsolidacijo gospodarstva.
Odbora ugotavljata, da je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravil predloženo gradivo v skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije, sprejetim ob obravnavi programa ukrepov in aktivnosti po
uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in
finančno konsolidacijo gospodarstva. Po
uvodni obrazložitvi predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so člani
odbora poudarili, da je poročilo dobro,
saj daje vpogled v potek aktivnosti ter
dosledno in pregledno prikazuje kako so
bile posamezne naloge opredeljene v
programu tudi realizirane.
V nadaljevanju so člani odbora opozorili, da so bili v izvajanje programa vloženi napori, saj je bila večina nalog opredeljenih v programu korektno izpeljanih,
tako da so bili doseženi pozitivni rezultati
pri zmanjševanju materialnih obveznosti
gospodarstva. Tudi v primerjavi z ostalimi republikami in AP je Slovenija dosledno realizirala svoje obveznosti, medtem
ko tega za ostale republike ne bi mogli
trditi.
Ker je predloženo poročilo pripravlje-
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no le na osnovi devetmesečnih podatkov
v poslovanju ga bo potrebno dopolniti,
ko bodo znani dokončni rezultati poslovanja v letu 1984.
V podrobni obravnavi so člani odborov
opozorili na naslednje:
Glede na to, da ostanka čistega dohodka, ki naj bi ga namenili za pokrivanje
tekočega primanjkljaja obratnih sredstev
v organizacijah združenega dela ne bo
dovolj, se postavlja vprašanje ali so realne možnosti, da bi primanjkljaj izkazovalo manjše število organizacij združenega
dela kot je navedeno v poročilu.
Kljub doseženim pozitivnim rezultatom
na posameznih področjih pa se ob naraščajoči inflaciji postavlja vprašanje in
bojazen, da se zaradi nepravočasne odprave žarišč inflacije ne bi razvrednotili
doseženi pozitivni rezultati. Po drugi
strani pa po mnenju razpravljalcev na
dosežene pozitivne učinke negativno
vplivajo tudi vse večje povečevanje administrativnih opravil, kakor tudi povečanje
števila obrazcev, ki jih morajo organizacije združenega dela pripravljati za številne subjekte.
V zvezi z ugotovitvijo, da so spremembe zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev prinesle tudi
poenostavitev finančnega poslovanja v
organizacijah združenega dela, delegati

niso v celoti soglašali, saj so sprememembe zakona pri organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo z zunanjo trgovino prinesle dodatne obremenitve (tako
stroškovne kot tudi časovne) pri izdajanju garancij.
Delegati so tudi postavili vprašanje aH
je izvršena konvencija kratkoročnih kreditov iz primarne emisije v dolgoročne
kredite prinesla pomembne ekonomske
rezultate.
Ob koncu razprave so člani odborov
poudarili, da je potrebno tudi v prihodnje
z vso resnostjo nadaljevati izvajanje programa v smeri nadaljnje racionalizacije
gospodarstva, ter vložiti napore v direktno zmanjševanje nekaterih davkov, kar bi
tudi pripomoglo h krepitvi materialne
osnove.
Pri sprejemanju novih predpisov pa je
potrebno upoštevati, da s sprejemom ne
povzročamo dodatnih stroškov poslovanja.
Zato bi bilo po mnenju delegatov potrebno hkrati z novim predpisom zahtevati tudi navodilo za izvajanje, kakor tudi
oceno stroškov, ki bodo nastali z izvajanjem.
Predloženo poročilo naj se obravnava
hkrati z obravnavo poročila o tekočih gospodarskih gibanjih, kakor tudi poročila
o izgubah v letu 1984.

7

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POROČILO
o izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo
gospodarstva
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 54. seji dne 28.
2. 1985 obravnaval:
- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA UKREPOV IN
AKTIVNOSTI PO UVELJAVITVI UKREPOV ZA ODMRZNITEV CEN IN FINANČNO KONSOLIDACIJO GOSPODARSTVA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Program ukrepov in aktivisti po uveljavitvi ukrepov za
odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva je
Izršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel v juniju mesecu leta
1984. Program so vsestransko podprli vsi družbenopolitični
dejavniki.
Ob obravnavi programa je Skupščina SR Slovenije zadolžila
Izvršni svet, da jo tekoče obvešča o uresničevanju tega programa, še zlasti pa o razbremenjevanju gospodarstva materialnih in nekaterih drugih obveznosti.
V nadaljevanju je podano poročilo o uresničevanju sprejetega programa, s posebnim poudarkom na realizaciji zmanjševanja materialnih obveznosti gospodarstva.
I. Uresničevanje ukrepov, aktivnosti in
nalog na področju cen
1. S sprejetjem ukrepov za odmrznitev cen konec aprila
1984 so bili ustvarjeni pogoji na osnovi katerih so organizacije
združenega dela za nekatere proizvode in storitve začele
samostojno oblikovati cene, pristojne skupnosti za cene pa le
obveščale o izvršenih ali predvidenih spremembah cen v
skladu z določenimi režimi družbene kontrole cen. Na ta
način se je začel proces postopnega zmanjševanja administriranja na področju cen. V drugem polletju 1984 so bile sprejete
dopolnitve predpisov o oblikovanju cen in družbeni kontroli
cen tako, da od septembra 1984 dalje organizacije združenega dela samostojno oblikujejo cene, brez obveznosti predhodnega pošiljanja obvestil pristojnim skupnostim za cene,
že kar za okoli 55% vrednosti industrijske proizvodnje.
V obdobju po odmrznitvi cen so vzporedno potekale priprave za sprejem novega zakona, ki naj skladno z opredelitvami dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije
ureja področje družbene kontrole cen v prihodnjih letih. Tako
je bil konec novembra 1984 sprejet zvezni zakon o sistemu
družbene kontrole cen, ki je začel veljati 1/1-1985 in ki za
razliko od predpisov sprejetih po odmrznitvi, dolgoročno in
sistemsko uveljavlja temeljne pravice in obveznosti delavcev v
organizacijah združenega dela, da samostojno oblikujejo
cene proizodov in storitev ob upoštevanju tržnih in ekonomskih zakonitosti. Družbenopolitičnim skupnostim pa zakon
nalaga pravice in obveznosti, da le izjemoma, pod določenimi
pogoji sprejemajo ukrepe neposredne kontole cen in torej
urejajo ter preprečujejo neupravičeno povečanje cen predvsem z ekonomskimi ukrepi.
V razpravi v Skupščini SR Slovenije je tudi republiški zakon
o družbeni kontroli ceni, ki bo skupaj z zveznim zakonom
celovito urejal družbeno kontrolo cen v SR Sloveniji.
Dogajanja na trgu in uveljavljanje novih oblik in načinov
urejanja cenovnih odnosov v organizacijah združenega dela
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja
za finance.
kažejo na to, da so se že delno začeli procesi vzpostavljanja
odnosov v razmerjih cen ob večjem upoštevanju tržnih in
ekonomskih zakonitosti, ki so hkrati tudi že omogočali
odpravljanje nekaterih cenovnih disparitet.
2. V procesu odmrznitve cen in priprav na uveljavitev
novega sistemskega zakona o cenah so tvorno sodelovali
republiški in občinski izvršni sveti in pristojni upravni organi,
Republiška skupnost za cene in Gospodarska zbornica Slovenije.
II. Učinki sprejetih predpisov s
področja finančne konsolidacije
V programu ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za
odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva so
bili v III. poglavju predvideni oziroma tudi ocenjeni učinki, ki
naj bi jih dosegli z uveljavitvijo nekaterih zveznih predpisov s
področja finančne zakonodaje.
Iz podatkov, ki so jih organizacije združenega dela na
podlagi zakona o zagotavljanju obratnih sredstev predložile
konec julija 1984 službi družbenega knjigovodstva, je razvidno, da je po stanju 31/12-1984 49,1% OZD s področja gospodarstva ugotovilo primanjkljaj pri pokrivanju trajnih obratnih
sredstev s trajnimi in dolgoročnimi Viri v višini 138.665 mio
din. Preostali del OZD s področja gospodarstva pa je izkazal
presežek trajnih in dolgoročnih virov v višini 82.666 mio din.
Če bi navedeni primanjkljaj in presežek pobotali na ravni SR
Slovenije, bi se torej pokazalo, da je primanjkljaj trajnih in
dolgoročnih virov v globalu približno 56 mlrd din. Za dejansko
razreševanje primanjkljaja pa je mogoče pobotan obračun
upoštevati le pri tistih temeljnih organizacijah, ki so povezane
v širše asociacije združenega dela. Po podatkih službe družbenega knjigovodstva bi bilo v takem primeru (pobot primanjkljajev in presežkov TOZD na ravni DO) moč pobotati
približno 31 mlrd din, tako da bi primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov izkazovalo manjše število temeljnih organizacij v
skupnem znesku 107 mlrd din.
Organizacije združenega dela, ki so po stanju na dan 31/121983 ugotovile primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov, po
zakonu o zagotavljanju obratnih sredstev ne smejo dolgoročno vezati sredstev ter vlagati sredstev v investicije razen v
primeru izjem, določenih v zakonu. S takšno zakonsko ureditvijo se preprečuje, da bi organizacije združenega dela z
odlivom sredstev poslabšale svoj položaj glede pokrivanja
zalog z obratnimi sredstvi. S programom ukrepov in aktivnosti
so bile organizacije združenega dela zadolžene, da izdelajo
programe za postopno zagotovitev trajnih in dolgoročnih
virov za pokritje trajnih obratnih sredstev. V teh načrtih so
organizacije predvidele različne ukrepe tako v pogledu racioporočevalec

nalizacije ter optimalizacije vodenja zalog in povečanja hitrosti obračanja zalog kot v pogledu pridobivanja ustreznejših
(dolgoročnejših) virov za financiranje zalog. Kakšni bodo
učinki teh programdv in koliko bo k odpravljanju primanjkljaja pripomogel znesek čistega dohodka, ki ga bodo
organizacije združenega dela ob zaključnem računu za leto
1984 razporedile v sklade, bo mogoče ugotoviti šele iz obrazcev, ki bodo sestavljeni po stanju na dan 31/12-1984 in do 15.
marca predloženi službi družbenega knjigovodstva.
S spremembami zakona o službi družbenega knjigovodstva, zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih
sredstev ter nekaterih izvedbenih predpisov so bile uveljavljene nekatere rešitve v pogledu poenostavitve finančnega
poslovanja zlasti glede zagotovitve boljših možnosti za vzdrževanje likvidnosti. Najpomembnejša sprememba je nedvomno tista, s katero je bila temeljnim organizacijam združenega dela dana možnost, da poslujejo prek skupnega žiro
računa, odprtega na ravni delovne organizacije. Po dosedanjih podatkih se taka oblika poslovanja zaenkrat še ne uporablja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da terja
uveljavitev poslovanja prek skupnega žiro računa daljše
časovno obdobje, saj taka oblika narekuje organizacijske
spremembe tako na področju financiranja poslovanja, kot
tudi na področju nabave in prodaje.
Konsolidacijo finančnega poslovanja terja tudi dosledno
izvajanje politike dragega denarja, ki se najbolj odraža v
realnih obrestnih merah. 2 dvigom obrestnih mer je bilo poleg
nekaterih težav, ki nastajajo zaradi nezmožnosti gospodarstva, da se tako hitro prilagaja spremenjeni' politiki na tem
področju, doseženih tudi več pozitivnih rezultatov, ki se
kažejo predvsem v iskanju racionalnejših rešitev na področju
financiranja poslovanja (povečanje hitrosti obračanja obratnih sredstev, racionalizacija v plačilnem prometu, nadomeščanje kratkoročnih virov z dolgoročnejšimi ipd.)
K finančni konsolidaciji je pripomoglo tudi dosledno izvajanje zakona o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev
za izplačevanje osebnih dohodkov, saj je iz podatkov službe
družbenega knjigovodstva razvidno, da se je število delavcev,
ki naj bi prejemali zmanjšane osebne dohodke v primerjavi s
prvotno predvidenim številom, bistveno znižalo. Zmanjšana
izplačila osebnih dohodkov zaradi nekrite izgube po ZR leta
1983 je za obdobje januar-junij, za julij in za avgust leta 1984
prejelo 13.563 delavcev, od tega zajamčene osebne dohodke
643 delavcev.
V skladu z zakonskimi o spreminjanju dela kratkoročnih
kreditov bank in organizacij združenega dela iz primarne
emisije v dolgoročne kredite za obratna sredstva je bilo v
bankah izvršeno konvertiranje kratkoročnih kreditov iz primarne emisije v dolgoročne kredite, s čimer je bilo v znatni
meri izboljšano stanje trajnih in dolgoročnih virov članic
bank. Na razbremenitev gospodarstva je vplivalo tudi reprogramiranje investicijskih kreditov, ki so ga nekatere slovenske
banke izvršile v okviru razpoložljivih možnosti.
V skladu z zakonomi določili je bilo omogočeno koriščenje
kreditov bank po sistemu, tekočega računa (okvirni kredit
banke). Banke so tudi sproti preverjale kreditno sposobnost
posojilojemalcev ter zaostrile ukrepe za poravnavanje dospelih obveznosti posojilojemalcev. Vzpostavljeni oziroma izboljšani so bili informacijski sistemi, s pomočjo katerih naj bi se
omogočil hitrejši pretok presežkov kratkoročnih prostih sredstev med članicami banke. V skladu s programom finančne
konsolidacije so banke v letu 1984 skušale v čim večji meri
zmanjšati devizno neravnotežje nastalo v prejšnjih letih.
Sklad skupnih rezerv gospodarstva SR Slovenije se je
vključeval v aktivnosti za finančno konsolidacijo gospodarstva predvsem na področju vodenja ustrezne politike obravnavanja sanacijskih programov ter obravnavanja predčasnih
umikov ter sanacijskih kreditov iz sredstev združenih v ta
sklad.
Izgube v gospodarstvu SR Slovenije so namreč v letu 1983
dosegle tak obseg, da jih je bilo mogoče pokrivati le ob
maksimalnem uveljavljanju pokrivanja izgub v okviru dohodkovnih in interesnih povezav med organizacijami združenega
dela ter ob maksimalni angažiranosti sredstev rezerv, združenih v občinske sklade skupnih rezerv. Republiški sklad je v
tem pogledu zaostril tako kriterije za predčasne umike sredstev rezerv iz sklada kot tudi kriterije za odobravanje sanacijskih kreditov.
poročevalec

III. Uresničevanje predlogov in nalog na
področju zmanjševanja obveznosti
gospodarstva v letu 1984
Zmanjševanje obveznosti gospodarstva sodi v okvir ukrepov, s katerimi naj bi v gospodarstvu povečali razpolaganje z
dohodkom in zboljšali likvidnostno situacijo v organizacijah
združenega dela. Zaradi svoje naravnanosti v smeri racionalnega trošenja družbenih sredstev pa je ta del programa zlasti
pomemben.
V programu ukrepov so bile posebej izpostavljene usmeritve za zmanjšanje obveznosti iz dohodka, osebnih dohodkov
in čistega dohodka in sicer vsaj v višini 10% planiranih sredstev za leto 1984.
Dokončna ocena učinkov teh sprejetih ukrepov bo možna
šele po sprejetih zaključnih računih gospodarstva za leto
1984; sedaj podani učinki so le ocene, pripravljene na podlagi
podatkov iz periodičnega obračuna gospodarstva za 9 mesecev leta 1984, poročil izvršnih svetov skupščin občin, pripravljenih za enako obdobje lanskega leta ter poročil posameznih
nosilcev sredstev.
V programu je bilo predvideno, da se nekateri ukrepi sprejmejo v republiki, ukrepanje glede drugih pa je bilo prepuščeno programom razbremenitve v občinah.
V programu ukrepov je bilo posebej poudarjeno, da je
zmanjševanje obveznosti do skupnih nalog v federaciji in
obveznosti do drugih SR in SAP dolgoročna naloga, ki se
mora začeti uresničevati s spremembo planskih in zakonskih
predpisov, na podlagi katerih bo tudi dana možnost za njihovo zmanjševanje.
V procesu usklajevanja v Skupščini SFRJ so dopolnitve in
spremembe zakona o financiranju federacije. V osnutku
zakona je med drugim predvideno, da se odpravi naknadni
poračun za obveznosti proračuna federacije do Jugoslovanske ljudske armade in uvede nov kriterij za oblikovanje dopolnilnih sredstev za družbeni razvoj gospodarsko manj razvitih
SR in SAP Kosovo (povprečna obremenitev dohodka in osebnih dohodkov z davki in prispevki).
V okviru zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj
in ekonomsko politiko poteka razprava o kriterijih za določanje stopenj razvitosti SR in SAP, od česar je odvisna tudi
stopnja in obseg obveznosti SR Slovenije do gospodarsko
manj razvitih SR in SAP Kosovo, tako glede obveznosti do
združevanja sredstev za gospodarski razvoj kot za obveznosti,
ki se oblikujejo za pomoč družbenemu razvoju preko proračuna federacije.
Izmed ukrepov, predvidenih v programu, je Skupščina SR
Slovenije sprejela zmanjšanje naslednjih obveznosti iz svoje
pristojnosti:
- davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti,
- sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč,
- dodatnega prispevka solidarnosti v letih 1982 do 1985.
Za naslednje obveznosti iz dohodka:
- plačila bančnih storitev in storitev SDK,
- članarine gospodarskim zbornicam in splošnim združenjem,
- zavarovalne premije,
- prispevek za delovanje SISEOT,
pa so bili nosilci teh sredstev dolžni sprejeti sklepe o vsaj 10%
zmanjšanju.
Zmanjševanje ostalih obveznosti (prispevek za kolektivnokomunalno rabo, prispevek za zaklonišča, prispevek za vrasto
pred požarom, splošni vodni prispevek, samoprispevki,
izplačila iz skladov skupne porabe, finančni načrti delovnih
skupnosti v gospodarstvu, samoupravnih innteresnih skupnostih družbenih dejavnosti in samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, v bankah in zavarovalnicah,
prispevek za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka) je bilo
prepuščeno selektivnemu pristopu v okviru razbremenitve
gospodarstva na nivoju občin. V občinah so sprejeli predložen pristop, poleg tega pa so lahko v svoj program vključili
tudi zmanjševanje drugih obveznosti, s samoupravnimi sporazumi ali odloki uvedenih v posameznih občinah, ne glede na
to, da ni bilo v programu ukrepov in aktivnosti predvideno
njihovo zmanjšanje.
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v mio din
ocena
ocena
odst.
učinkov na učinkov za realiza.
podlagi obdobje
programa jan.—dec.
1984*
A. Zmanjšanje obveznosti iz dohodka
1. davek iz dohodka TOZD
450
2.500
555
2. prispevek solidarnosti iz dohodka
TOZD
630
930
148
3. prispevek za kolektivno-komunal»
no rabo
305
322
105
4. prispevek za zaklonišča
34
63
185
5. splošni vodni prispevek in prispevek za varstvo pred požarom
256
262
102
6. prispevek za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva
600
7. prispevek za delovanje SISEOT
5
12
240
skupaj
2.280
4.089
179
B. Zmanjšanje obveznosti iz OD delavcev in skladov skupne porabe
1. dodatni prispevek solidarnosti
500
500
100
2. ukinitev prispevka od pokojnin
140
172
123
3. skladi skupne porabe
1.500
750
50
1.422
2.140
skupaj
Zmanjšanje ostalih obveznosti
Finančni načrti delovnih skupnosti, gospodarstva, SIS družbenih dejavnosti in SIS materialne
99
6.500
6.544
proizvodnje
2. Članarine zbornicam in splošnim
193
170
združenjem
3. Plačila bančnih storitev in storitev
110
503
459
SDK
56
633
1.139
4. Zavarovalne premije
5. Prispevek za stanovanjsko grad1.468
1.700
njo iz čistega dohodka
93
9.274
9.930
skupaj
103
14.785
14.350
SKUPAJ A + B + C
* Ocena učinkov temelji na podatkih iz periodičnega obračuna gospodarstva za
obdobje januar-september 1984 in na podlagi poročil iz občin in poročil drugih
nosilcev sredstev; dokončna ocena bo možna po sprejemu zaključnih računov
gospodarstva za leto 1984.
Iz predložene tabele je razvidno, da je, upoštevajoč ocenjene učinke, program zmanjševanja obveznosti za leto 1984
realiziran v predvideni višini.
V nadaljevanju je podana ocena uresničevanja zmanjšanja
posameznih obveznosti iz programa ukrepov in aktivnosti.
A. Zmanjšanje obveznosti iz dohodka
1. Davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti
Skupščina SR Slovenije je sprejela dopolnitev zakona o
zmanjšanju stopenj za davek iz dohodka TOZD in delovnih
skupnosti za leti 1984 in 1985. Splošna davčna stopnja se je
znižala s 3,25% na 2,8%, in davčna stopnja prioritetnih dejavnosti z 1,0% na 0,9%. Istočasno je bila ukinjena obveznost
obračunavanja in plačevanja davka iz dohodka za TOZD s
področja družbenih dejavnosti in za delovne skupnosti, ki
opravljajo dela in naloge za te TOZD.
Glede na to, da so prihodki drugih virov republiškega proračuna, predvsem iz naslova prometnih davkov, naraščali nad
predvideno dinamiko, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predložil Skupščini SR Slovenije predlog za zmanjšanje davčnih stopenj še za nadaljnjih 30%. Konec septembra 1984 je
bila z zakonom znižana splošna davčna stopnja za leto 1984 z
2,8% na 1,8% in stopnja za prioritetne dejavnosti z 0,9% na
0^6%. Skupen učinek vseh zmanjšanj davčnih stopenj v letu
1984 je ocenjen na okoli 2.500 mio din.
2. Prispevek solidarnosti iz dohodka TOZD
V skladu s programom ukrepov je bil s spremembo zakona
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč ukinjen prispevek solidrnosti iz dohodka
TOZD za leto 1984.
Letni učinek tega ukrepa je ocenjen na 930 mio din.
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3. Prispevek za kolektivno-komunalno rabo
Zniževanje prispevka za kolektivno-komunalno rabo je bilo
prepuščeno selektivnemu zmanjševanju obveznosti na nivoju
občin.
Letni učinek zmanjšanih stopenj je ocenjen na okoli 322
mio din.
4. Prispevek za zaklonišča
Planirani znesek sredstev iz tega naslova naj bi se zmanjšal
vaj za 15%, in sicer na podlagi sprememb občinskih odlokov v
skladu z usmeritvami Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Na podlagi usmeritev Izvršnega sveta Skupščine SR Slove-,
nije so občine spreminjale tista določila v odlokih, v katerih je
opredeljeno plačilo obveznosti iz naslova najemnin ter od
osnove za obračun amortizacije. V občinskih odlokih, kjer je
bila določena z zakonom najnižja stopnja prispevka za zaklonišča iz naslova najemnin v višini 3%, se je le-ta zmanjšala na
2,55% (t. j. za 15%). Znižala se je tudi stopnja 0,06% na 0,051%
od nabavne vrednosti oziroma od osnove za obračun amortizacije.
Letni učinek zmanjšanih stopenj je ocenjen na okoli 63 mio
din.
5. Splošni vodni prispevek in prispevek za varstvo pred •
požarom
Splošni vodni prispevek
Znižanje splošnega vodnega prispevka je bilo prepuščeno
selektivnemu pristopu v občinah. Glede na to, da je vodno
gospodarstvo v SR Sloveniji organizirano v območnih vodnih
skupnostih, se je politika razbremenjevanja izvajala v teh
sekupnostih.
Znižanje obveznosti gospodarstva iz naslova vodnega prispevka je bilo realizirano s sklepi območnih vodnih skupnosti,
in sicer tako, da so zavezanci plačali splošno povračilo
(splošni vodni prispevek) v višini 90% letne obveznosti.
Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije ocenjuje letni učinek
tako žnižane obveznosti na okoli 181 mio din.
Prispevek za varstvo pred požarom
Znižanje tega prispevka je bilo prepuščeno politiki realizacije programa ukrepov na nivoju občin.
Zmanjšanje prispevnih stopenj se je v občinah uresničilo s
sklepi skupščin skupnosti za varstvo pred požarom o znižanju
stopenj. Letni učinek zmanjšanih stopenj je ocenjen na okoli
81 mio din.
6. Prispevek za pospeševanje konvertibilnega deviznega
priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev
V programu je bilo predvideno, da se stopnja prispevka za
pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza
blaga domače proizvodnje in storitev, zmanjša za toliko, da
bo zagotovljen planiran obseg sredstev za ta namen.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino je ugotovila, da upoštevajoč stanje in
priliv sredstev ni bilo primerno znižati prispevno stopnjo.
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino je namreč del razpoložljivih sredstev redno avansirala
izvoznikom (na dan 31/12-1984 je bilo avansiranih 1.738 mio
din), kar je vplivalo na obseg razpoložljivih sredstev. Del teh
sredstev se bo uporabil za dodatne izvozne stimulacije.
7. Prispevek za delovanje SISEOT
Prispevek za delovanje Samoupravne interesne skupnosti
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino je bil znižan po
sklepu skupščine SISEOT. Prispevna stopnja je bila znižana
od 0,02% od vrednosti uvoženega blaga, plačil za stroške in
drugega odliva deviz na 0,01%. Zmanjšanje stopnje za polovico je posledica hitrejše rasti osnove od predvidevanj.
Letni učinek zmanjšanih stopenj je ocenjen na okoli 12 mio
din.
B. Zmanjšanje obveznosti iz osebnih dohodkov
delavcev in skladov skupne porabe
1. Dodatni prispevek solidarnosti iz osebnega dohodka
delavcev
Sprejeto je bilo zmanjšanje stopnje dodatnega prispevka
solidarnosti iz osebnega dohodka z 0,8% na 0,6% ter ukinitev
poročevalec

plačevanja tega prispevka od pokojnin s 1/7-1984.
Zmanjšanje oziroma ukinitev dodatnega prispevka solidarnosti je bilo doseženo s spremembami in dopolnitvami republiškega zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih
1982 do 1985. Letni učinek zmanjšanja in ukinitve je ocenjen
na okoli 670 mio din.
2. Samoprispevki
V programu ukrepov je bilo ugotovljeno, da se povečujejo
prilivi sredstev iz naslova samoprispevkov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je priporočil, da se samoprispevki, ki so v
pretežni meri sprejeti na nivoju občin ponovno preverijo in da
se ne sprejemajo odločitve o novih samoprispevkih, ki se
uvajajo za namene, ki vplivajo na povečanje porabe v družbenih dejavnostih.
Iz poročil občin je moč razbrati, da so sicer v vseh občinah
ponovno proučili že sprejete samoprispevke, vendar so v
večini ugotovili, da se sprejetim programom, ki se financirajo
iz sredstev samoprispevka, ne morejo odreči. Le v občinah
Kočevje in Logatec so se zmanjšala izločanja iz osebnih
dohodkov za te namene.
Iz podatkov o bruto vplačilih samoprispevkov v SR Sloveniji
je razvidno, da ni prišlo do bistvenih sprememb v zajemanju
tovrstnih sredstev, saj se vplačila gibljejo približno sorazmerno z rastjo osebnih dohodkov v SR Sloveniji.
3. Izplačila iz skladov skupne porabe
V programu ukrepov je bilo predvideno, da naj bi se sredstva skladov skupne porabe uporabljala predvsem za regresiranje obroka hrane med delom, za regres za letni dopust, za
solidarnostno pomoč in za stanovanjske potrebe delavcev.
Vse druge izdatke iz skladov skupne porabe bi bilo potrebno
zmanjšati na minimalno raven.
Prav trako je bilo predvideno tudi zmanjšanje sredstev za
financiranje potreb lokalnega značaja, ki se na podlagi samoupravnih sporazumov in dogovorov združujejo že iz čistega
dohodka TOZD.
V občinah so bile sprejete usmeritve glede omejevanja
porabe sredstev skladov skupne porabe. V nekaterih občinah
so bila zmanjšana tudi izločanja iz skladov skupne porabe za
različne potrebe lokalnega značaja (v občinah Cerknica in
Slovenske Konjice).
Upoštevajoč sprejete odločitve glede uporabe sredstev
skladov skupne porabe, pa je očitno, da prestrukturiranja
namenov uporabe teh skladov ni možno pričakovati v kratkem
času; sprejete usmeritve se bodo lahko uresničile v daljšem
časovnem obdobju tako, da se bodo dosledno upoštevale pri
sprejemanju novih odločitev o uporabi sredstev skladov
skupne porabe.
Iz poročil, ki so jih posredovale občine je razvidno, da bo ta
del programa uresničen v višini 50% od predvidenega zneska,
to je okoli 750 mio din.
C. Zmanjševanje ostalih obveznosti
1. Zmanjševanje finančnih načrtov delovnih skupnosti in
stroškov administrativnih opravil v organizacijah
združenega dela
V programih razbremenitve, ki so jih sprejemali v okviru
občin, je bil dan poseben poudarek naporom za zmanjševanje
finančnih načrtov delovnih skupnosti v gospodarstvu, bankah, zavarovalnicah, samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnostih in samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, v tem okviru pa posebej trošenju sredstev za administrativno-tehnična opravila, dokončne
ocene še niso možne, ker aktivnosti še potekajo.
Letni učinek teh ukrepov je po razpoložljivih podatkih ocenjen na okoli 6.500 mio din.
2. Članarine gospodarskim zbornicam in splošnim
združenjem
Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja so
znižali stopnje članarin za od 5% do 10% letno.
Letni učinek je ocenjen na okoli 170 mio din.

3. Plačila bančnih storitev in storitev SDK
V programu ukrepov je bilo predvideno 10% zmanjšanje
finančnih načrtov delovnih skupnosti bank in SDK, na podlagi
zmanjšanih tarif za storitve bank in SDK
V okviru Združenja bank Slovenije so se vse banke dogovorile, da bodo znižanje plačilnih storitev uporabnikom družbenih sredstev s področja gospodarstva v višini 10% opravile v
obliki enkratnega ristorna ob koncu leta 1984. Letni učinek
ristorna je ocenjen na okoli 350 mio din.
S posebnim sklepom sveta SDK je bila znižana tarifa plačilnega prometa v letu 1984 za 10%. SDK ocenjuje učinek tega
ukrepa na okoli 153 mio din.
4. Zavarovalne premije
Zavarovalna skupnost Triglav je zmanjšala zavarovalne premije v tistih rizičnih skupnostih, ki ne izkazujejo izgube.
Obseg teh premij se je zmanjšal za 9,35%, kar predstavlja
finančni učinek 633 mio din.
5. Prispevek za stanovanjsko gradnjo iz čistega
dohodka (za vzajemno združevanje sredstev)
Za realizacijo tega ukrepa je bilo potrebno, da so samoupravne stanovanjske skupnosti zmanjšale stopnje prispevkov za vzajemnost iz čistega dohodka, delavci v TOZD pa
znižali stopnje prispevka za tisti del stanovanjskih sredstev, ki
je namenjen lastnim potrebam delavcev v TOZD.'
V globalu so stanovanjske skupnosti znižale stopnje za
okoli 8% letno, v nekaterih TOZD pa so sprejeli tudi znižanje
stopenj za tisti del sredstev, ki se izloča v sklad skupne porabe
- stanovanjski del.
Letni skupni učinek zmanjšanih stopenj je ocenjen na okoli
1.468 mio din.
Upoštevajoč sprejeto usmeritev,-so v okviru selektivnega
pristopa v občinah lahko zmanjševali tudi ostale obveznosti iz
dohodka in čistega dohodka oziroma skladov skupne porabe.
V občinah so zmanjšali stopnje naslednjih obveznosti:
— prispevkov, ki se plačujejo iz skladov skupne porabe za
različne namene (v občinah Cerknica, Kočevje, Logatec, Slovenske Konjice, Mozirje).
- prispevkov za stanovanjsko gradnjo za solidarnost, ki se
izplačujejo iz dohodka, za kadrovska stanovanja in za prenovo starih mestnih jeder (v občinah Ilirska Bistrica, Zagorje,
Litija, Piran).
— prispevka za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
in prispevek za nadomestilo OD delavcem, ki v delovnem času
opravljajo dolžnosti na področju SLO in družbene samozaščite (v občinah Hrastnik, Lendava, Slovenske Konjice, Logatec).
- prispevkov iz čistega dohodka za kolektivno-komunalno
rabo in za komunalno urejanje stavbnih zemljišč (v občinah
Hrastnik, Mozirje, Radlje ob Dravi, Šentjur).
Letni učinek teh ukrepov je ocenjen na približno 138 mio,
din.
V. Uresničevanje ukrepov na področju
socialne politike in zagotavljanja
socialne varnosti
Samoupravne interesne skupnosti s področja socialnega
varstva in Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo
so usmeritve sprejetega programa ukrepov in aktivnosti na
področju socialne politike in zagotavljanja socialne varnosti
upoštevali pri oblikovanju rešitev in izvajanju socialne politike
v letu 1984.
★ ★ ★
Zmanjševanje obveznosti iz dohodka in osebnih dohodkov
je bilo tudi vsebina medrepubliškega dogovora o sprejemanju
ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti gospodarstva. V tem dogovoru je bilo predvideno, da se zmanjšajo
obveznosti gospodarstva iz naslova davkov, prispevkov kot
tudi nekaterih izločanj za druge namene v skupnem znesku 70
mlrd din. Po dogovoru je znašala obveznost SR Slovenije
11.158 mio din.
Upoštevajoč ocenjene učinke, izračunane po sprejeti metodologiji za spremljanje izvajanja tega dogovora, je SR Slove-
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nija že* izpolnila svojo obveznost. Ocenjeni učinek razbremenitve za SR Slovenijo za obdobje januar-september 1984
znaša 23.960 mio din. V tem znesku je s 16.127 mio din zajeto
zmanjšanje prispevkov in davkov iz dohodka in osebnih
dohodkov delavcev za financiranje skupne in splošne porabe.
Ta del zmanjševanja obveznosti ni bil vključen v program
ukrepov, ker je zmanjšanje teh obveznosti narekoval že zvezni
zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1984,
in zato po oceni Izvršnega sveta niso bile potrebne posebne
aktivnosti za zmanjševanje stopenj prispevkov in davkov na
tem področju. Zato ta del zmanjšanja obveznosti iz dohodka
in osebnih dohodkov ni bil vključen v republiški program
ukrepov in aktivnosti.
SKLEPNE UGOTOVITVE
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je bil
program ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi ukrepov za
odmrznitev cen in finančno konsolidacijo gospodarstva podlaga širši družbenopolitični aktivnosti v smeri racionalnejšega
trošenja sredstev in zmanjševanja obveznosti gospodarstva.
2. Na področju cen so se v tem obdobju začele uveljavljati
takšne rešitve, ki omogočajo upoštevanje tržnih in ekonomskih zakonitosti pri oblikovanju cen. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije meni, da je sprejete usmeritve potrebno nadaljevati tudi v prihodnje.
3. Z uveljavitvijo zakonov s področja finančne konsolidacije
so se pričela urejati finančna razmerja pri poslovanju uporabnikov družbenih sredstev, kar terja med drugim tudi
ustreznejše oblikovanje njihove poslovne in finančne politike.
4. Izvršni svet ocenjuje, da je program ukrepov in aktivnosti sprožil številne aktivnosti ki so temeljile na spoznanju, da
je potrebno čimprej začeti racionalno trošiti družbena sredstva. Poleg zmanjševanja posameznih obveznosti iz dohodka
in čistega dohodka, ki so jih sprejemale družbenopolitične
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti, so v organizacijah združenega dela pristopili tudi k racionalnemu troše-

nju potroškov materiala, energije in drugih stroškov. Začeti
proces se mora nadeljevati tudi v prihodnje.
5. Poleg zmanjševanja obsega sredstev za posamezne
namene pa je potrebno zlasti racionalnejše organizirati posamezne dejavnosti, tako v družbenih dejavnostih kot v gospodarstvu.
6. Učinkovitost realizacije posameznih ukrepov je različna.
Zmanjševanje obveznosti gospodarstva:
- davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti,
- prispevka solidarnosti iz dohodka TOZD,
- prispevka za kolektivno-komunalno rabo,
- prispevka za zaklonišča,
- splošnega vodnega prispevka,
- prispevka za varstvo pred požarom,
- prispevka za delovanje SISEOT,
- dodatnega prispevka solidarnosti iz osebnega dohodka
delavcev in ukinetev tega prispevka od pokojnin,
- zmanjšanje finančnih načrtov delovnih skupnosti
gospodarstva, samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti, samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje,
- članarin zbornicam in splošnim združenjem,
- plačil bančnih storitev in storitev SDK je bilo realizirano
v predvideni višini ali celo preseženo.
Uresničevanje zmanjševanja ostalih psredloženih obveznosti:
- prispevka za pospeševanje konvertibilnega deviznega
priliva,
- izplačil iz skladov skupne porabe,
- zavarovalnih premij,
- prispevka za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka
pa ni potekalo v skladu s predvidevanji. Razlogf za to so
podani ob obrazložitvi realizacije posameznih predlogov za
znižanje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bo, po
dosedanjih ocenah realiziran program v predvideni višini.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da so bili
ukrepi na področju socialne politike in zagotavljanja
socialne varnosti realizirati v skladu s sprejetimi usmeritvami.

PRILOGA 1
IZRAČUN UČINKOV RAZBREMENJEVANJA PO METODOLOGIJI ZVEZNEGA DOGOVORA O
SPREJEMANJU UKREPOV ZA ZMANJŠANJE MATERIALNIH OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA ZA
OBDOBJE JANUAR-SEPTEMBER 1984 IN OCENA ZA OBDOBJE JANUAR-DECEMBER 1984 V SR
SLOVENIJI
v mio din
I-IX. 1983 I-IX. 1984 I —XII. 1983 I —XU. 1984* Indeks 84/83
Razporejen dohodek
(zap. št. 121-91+75+76+77)
310.699
508.967
453.770
732.456
161,4
I. Učinki zmanjšanja na osnovi izločanj
za skupno in splošno porabo
1. Davki in prispevki iz dohodka
90.947
67.430
94.319
130.560
143,6
2. Delež v dohodku
21,70%
20,0%
17,8%
3. Davki in prispevki za I—IX. 84,
določeni glede na delež v letu 1983
146.491
110.446
4. Učinek zmanjšanja
+ 16.127
15.931
II. Učinek zmanjšanja na osnovi izločanja
za del. skupnost
1. Del dohodka za delovno skupnost
41.829
29.148
42.795
62.000
144,9
2. Delež v razp. dohodka
9,38%
9,4%
8,5%
3. Del dohodka za delovno skupnost,
določen glede na delež v letu 1983
47.741
68.851
4. Učinek zmanjšanja
+ 5.912
6.851
III. Učinki zmanjšanja po osnovi ostalih izločanj
1. Izločanja za ostale namene
25.307
(zap. št. 92+93+94+96+97+98+99+100+106)
39.560
36.172
56.210
157,7
2. Delež v razporejenem dohodku
8,15%
8,0%
7,7%
3. Izločanja za ostale namene za I—IX.,
določeno glede na delež v I. 1983
41.481
58.596
4. Učinek zmanjšanja
+ 1.921
+2.386
UČINKI RAZBREMENJEVANJA GOSPODARSTVA
23.960
25.168
Ocena na podlagi podatkov Zavoda za družbeno planiranje SRS iz splošne bilance sredstev za leto 1985.
poročevalec
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PRILOGA 2
UČINKI RAZBREMENITVE; GOSPODARSTVA NA PODLAGI DOGOVORA O SPREJEMANJU UKREPOV ZA
ZMANJŠANJE MATERIALNIH OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA PO SR IN SAP ZA OBDOBJE
JANUAR-SEPTEMBER 1984
v mio din
SFRJ
BiH
Črna
Hrvat- MakedoSloveSrbija Kosovo Vojvogora
ska
nija
nija izven AP
dina
1. Učinki zmanjšanja na osnovi davkov in prispevkov iz dohodka in
osebnih dohodkov
52.664
1.519
300 13.105
1.734 16.127 11.421
- 283
8,741
2. Učinki zmanjšanja na osnovi
izločanja dela dohodka za delovne
skupnosti
24.922
2.006
603
6.599
913
5.912
6.130
221
21.313
3. Učinki zmanjšanja dela dohodka
za ostale namene
1.844
- 349
377 - 3.089
1.750
1.921
542
99
5.593
Skupaj
79.430
3.176
16.615
4.397 23.960 18.093
37
5.593
Obveznost po dogovoru
70.000
8.575
1.169 19.677
3.731
11.158 17.934
1.281
6.475
% realizacije obveznosti za obdobje
januar—september 1984
113.5
37
109.5
84.4
117.9
214.7
100.9
2.9
183.4
Vir: Poročilo Zveznega sekretariata za finance, o aktivnpstih in učinkih izvajanja Dogovora o sprejemanju ukrepov za zmanjševanje
materialnih obveznosti gospodarstva
DRUŽBENI PRAVOBRANILEC
SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE

__

POROČILO
družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR
Sloveniji o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z
zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu
Poročilo družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR
Sloveniji o usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z
zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije
se je odločil v skladu s svojim programom dela, da oceni
uspešnost skupne akcije družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji glede dosežene usklajenosti
samoupravnih splošnih aktov z zakonom o razširjeni
reprodukciji in minulem delu.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji
I. UVOD
Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu, v nadaljevanju ZRRMD (Ur. I. SFRJ, št. 21/82), določa v 84. členu, da so
bili delavci vTOZD in delovnih skupnostih ter delovni ljudje v
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih dolžni
uskladiti samoupravne splošne akte, s. katerimi se urejajo
odnosi v zvezi z gospodarjenjem z investicijskimi sredstvi ter v
zvezi z uveljavnjanjem pravic delavcev do dela osebnega
dohodka na podlagi minulega dela, do 31. 12. 1983.
Pri tem ne gre le za formalno pravno uskladitev samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD, temveč za zahtevno strokovno
delo pri iskanju vsebinskih rešitev. T udi sam zakon, ki je stopil
v veljavo 30.4.1982, je nakazal možnost postopnega prehoda,
pri čemer se pogoji in način prehoda uredijo v samoupravnem
splošnem aktu, s katerim se ureja razporejanje čistega
dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke ter skupno
porabo.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja so začeli v zvezi z
uskladitvijo samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD že v letu
1982 opozarjati družbene subjekte na realizacijo ZRRMD.
Ob ugotovitvi, da je konec leta 1983 potekel zakonski rok,
do katerega je bilo potrebno uskladiti samoupravne splošne
akte z ZRRMD, ter da se v organizacijah združenega dela niso
poročevalec

bomo na podlagi ugotovitev iz lastne ocene nadaljevali z
akcijo za realizacijo zakona. Menimo, da je stanje usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z zakonom o razširjeni
reprodukciji in minulem delu šele v začetni fazi usklajevanja in ocenjujemo, da je za nadaljnje uresničevanje
zakona potrebna skupna in organizirana aktivnost vseh
družbenih dejavnikov.
V tem smislu predlagamo, da obravnavate to poročilo in
da na podlagi ugotovitev v tem poročilu ter svojih spoznanj določite aktivnost in usmeritve za uresničevanje
določil zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu.
pravočasno organizirali za aktivnosti, na podlagi katerih bi
lahko do izteka zakonskega roka uredili odnose v skladu z
ZRRMD, so družbeni pravobranilci samoupravljanja na podlagi skupnega dogovora posredovali proti koncu leta 1983 in v
začetku leta 1984 pobude in podlage OZD in samouprvnim
organom v gospodarskih organizacijah materialne proizvodnje, da izvedejo vsaj nujno potrebne spremembe in dopolnitve
samoupravnih splošnih aktov.
Podatki, ki so bili v januarju in februarju 1984 zbrani, so
pokazali, da je bil večji del OZD šele na začetku dela pri
usklajevanju samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD. Da bi
družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotovili usklajenost
samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD, so konec septembra
1984 na osnovi zahteve Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije posredovali OZD vprašalnik, ki je
zajemal predvsem uskladitev samoupravnih splošnih aktov z
II. in III. poglavjem ZRRMD, tj. odnose pri gospodarjenju z
investicijskimi sredstvi ter ugotavljanje sredstev za osebne
dohodke na podlagi minulega dela.
Na osnovi tega vprašalnika in ocen odgovorov vseh družbenih pravobranilcev samoupravljanja v SR Sloveniji je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije izdelal to
skupno poročilo kot podlago za obravnavo družbenih pravo13

branilcev samoupravljanja in kot predlog za obravnavo v
Skupščini SR Slovenije, v Republiškem svetu ZSS in Gospodarski zbornici Slovenije o stanju na področju usklajenosti
samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD.
V svojih poročilih so družbeni pravobranilci samoupravljanja zajeli najbolj bistvene ugotovitve iz samoupravnih splošnih aktov, ki so jih dobili iz OZD in iz odgovorov na vprašalnik,
nekatera poročila pa so svojo oceno podala na osnovi lastnih
ugotovitev z obiskov v različnih OZD.
Zato to poročilo ne more dati celovite, temveč le delno prvo oceno družbenih pravobranilcev samoupravljanja o
usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD. Ni izključeno, da ima tudi katera od tistih OZD, ki ni poslala odgovora, ustrezno doseženo usklajenost, čeprav je bolj verjetno,
da v teh OZD sploh še niso pričeli z usklajevanjem samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD.
Ob koncu je potrebno omeniti tudi to, da se družbeni
pravobranilci samoupravljanja vključujemo v to problematiko
zaradi tega, da se vsebina ZRRMD uveljavi v praksi, ker prav
to pomeni bistveno spremembo položaja delavcev pri odločanju s sredstvi razširjene reprodukcije, in tudi zato, ker se
vseskozi pojavljajo odpori proti usklajevanju ZRRMD. Znani
pa so tudi poskusi odlaganja teh usklajevanj, čeprav ZRRMD
ni bil nikoli odložen in so v bistvu vse investicije, ki so jih
sprejeli v nasprotju z veljavnim zakonom, sprejete nezakonito.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja pa se moramo
vključevati v to problematiko tudi zaradi tega, ker bomo
morali v primerih takih nezakonitih ravnanj slej ko prej tudi
ukrepati.
Prav tako pa bodo morale nastopati z začasnimi ukrepi, v
skladu z 59. členom ZRRMD, tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti, če bodo ugotovile, da so pri upravljanju in
gospodarjenju z investicijskimi sredstvi nastale bistvene motnje v samoupravnih odnosih oziroma če so huje prizadeti
družbeni interesi.
II. ODNOSI PRI GOSPODARJENJU
Z INVESTICIJSKIMI SREDSTVI
1. Odnosi v temeljni organizaciji
1.1. Temeljne pravice in dolžnosti delavcev v TOZD pri
upravljanju in gospodarjenju z investicijskimi sredstvi (9.
člen)
V večini OZD so v zvezi s tem členom v glavnem povzeli le
zakonska določila glede pravic in dolžnosti delavcev TOZD pri
gospodarjenju z investicijskimi sredstvi, lev posameznih OZD
so določbe razčlenili, v nekaterih pa teh obveznosti in pravic
sploh niso opredelili.
Z ozirom na to, da imajo delavci pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi pravico in dolžnost, da odločajo o investicijah, da ugotavljajo rezultate gospodarjenja in poslovanja s
temi sredstvi na podlagi doseženega povečanega dohodka in
da s samoupravnimi splošnimi akti urejajo v odvisnosti od
doseženega povečanja pravico do dela OD na podlagi minulega dela, bi v samoupravnem sporazumu o združevanju
morale biti opredeljene osnove in načini ugotavljanja rezultatov gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, kar pa je seveda
samo možna podlaga za izpeljavo investicijskega odločanja,
ugotavljanja rezultatov in delitve na osnovi minulega dela.
Prav to pa je pogoj, da bo del OD na podlagi minulega dela,
del, ki je odvisen od učinkov upravljanja z delom in poslovanjem OZD, dovolj velik, da bi delavce motiviral za učinke tega
upravljanja in jih pri tem tudi vzpodbujal za boljše gospodarjenje.
Pri pregledu samoupravnih splošnih aktov ugotavljamo, da
takšne konkretne osnove niso opredeljene, saj samoupravni
splošni akti v glavnem le povzemajo zakonska določila, pri
nekaterih OZD pa je moč ugotoviti, da imajo zakonska
določila v samoupravnih splošnih aktih prilagojene svojstvenosti družbenoekonomskega odnosa, vendar tudi pri teh ni
konkretnih osnov in meril za razporejanje čistega dohodka.
1.2. Merila za razporejanje čistega dohodka (10. člen)
Delavci imajo pravico in dolžnost izločati investicijska sredstva v odvisnosti od višine ustvarjenega čistega dohodka, od
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opremljenosti z delovnimi sredstvi, od potrebe po povečanju
produktivnosti, od narave dejavnosti, kar vse predstavlja
merila za razporejanje ustvarjenega čistega dohodka na investicijska sredstva.
Glede tega zakonskega določila ugotavljamo, da večina
OZD še ni zadovoljivo rešila vprašanja meril za razporejanje
čistega dohodka, pričakujemo pa lahko, da bo to bolje urejeno na podlagi sprejetih samoupravnih sporazumov dejavnosti, katerih določila bodo uveljavili delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih. Med tistimi OZD, ki to imajo urejeno,
pa je največ takih, ki so le prepisale kriterije iz 10. člena
ZRRMD in jih niso operacionalizirale.
So OZD, ki imajo tako urejeno, da iz poslovnega sklada
najprej pokrijejo obveznosti do anuitet in združevanja, nato
pa po potrebi določijo investicijska sredstva. V tistih OZD, kjer
so vsaj povzeli določila iz ZRRMD, so dlje od poprečja.
Nekatere OZD imajo osnove in merila v zvezi s tem členom v
samoupravnem sporazumu o temeljih plana delovne organizacije, čeprav bi merila za razporejanje čistega dohodka
morala biti opredeljena v samoupravnem sporazumu o skupnih osnovah in merilih za razporejanje dohodka iz čistega
dohodka.
Nekatere OZD imajo v samoupravnem splošnem aktu
določeno, da morajo sredstva za OD in sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb rasti počasneje od rasti dohodka na
osnovi razmerja, po katerem raste ali pada osebni dohodek v
odvisnosti od rasti ali padanja dohodka, v istem samoupravnem splošnem aktu pa imajo zapisano tudi merilo, vezano na
indeks reprodukcijske sposobnosti.
Nekatere OZD imajo v samoupravnem splošnem aktu le
proklamirano določbo, ki pravi, da sredstva za osebno porabo
in zadovoljevanje skupnih potreb rastejo počasneje kakor
sredstva za razširitev materialne osnove dela, so pa v poročilih omenjeni tudi samoupravni splošni akti, v katerih so opredeljena merila za razporejanje čistega dohodka na investicijska sredstva v skladu s planskimi akti in doseženo produktivnostjo ter sredstvi družbene reprodukcije.
V zvezi s tem določilom ZRRMD je treba posebej poudariti,
da se mora razporejanje čistega dohodka določati po konkretnih osnovah in merilih, opredeljenih v samoupravnem
splošnem aktu. Če takih osnov in meril ni, je razporejanje
čistega dohodka nezakonito, pa tudi sklepi, ki jih na tej
podlagi sprejemajo v organizacijah združenega dela, so nični.
1.3. Del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti (11. člen)
V tem členu je podana zahteva, da morajo delavci v TOZD
določiti osnove in merila (določena s samoupravnim sporazumom, sklenjenim v DO ali SOZD), ko odločijo o sredstvih za
investicijska vlaganja, ki jih izločajo iz dela dohodka, ki je
rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali rezultat
izjemnih ugodnosti na trgu.
V pretežni večini anketiranih oziroma obiskanih OZD niso
konkretno opredelili dela dohodka, ki je rezultat izjemnih
ugodnosti, prav tako pa je večina OZD odgovorila, da tega
dohodka v I. polletju 1984 niso evidentirale.
V tistih OZD, ki imajo v samoupravnem splošnem aktu
opredeljen dohodek, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, razumejo tak dohodek kot:
- rezultat nadpoprečno povečanih cen v primerjavi z rastjo
cen v gospodarstvu in da te cene niso rezultat izboljšane
sestave proizvodne dejavnosti TOZD;
- kompenzacije;
- regrese;
- dotacije;
- izredne prihodke nasploh;
- tečajne razlike;
- rezultat povečanja cen, dosežen z administrativnimi
ukrepi.
Ti primeri pa kažejo na to, da v posameznih OZD smatrajo
za ugotavljanje izjemnega dohodka take osnove in merila, ki
niso sprejemljive, pa tudi take, ki niso skladne z naravo
instituta izjemnega dohodka. Na splošno pa lahko ocenimo,
da so v glavnem določila oziroma merila v zvezi z izjemnim
dohodkom splošna in povzemajo, da ga je treba nameniti v
razširitev materialne osnove dela.
Ugotavljanje in izdvajanje izjemnega dohodka pa ne more
biti in nr nepremostljiva ovira, da bi uresničili odnose pri
odločanju delavcev v razširjeni reprodukciji. Zaradi tega bi
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bilo najbolje, da vsaka OZD skladno z 11. členom sama zase
določi, kaj je in kako se ugotavlja izjemni dohodek, ker bo le
na ta način nastala stvarna in kakovostna podlaga za posploševanje in določanje enotnih in obveznih kazalcev za
posamezne dejavnosti kakor tudi za združeno delo kot celoto.
V zvezi z ugotavljanjem izjemnega dohodka je v predlogu
družbenega dogovora predvideno, da se bodo skupščine
republik in avtonomnih pokrajin zavezale, da bodo do konca
leta 1985 s posebnim dogovorom uredile osnove in merila za
ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti.
1.4. Družbena in ekonomska upravičenost investicijskih
vlaganj (16. člen)
Opredelitev meril za določitev družbene in ekonomske
upravičenosti investicijskih vlaganj, ki se natančneje določijo
v samoupravnem sporazumu o temeljih plana ter z dogovori
o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti so podlaga,
da delavci v TOZD pred sprejetjem investicijske odločitve
ugotovijo družbeno in ekonomsko upravičenost investicijskega vlaganja.
Nekatere OZD imajo v samoupravnem splošnem aktu
določena merila za določitev družbene in ekonomske upravičenosti investicijskih vlaganj, nekatere pa imajo v svojih
samoupravnih splošnih aktih zgolj splošna določila, da si
mora predlagatelj to mnenje pridobiti v primerih večjih investicijskih vlaganj ali ko gre za investicijo, ki je pomembna za
družbeni razvoj občine, ko se za investicije uporabljajo kreditna sredstva in kadar OZD investira v proizvodni program,
za katerega so na trgu več kot trije izvajalci.
V največ primerih so OZD povzele le splošne opredelitve iz
tega člena, medtem ko je nekaj OZD opredelilo merila drugače, bolj konkretno, npr.:
- izvozna usmerjenost investicij,
- donosnost investicijskih vlaganj,
- razvoj kapacitete na manj razvitih območjih.
Kot osnovno merilo se pojavlja tudi družbeni plan družbenopolitičnih skupnosti, gospodarski načrt delovne organizacije in načrtovane delovne potrebe, so pa tudi OZD, ki so v
svojih samoupravnih splošnih aktih zapisale, da so dolžne
preskrbeti si mnenje gospodarske zbornice, znanstveno raziskovalnih in drugih institucij.
Iz poročila je možno oceniti, da so se s samoupravnimi
splošnimi akti najbolj približale ZRRMD, tiste OZD, za katere
dejavnosti so posebej sprejeli dogovor glede metodologije
za presojo družbene in ekonomske upravičenosti investicijskih projektov, kar kaže, da bi tako morali storiti tudi za
ostale dejavnosti v splošnih združenjih.
1.5. Način sprejemanja investicijskih odločitev - velika in
majhna investicija (19.—24. člen)
Iz poročil je razvidno, da so postopke sprejemanja investicijskih odločitev obravnavane OZD dokaj podrobno uredile v
svojih samoupravnih splošnih aktih. Pri tem so določile, da
delavci TOZD sprejemajo investicijske odločitve večje vrednosti z osebnim izjavljanjem na predlog organa upravljanja,
manjše vrednosti pa sprejema organ upravljanja. Vendar pa
je iz pregledanih samoupravnih splošnih aktov moč zaključiti, da je določitev merila za veliko oziroma majhno investicijo za večino OZD še vedno problem.
Merila, ki razmejujejo veliko in majhno investicijo, so dokaj
različna. Naj jih navedemo nekaj:
- absolutni dinarski zneski,
- % poslovnega sklada,
- % od vrednosti poslovnih sredstev,
- % minimalne amortizacije,
- % od planiranega dohodka v letu, ko se investicija
izvaja,
- rednost obračunane amortizacije v preteklem letu,
- opisno (delavski svet odloča o zamenjavi iztrošenih
osnovnih sredstev, obnovo obstoječega programa, odpravljanje ozkih grl),
- večja investicija je tista, ki jo mora verificirati medobčinska gospodarska zbornica, določene znanstvene, strokovne
ali druge samoupravne organizacije in skupnosti ali pristojni
organi družbenopolitičnih skupnosti.
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Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je
dal pobudo Službi družbenega knjigovodstva Slovenije v
sodelovanju s komisijo za spremljanje in izvajanje ZZD Skupščine SR Slovenije, da v vseh primerih investicijskih odločitev SDK Slovenije, zahteva od prijavitelja investicije tudi
sklep delavskega sveta o investicijski odločitvi, s čimer se
bodo pospešile aktivnosti v združenem delu za ustrezne
dopolnitve samoupravnih splošnih aktov.
Ocenjujemo, da je v sedanjih razmerah družbeno smotrno,
da služba družbenega knjigovodstva še naprej zahteva od
prijavitelja investicije sklep delavskega sveta, zato ker sprejemanje investicijskih odločitev v posameznih OZD še vedno ni
skladno z ZRRMD in ker v mnogih OZD delavski sveti sprejemajo investicijo na star način, kar pomeni, da delavci ne
dobijo vseh podlag za odločanje, ter se dogaja, da delavski
sveti odločajo o velikih investicijah, ki jih skrijejo za majhno
investicijo, s čimer pa skrijejo tudi odgovornost za neuspešne investicije.
Preden delavci odločajo o investicijah, morajo biti
ustrezno informirani. Strokovne službe morajo pripraviti vse
tiste informacije, ki so odločilne, delavcem razumljive, ki
bistveno pojasnjujejo namene investicije, ki opredeljujejo
podlage za investicije (ali so sredstva zagotovljena, pod
kakšnimi pogoji, kaj bo investicija prinesla, kako bo investicija vplivala na dohodek, na delovna mesta, kdo in v kakšnih
obdobjih bo spremljal učinke investicij ipd.), nikakor pa ni
dovolj, da delavce pred odločanjem seznanijo le z investicijskim elaboratom, ker je ta kot strokovno gradivo za delavce
preobsežen in ne more biti podlaga za odločanje. Koristno bi
bilo, da bi bili dani tisti minimalni podatki, ki omogočajo
delavcem ugotavljati družbeno in ekonomsko upravičenost
določene investicije.
Potrebno je torej določiti tudi dolžnost predlagatelja, da bi
pripravil kvalitetno gradivi s katerim je pobuda oziroma
predlog posredovan v odločanje delavskemu svetu.
1.6. Ugotavljanje uspešnosti gospodarjenja z
investicijskimi sredstvi (25. člen) in kriteriji za ugotavljanje
odgovornosti (26. člen)
V tem členu so opredeljena dejanja, ki jih morajo opraviti
delavci v TOZD, če ne dosežejo večjega dohodka z upravljanjem in gospodarjenjem z investicijskimi sredstvi. V tem primeru morajo ugotoviti vzroke ter sprejeti ukrepe, da bi te
vzroke odpravili ter hkrati začeli postopek za ugotavljanje
odgovornosti tistih, ki so odgovorni za slabše rezultate od
pričakovanih.
Glede vsebine tega člena poročila navajajo različne ocene
usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD v obravnavanih OZD. Nekatere OZD ugotavljajo uspešnost gospodarjenja z investicijskimi sredstvi iz ocene uspešnosti poslovanja v preteklem obdobju z letnim planom in letnim stabilizacijskim načrtom.
Iz pregledanih samoupravnih splošnih aktov izhaja, da je
oblikovalcem predlogov spremenjenih določil delalo najmanj
težav poglavje ZRRMD o pobudah in predlogih za investicijske odločitve, kar zadeva odgovornost in postopke ter način
ugotavljanja s formalno pravne plati, pri čemer pa so
pomanjkljivo opredeljeni kazalniki za ugotavljanje rentabilnosti.
Nekatere OZD uporabljajo za ugotavljanje rentabilnosti
investicij kazalnike dejavnosti ob razporejanju čistega
dohodka, nekatere OZD pa so obvezale samoupravno delavsko kontrolo, sindikat in delavski svet za spremljanje izvajanja investicij in uveljavljanje odgovornosti predlagatelja investicijske odločitve, če se ta izkaže za napačno ali neučinkovito in v primeru nepravilne izpolnitve.
Zelo aktualno je tudi vprašanje glede velikosti investicije v
absolutnem smislu, saj je velikost investicije, o kateri
odločajo delavci, v nekaterih OZD bistveno večja kot v drugih, odvisno seveda od velikosti OZD. V majhnih OZD je
velika investicija to, kar je v velikih majhna. Zaradi tega bi
bilo tudi potrebno sprejeti dogovor o enotnih osnovah in
merilih glede razmejitve med majhno in veliko investicijo, s
tem pa tudi glede tega, kdaj odločajo organi upravljanja in
kdaj delavci.
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1.7. Osnove, na katerih delavci v DSSS pridobivajo
povečani dohodek iz naslova investicijskih vlaganj (28.
člen)
Odnosi svobodne menjave dela med delavci DSSS in
TOZD glede na povečan dohodek iz naslova investicijskih
vlaganj so v OZD dokaj splošno opredeljeni.
V nekaterih OZD imajo o tem določbe v samoupravnem
sporazumu o medsebojnih pravicah in obveznostih med
delavci TOZD in DSSS, pri čemer pa ustrezne vsebine členov
OZD v svojih odgovorih niso navedle.
Nekateri značilni odgovori pa kažejo na naslednje urejanje
odnosov:
- če je dohodek dosežen v višini, kot je planiran, ima
DSSS pravico do prispevka k uspehu pri poslovanju s tem,
da njen dohodek raste ali pada za 10% počasneje kot v
TOZD;
- če TOZD dosega večji dohodek od planiranega, je
DSSS udeležena na poprečju povečanja OD v TOZD;
Splošna ocena je, da v OZD ni dovolj preciziran tisti dohodek, ki bi ga morali delavci DSSS dobivati iz naslova povečanega dohodka kot rezultat investicijskih odločitev v TOZD.
Očitno v OZD ob uveljavljanju omenjenega dohodkovnega
odnosa niso bili dovolj angažirani, da bi v samoupravnem
sporazumu o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih opredelili takšno merilo za opredelitev odvisnosti
celotnega prihodka oziroma dohodka DSSS od osnov, opredeljenih v ZZD.
V glavnem so v veliki večini OZD v samoupravnih splošnih
aktih ostale pri zakonski dikciji brez upoštevanja zahtev
ZRRMD po konkretnih osnovah.
Temu problemu bo potrebno posvetiti vso pozornost predvsem z vidika odgovornosti delavcev DSSS pri pripravi predlogov za sprejemanje investicijskih odločitev delavcev v
TOZD.
2. Odnosi pri skupnem gospodarjenju
2.1. Odnosi pri skupnem gospodarjenju v dejavnosti
materialne proizvodnje (29. — 33. člen)
Večina OZD s tega področja ni ali pa ni dovolj kakovostno
opredelila skupnega upravljanja in gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, saj so določila pregledanih samoupravnih
splošnih aktov na ravni povzemanja zakonskih določil. V
nekaterih samoupravnih splošnih aktih pa so prisotne težnje
po združevanju sredstev za skupne naložbe.
Ugotavljamo, da v OZD niso vgradili v samoupravni sporazum o združitvi in samoupravni sporazum o združevanju dela
in sredstev bistvenih sprememb prav pri urejanju odnosov v
skupnem gospodarjenju z investicijskimi sredstvi med TOZD v
sestavi delovne organizacije, ko bi morala biti investicijska
sredstva obvezno združena zato, da bi uresničili skupne interese in cilje določenega samoupravnega sporazuma o združitvi.
V obeh samoupravnih sporazumih, ki jih nalagajo členi
29-33, pa tudi ni opredeljenih pogojev, pod katerimi lahko
posamezna ali več TOZD ene DO združuje sredstva s TOZD
druge delovne organizacije (člen 31) kot tudi niso opredeljeni pogoji in odnosi pri ustvarjanju skupnega prihodka in
dohodka.
Večina OZD je združevanje sredstev za pridobivanje skupnega dohodka opredelila načelno v samoupravnem sporazumu o združitvi v delovno organizacijo, nekatere pa v statutih TOZD. Za večino velja, da sovlaganja skupaj z določili o
načinu vračanja združenih sredstev urejajo s posebnimi
samoupravnimi sporazumi.
Mnogo delovnih organizacij s TOZD ne združuje investicijskih sredstev za skupna vlaganja in zato v sporazumu niso
uredile skupnih odnosov na področju razširjene reprodukcije. Take delovne organizacije pa zato za vsak primer posebej predpisujejo samoupravni sporazum o gospodarjenju z
investicijskimi sredstvi.
So pa tudi primeri, ko TOZD združujejo investicijska sredstva neposredno na ravni SOZD mimo delovne organizacije
ter so problematiko razširjene reprodukcije uredile s spremembo statutov TOZD.
Glede tistih določil ZRRMD, ki predvidevajo, da lahko
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TOZD za razširitev materialne osnove dela zbira tudi denarna
sredstva občanov (45. in 46. člen), je iz poročil razvidno, da
je zelo malo takih OZD.
V zvezi s tem poglavjem pa je potrebno omeniti tudi sledeče: v manjših OZD, zlasti enovitih delovnih organizacijah,
je proces prilagajanja samoupravnih splošnih aktov z
ZRRMD še v začetni fazi tudi zaradi objektivnih razlogov
(znani modeli in strokovne podlage se nanašajo na večje
OZD, pri katerih je predvidena tudi avtomatska obdelava
podatkov), saj ni strokovnih podlag, pa tudi nimajo ustreznih
strokovnih delavcev.
Vse to pa pomeni, da bo v prihodnje treba usmeriti večjo
strokovno pomoč prav takim manjšim OZD ter se v okviru
družbene akcije dogovoriti, kateri subjekti bodo vodili strokovno pomoč (organi v okviru družbenopolitičnih skupnosti,
gospodarske zbornice, splošna združenja, strokovne in
znanstvene institucije).
2. 2 Odnosi pri skupnem gospodarjenju v dejavnosti
gospodarske infrastrukture (47.-52. člen)
OZD na področju gospodarske infrastrukture so v samoupravnih splošnih aktih v glavnem le prepisale določila
zakona, možnost zbiranja denarnih sredstev občanov za razširitev materialne osnove ima opredeljeno le nekaj OZD, prav
tako pa ni podrobnejše opredelitve glede združevanja investicijskih sredstev za razvoj dejavnosti gospodarske infrastrukture, zlasti pa ni predvidene možnosti odpovedi pravice
do povrnitve vrednosti združenih investicijskih sredstev in
prednosti, ki bi jih imeli iz tega naslova.
Skupna značilnost OZD s področja gospodarske infrastrukture, katerih opravljanje storitev je nujen pogoj za delo
drugih uporabnikov, je v tem, da so ustanovljene v skladu s
posebnimi zakoni in da opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena, izvajalci in uporabniki pa morajo uresničevanje skupnih interesov urejati po načelih svobodne menjave
dela.
Eno od poročil, ki najobširneje informira o tem področju,
ugotavlja, da nobena od pregledanih OZD ni opredelila v
svojih samoupravnih splošnih aktih možnosti odpovedi pravice do povrnitve vrednosti združenih sredstev v zvezi z
morebitnimi prednostmi, ki bi jih v tem primeru lahko uveljavile.
V OZD so kot možne vire za združevanje sredstev za investicije opredelili predvsem vire, pridobljene v okviru samoupravnega sporazuma o temeljih plana posameznih SIS
materialne proizvodnje oziroma na podlagi zakona. Tudi pregledane OZD - izvajalke takih možnosti niso predvidele oziroma večina izvajalskih OZD s področja SIS materialne proizvodnje samoupravnih splošnih aktov še ni uskladila.
V eni od večjih OZD na področju gospodarske infrastrukture so delavci na referendumih sprejeli spremembe sporazumov o združevanju dela in TOZD v delovno organizacijo,
kjer je opredeljeno, da delavci upravljajo in gospodarijo z
investicijskimi sredstvi v skladu z zakonom. Določili so način
sprejemanja investicijske odločitve, vendar pa ne konkretno,
v statute so vgradili novo poglavje o združevanju sredstev, v
katerem pa se le načelno zavezujejo, da bodo združevali
investicijska sredstva na ravni SOZD in da bodo o ciljih,
namenu in pogojih združevanja investicijskih sredstev
odločali na način in po postopkih, kot so določeni v samoupravnih splošnih aktih, čeprav ta postopek ni podrobneje
opredeljen.
Eden od navedenih razlogov, zakaj se OZD še niso
ustrezno organizirale, pa je tudi ta, da še ni potekel rok za
uskladitev organiziranosti po zakonu in družbenem dogovoru v konkretni dejavnosti gospodarske infrastrukture.
2. 3 Odnosi pri skupnem gospodarjenju v družbenih
dejavnostih (53.-56. člen)
ZRRMD v členih od 53 do 56 zajema odnose pri skupnem
gospodarjenju v družbenih dejavnostih. Izvajalci in uporabniki lahko v okviru svobodne menjave dela združujejo investicijska sredstva, seveda pa morajo v samoupravnem sporazumu opredeliti medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
Eno od poročil ugotavlja na osnovi odgovorov na anketo,
da so vse pregledane OZD v samoupravne splošne akte
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vključile le določila zakona ali pa še teh ne v celoti. Družbeni
pravobranilec samoupravljanja ugotavlja, da je ta družbenoekonomski odnos odvisen od' ravni razvitosti svobodne
menjave dela. Statuti nekaterih osnovnih šol povzemajo
zakonska določila o možnih virih za pridobitev sredstev za
investicije med drugim tudi v okviru cene svoje storitve ali iz
namenskih sredstev OZD, občanov in drugo.
Vprašljivo pa je, kako se ta določila v praksi izvajajo, saj
večina OZD s področja družbenih dejavnosti ugotavlja, da so
ravno ta sredstva minimalna.
Glede postopkov investicijskih odločitev ugotavljamo, da
OZD s področja družbenih dejavnosti investicijskih odločitev
v samoupravnem splošnem aktu niso opredelile ali pa da so
nekatere institucije šele v zadnjem času prejele teze določil
za spremembo statuta, s katerimi naj uredijo postopek sprejemanja investicijskih odločitev. Kot razlog za to se navaja,
da investicije potekajo preko posebnih skladov za izgradnjo
objektov in da kot delavci nimajo posebnega vpliva na te
investicije.
Razen navedenega skoraj vse OZD ugotavljajo, da je znesek minimalne, z zakonom predpisane amortizacije premajhen za kakršnokoli bistveno širitev materialne osnove dela.
Skoraj vse OZD družbenih dejavnosti brez izjeme čakajo
na sprejem sporazumov dejavnosti in pričakujejo, da bodo
uveljavljena oziroma praktično razrešena vsa tista vprašanja
ZRRMD, ki jih sami iz različnih vzrokov niso razrešili.
Na osnovi poročil na področju družbenih dejavnosti ugotavljamo naslednje:
Večina OZD na področju družbenih dejavnosti še ni pristopila k usklajevanju samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD iz
že omenjenih razlogov, predvsem pa tudi zaradi mnenja, da
zaradi drugačnega načina in vira pridobivanja razporejanja
dohodka kot v OZD materialne proizvodnje ne vidijo potrebe
po tovrstni urejenosti v aktih; le v majhnem številu OZD
družbenih dejavnosti pa že potekajo javne razprave o osnutkih sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov o
združitvi in statutov, kjer imajo ustanovljene tudi komisije, ki
naj bi pripravile strokovne podlage in postopke usklajevanja
samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD.
3. Uresničevanje določenih pravic in dolžnosti
družbenopolitičnih skupnosti pri gospodarjenju
z investicijskimi sredstvi (57.-59. člen)
Zakon o združenem delu (641. člen) in ZRRMD (57.-59.
člen) opredeljujeta za družbenopolitične skupnosti posebne
pravice in obveznosti pri opravljanju nadzora nad zakonitostjo dela OZD, predvsem pa glede usklajenosti samoupravnih splošnih aktov z ustavo in zakonom, kot tudi z ostalimi
samoupravnimi splošnimi akti, s katerimi morajo biti usklajeni.
Čeprav to poglavje opredeljujejo le trije člani, pa je njihova
vsebina pomembna predvsem glede na dejstvo, kakšno vlogo
imajo pri uresničevanju ZRRMD družbenopolitične skupnosti,
predvsem takrat, ko imajo pravico in dolžnost zagotavljati
pogoje, da bi na samoupravnih osnovah čimbolj skladno in
stabilno uredili odnose pri upravljanju in gospodarjenju z
investicijskimi sredstvi ter zagotavljali pogoje in izvajali
ukrepe in aktivnosti za vzpodbujanje za samoupravno združevanje investicijskih sredstev na osnovi ustvarjenega skupnega
dohodka ter uresničevanja skupnih ciljev in interesov razvoja,
opredeljenih v dogovorih o temeljih plana DPS, ne nazadnje
pa tudi takrat, kadar nastanejo v odnosih gospodarjenja z
investicijskimi sredstvi bistvene motnje v samoupravnih
odnosih.
Kako svoje naloge v skladu s temi zakonskimi določili
izvajajo družbenopolitične skupnosti, poročila ne omenjajo,
razen v nekaj primerih, ko navajajo aktivnosti izvršnih svetov
občinskih skupščin in sindikatov pri vzpodbujanju aktivnosti
glede usklajevanja samoupravnih splošnih aktov v ZRRMD.
V enem od poročil so povzete naslednje aktivnosti družbenopolitičnih skupnosti pri uresničevanju določenih pravic in
odnosov družbenopolitičnih skupnosti pri gospodarjenju z
investicijskimi sredstvi. Družbenopolitična skupnost je
poročala takole:
- z letnimi resolucijami o družbenoekonomskem razvoju
občine smo opredelili usmeritve za gospodarjenje z investicijskimi sredstvi ter pri tem posebej poudarili združevanje dela
in sredstev;

- pri investicijskih vlaganjih, ki so pomembna za celotno
družbenopolitično skupnost, smo sproti obravnavali usklajenost nameravane investicije z usmeritvami iz dogovora o
temeljih družbenega plana;
- vzpodbujali smo združevanje sredstev na osnovi samoupravnega sporazumevanja za področja, ki so skupnega
pomena v občini.
Člen 59 ZRRMD pa omogoča družbenopolitičnim skupnostim razen spodbujajočih aktivnosti tudi možnost odpravljanja motenj v samoupravnih odnosih gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, kadar so prizadeti družbeni interesi,
seveda v primeru, da družbenopolitične skupnosti s svojo
aktivnostjo take motnje odkrijejo oziroma odkrivajo.
Iz nobenega poročila pa ni moč razbrati, da bi katerakoli
družbenopolitična skupnost ravnala v skladu s členom 59
ZRRMD, čeprav imajo z ozirom na že ugotovljeno število
motenj na področju razširjene reprodukcije možnosti za svoje
delovanje v okviru sprejema začasnih ukrepov družbenega
varstva, če so huje prizadeti družbeni interesi.
Ugotavljamo, da se uresničevanje aktivnosti družbenopolitične skupnosti pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi,
opredeljeno v 57.-59. členih ZRRMD, ne izvaja, saj bi sicer ne
bilo toliko motenj na področju razširjene reprodukcije in v
delitvi, prav tako pa tudi na področju združevanja sredstev ter
omejevanja ustavnih pravic delavcev, da odločajo o dohodku.
Motenj v samoupravnih odnosih, ki jih opredeljuje 59. člen
ZRRMD, družbenopolitične skupnosti ne ugotavljajo.
III. PRAVICA DELAVCEV DO DELA OSEBNEGA
DOHODKA NA PODLAGI MINULEGA DELA
1. Usklajevanje samoupravnih splošnih aktov s
III. poglavjem ZRRMD
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo pri spremljanju aktivnosti v zvezi z uresničevanjem ZRRMD v praksi
spremljali tudi uresničevanje III. dela zakona, ki določa pravico delavcev do dela osebnega dohodka na podlagi minulega dela.
Pri oblikovanju tega dela poročila smo izhajali predvsem iz
pregleda samoupravnih sporazumov o združitvi in samoupravnih sporazumov o skupnih osnovah in merilih za delitev
sredstev za osebne dohodke oziroma pravilnikov o osnovah
in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke. Nanje smo
se omejili predvsem zato, ker smo v opozorilih posredovanim
OZD nakazali možnost, da v prvi fazi postopnega prehoda k
usklajevanju aktov z zakonom načelno in okvirno opredelijo
to problematiko v delu samoupravnih sporazumov o združitvi,
določila o nagrajevanju delavcev iz naslova minulega dela pa
nato konkretizirajo v samoupravnih sporazumih oziroma pravilnikih o delitvi sredstev za osebne dohodke.
V tem delu poročila ne ponavljamo nujnosti reševanja te
problematike tudi v drugih ustreznih aktih (podrobneje o tem
v Biltenu DPS, štev. 41) kot npr. v samoupravnem sporazumu
o skupnih osnovah in merilih za razporejanje dohodka in
čistega dohodka itd. Omenjeni samoupravni akt namreč predstavlja, ko OZD razporejajo dohodek oziroma čisti dohodek
po skupnih osnovah in merilih na vse njegove sestavne dele,
izhodiščno podlago pri oblikovanju dela celotnih sredstev za
osebne dohodke, v okviru teh sredstev pa tudi dela osebnih
dohodkov na podlagi minulega dela.
Tako smo OZD predlagali, da v samoupravnem sporazumu
o združitvi v delovno organizacijo (SOZD) okvirno določijo
podlage, po katerih bodo nagrajevali delavce iz nalova minulega dela (čeprav v 76. členu ZRRMD določa, da to problematiko uredijo v aktu po 128. členu zakona o združenem delu).
To pa pomeni, da je mogoče v samoupravnem sporazumu o
združitvi opredeliti npr. sledeče:
- osnove za ugotavljanje delavčevega prispevka k rezultatom gospodarjenja z družbenimi sredstvi (tri osnove po 70.
členu ZRRMD);
- skupno ugotavljanje osebnega dohodka za upravljanje in
gospodarjenje z investicijskimi sredstvi (1. in 3. alinea 70.
člena) ter posamično ugotavljanje prispevka vsakega delavca
k prihrankom (2. alinea 70. člena);
- načela vzajemnosti in solidarnosti, ko delavci združujejo
in uporabljajo del sredstev za osebne dohodke na podlagi
minulega dela v delovni organizaciji ali SOZD;
17
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- osnove, po katerih bodo vrednotili prispevek delavca,
čigar zmožnost za delo je opešala (73. člen), in osnove za
presojo prispevka delavca k povečanju dohodka na podlagi
izuma, inovacije, racionalizacije ali druge oblike ustvarjalnosti (74. člen).
Posebej smo OZD predlagali, da izkoristijo možnost, ki jo
daje 85. člen ZRRMD tako, da pred praktičnim uveljavljanjem
delitve sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela
oziroma sprejemom predhodno preizkusijo spremenjen
sistem nagrajevanja delavcev po minulem delu, na ta način pa
se izognejo morebitnim problemom, ki se pojavijo pred praktično uporabo novega sistema nagrajevanja.
Pri tem je potrebno poudariti, da je prehodni rok, ki ga
vsebuje zakon, že potekel (s 1. 1. 1984) in da tudi danes, že
skoraj ob izteku še enega'leta, situacija ni bistveno boljša.
Kot ugotavljamo, je torej na tem področju storjeno zelo
malo, v nekaterih (redkih) OZD se pojavljajo posamezne pozitivne rešitve, sicer pa ima večina OZD svoje rešitve še v
osnutkih oziroma predlogih ali pa šele razmišljajo, kako bi
pristopile k reševanju te problematike.
OZD, ki še niso pristopile k usklajevanju svojih aktov s III.
poglavjem ZRRMD ali pa jim to najbolje ne uspeva, se pogosto sklicujejo na to, da čakajo na sprejem družbenega dogovora1 in samoupravnih sporazumov dejavnosti, ki naj bi opredelili okvire in usmeritve pri razporejanju dohodka ter tudi pri
delitvi srsedstev za osebne dohodke na podlagi minulega
dela. Ko bo sprejet družbeni dogovor in sporazumi dejavnosti,
bo odpadeftudi razlog za zakasnitve pri organizacijah združenega dela, ki se nanj upravičeno sklicujejo. Objektivno
namreč ni mogoče pričakovati, da bodo OZD v tej situaciji, ko
navedeni družbeni dogovor oziroma samoupravni sporazumi
dejavnosti še niso sprejeti, pripravljene oblikovati lastne rešitve, zavedajoč se rizika, da jih bodo morale ob sprejetju
dogovora in sporazumov spet spreminjati oziroma prilagajati.
Ko družbeni pravobranilci samoupravljanja ugotavljamo, da
se OZD sklicujejo za zakasnitve pri usklajevanju svojih aktov z
zakonom na zunanje, objektivne razloge, pa lahko ugotovimo
razloge za zakasnitve tudi znotraj samih OZD. V določenem
številu OZD je možno ugotoviti dokaj neustrezen odnos strokovnih služb pa tudi poslovodnih organov do te problematike.
Prepogosto pa se v takih OZD pridružijo navedenemu problemu še različne kritike že izdelanih strokovnih podlag (npr.
ITEO) ali nekaterih izvirnih rešitev OZD (npr. Novoles, Podravka itd.), žal pa tem kritikam običajno ne sledijo konkretni
predlogi, ki bi bili enostavnejši in razumljivejši ter hkrati
skladni z zakonskimi opredelitvami.
2. Določanje sredstev za osebne dohodke na
podlagi minulega dela
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v svojih opozorilih in pobudah naslovljenim OZD poudarjali, da je
potrebno obravnavati tudi oblikovanje sredstev za osebne
dohodke na podlagi minulega dela kot sestavni del procesa
razporejanja čistega dohodka, kar pomeni, da je tudi oblikovanje tega dela sredstev v odvisnosti od doseženih rezultatov
gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
Pri preverjanju, kako so OZD upoštevale osnove iz 62. člena
ZRRMD kot izhodiščne podlage za oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela, smo pogosto ugotavljali, da OZD te osnove sicer opredelijo v svojih
aktih, vendar pa jih v nadaljnjem postopku ne konkretizirajo.
OZD, ki so že pristopile k urejanju teh odnosov s III. poglavjem ZRRMD (družbeni pravobranilci samoupravljanja so v
svojih informacijah na nekatere tudi opozorili), običajno uporabljajo za določanje sredstev na podlagi minulega dela
kazalnike iz 141. člena zakona o združenem delu in 65. člena
ZRRMD, s katerimi ugotavljajo uspešnost poslovanja svoje
OZD. Sicer so rešitve v posamezni OZD po vsebini in po
številu osnov, ki jih uporabljajo za določanje deleža sredstev
na podlagi minulega dela različne, vendar pa lahko ugotovimo, da so nekateri najpogosteje uporabljeni kazalniki npr.
naslednji:
- akumulacija v primerjavi z dohodkom,
- akumulacija v primerjavi s čistim dohodkom,
- akumulacija v primerjavi s poprečno uporabljenimi
osnovnimi sredstvi itd.
Nekatere OZD, ki imajo v svojih aktih določene rešitve glede
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nagrajevanja delavcev po minulem delu, primerjajo navedene
(oziroma izbrane) kazalnike s skupino oziroma podskupino
dejavnosti, v katero konkretna OZD spada, opredelijo
določene odstotne deleže, ki potem vplivajo na oblikovanje
mase sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela,
nato pa z različnimi korektivnimi faktorji (najpogosteje s
skupno delovno dobt) delavca in tkim. stalnostjo) oblikujejo
končno višino sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela.
Pri uporabi različnih načinov ugotavljanja uspešnosti
poslovanja menimo, da je v prvi vrsti pomembno, da se določa
del sredstev iz naslova minulega dela ob upoštevanju tistih
kazalnikov uspešnosti poslovanja, ki imajo dejanski vpliv na
oblikovanje tega dela sredstev za osebne dohodke ali drugače rečeno, da se sredstva za osebne dohodke na podlagi
minulega dela oblikujejo v odvisnosti od osnov, ki jih je
mogoče kolikor toliko natančno opredeliti. Navedeno poudarjamo tudi zato, ker smo ugotavljali, da si OZD v svojih aktih
pogosto opredelijo tudi take osnove, ki jih objektivno ni
mogoče natančno opredeliti in zato tudi ne konkretno uporabiti pri določanju obsega sredstev za osebne dohodke na
podlagi minulega dela oziroma za katere je jasno, da jih ne
bodo nikoli uporabile pri določanju dela sredstev za osebne
dohodke iz naslova minulega dela. Zgoraj omenjeno dejstvo
velja tudi za osnove, ki jih OZD pri določanju teh sredstev v
večini primerov posebej ne ugotavljajo (oziroma, kot pravijo,
se posredno upoštevajo in izražajo v različnih kazalnikih
uspešnosti poslovanja). To so npr. osnove, navedene v 2. in 5.
alinei 62. člena (uspešnost pri upravljanju, s katerim se prispeva k prilagajanju dejavnosti TOZD tržnim pogojem oziroma družbeno dogovorjeni delitvi dela in družbeno ter ekonomsko smotrna in gospodarna izraba naravnih in drugih
delovnih pogojev).
Glede deleža sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke, smo ugotavljali, da se giblje ta del sredstev približno v razponu od 4 do
15%, ponekod pa znaša celo do 20 ali 25%, vendar pa je v
takšnih primerih možno ugotoviti, da je odstotni delež višji
zaradi višje poprečne starostne strukture delavcev, ki je v
nekaterih OZD zelo visoka (npr. v OZD PTT prometa in železnici).
Navedeno je bilo namreč tudi v preteklosti, ko je bila
delovna doba edini kazalec upravičenosti do dela sredstev za
osebne dohodke na podlagi minulega dela, razlog, da je bil v
takih OZD delež osebnih dohodkov iz naslova minulega dela v
celotnih sredstvih za osebne dohodke večji v primerjavi z
OZD, kjer je bila starostna struktura nižja. Ker v vseh OZD pri
prehodu na novi način določanja sredstev za osebne dohodke
na podlagi minulega dela izhajajo iz zatečenega stanja, je
razumljivo, da so v OZD z višjo starostno strukturo za začetek
določili tudi višji delež sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v celotnih sredstvih za osebne dohodke.
Širše gledano pa se je potrebno družbeno opredeliti do tega
vprašanja oziroma se dogovoriti za opredelitev takih podlag,
ki bodo omogočile uveljavljanje kazalcev uspešnosti gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot odločilnih, in kazalcev
delovne dobe kot dopolnilnih kriterijev, ki vplivajo na delež
sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela v
celotnih sredstvih za osebne dohodke.
Kot rečeno, mora tak način reševanja navedenega vprašanja potekati postopoma, pri tem pa ga je potrebno tudi družbeno usmerjati.
- Kot določajo 67., 68. in 69. člen ZRRMD, lahko OZD v
svojih aktih opredelijo tudi združevanje in uporabo dela sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela pri uresničevanju načel vzajemnosti in solidarnosti. To pa hkrati
pomeni, da morajo v aktih opredeliti pogoje in način združevanja ter uporabo teh sredstev.
Kot ugotavljamo, OZD v svojih aktih opredelijo predvsem
namene, za katere posamezni delavci lahko ta sredstva koristijo, ne opredelijo pa načina in pogojev oblikovanja ter uporabo deleža sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega
dela, ki ga bodo združevali v te namene.
Tak pristop, ki je v določeni meri tudi posledica obstoječe
miselnosti (ki pogosto ne zadeva le uresničevanja načel vzajemnosti in solidarnosti, pač pa uresničevanje odnosov pri
pridobivanju dela osebnega dohodka na podlagi minulega
dela kot celoto) na podlagi katere vidijo v OZD predvsem
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svoje pravice do uporabe sredstev solidarnosti in vzajemnosti, ki pa včasih niso omejene le na primere, ko delavci
določene TOZD iz objektivnih razlogov pridejo v situacije, da
sredstva potrebujejo. Z uveljavljanjem ustreznega načina oblikovanja dela sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela pri uresničevanju načel vzajemnosti in solidarnosti
bo potrebno postopoma tudi navedeno miselnost spremeniti.
3. Delitev sredstev za osebne dohodke
na podlagi minulega dela
ZRRMD določa v 70. in 71. členu osnove in merila za delitev
sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega dela na
posameznega delavca. Kot ugotavljamo, so OZD tudi pri opredelitvi teh osnov in meril bile v mnogih primerih le načelne,
mnogo manj pa konkretne. OZD, ki že imajo določene rešitve
na tem področju, izhajajo pri delitvi sredstev iz minulega dela
na posameznega delavca pogosto iz ugotovljene višine sredstev za osebne dohodke iz minulega dela v določenem primerjalnem obdobju (običajno je to pet ali triletno obdobje).
Sredstva za osebne dohodke iz naslova minulega dela razdelijo na posamezne delavce v skladu z njegovim prispevkom pri
povečanju dohodka, ki ga ugotavljajo s kazalniki uspešnosti
poslovanja za vsako leto posebej.
Pri uporabi meril iz 71. člena ZRRMD OZD torej izhajajo do
neke mere iz ugotavljanja skupnega prispevka delavcev, vrednotenega po osnovah iz 1. in 3. alinee 70. člena ZRRMD (od
prispevka, ki ga je dal delavec z upravljanjem skupaj z drugimi
delavci k uspešnosti poslovanja TOZD in druge OZD z odločanjem o rekonstrukciji, modernizaciji in drugih tehničnih
izboljšavah...; od prispevka, ki ga je dal delavec z upravljanjem skupaj z drugimi delavci k izločanju sredstev za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela...). Bistveno manj
pa upoštevajo merila, po katerih se vrednoti prispevek
delavca po osnovah iz 2. alinee tega člena - tj. iz prispevka, ki
ga je dal delavec pri uporabi delovnih sredstev in k prihrankom pri materialu, surovinah in energiji. Navedene kategorije
se zaenkrat prisojajo še vedno samo živemu, ne pa tudi
minulemu delu delavca. V tem trenutku se nam zdi pomembnejše, da lahko delavce stimulitivno nagrajujemo iz izkazanih
tovrstnih prihrankov (ne glede, kje jih ugotavljamo, ali kot del
živega ali kot del minulega dela), ki lahko bistveno vplivajo
tudi na zmanjševanje stroškov poslovanja OZD.
Zelo številne OZD so v aktih opredelile tudi osnovne in
merila, po katerih se vrednoti prispevek delavca, čigar zmožnost za delo se je med delovnim razmerjem zmanjšala (73.
člen ZRRMD).
Kot je razumeti, ugotavljamo v OZD zmanjšano delovno
sposobnost delavca po predpisanih postopkih. V številnih
primerih uporabijo ta združena sredstva za prekvalifikacijo in
prerazporeditev delavcev, katerih zmožnost za delo se je
zmanjšala. V posameznih primerih pa smo ugotavljali tudi
neustrezne rešitve, ko so delavcem v daljšo delovno dobo in
starejšim delavcem ne glede na njihovo delovno zmožnost,
uspešnost in delovno področje dodajali del osebnega dohodka.
Pri opredelitvi osnov in meril v aktih OZD, po katerih se
vrednoti prispevek delavca k povečanju dohodka z izumom,
inovacijo, racionalizacijo ali drugo obliko ustvarjalnosti pri
delu je v večini primerov povzeta le načelna določba iz 74.
člena ZRRMD. Izvirnih rešitev v tej zvezi pa skoraj nismo
zasledili.
Nekatere OZD so v svojih aktih opredelile tudi način in
pogoje za uveljavljanje osebnih dohodkov na podlagi minulega dela v primerih prenehanja delovnega razmerja delavca,
vendar pa so te določbe preveč splošne, kot npr. takšne, da
ima delavec pravico do dela osebnega dohodka na podlagi
minulega dela tudi po prenehanju dela z OZD za čas, ko je
sodeloval pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi.
V aktih je zaslediti še nekaj neustreznih rešitev, ki npr.
določajo, da velja ta pravica delavca le do prvega zaključnega
računa po prenehanju dela v OZD. Taka rešitev bi pomenila
izničeneje zakonske ideje, da je delavec upravičen do dela
osebnega dohodka na podlagi minulega dela (iz naslova
uspešnosti pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi) toliko
časa, dokler je prisoten njegov učinek h gospodarjenju z
investicijskimi sredstvi.
Na koncu bi še omenili, da smo bistveno slabše stanje na

tem področju kot v OZD materialne proizvodnje ugotavljali v
OZD družbenih dejavnosti, infrastrukture in delovnih skupnosti. Zaradi upoštevanja različnih problemov pri uveljavljanju odnosov svobodne menjave dela, ki so tudi v teh organizacijah še vedno prisotni, do sedaj tudi v zvezi z uveljavljanjem
določil III. poglavja ZRRMD nismo pošiljali pobud za uskladitev njihovih aktov.
Omenjene OZD se zelo pogosto pri upravičevanju trenutnega stanja sklicujejo na pomanjkanje strokovnih podlag,
izražajo pa tudi potrebo, da bi se delitev sredstev iz naslova
minulega dela okvirno opredelila v družbenih dokumentih.
Stanje, kot ga ugotavljamo tudi na tem področju, ni zadovoljivo, čeprav so tu in tam vidni nekateri poizkusi nagrajevanja
delavcev po minulem delu.
IV. UGOTOVITVE IN SKLEPI
Družbeni pravobranilci samoupravljanja se zavzeto vključujemo v akcijo za uresničevanje določil ZRRMD v praksi. To je
pomembno zato, da omogočimo uresničiti takšen položaj
delavcev pri odločanju o sredstvih za razširjeno reprodukcijo,
ki bo v skladu z naravo sistema socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov.
Dejstvo je namreč, da delavci v veliki večini še vedno niso v
položaju, da bi gospodarili in odločali o razpoložljivem prihodku in tudi ne o sredstvih za razširjeno reprodukcijo, kar
deloma potrjuje tudi to poročilo.
Ker se je v praksi izkazalo, da ne moremo računati na
spontano urejanje teh odnosov je nujno, da vsi družbeni
subjekti, vključno z družbenimi pravobranilci samoupravljanja z odločno akcijo podpremo delavce pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev takih odnosov v združenem delu, ki
bodo omogočili obvladovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja smo v tem poročilu
ocenili usklajenost samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD in
uresničevanje ZRRMD na dveh področjih:
a) odnosi pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi za
zboljšanje in razširjanje materialne osnove dela in
b) pridobivanje dela osebnega dohodka delavcev na podlagi upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot z
minulim delom.
Nekatere najpomembnejše ugotovitve iz ocene usklajenosti
samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD na omenjenih področjih so sledeče:
- Razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev za
osebne dohodke je v samoupravnih splošnih aktih dokaj
splošno odpredeljeno. Na tem področju ni prišlo do bistvenih kvalitativnih sprememb.
- Ugotavljanje in izdvajanje izjemnega dohodka še vedno
predstavlja velik problem za OZD. Določila in merila v zvezi z
izjemnim dohodkom so splošna, prav pa bi bilo, da v taki
situaciji, ko še ni mogoče sprejeti enotnih osnov in meril,
vsaka OZD sama zase določi, kaj je in kako se ugotavlja
izjemni dohodek v skladu z 11. členom, ali pa mora ugotoviti,
da takega dohodka ni.
- Določitev merila za veliko ali majhno investicijo predstavlja za večino OZD še vedno problem, zaradi česar je
potrebno čimprej sprejeti dogovor o enotnih osnovah in
merilih pri Gospodarski zbornici ali pri gospodarskih združenjih, o kakšni velikosti investicijskih vlaganj odločajo delavci,
o kakšni pa organi upravljanja, da bi s tem čimbolj izenačili
položaj delavcev pri investicijskem odločanju.
- Kot predpogoj za uresničevanje II. in III. poglavja
ZRRMD v praksi se nam zdi pomembno, da se dosledno
uredijo in izvajajo odnosi svobodne mejave dela med delavci
DSSS in delavci TOZD. Le na tej podlagi bo mogoče ugotavljati povečan dohodek delavcev DSSS na podlagi prispevka,
ki so ga dali s svojim delom pri sprejemanju investicijskih
odločitev, k rezultatom investicijskega vlaganja in k drugim
rezultatom gospodarjenja z investicijskimi sredstvi.
- Večina OZD ni dovolj kakovostno opredelila skupnega
upravljanja in gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, še
poseben problem pa so manjše enovite delovne organizacije,
v katerih je proces prilagajanja in usklajevanja samoupravnih
splošnih aktov v ZRRMD še v začetni fazi zaradi pomanjkanja
strokovnih podlag in neustrezne kadrovske zasedbe. Takim
delovnim organizacijam je potrebno nameniti večio stro19
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kovno pomoč. Večina OZD na področju gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti in družbenopolitičnih skupnosti še ni pristopila k usklajevanju samoupravnih splošnih
aktov z ZRRMD iz razlogov, ki so v poročilu že omenjeni, pa
tudi zaradi tega, ker je bila začetna akcija pri realizaciji
ZRRMD s strani družbenih pravobranilcev samoupravljanja
usmerjena v glavnem v OZD materialne proizvodnje.
- Družbenopolitične skupnosti pri gospodarjenju z investicijskimi sredstvi ne uresničujejo svojih z ustavo določenih
pravic in dolžnosti, motenj v samoupravnih odnosih, ki jih
opredeljuje ZRRMD, pa družbenopolitične skupnosti ne ugotavljajo in se ne vključujejo dovolj v akcijo glede realizacije
ZRRMD.
- Pri uresničevanju pravic delavcev do dela osebnega
dohodka na podlagi minulega dela ugotavljamo, da imajo v
svojih aktih največkrat le povzete osnove in merila iz 62., 63.
in 70. člena ZRRMD brez podrobnejših opredelitev. Nekaj
OZD je v skladu z ZRRMD poskusno uvedlo nove sisteme
delitve, vendar pa so taki primeri zdaj še zelo redki. Mnogo je
aktov, ki so šele v delovnih osnutkih ali pa so v OZD komaj
na začetku realizacije zakona v praksi, zlasti v družbenih
dejavnostih in na področju infrastrukture.
- V samoupravnih splošnih aktih je vse preveč povzemanja zakonskih določil in splošnih načelnih opredelitev, premalo pa konkretizacije, jasnih ter enostavnih rešitev, ki bi
zagotovile uspešno izvedbo postopkov sprejemanja novih
samoupravnih splošnih aktov.
- V večini OZD čakajo na širše družbene opredelitve
(družbeni dogovor, samoupravne sporazume dejavnosti, ki
jih predpisuje ZRRMD, pa v prvi fazi realizacije dolgoročnega
stabilizacijskega programa še niso bili izdelani), predvsem
pa na samoupravne sporazume dejavnosti, na podlagi katerih bi šele konkretizirali vse rešitve - od izjemnega dohodka
do osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke na
podlagi minulega dela.
- V organizacijah združenega dela prevladuje torej
»stari« način vrednotenja minulega dela in sicer tako po
delovni dobi kot tudi po stalnosti, čeprav sta obe kategoriji v
uveljavljeni obliki nesprejemljivi in slednja celo nezakonita.

- Posamezne pozitivne premike na tem področju je sicer
že zaznati, vendar pa ti še ne pomenijo vselej tudi kvalitetnega premika v tej smeri. Proces prehoda na nagrajevanje
delavcev v skladu s cilji in vsebino ZRRMD bi bilo potrebno v
praksi pospešiti tudi tako, da pospešimo pripravo vseh tistih
strokovnih podlag in informacijskih sistemov, brez katerih v
sedanjem trenutku združeno delo objektivno ne more realizirati rešitev po ZRRMD.
Na podlagi teh ugotovitev ocenjujemo, da samoupravni
splošni akti v OZD še niso ustrezno usklajeni z ZRRMD ter da
ni več nobenih objektivnih razlogov za odlaganje usklajevanja samoupravnih splošnih aktov z ZRRMD, kar posebej velja
za II. poglavje ZRRMD, tj. upravljanje in gospodarjenje z
investicijskimi sredstvi.
Ocenjujemo, da je za nadaljnje hitrejše uresničevanje
zakona potrebna le ustrezna organizirana aktivnost vseh
subjektivnih dejavnikov.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji
zato predlagamo, da o tem poročilu razpravljajo organi Skupščine SR Slovenije, organi Gospodarske zbornice Slovenije,
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Zveze komunistov Slovenije, da se opredelijo do ugotovitev v tem poročilu
ter da določijo aktivnosti za uresničevanje ZRRMD in opredelijo smeri aktivnosti drugim organom in organizacijam, pa
tudi družbenim pravobranilcem samoupravljanja.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja bomo na podlagi
teh opredelitev ob podpori organov Skupščine SR Slovenije
in drugih organov nadaljevali s svojo aktivnostjo, da bodo
delavci v OZD uredili odnose z realizacijo ZRRMD ter da
bomo družbeni pravobranilci samoupravljanja predlagali
ukrepe pristojnim organom v primerih nezakonitih ravnanj
oziroma v primerjh ničnosti aktov ali posameznih določil.
1 Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ.
2Kot primer navajamo stanje za naslednja območja:
- DPS Kranj ugotavlja, da je od 138 OZD 49 OZD že določilo osnove in merila,
89 OZD pa svojih aktov še ni uskladilo z zakonom;
- DPS Nova Gorica ugotavlja, da od 31 OZD ni nič opredelilo 19 OZD;
- DPS Škofja Loka ugotavlja, da ima III. poglavje usklajeno z zakonom 8%
OZD, v osnutku 65%, nič pa ni ukrenilo še 27% OZD, itd.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 6. 3. 1985
- Zavarovanja plačil za zasebni sektor
Skupina postavlja delegatsko vprašanje, kaj bo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
storil, da bo zakon o zavarovanju plačil obravnaval tudi
zasebni sektor enako kot
področje gospodarstva pri
zavarovanju plačil. Ta problem je izredno pereč predvsem pri tistih zasebnih proizvajalcih, ki imajo kooperantske odnose z združenim
delom, pa jim le-to v času povečave nelikvidnosti obveznosti pravočasno ne poravna.
Odgovor Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije na
delegatsko vprašanje skupine
delegatov za gospodarsko
področje 7. okoliš - Kamnik
je posredovala Ada Gorjup,
namestnica republiškega sekretarja za finance:
Vključitev zasebnega sektorja
v sistem zavarovanja plačil, kot
velja za družbeni sektor, je bila
predvidena v osnutku zakona o
spremembah in dopolnitvah za-

Delegatsko vprašanje je bilo
posredovano tudi delegatom iz
SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ.

ZBOR OBČIN - 6. 3. 1985
— Zakaj zaostajanje
telefonije?
Skupina delegatov iz občine Slovenske Konjice je na
Zboru občin Skupščine SR
Slovenije postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
»Na sejah zborov občinske
skupščine ter na programskih konferencah KO SZDL je
bilo že večkrat izpostavljeno
vprašanje nadaljnjega razvoja telefonije v naši občini,
ki bistveno zaostaja za razvojem tovrstne dejavnosti v
Celjski regiji in v SR Sloveniji.
Ker nam tudi pristojno Podjetje za PTT promet Celje zatrjuje, da z deli ne more nadaljevati (ponekod že več kot
dve leti), zaradi pomanjkanja
repromateriala — predvsem
kablov, sprašujemo, kaj so
oziroma kaj nameravajo

nadaljnjega razvoja
ukreniti pristojni republiški
upravni organi, da se pospeši
razvoj te za nadaljnji razvoj
zelo pomembne dejavnosti
ter da se zagotovi izvajanje
srednjeročnega plana za tekoče srednjeročno obdobje.«
Na vprašanje je odgovorila
Julka Zibert, članica Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za promet in
zveze!
Razvoj ptt dejavnosti v občini Slovenske Konjice usklajujejo uporabniki in izvajalci v
območni Samoupravni interesni skupnosti za ptt promet
Celje.
Po informaciji iz PTT podjetja Celje, ki kot izvajalec pokriva omenjeno območje, je
poročevalec
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kona o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev,
ki ga je pripravil Zvezni izvršni
svet.
Ta rešitev je bila pripravljena
na pobudo našega izvršnega sveta. Ko je pa predlagatelj, to je
Zvezni izvršni svet, pripravil
predlog zakona, je ta rešitev izpadla iz zakona. Ob obravnavi
tega zakona je Odbor za družbenoekonomske odnose Zveznega
zbora sicer tak zakon sprejel,
hkrati pa zadolžil predlagatelja,
da ta problem ponovno prouči in
o tem obvesti Zvezni zbor. Tako
čakamo sedaj na odgovor Zveznega izvršnega sveta. Ko je
Zvezni izvršni svet izpustil v
predlogu zakona rešitev glede
zavarovanja plačil za zasebni
sektor, je svojo odločitev utemeljil s tem, da je ta problem že
rešen v zakonu o obligacijskih
razmerjih in o čekih in je ocenil,
da ni primerno, da se še v tem
zakonu država dodatno vmešava
v te odnose. O obravnavi zako-

na je bila dana navedena obrazložitev. O novi odločitvi vas bomo obvestili, ko bomo z njo seznanjeni.

k

izvajanje plana razvoja ptt de- s 100 na 200 telefonskih prijavnosti v občini Slovenske ključkov;
Konjice nad povprečjem v
- pridobljeni so bili novi
Celjski regiji in se izvaja v prostori za pošto Stranice in
skladu s prejetim planom in- novo končno ATC s 160 telefonskimi priključki;
vesticij za tekoče srednjeročno obodbje 1981-1985.1
- potekajo aktivnosti za
I. izgradnja novih priključkov v ATC
Celjska regija
občina
Slovenske
Konjice
35.945
2.088
plan 1981-1985
32.280 - 89% 2.128 - 102%
realizacija 1981-1984
36.247 - 101%
ocena 1981-1985
II. izgradnja novih telefonskih priključkov
Celjska regija
plan 1981-1985
realizacija 1981 -1984
ocena 1981-1985

29.100
24.879 - 85%
26.500 - 91%

Združevanje sredstev uporabnikov ptt storitev
Celjska regija

občina
Slovenske
Konjice
1.665
1.266 - 76%
1.750 - 105%

občina
Slovenske
Konjice
95% načrtovanih 36% načrtovanih
realizacija
sredstev
sredstev
Tako so bili v tekočem sred- pridobitev novih PTT prostonjeročnem obdobju v občini rov v Slovenskih Konjicah.
Slovenske Konjice že dokonPri izgradnji krajevnih telečani naslednji objekti:
sonfskih omrežij pa je bilo v
- razširjena je bila vozlišč- letu 1984 opravljeno nana ATC Slovenske Konjice s slednje;
400 na 1000 telefonskih pri- naselje Blato: položenih
ključkov;
- v nove prostore sta se 3.38 km zemeljskih kablov s
preselili pošta Zreče in nova skupno zmogljivostjo 303,4
končna ATC Zreče s 768 tele- km parov. Omrežje je bilo dokončano in tehnično prevzeto;
fonskimi priključki;
- naselje Dobrova, Gabrov- prenovljeni so bili prostori za pošto Hoče pri Poljča- je: položenih 0.978 km zemeljnah in razširjena končna ATC skega kabla s skupno zmogljivostjo 29.64 km parov;
- naselje Draža vas: na obNekateri tipični kazalniki izvajanja in- stoječo nadzemno linijo je bivesticijske dejavnosti ptt prometa na lo zgrajeno samonosilno kapodročju območne Samoupravne inte- belsko omrežje v dolžini 1.722
resne skupnosti za ptt Celje.

poročevalec

km s skupno zmogljivostjo
367.48 km parov.
Pri navedenih delih je imelo
PTT podjetje Celje kot izvajalec težave zaradi nepravočasne dobave dogovorjenih količin kot tudi izbora telefonskih kablov (pomanjkanje nizkoparnih telefonskih kablov).
Da bi zmanjšale omenjene
težave in si zagotovile ustrezne količine kablov in drugega
repromateriala so se vse PTT
delovne organizacije v ZO PTT
Slovenije dogovorile za enoten nastop in sprejele naslednje ukrepe:
1. Ker je osnovni razlog za
pomanjkanje kablov pomanjkanje bakra, je bil v začetku
1984. leta podpisan samoupravni sporazum med ZO
PTT Slovenije, RTB Bor in
proizvajalci kablov. Na osnovi
tega sporazuma so si DO PTT
z vlaganji v proizvodnjo bakra
zagotovile potrebne letne količine bakra za proizvodnjo telefonskih kablov za DO PTT
Slovenije za naslednjih 13 let.
Konketno je v avgustu 1984
PTT podjetje Celje združilo
potrebna finančna sredstva za
nakup bakra iz RTB Bor v višini 14 ton oziroma za tekoče
planske potrebe po kablih.
2. S proizvajalci kablov je
bila pripravljena in podpisana
enotna pogodba za vse DO
PTT iz Slovenije, s katero so
določeni medsebojni odnosi
proizvajalcev kablov in DO
PTT Slovenije. S to pogodbo
sta se proizvajalca kablov
Novkabel Novi Sad in Fabrika
kablova Svetozarevo obvezala, da bosta ves potreben repromaterial, razen bakra, zagotovila sama bodisi doma
bodisi iz uvoza.

Kljub tako opredeljenim
medsebojnim obveznostim pa
se pri dobavah kablov še vedno pojavljajo težave, in sicer:
- nespoštovanje dogovorjenih rokov dobave kablov zaradi težav proizvajalcev kablov
pri zagotavljanju preostalega
potrebnega repromateriala;
- usmerjanje na izdelavo
kakovostnejših kablov (koaksialni kabli) ter kablov večjih
zmogljivosti, ki imajo višjo ceno, ter premajhna proizvodnja
nizkoparnih naročniških kablov.
Te težave kljub velikim prizadevanjem DO PTT onemogočajo spoštovanje rokov, dogovorjenih z uporabniki povzročajo velike finančne prekoračitve dogovorjenih naložbenih vrednosti in s tem
zmanjševanje sredstev, namenjenih za razvoj ptt dejavnosti
na posameznih območjih.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je seznanjen s problematiko oskrbe s poterbnim
repromaterialom in telefonskimi kabli. Meni, da medsebojni
dogovori med proizvajalcem
bakra, proizvajalci telefonskih
kablov ter DO PTT lahko zagotavljajo ob spoštovanju dogovorjenih obveznostih primerno oskrbo s temi proizvodi.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo tudi v bodoče
spremljal izpolnjevanje dogovorjenih medsebojnih obveznosti ter ob morebitnih večjih
motnjah pri oskrbi z omenjenimi proizvodi predlagal pristojnim zveznim organom
ustrezne ukrepe iz njihove pristojnosti, ki bi pripomogli k izpolnjevanju sprejetih planskih
obveznosti na področju ptt
prometa.
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• Spremembe in dopolnitve zakona o splošnem upravnem postopku naj bi
zagotovile, da bodo upravni organi in organizacije dosledno izvajale zakone ter
k učinkovitejšemu in hitrejšemu reševanju o pravicah in obveznostih delovnih
ljudi in občanov
• V osnutku zakona je poudarjena večja odgovornost uradnih oseb, ki vodijo
upravni postopek. Njim je omogočeno, da obnovijo postopek po uradni
dolžnosti v primeru smrti, zastarelosti kazenskega pregona ali če oseba ni
dostopna državnim organom
Zaradi čim enostavnejšega
in učinkovitejšega uresničevanja pravic in interesov delovnih ljudi in občanov ter njihovih samoupravnih organizacij
in skupnosti je Zvezni izvršni
svet pripravil Osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o splošnem upravnem
postopku (AS-315) in ga poslal
v obravnavo delegatom v Zveznem zboru skupščine SFRJ.
Te spremembe in dopolnitve
naj bi zagotovile, da upravni
organi in organizacije pri
opravljanju svojih nalog dosledno izvajajo zakone ter hitreje
in učinkoviteje rešujejo o pravicah in obveznostih ljudi in
občanov, organizacij združenega dela ter drugih organizacij in skupnosti.
TEMELJNE REŠITVE
OSTANEJO
Zakon o splošnem upravnem postopku je bil izdan leta
1956 in od takrat ni pretrpel
bistvenih sprememb temeljnih
inštitutov, kar priča, da so bili
le-ti potrjeni v praksi. Ta akt je
imel, kot je poudarjeno v obrazložitvi, pomembno vlogo pri
zagotavljanju načela zakonitosti dela uprave in takšno vlogo
ima tudi danes pri razvoju sa22

moupravne zakonitosti.
Zakon je bil večkrat noveliran. Poleg tega pa so bile
opravljene tudi druge manjše
spremembe in dopolnitve v
skladu z razvojem političnega
sistema.
S temi zadnjimi spremembami in dopolnitvami je omogočena uporaba vseh dokazov
v postopku dokazovanja, predvsem pa glede uporabe mikrofilma kot dokazila in izenačitev
listin z različnimi potrdili, o
dejstvih, o katerih državni organi vodijo evidenco. Obenem
se zagotavlja doslednejše
spoštovanje načela dveh stopenj v upravnem postopku,
poudarjena je večja odgovornost uradnih oseb, ki vodijo
upravni postopek in evidenca
spremljanja uporabe tega zakona in podatkov, ki so pomembni za vso državo.
DOKAZI IN POTRDILA
Z zakonom so definirani dokazi kot sredstva, na podlagi
katerih organ odloča v upravni
stvari, to pa je lahko »vse, kar
je primerno za ugotavljanje
stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru«. Kot primer so navedene listine, priče,
izjave strank, izvedenci, ogled
in drugo.

Z dopolnitvijo je predvideno,
da se lahko mikrofilmska ^opija ali njena reprodukcija prizna
kot dokazilo (2. člen osnutka
zakona). Glede na to, da se po
določbi tega zakona za listine
štejejo tudi mikrofilmi oziroma
mikrofilmske listine, je predvidena možnost izpodbijanja mikrofilma oziroma reprodukcije
izvirnih dokumentov (3. člen
osnutka).
Z veljavnim zakonom je urejeno izdajanje potrdil, ki jih organi izdajajo na podlagi podatkov iz uradne evidence in na
podlagi podatkov, do katerih
pridejo s posebnim dokazilnim
postopkom. V omenjenih členih pa ni definicije potrdila in
ne odgovora na vprašanje, po
čem se omenjena listina razlikuje od drugih pisanih listin. S
tem, da se tudi druge listine
obravnavajo kot potrdila, bi radi dosegli, da bi bile vse listine
enake potrdilom in da bi bil
način izdaje enak načinu izdaje potrdil (4. in 5. člen)

Prej je bilo v zakonu predvideno, da mora organ na zahtevo stranke izdati odločbo v
enem mesecu, v osnutku zakona pa je ta člen dopolnjen in je
to dolžan storiti po službeni
dolžnosti, če je to v interesu
stranke (6. člen osnutka zakona).
PRITOŽBA ZOPER
ODLOČBO NA PRVI
STOPNJI
V zakonu je predvideno, da
o pritožbi zoper odločbo, ki io
izda na prvi stopnji samoupravna organizacija ali skupnost, odloča samoupravni organ, določen s samoupravnim
splošnim aktom, s tem da v
primeru, ko ni organa na drugi
stopnji, taka odločba postane
dokončna. Ker gre za javna
pooblastila, ki jih ima samoupravna organizacija ali skupnost, ne bi bilo upravičeno, da
bi bil v zakonu predpisan organ samoupravljanja kot or-
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primeru smrti, zastarelosti kazenskega pregona, neprištevnosti osebe ali če storilec ni
dosegljiv državnim organom
(9. in 10. člen).
V praksi se prav tako kaže
potreba, da se razširi krog primerov, kdaj se odločba odpravi ali razveljavi po nadzorstveni pravici in predvsem zaradi
zavarovanja občanov v primeru ko so z odločbo kršene njihove pravice s prisiljevajem,
izsiljevanjem ali kakim drugim
nedovoljenim dejanjem državnega organa oziroma uradne
osebe. Predlog je, da se v roku
desetih let, ali alternativno ne
glede na ta rok, po izdaji odločbe oziroma po pravnomočnosti sodne odločbe, lahko odpravi odločba, izdana v upravnem postopku, če je bila izdaOBNOVA UPRAVNEGA
Po osnutku zakona je uradni na kot posledica prisiljevaja,
POSTOPKA
osebi omogočeno, da obnovi izsiljevanja ali drugega nedoPri uporabi zakona o uprav- postopek po uradni dolžnosti v voljenega vpliva (12. člen

gan druge stopnje. Zato je
predložena sprememba te določbe, tako da je določeno, da
o pritožbi zoper odločbo, ki jo
izda na prvi stopnji samoupravna organizacija ali skupnost, ki opravlja javna pooblastila, izdano pri opravljanju takih pooblastil, odloča organ,
določen s statutom organizacije, če ni z zakonom predpisano, da odloča o pritožbi neki
drugi organ. Predvidena je namreč možnost, da se lahko z
zakonom določi, da je upravni
organ druge stopnje pristojen
odločati o pritožbi tudi zoper
odločbo, ki jo je izdala samoupravna organizacija ali skupnost na prvi stopnji pri izvrševanju javnih pooblastil.

nem postopku so se pokazale
težave pri reševanju zahtev za
obnovo postopka zaradi tega,
ker v njem niso točno naštete"
pravice in dolžnosti upravnega
organa oziroma organizacije
ali skupnosti, ki opravlja javna
pooblastila, da odločajo o vloženih zahtevah za obnovo
upravnega postopka. Predlagane spremembe omenjenih
členov omogočajo, da organ
oziroma organizacija ali skupnost odloča o zahtevi za obnovo upravnega postopka še preden se konča kazenski postopek za kaznivo dejanje, če storilec kaznivega dejanja ni dosegljiv državnim organom, ali
če zaradi drugih razlogov kazenski postopek ne more biti
hitreje izveden.

osnutka)
Da bi preprečili zavlačevanje
je v osnutku zakona predvidena obveznost, da uradna oseba, ki opravlja javna pooblastila mora v sedmih dneh po poteku zakonskega roka za izdajo odločbe oziroma sklepa pismeno obvestiti stranko o razlogih, zakaj ni izdala odločbe
oziroma sklepa in kdaj bo to
storila.
Z dopolnitvijo veljavnega zakona so državni upravni organi
in drugi državni organi dolžni,
da vodijo evidenco o podatkih,
ki se nanašajo na reševanje
upravnih zadev in ki so pomembni za vso državo (15.
člen osnutka zakona). Določeno je tudi, kateri podatki so
pomembni za vso državo, natančnejše predpise o tem izdaja funkcionar, ki vodi zvezni
upravni organ, pristojen
za
v
upravne zadeve.

IZVAJANJE ZAKONOV

Varstvo
odvisno
tudi

od

ustavnosti
le od

in

zakonitosti

ni

ustavnega sodstva,

pristojnih

družbenih

temveč

dejavnikov

• Bistvene določbe ustave SFRJ o enotni družbenoekonomski ureditvi in enotnih
temeljih družbenopolitičnega sistema države se ne uresničujejo
# Ravnanje posameznikov, ki imajo politično moč, je eden najpomembnejših
vzrokov nespoštovanja ustavnosti in zakonitosti
# Združeno delo se premalo poslužuje svoje ustavne pravice o odločujočem
vplivu na pridobivanje in delitev dohodka
# Premajhno varstvo temeljnega produkcijskega odnosa v družbi
• Samoupravna telesa in pristojni organi premalo skrbijo za ustavnost in
zakonitost
• Lani je Ustavno sodišče Jugoslavije ocenjevalo ustavnost 446 aktov, in sicer
najpogosteje na pobudo delovnih ljudi in občanov
Delegatom Zveznega zbora enotni ekonomski ureditvi in
Skupščine SFRJ je Ustavno enotnih temeljih družbenoposodišče Jugoslavije pred krat- litičnega sistema države.
Predstavljena stališča in
kim poslalo Informacijo o nekaterih aktualnih vprašanjih ocene temeljijo na preučevauresničevanja ustavnosti in za- nju in obdelavi več kot 6.000
konitosti v družbi. Informacija vlog, ki jih je Ustavno sodišče
prinaša splošne ocene o ustav- dobilo od leta 1974 do konca
nosti in zakonitosti, kakor tudi leta 1984. V njih je bilo predlaocene stanja na posameznih gano, naj Ustavno sodišče
področjih družbenoekonom- oceni ustavnost in zakonitost
posameznih aktov.
skih odnosov.
Po oceni omenjenega dokuKakor sodi Ustavno sodišče
se ne uresničujejo nekatere bi- menta splošno stanje ustavnostvene določbe Ustave SFRJ o sti in zakonitosti opredeljuje
poročevalec

neposredno izvajanje ustavnih
določb, in sicer tistih, ki ne zahtevajo posebnega normativnega urejanja posameznih razmerij. Ustavo in zakone vse pogosteje kršijo organi oblasti in
samoupravljanja, poslovodni
organi v organizacijah združe-

nega dela, kakor tudi drugi samoupravni organi v organizacijah in skupnostih.
Med
najpomembnejšimi
vzroki nezadovoljivega stanja
na področju ustavnosti in zakonitosti gradivo navaja ravnanje posameznikov, ki imajo do-
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ločeno politično moč. Njihov
odnos do delovanja v skladu z
ustavnimi
in
zakonskimi
določbami pogosto usmerjajo
dnevni in kratkoročni intresi
oziroma parcialni interesi okolij, ki jih zastopajo. Posamezniki tako razmeroma pogosto izkoristijo svoj družbeni položaj
in vplivajo na to, da se Ustava
in zakon izvajata po omenjenih
interesih, ali pa vplivajo na odločanje o tem, kakšna rešitev
bo vključena v predpis ali samoupravni splošni akt. Po
mnenju Ustavnega sodišča so
ti pojavi posebna oblika ogrožanja ustavnosti in zakonitosti,
kar povzroča dologoročne
škodljive posledice.
NETOČNOST OTEŽUJE
IZVAJANJE ZAKONOV
Sicer pa so, je nadalje zapisano, zakoni, drugi predpisi in
splošni akti često deklarativni,
nejasni, netočni in ne upoštevajo dovolj družbene realnosti,
pomanjklivi pa so tudi po pravno-tehnični plati, kar otežuje
njihovo izvanjanje. Niso redki
primeri, ko so v teh dokumentih tudi take določbe, ki dejansko ne morejo biti norme, neskladje med predpisanim in dejanskim pa se kaže kot spor
med normo in realnostjo. Zaradi tega je nenehno povečanje
števila zahtev za ocenjevanje
ustavnosti in zakonitosti v določenem sorazmerju s, povečanimi ekonomskimi težavami,
pri čemer je vse več mnenj, da
te probleme lahko rešimo z
ukrepi državne intervencije.
Ko Informacija ugotavlja, da
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti na posameznih področjih družbenoekonomskih
odnosov ni zadovoljivo, navaja
konkretne ugotovitve Ustavnega sodišča. Zapisano je na primer, da se ne uresničuje
zajamčena ustavna pravica delavcev v združenem delu, da
razpolagajo s sredstvi v družbeni lastnini in da odločajo o
dohodku, ki ga ustvarjajo v različnih oblikah združevanja
dela in sredstev. Očitno je, da
sta se reprodukcijska in akumulacijska sposobnost organizacij združenega dela bistveno
zmanjšali, nove oblike združevanja pa se le težko uveljavljajo. To bistveno vpliva na družbenoekonomski položaj delavcev in na uresničevanje njihovih zajamčenih pravic.
Banke na primer še niso postale take organizacije, da bi
na njihovo delo odločilno vplivalo združeno delo, saj ima
prevladujočo vlogo politični
dejavnik. Hkrati so vplivi Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik in pokrajin
24

na delo poslovnih bank še premajhni. To pa je vzrok, da so
tudi poslovne banke prispevale kar precejšen delež k gospodarski nestabilnosti in naraščanju inflacije, saj so omogočale organizacijam združenega dela, da cene svojih izdelkov pokrivajo s sredstvi, ki
so jim jih dale na razpolago
banke.
NI ZAGOTOVLJENO,
DA BI DELAVEC
ODLOČAL
O SREDSTVIH
RAZŠIRJENE
REPRODUKCIJE
Tudi v različnih samoupravnih interesnih skupnostih ni
uresničena ustavna pravica
delavcev in drugih delovnih
ljudi, da bi o sredstvih razširjene reprodukcije odločali v
skladu z Ustavo.
Dokument pri tem posebej
omenja, da je treba na področju gospodarske infrastrukture,
kjer financirajo razširjeno reprodukcijo »prispevki in nadomestila«, ki jih plačujejo uporabniki storitev, natančneje
določiti, kdaj je, vsaj načeloma, neko plačilo v funkciji menjave dela. Zaradi tega je nujno treba podrobneje opredeliti
razmerja med tistimi, ki plačujejo, in drugimi, ki na tej podlagi uporabljajo sredstva. Ustavno sodišče sodi, da se je obveznost združevanja sredstev
na podlagi zakonov, in sicer
tako na področju gospodarske
infrastrukture kot na področju
družbenih dejavnosti, iz izjeme
spremenila v pravilo. To pa ni v
skladu z Ustavo, čeprav se tako ravnanje redno opravičuje z
nujnostjo zagotavljanja širših
družbenih interesov.
Mimo pogojev in postopka,
določenega v Ustavi, se po
mnenju Informacije predpisuje
tudi obvezno združevanje
sredstev za razširjeno reprodukcijo v najrazličnejših dejavnostih, med drugim tudi za pokrivanje izgub v posameznih
organizacijah združenega dela. Take odločitve pa se ne
sprejemajo po postopku, v katerem bi bilo jasno povedano,
da sredstev ni bilo mogoče zagotoviti s samoupravnim sporazumom.
Čeprav je v Ustavi predpisano, da se lahko obvezni prispevki, ki jih občani plačujejo
samoupravnim
interesnim
skupnostim, predpišejo le kot
začasni ukrep, je v praksi ta
možnost trajno uporabljena.
Odločitve o izločanju in združevanju sredstev TOZD za zadovoljevanje skupnih potreb
pogosto sprejemajo skupščine

družbenopolitičnih skupnosti,
in sicer kot končne. Pri tem pa
se sklicujejo na določbe 58.
člena Ustave SFRJ in ustrezne
določbe republiških in pokrajinskih ustav. Pri tem je praviloma odločeno tudi o višini posameznega prispevka. Pozablja pa se, da je višino prispevka
mogoče predpisati le z odločitvijo skupščine družbenopolitične skupnosti, in sicer pod
pogoji, ki jih določa 59. člen
Ustave SFRJ oziroma s samoupravnim sporazumom delovnih ljudi in občanov, ki jih ti
sklepi obvezujejo. Prispevki pa
morajo biti v sorazmerju z gibanji družbenega proizvoda
gspodarstva in proizvodnosti
celotnega družbenega dela.
V praksi se tako ne ravna,
med republikami in pokrajinama pa o tem niti niso izenačeni
kriteriji, kar povzroča neenak
položaj organizacij združenega dela, saj so odvisne od zahtev na območjih, kjer opravljajo svojo dejavnost.
Ustavno sodišče ob tem
opozarja, da je mogoče porabiti za porabo oziroma za
osebne potrebe le novo ustvarjeno vrednost združenega dela
s sredstvi v družbeni lastnini.
Pri uresničevanju pravice dela
z družbenimi sredstvi so združeni delavci odgovorni tako
eni drugim, kakor tudi socialistični skupnosti kot celoti. Ta
sredstva morajo smotrno uporabljati, stalno obnavljati in jih
povečevati. Materialne koristi
in druge ugodnošti pa lahko
izvirajo le iz dela in ekonomičnega upravljanja z zaupanimi
sredstvi.

del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti na tržišču,
uporabi za razvoj organizacije
združenega dela, v kateri je
ustvarjen, ali za razvoj materialnih temeljev v občini, republiki oziroma avtonomni pokrajini. V praksi pa se dejansko
ta dohodek uporablja za osebno, skupno in splošno porabo.
Ustavno sodišče je tudi ugotovilo, da se osebni dohodki
delavcev temeljnih organizacij
združenega dela, ki delajo v
tujini, v celoti ali deloma izplačujejo v devizah. S tem ti
dohodki niso odvisni od
ustvarjenega dohodka organizacije, na njihovo višino pa tudi ne vpliva uporaba osnov in
meril za delitev sredstev za
osebne dohodke, ki veljajo za
delavce v državi. Vse to pa ni v
skladu z rešitvami 44. člena
Ustave SFRJ, po katerih imajo
ti delavci enake pravice in obveznosti ter odgovornosti kot
delavci v državi. Po tolmačenju
ustavnega sodišča morajo delavci v tujini dobivati le toliko
deviz, kot jih potrebujejo za
poravnavo stroškov bivanja v
tujini.
Družbena lastnina je ogrožena tudi tako, da se nadomestilo za razlaščene nepremičnine
določa brez upoštevanja družbenih vlaganj v infrastrukturo.
Družbena sredstva se uporabljajo za porabo tudi na ta
način, da pri razporejanju dohodka ni upoštevano ohranjanje in povečevanje dejanske
vrednosti osnovnih sredstev,
in sicer v skladu z devalvacijo
dinarja in višino inflacije.

DRUŽBENO LASTNINO
JE TREBA VAROVATI
Informacija posebej omenja,
da ustavna opredelitev družbene lastnine zahteva njeno varstvo, in sicer ne le ohranjanje
obstoječih materialnih vrednosti, temveč tudi varstvo temeljnega
»produkcijskega
odnosa v družbi. Primeri zavoženih velikih investicij (Feni,
Obrovac in drugi), kažejo, da
odločitve o razpolaganju z reprodukcijskimi sredstvi ne izvirajo iz temeljnega produkcijskega odnosa in se torej sprejemajo zunaj združenega dela,
tako da so kršene tudi ustavne
določbe. Pokazalo se je tudi,
da bodoči nosilci obveznosti
niti ne vedo, pod kakšnimi pogoji jih sprejemajo. Na ta način
so bili nepovratno odliti veliki
zneski družbenih sredstev, ki
jih ne morejo nadomestiti ne
posamezniki in ne skupine.
O varstvu družbene lastnine
govori 18. člen Ustave SFRJ.
Posebej je predpisano, da se

NEZADOVOLJIV
POLOŽAJ PRI
RAZVOJU
SAMOUPRAVNEGA
PRAVA
Informacija zastavlja vprašanje skladnosti Zakona o razširjeni reprodukciji in minulem
delu z določbami Ustave SFRJ.
To vprašanje je utemeljeno tudi za nekatere druge zakone,
kar opozarja na nezadovoljiv
položaj na področju razvoja
samoupravnega prava. Zakoni
namreč pogosto urejajo tista
razmerja, ki morajo biti po
Ustavi samoupravno urejena.
Samoupravni akti pa pogosto
ne določajo sankcij za njihovo
izvajanje, kar je vzrok, da jih
prizadeti tudi ne izvajajo v
praksi.
Vsi ti problemi opozarjajo,
da je nujno treba preučiti in
dograditi pravni sistem. Realna je tudi potreba oblikovanja
obrambnih mehanizmov za
varstvo samoupravnih družbenih odnosov. Razširjeni pojavi
poročevalec

prilaščanja družbene lastnine
(tatvine, ropi, utaje in podobno), namreč opozarjajo, da
varstvo ni zadovoljivo in da se
skupščine družbenopolitičnih
skupnosti niti ne poslužujejo
obstoječih možnosti varstva in
nadzorstva.
NEUSTAVNO
UREJANJE ODNOSOV
NA ENOTNEM
JUGOSLOVANSKEM
TRŽIŠČU
Del dokumenta navaja pojave na enotnem jugoslovanskem tržišču, kjer ni prišlo le
do neustavnega ravnanja, temveč tudi do normiranja razmerij, ki niso v skladu z Ustavo. Že
dalj časa je na primer izrazito
gospodarsko in tržno zapiranje v regionalne okvire, kakor
tudi določanje regionalnih pogojev gospodarjenja in družbenega planiranja. Posledice
tega so večstranske, z vidika
skupnega družbenega interesa pa se odpira vprašanje delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča in vprašanje
enotne družbenoekonomske
ureditve.
Korenine teh pojavov je v večji meri treba iskati pri napačnem razumevanju ustavne zasnove odgovornosti republik
in pokrajin za lasten razvoj in
za razvoj države. Predpisi
omogočajo, da domači subjekti svoja razmerja in pogodbe
izražajo in jih izpolnjujejo v tujih plačilnih sredstvih. Občani
na primer, ki deviz niso pridobili v tujini, jih vendar lahko
imajo in hranijo na deviznih
računih pri domačih bankah. V
pravnem sistemu ni mehanizmov za obrambo pred temi
pojavi, tako da so v praksi postali legalni. Ker so devize namenjene za plačevanje v tujini,
se prodajajo med domačimi
osebami kot svojevrstno blago, njegova cena pa ni odvisna
od uradnega tečaja dinarja. V
nasprotju z Ustavo lastniki deviz na ta način dobivajo dohodek, ki ni rezultat njihovega
dela.
OMEJEVANJE
PROSTEGA PROMETA
Problem je tudi oblikovanje
republiških in pokrajinskih gospodarskih območij, na katerih se zaradi deviznih potreb
urejajo izvoz in uvoz, devizni
priliv in odliv sredstev, kakor
tudi regionalno združevanje
dela in sredstev v okviru reprodukcijskih celot določenega
območja ter omejevanja svobodnega prometa na enotnem
jugoslovanskem tržišču. Omoporočevalec

gočena je nadalje prodaja domačega blaga v državi za devize. S tem so občani in delovni
ljudje v neenakopravnem položaju. Težave pa so tudi, ker
nekatere organizacije izvažajo
surovine in polizdelke, druge
pa jih uvažajo po precej višjih
cenah. Vse to zelo ovira hitrejši razvoj z Ustavo določenih
socialističnih samoupravnih
odnosov. Ustavno sodišče je
zaradi tega odločilo, da niso v
skladu z Ustavo SFRJ posamezne določbe Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino.
Na nezadovoljstvo delovnih
ljudi in občanov opozarjajo nadalje pobude za ocenjevanje
ustavnosti in zakonitosti zakonov ter samoupravnih splošnih
aktov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pobud je največ za oceno
rešitev, ki omejujejo višino pokojninske osnove za določitev
pokojnine. Na tem področju je
več sistemov, ki prav tako zahtevajo preučitev in ureditev.
Po analiziranju prakse je
Ustavno sodišče poslalo Skupščini SFRJ Informacijo o nekaterih problemih ustavno sodnega varstva ustavnosti in
zakonitosti glede uresničevanja enakopravnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije v SAP
Kosovo. Poleg tega je še naprej pospešeno izseljevanje
Srbov in Črnogorcev iz Kosova, kar zahteva določene ukrepe za preprečevanje tega pojava.
SKRB ZA USTAVNOST
IN ZAKONITOST
V posebnem delu Informacije je prikazana skrb za ustavnost in zakonitost v državi. Poudarjeno je, da ustavna sodišča varujejo predvsem ustavnost in so le eden od dejavnikov tega varstva. Skrbi za
ustavnost namreč ni mogoče
prepustiti le tem sodiščem,
temveč morajo za ustavnost in
zakonitost skrbeti tudi drugi
nosilci, saj je to njihova pravica in dolžnost. Ustavno sodstvo namreč ne more urejati
družbenih odnosov, temveč le
ocenjuje, če jih pristojni organi urejajo v skladu z Ustavo.
Ustavna sodišča ocenjujejo
predvsem ustavnost zakonov.
Ustavnost in zakonitost drugih
splošnih aktov pa lahko ocenjujejo drugi organi, predvsem
skupščine družbenopolitičnih
skupnosti.
To pa zahteva tudi nujno
spremembo razmerij pri uresničevanju varstva ustavnosti
in zakonitosti vseh tistih, ki jih
omenja Ustava. Sicer pa v
praksi redko prihaja do oce-

njevanja ustavnosti posameznih zakonov. Čeprav je to izključna pristojnost ustavnega
sodstva, se ta njihova pravica
izvaja le v redkih primerih. V
največji meri se to sodstvo
izčrpava pri ocenjevanju
ustavnosti in zakonitosti številnih predpisov, drugih splošnih
aktov in samoupravnih splošnih aktov.
Ob tej ugotovitvi Informacija
spominja na določbe 341. člena Ustave SFRJ, po katerih
lahko pristojni zbor Skupščine
SFRJ odpravi ali razveljavi
predpis Zveznega izvršnega
sveta. Hkrati Ustavno sodišče
dodaja, da so podobne tudi
obveznosti Predsedstva SFRJ,
kakor tudi ustreznih teles in
organov v republikah in pokrajinah.
Te oblike nadzorovanja
spoštovanja ustavnosti in zakonitosti v praksi skoraj niso
bile uporabljene. Inštančnega
nadzorstva ustavnosti in zakonitosti pa pri nas tudi skoraj ni,
čeprav bi zelo učinkovito nadomestilo dejavnost ustavnih
sodišč. Ker določeni dejavniki
ne sprejmejo ukrepov za odpravljanje neustavnosti in nezakonitosti v skladu s svojimi
pooblastili, prizadeti najpogosteje zaprosijo Ustavno sodišče Jugoslavije, naj ukrepa.
S tem pa se v javnosti oblikuje
prepričanje, da to sodstvo ne
uresničuje svoje funkcije. Zaradi tega Informacija odločno
poudarja, da varstvo ustavnosti in zakonitosti ni odvisno le
od ustavnega sodstva, temveč
tudi od drugih dejavnikov v
družbi.
PRISTOJNI ORGANI NE
SPROŽAJO
POSTOPKOV
OCENJEVANJA
USTAVNOSTI
Po podatkih ustavnih sodišč
niti pristojni organi v družbi ne
uresničujejo svojih pravic in
dolžnosti in ne začenjajo postopkov za ocenjevanje ustavnosti in zakonitosti. V 90 odstotkih primerov dajejo namreč pobude posamezniki,
čeprav je v zadnjem času tudi
več predlogov delovnih in drugih organizacij. Podobno ravnajo tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti, njihovi
organi, kakor tudi delegacije
družbenopolitičnih organizacij
v teh skupščinah. Vse to pa je
krivo, da tudi ustavno sodstvo
ne more intenzivneje razvijati
svoje dejavnosti na področju
varstva ustavnosti in zakonitosti.
Po letu 1979 se je povečalo
število zadev pred ustavnimi

sodišči, predvsem pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije. Na
to, meni Informacija, vplivajo
izrazitejše ekonomske težave.
Po letu 1979 so namreč delovni ljudje in občani poskušali
rešiti probleme tudi s pomočjo
ustavnih sodišč. Med leti 1974
in 1984 je Ustavno sodišče Jugoslavije obravnavalo več kot
3.000 zadev za ocenjevanje
ustavnosti in zakonitosti in več
kot 6.000 pobud in predlogov
za ocenjevanje zakonitosti posamičnih aktov.
Po oceni Informacije so
učinki odločb ustavnih sodišč
podlaga za izločanje tistih
predpisov in aktov iz pravne
ureditve, ki kršijo svoboščine
in pravice delovnih ljudi in
občanov, kakor tudi podlaga
za odpravljanje škodljivih posledic, ki jih povzročajo posamični akti in ukrepi, sprejeti po
teh rešitvah. Vse pogosteje se
pojavljajo tudi zahteve, da bi
odločbe ustavnih sodišč veljale tudi za tiste akte, ki niso
predmet ocenjevanja ustavnosti in zakonitosti, vsebujejo pa
rešitve, ki so jih ustavna sodišča ocenila kot protiustavne
in nezakonite.
Pri tem pa Informacija posebej omenja, da so odločbe
ustavnih sodišč v posameznih
primerih premalo upoštevane.
Da bi odločbe vplivale tudi na
akte, ki niso bili predmet
obravnave na ustavnih sodiščih, pa je potrebna družbena akcija. K temu pa naj bi
subjekte zavezovali tudi sklepi
Skupščine SFRJ. S tem bi bili
namreč avtorji samoupravnih
splošnih aktov prisiljeni, da sami odpravijo neustavne in nezakonite določbe v njih. Veliko
pa bi k temu prispevalo tudi
angažiranje družbenih pravobranilcev samoupravljanja in
organizacij Sindikata.
Sklepni del omenjenega dokumenta opozarja, da Ustavno
sodišče Jugoslavije nima
ustreznih možnosti za opravljanje povečanega obsega dejavnosti. Gre predvsem za
ustrezne materialne možnosti,
ki bi omogočale uspešnejše
delo.
Na koncu pa Informacija prinaša tabelarni pregled obravnavanih zadev ocenjevanja
ustavnosti in zakonitosti. Iz podatkov je mogoče razbrati, da
je Ustavno sodišče najmanj zadev reševalo leta 1979, ko jih je
dobilo 207. Največ predlogov
in pobud je dobilo leta 1984, in
sicer 446. Pri tem so 19 zadev
vložili pooblaščeni predlagatelji, 416 jih je Ustavno sodišče
obravnavalo na pobudo delovnih ljudi in občanov, medtem
ko je v 11 primerih začelo postopek na lastno pobudo.
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ANALIZE IN OCENE

Pospešiti
razvitih

razvoj

gospodarsko

manj

področij

• Ne uresničujejo se cilji hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo in to zaradi neusklajenosti med proklamirano politiko in strategijo
razvoja države v celoti
• Produktivna sposobnost prebivalstva v nerazvitih področjih, razen v SR Črni
gori, zaostaja v primerjavi na povprečje v državi
• Problem nezaposlenosti je bolj poudarjen v nerazvitih krajih in zato ga je treba*
posebej analizirati in najti ustreznejše rešitve
• Raziskave kažejo, da je treba bodoči razvoj zasnovati predvsem na povečani
proizvodnji, kar posebej pomeni razvoj tehnologije in organizacije dela
1
• Glede dinamike nadaljnjega razvoja so omenjene tri variante, ki so zasnovane
na opredelitvah iz programa stabilizacije o naslanjanju na lastne moči
Hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih območij je eno
temeljnih in stalnih družbenopolitičnih opredelitev naše države. Temeljni cilji politike hitrejšega razvoja so uresničevanje materialne podlage za enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije, izenačevanje materialnih pogojev za življenje in delo delovnih ljudi ter
usklajevanje razvoja gospodarstva kot celote.
Toda uresničevanje petletnih načrtov kaže precejšnje
odstopanje od sprejete politike. To je imelo za posledico ne
zmanjšanje, ampak poglablajnje razlik v ravni razvitosti med
razvitimi in gospodarsko manj
razvitimi republikami in SAP
Kosovo.
To je poudarjeno na začetku
kompleksne analize o rezultatih dosedanjega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, z oceno
možnosti njihovega nadaljnjega razvoja, ki ga bodo delegati
v Zboru republik in pokrajin
kmalu obravnavali.
Ta dokument je pripravil
Ekonomski institut iz Sarajeva,
ki je del njegove analitične
podlage pripravil v sodelovanju z instituti SR Črne gore, SR
Makedonije in SAP Kosovo.
O razvoju gospodarsko manj
razvitih območij je mogoče,
kot je p~oudarjeno v analizi, govoriti z dveh stališč. Po prvem
je prišlo do očitne razlike med
sprejetimi cilji in doseženimi
rezultati. Drugo stališče pa
izhaja iz dinamike razvoja teh
območij v primerjavi z lastno
izhodiščno podlago, ki so na
podlagi tega skupaj z vso državo doživela izreden ekonomski
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in kulturni razvoj. V analizi je
prav tako podčrtano, da se v
zadnjem času pojavlja nova
težnja po kateri se lahko gospodarsko manj razvita območja razvijajo, ne da bi pri tem
uživala posebne prednosti.
Obenem je poudarjeno, da bi s
sprejetjem te tendence prišlo
do poglabljanja razlik v novi
razvitosti med razvitimi in
manj razvitimi območji v Juqoslaviji.
Odgovora na vprašanje, zakaj se ne uresničujejo cilji hitrejšega razvoja teh območij,
čeprav je znano, da se njihov
razvoj spodbuja s posebnimi
sredstvi in ukrepi, ni mogoče
najti samo z ugotavljanjem o
realnosti postavljenih ciljev,
ker je ta realnost relativna.
Sredstva niso bila majhna,
vendar so bila premajhna za
takšne okoliščine oziroma za
primerni model globalnega
razvoja. Temeljni vzrok je v
neusklajenosti med proklamirano politiko hitrejšega razvoja teh območij in strategijo
razvoja države v celoti. To strategijo je treba spremeniti, ker
to terjajo nastale ekonomske
težave in potreba po krepitvi
izvoza. S tem bo usklajena tudi
strategija hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij, do takrat pa bo treba
izboljšati nekatere elemente,
ki bodo pospešili njihov razvoj,
predvsem z naslonitvijo na
dolgoročni program ekonomske stabilizacije.
Sprejeti cilji hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo so
nudili možnost, da se izdela
precej celovit in trajen sistem
spodbujevanih ukrepov, ki naj

bi bil v funkciji njihovega uresničevanja. Toda ta sistem ni
bil pravilno postavljen v funkcijo uresničevanja ciljev niti pri
pripravi, niti pri sprejemanju
družbenih ciljev, posebej pa
ne pri spremljanju njihove realizacije.
Osnovni spodbujevalni ukrepi so bili do zdaj enaki. Poleg
direktnih in indirektnih ukrepov je bila v vseh družbenih
planih poudarjena usmeritev,
da je treba zagotavljati čim popolnejšo in učinkovitejšo izkoriščanje človeških in materialnih potencialov.
Od direktnih ukrepov so se v
glavnem uporabljali sklad federacije za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih področij, dopolnilna sredstva iz proračuna federacije in usmerjeni krediti
Mednarodne banke za obnovo
in razvoj, kot tudi ustrezen delež pri uporabi ostalih tujih
kreditov. Stopnje izločanja
sredstev sklada federacije od
leta 1966 do 1980 so se gibale
od 1,85 do 1,97 odstotka. Višina izločanja dopolnilnih sredstev je od leta 1981 do 1985
znašala 68,5 odstotka.
V obdobju od leta 1981 do
1985 je bilo določeno, da se
del sredstev - 50 odstotkov
realizira prek združevanja dela
in sredstev. Od načrtovanih
66,2 milijarde dinarjev je bilo v

obdobju 1981 do 1983 združeno 43 milijard. Ugotavljanja so
pokazala, da je za to več vzrokov. Tako so to različni interesi
OZD z razvitih območjih in
družbenopolitičnih skupnostih
na gospodarsko manj razvitih
področjih, problem zagotavljanja skupnih sredstev, kakovostni projekti in njihovo pravočasno pripravo. Tu je še problem v dinamiki tega dela politike, problemi po dokončanih
investicijah v združevanju
sredstev na kreditni podlagi.
Od indirektnih ukrepov so
bili uporabljene kreditne, davčne, carinske in lokacijske
olajšave. Pri tem so nekatere
občine zagotavljale ugodnejše
lokacijske pogoje za gradnjo
zmogljivosti na svojem področju. V družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1966-1970
je bilo predvideno, da bo na tej
podlagi angažiranih okrog 5
milijard dinarjev, toda do tega
skoraj ni prišlo.
Sistem spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih območij ni bil dovolj
učinkovit v preteklem obdobju
in je imel več pomanjkljivosti.
Ena njegovih temeljih slabosti
je premajhna konzistentnost.
Med sprejetimi cilji in ukrepi
za nihovo uresničevanje ni bilo
določenega sklada. Usmeritev
za mobilizacijo materialnih in
kadrovskih potencialov teh ob-
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močij za pospešitev lastnega
razvoja zasluži polno podporo,
vendar pa v nobenem planskem obdobju niso bile temeljito ocenjene možnosti teh območij, da bi zaradi njihovega
aktiviranja usmerili direktne in
indirektne
spodbujevalne
ukrepe. Obseg sredstev sklada
federacije je bil določen brez
podrobnih bilančnih možnosti
uresničevanja postavljenih ciljev s temi sredstvi in iz drugih
virov.
Usmeritev za realizacijo
sredstev sklada prek združevanja, čeprav pravilna in upravičena, ni bila zasnovana na
ocenah dejanskih interesov
OZD iz razvitih in nerazvitih
območij in se tako tudi ne uresničuje pričakovana menjava.
Indirektni ukrepi so bili določeni skoraj pavšalno in niso
bili zasnovani na oceni potreb
zaradi katerih se uvajajo oziroma niso kvantificirane in točno
usmerjene, zaradi česar tudi
niso imeli resnega učinka.
OCENE DOSEDANJIH
REZULTATOV
Analiza razvoja prebivalstva
glede števila, strukturnih sprememb in povečanja njihove
produktivne sposobnosti kaže,
da je hitreje naraščalo prebivalstvo na gospodarsko manj
razvitih kot pa na razvitih območjih Jugoslavije. Toda tempo rasti se v SR Bosni in Hercegovini in SR Črni gori postopno zmanjšuje in se približuje povprečnim gibanjem v
državi, medtem ko je v SR Makedoniji in SAP Kosovo še vedno visoka stopnja rasti.
Struktura spremembe prebivalstva na teh področjih je
prav tako pomembna. Uresničen je bil zelo hiter proces
deagrarizacije v vsej državi. Ni
velikih razlik v deležu delovno
sposobnega prebivalstva v posameznih republikah in pokrajinah, razen da je le-ta nekoliko nižji v SAP Kosovo. Število
vzdrževanih oseb na sto aktivnih prebivalcev je v tej pokrajini precej večje v primerjavi s
povprečjem v državi in je zato
le-ta glede tega v najbolj neugodnem položaju.
Produktivna
sposobnost
prebivalstva v manj razvitih območjih, razen v SR Črni gori,
zaostaja v primerjavi s povprečjem v državi. Stopnja opremljenosti delovno sposobnega
prebivalstva se je v obdobju od
leta 1952 do leta 1981 povečala v vseh gospodarsko manj
razvitih republikah in SAP Kosovo, medtem ko se je v SR
Bosni in Hercegovini zmanjšala za 4,3 indeksne točke. Toda
pri tem je treba upoštevati tudi
poročevalec

strukturo gospodarstva. Učinki dela, merjeni z družbenim
proizvodom na prebivalca kažejo, da je prišlo do precej visoke rasti družbenega proizvoda na vseh območjih in do
povečanja razlik med gospodarsko manj razvitimi in nerazvitimi.
MATERIALNI
PREDPOGOJI ZA
RAZVOJ
Osnovni materialni predpogoji za razvoj izraženi z gospodarskimi, gozdnimi in rudninskimi potenciali ter njihovim
izkoriščanjem, kot tudi z
osnovno gospodarsko infrastrukturo, predstavljajo bistveni pogoj za nadaljnji razvoj države.
Pri primerjanju podatkov o
kmetijskih površinah na nerazvitih področjih, s skupnimi
površinami republik in pokrajin, so opazne razlike. Tako
imata na primer SR Bosna in
Hercegovina ter SR Črna gora
manjša deleža v kmetijskih,
posebej ornih površinah, v primerjavi s skupnimi površinami
v državi. Velike razlike obstajajo tudi pri njihovem produktivnem izkoriščanju.
Podatki o izkoriščanju lesne
mase kažejo, da se ta vir precej
uspešneje izkorišča na razvitih
področjih države kot na nerazvitih. Na primer v SR Bosni in
Hercegovini se na enoto povprečne mase ustvari okrog 30
odstotkov manj družbenega
proizvoda kot povprečno v državi, v SR Črni gori pa okrog
35 odstotkov.
V analizi je prav tako podčrtano, da niti v državi v celoti in
niti v posameznih republikah
in pokrajinah ni izrazito velikih
rezerv rudninskih surovin in
vodnih potencialov in da mora
biti njihovo izkoriščanje v prihodnjem obdobju bolj premišljeno in racionalno. Problemi
so tudi v zvezi z električno
energijo, ki jo SR Bosna in
Hercegpvina, SR Makedonija
in SR Črna gora uvažajo več
kot druge republike in pokrajini in morajo zaradi tega precej
več vlagati v razvoj elektroenergije.
Podatki o dolžini železniških
prog kažejo, da je stopnja odprtosti gospodarsko manj razvitih območij precej nižja od
stopnje odprtosti razvitih območij, zaradi česar prihaja do
nezadovoljivih pogojev gospodarjenja in precejšnjega vlaganja sredstev za te namene. To
bo imelo posledice za razvoj
drugih področij gospodarstva
na teh območjih.

PRODUKTIVNE SILE
Gospodarsko manj razvite
republike in SAP Kosovo so
prišle glede produktivnih sil v
letu 1981, v primerjavi z letom
1965, v nekoliko ugodnejši položaj. Toda na teh območjih je
še naprej zelo poudarjen problem nezaposlenosti, ki ga je
treba posebej analizirati in najti ustrezne rešitve. V njih je namreč precej večji delež kapitalno intenzivnih dejavnosti v industriji kot v razvitih območjih.
Prav v teh dejavnostih je zaposlenih precej manj delavcev,
kar pogojuje precej višjo raven
opremljenosti v industriji.
Glede angažiranja produktivnih sil po panogah industrije
in področjih gospodarstva so
precej pomembne razlike. Po
podatkih iz leta 1981 je struktura industrije posebej nezadovoljiva na nerazvitih območjih, kar je vzrok relativno nizke ravni zaposlenosti glede na
ostala območja.
V zvezi s strukturo zaposlenih je v analizi poudarjeno, da
je v obdobju od leta 1970 do
1981 prišlo do hitrejšega zaposlovanja v negospodarskih dejavnostih. Tako je videti, da se
je razvoj teh dejavnosti odvijal
hitreje od materialnega razvoja in da je bil pretežno zasnovan na angažiranju tekočega in ne minulega dela.
DRUŽBENI PROIZVOD
Ko je govor o gibanju družbenega proizvoda skupnega
gospodarstva v obdobju od leta 1948 do 1982 je bila gospodarska rast v gospodarsko
manj razvitih območjih, v primerjavi s povprečjem v državi,
počasnejša. Eden temeljnih
vzrokov je tudi obseg in struktura investicij. Njihov največji
del v okviru industrije je bil
usmerjen v razvoj energetike
in osnovnih surovin ter reprodukcijskega materiala. To je
vplivalo na oblikovanje »težke« strukture industrije. Razen
tega je na dinamiko gospodarske rasti deloval tudi položaj
posameznih dejavnosti in področij v primarni delitvi na enotnem jugoslovanskem trgu. Pomemben vpliv je imel tudi institucionalni oziroma gospodarski sistem ter ukrepi ekonomske politike.
Kar zadeva sekundarno delitev dohodka je bilo v letu 1983
za zadovoljevanje splošnih
družbenih in skupnih potreb in
za ostale potrebe v gospodarsko manj razvitih območjih
izločeno 41 odstotkov dohodka, v razvitih 42,2, v vsej državi
pa 42 odstotkov. Delež sredstev za razširitev in razvoj materialne osnove dela ter rezerv

je v čistem dohodku znašal
18,8 odstotka, v razvitih območjih 25.8 odstotka, v državi kot
celoti pa 24,2 odstotka. Nezadovoljivejša so tudi razmerja
porabe in akumulacije v globalni delitvi družbenega proizvoda v nerazvitih kot v razvitih
območjih. Kljub relativno večjemu izločanju za osebno porabo in osebne dohodke delavcev v primerjavi z doseženo
ravnijo materialnega razvoja je
zadovoljevanje
nekaterih
osnovnih potreb v gospodarsko manj razvitih območjih
precej pod jugoslovanskim
povprečjem.
INVESTICIJE
Kljub temu, da je bila stopnja investiranja na gospodarsko manj razvitih območjih v
obdobju od leta 1953 do 1982
večja kot na razvitih, je bil zaradi nekoliko hitrejše rasti prebivalstva ustvarjen nižji obseg
investicij na prebivalca kot v
drugih delih države. Vzrokov je
več, nekateri od njih pa so: nižja raven razvitosti produktivnih
sil, nižja akumulativna in reprodukcijska sposobnost in
počasno gibanje akumulacije
na enotnem jugoslovanskem
trgu. Na to je vplivala tudi
struktura vlaganj, ki je precej
nezadovoljivejša na gospodarsko manj razvitih območjih. V
obdobju od leta 1966 do 1970
so bile investicije na zaposlenega v družbenem sektorju teh
območij večje za 7,8 odstotka,
v obdobju od leta 1976 do 1980
za 9,6 odstotka, vendar manjše
kot povprečno v državi. To je
ob njihovi nezadovoljivi učinkovitosti temeljni razlog za povečanje razlik v ravni razvitosti
posameznih krajev države.
CILJI BODOČEGA
RAZVOJA
Cilji hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo so izhodišče za določitev sistema
ukrepov za spodbujanje njihovega razvoja. To bi predvsem
moralo priti do izraza v družbenem planu Jugoslavije za
obdobje od leta 1986 do 1990.
Na tej podlagi je treba zagotoviti tudi konkretizacijo rešitve v
sistemu spodbujanja razvoja
teh območij.
Raziskave kažejo, da je treba
uresničevanje razvojnih ciljev
teh območij v prihodnjem obdobju zasnovati predvsem na
povečanju njihove proizvodne
sposobnosti. To pomeni povečanje stopnje izobrazbe prebivalstva, razvoj tehnologije in
organizacije dela, izboljšanje
kakovosti produkcijskih sil,
uspešnejše aktiviranje investi27

cij v teku in nadaljnje investiranje, nato zagotavljanje hitrejšega razvoja predelovalnih panog industrije, predvsem na
bazi domačih virov in izvozne
usmeritve, kot tudi terciarne
dejavnosti in drobnega gospodarstva, ob dohodkovni delitvi
in integraciji dela na teh področjih tudi z organizacijami
združenega dela v državi v celoti.
Večji poudarek v razvoju gospodarstva na teh območjih
naj bi bil ne samo na nadaljnji
rasti proizvodnih zmogljivosti,
ampak tudi na izboljšanju kakovosti gospodarjenja v celoti.
Ena temeljnih komponent
strategije razvoja države je razvoj kmetijstva, glede tega pa
so na gospodarsko manj razvitih območjih velike rezerve. To
se, kakor je v analizi ugotovljeno, nanaša na večje angažiranje in uporabo agrotehničnih
in zootehničnih metod in izkoriščanje kmetijskih zemljišč. V
skladu s tem naj bi bila temeljna usmeritev v razvoju kmetijstva na povečanju proizvodnje
v poljedelstvu in živinoreji in
sicer na maksimalnem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivosti.
Velike rezerve za povečanje
družbenega proizvoda in zaposlenosti, posebej v SR Bosni
in Hercegovini in deloma v SR
Črni gori so v lesni industriji in
gozdarstvu, vendar še niso do-

volj izkoriščene. Prav tako je v
tem dokumentu poudarjeno,
da je treba nadaljevati z nadaljnjim razvojem in modernizacijo prometa.
DINAMIKA RAZVOJA
V posebnem delu tega dokumenta je izdelano vprašanje
dinamik§ bodočega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in so
naštete tri variante - vzdrževanje obstoječih razmerij v ravni
razvitosti, zmanjševanje razlik
v ravni razvitosti za 0,3 indeksnih točk letno, na Kosovu za
0,6 indeksnih točk in zmanjševanje razlik v ravni razvitosti za
0,5 indeksnih točk letno, na
Kosovu pa za eno indeksno točko. V vseh variantah je izhodišče opredelitev v dolgoročnem programu ekonomske
stabilizacije, da je naslonitev
na lastne moči osnovna politika razvoja.
Vsaka od teh variant vsebuje
tudi po dve podvarianti. Prva
podvarianta računa z izboljševanjem učinkovitosti investicij
v primerjavi z ustvarjeno učinkovitostjo v obodbju od leta
1972 do 1982 v povprečju v
državi in v vseh gospodarsko
manj razvitih republikah in
SAP Kosovo za 20 odstotkov.
Druga podvarianta izhaja od
zmanjšanja razlik v učinkovitosti investicij med SR Bosno in
Hercegovino, SR Črne gore,
SAP Kosovo in povprečja drža-

ve za 10 indeksnih točk v primerjavi z razliko v prvi podvarianti. SR Makedonija bi v
obeh podvariantah obdržala
razmerja učinkovitosti do povprečja države. To pomeni, da
bi se po drugi podvarianti
učinkovitost investicij v primerjavi na obdobje od leta
1972 do 1982 izboljšala v Jugoslaviji za 20 odstotkov, v SR
Bosni in Hercegovini za okrog
26 odstotkov, v SR Črni gori za
25 odstotkov, v SR Makedoniji
za 20 odstotkov in v SAP Kosovo za 24,4 odstotka.
Vse variante so zasnovane
na podvarianti, da ostane
sklad federacije in da ostane
delež njegovih sredstev v investicijah v osnovna sredstva v
gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo kot v
obdobju od leta 1977 do 1982
(SR Bosna in Hercegovina
13,94, SR Črna gora 20,21, SR
Makedonija 24,68 in SAP Kosovo 75,87 odstotka).
NADOMEŠČANJE
SREDSTEV SKLADA
FEDERACIJE
Ocenjena je možnost nadomeščanja sredstev sklada federacije iz lastne akumulacije
(prosta sredstva za investicije
in porast varčevanja prebivalstva). Pokazalo se je, da so
možnosti za zagotavljanje
sredstev za investicije na pod-

ročju SR Bosne in Hercegovine in SR Makedonije precej
manjše kot v državi v povprečju. V SR Črni gori pa je zelo
poudarjen problem zadolženosti, tako da je znesek odplačil
presegel obseg akumulacije in
amortizacije.
Na koncu analize je izdelano
tudi vprašanje transformacije
sklada federacije, ki naj se
odvija v okviru ustavnih opredelitev in smernic iz dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije. V tem smislu bi
bilo treba urediti priliv in delitev sredstev z družbenim planom in posebnimi predpisi v
okviru katerega bi bilo koristno načelno usmerjati plasman
teh sredstev. Realizacija dela
sredstev prek združevanja dela
in sredstev mora biti še naprej
v središču delovanja sklada.
Razen tega si je treba prizadevati, brez določitve odstotka,
da se ta sredstva v celoti realizirajo z združevanjem dela in
sredstev. Pri tem naj bi se v
okviru sklada določeni del
sredstev izločal za spodbujanje tega procesa, predvsem s
pripravo kakovostnih programov, kadri in podobno. Razen
z zbiranjem in usmerjanjem
sredstev, kot je poudarjeno v
dokumentu, naj bi bila ena od
temeljnih nalog sklada prispevek k integraciji gospodarstva
med razvitimi in gospodarsko
manj razvitimi območji.
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JSNUTEK ZAKONA
» odvzemu

in

presaditvi

elesa v zdravstvene
/ršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 14. 3.
85 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O ODVZEMU IN PRESADITVI DELOV
rOVEŠKEGA TELESA V ZDRAVSTVENE NAMENE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
ina, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
\zvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
islovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

delov človeškega

namene

(ESA-493)

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRA VSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO
/. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta na seji 26. 12. 1984 obravnavala in sprejela
predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov
človeškega telesa v zdravstvene namene s tezami za osnutek zakona. Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije pa
je predlog za izdajo zakona obravnavala in sprejela na seji
18. 7. 1984. Na podlagi sprejetih sklepov in predlogov za
dopolnitev je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil
osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa v zdravstvene namene.
II. Osnutek zakona temelji na načelih in ciljih iz predloga
za izdajo zakona, ki so bili potrjeni v javni razpravi. Osnutek zakona opušča le kazniva dejanja in jih opredeljuje kot
dejanja, ki se kaznujejo kot prekrški.
III. V razpravi predloga za izdajo zakona je bila izpostavljena 4. teza za osnutek zakona, še posebej drugi odstavek
te teze. Glede na to je predlagatelj v obrazložitvi podal
širšo utemeljitev tega vprašanja z etičnega, pravnega in
strokovno medicinskega vidika. Predlagatelj meni, da z
določbami v osnutku zakona ne omejuje nedotakljivosti
človekove osebnosti, ker daje možnost, da se za časa
življenja opredeli za dajalca svojih organov oziroma temu
izrecno nasprotuje (4. člen osnutka zakona). Z medicinskega, etičnega in pravnega stališča daje domnevna privo-

1. člen
Jdvzem in presaditev delov človeškega telesa v zdraverie namene se lahko opravi samo v primeru, ko je to
dicinsko upravičeno, ko je to najprimernejši način zdravija bolnika in ko so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z
(onom o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega
esa za presaditev zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ, št.
'82) in s tem zakonom.

litev celovito zaščito človekove osebnosti, če je z njo
in primerno temu tudi ukrepa. Pričakujemo, da
se bos sprejetjem zakona počasi izoblikoval tak odnos do
presaditve delov človeškega telesa, da se bodo ljudje že za
časa življenja prostovoljno opredelili kot dajalci delov telesa.
Predlagatelj ni spreminjal besedila 4. člena osnutka
zakona, ker predlagana rešitev zagotavlja celovito zaščito
človekove osebnosti in spoštovanje do umrlega. Dodal je
le varianto k drugemu odstavku 4. člena, ki za razliko od
osnovnega besedila navedenega odstavka, ki daje možnost nasprotovanja odvzema za presaditev delov človeškega telesa umrle osebe kateremukoli od naštetih svojcev
(zakoncu, polnoletnim otrokom, staršem), predvideva
varianta omejitev možnosti nasprotovanja, in sicer tako,
da svojci pri nasprotovanju drug drugega izključujejo.
Prvi, ki lahko nasprotuje, je zakonec. V primeru, da umrla
oseba nima zakonca, lahko nasprotujejo polnoletni otroci,
če le-teh ni, pa starši.
Predlagatelj v obrazložitvi opozarja tudi na določene
spremembe med tezami in osnutkom zakona.
IV. Za izvrševanje zakona niso potrebna finančna sredstva iz republiškega proračuna, niti povišanje prispevne
stopnje za zdravstveno varstvo.

: seznanjen

2. člen
Deli telesa umrle osebe se lahko odvzamejo zaradi presaditve, ko je po medicinskih kriterijih in na predpisan način z
gotovostjo ugotovljena smrt osebe.
Smrt osebe iz prejšnjega odstavka ugotavlja komisija za
ugotavljanje smrti, ki jo sestavljajo trije zdravniki. Ugotovitev
komisije mora biti soglasna.
1

3. člen
Zdravnik, ki je član komisije za ugotavljanje smrti, ne sme
niti odvzeti niti presaditi delov telesa umrle osebe, oziroma ne
sme sodelovati v skupini, ki odpravi odvzem ali presaditev.
4. člen
Deli telesa umrle osebe se odvzamejo za presaditev, če se je
oseba za časa življenja prostovoljno opredelila kot dajalec
delov telesa.
Deli telesa se lahko odvzamejo za presaditev tudi od druge
umrle osebe, če le-ta za časa življenja temu ni izrecno nasprotovala in če temu izrecno ne nasprotujejo zakonec, polnoletni
otrok ali starši umrle osebe.
Varianta k drugemu odstavku:
Deli telesa se lahko odvzamejo za presaditev tudi od druge
umrle osebe, če le-ta za časa življenja temu ni izrecno nasprotovala in če temu izrecno ne nasprotuje zakonec. V primeru,
da umrla oseba nima zakonca, lahko odvzemu za presaditev
nasprotujejo polnoletni otroci, če le-teh ni pa starši.
5. člen
Deli telesa žive osebe se lahko odvzamejo za presaditev s
privolitvijo te osebe in če s tem ne ogroža resneje dajalčevega
zdravja.
6. člen
Privolitev za dajanje svojih delov telesa zaradi presaditve (v
nadaljnjem besedilu: privolitev) lahko da samo duševno
zdrava polnoletna oseba.
Privolitev mora biti dana pisno.
7. člen
Privolitev lahko živa oseba prekliče vse do začetka posega.
Privolitev je lahko dana s pogojem, da se dani del telesa
presadi določeni osebi.
8. člen
Presaditev delov človeškega telesa se lahko opravi samo s
pisno privolitvijo prejemnika.
Če je prejemnik mladoletnik ali duševno bolna oseba, dajo
pisno privolitev njegovi starši, zakonec, polnoletni otrok,
posvojitelj ali skrbnik.
9. člen
Dajalec in prejemnik lahko dasta privolitev potem, ko ju je
zdravnik seznanil z naravo in namenom posega, z nevarnostmi, katerim se izpostavljata in s predvidenim uspehom
posega.
10. člen
Podatki o dajalcu in prejemniku delov človeškega telesa so
poklicna skrivnost.
11. člen
Odvzemanje delov telesa umrle osebe zaradi presaditve
lahko opravlja zdravstvena organizacija, v kateri je ugotovljena smrt osebe in ki izpolnjuje za to predpisane pogoje.
Odvzete dele telesa umrle osebe mora do uporabe hraniti
zdravstvena organizacija oziroma jih dostaviti zdravstvenim
organizacijam, ki opravljajo presaditve delov človeškega
telesa ali zdravstvenim organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje
za določanje skladnosti tkiva.
12. člen
Odvzem delov človeškega telesa živih oseb opravi zdravstvena organizacija, ki opravi tudi presaditev.
13. člen
Zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov za odvzem in
presaditev opravljajo zdravstvene organizacije za ugotavljanje skladnosti tkiva.

14. člen
Odvzem in presaditev delov človeškega telesa ter ugotavljanje skladnosti tkiva lahko opravljajo zdravstvene organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje glede kadrovske zasedbe, prostorov in
opreme.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše in ugotavlja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije iz prejšnjega odstavka.
15. člen
O vsaki presaditvi oziroma odvzemu se sestavi zapisnik,
kateremu se priložijo tudi drugi dokumenti, ki jih določi za
zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ. Zapisnik in dokumenti iz prejšnjega odstavka so sestavni del
medicinske dokumentacije zdravstvene organizacije, v kateri
je opravljena presaditev.
16. člen
Zdravstvene organizacije iz 14. člena tega zakona morajo
medsebojno sodelovati. Te zdravstvene organizacije sodelujejo tudi s tovrstnimi zdravstvenimi organizacijami iz drugih
republik in avtonomnih pokrajin.
17. člen
Zdravstvene organizacije, ki opravljajo presaditev, morajo
obveščati zdravstvene organizacije, ki ugotavljajo skladnost
tkiva o opravljenih presaditvah in jim posredovati podatke, ki
jih zahteva predpis za zdravstveno varstvo pristojnega republiškega upravnega organa.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in nadzor nad izvajanjem določenih določb zakona o pogojih za izmenjavo in
prenos delov človeškega telesa za presaditev zaradi zdravljenja izvaja za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni
organ.
19. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani
komisije iz 2. člena tega zakona, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije iz 14. člena ter potrebne
dokumente iz 15. člena, v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
20. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 dinarjev se za
prekršek kaznuje zdravstvena organizacija:
1. če odvzetega dela telesa umrle osebe ne hrani do uporabe oziroma ga ne dostavi določeni zdravstveni organizaciji
(drugi odstavek 11. člena);
2. ki opravlja odvzem in presaditev delov človeškega telesa
ter ugotavlja skladnost tkiva, ne izpolnjuje pa za to predpisanih pogojev (14. člen);
3. ki o odvzemu in presaditvi ne sestavi zapisnika in ne
priloži druge dokumentacije (15. člen);
4. ki ne obvešča zdravstvene organizacije, ki ugotavlja skladnost tkiva, o opravljenih presaditvah in ne posreduje
določene podatke (17. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 10.000 do 30.000 dinarjev tudi odgovorna oseba v
zdravstveni organizaciji.
21. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek zdravnik, ki je član komisije za ugotavljanje smrti
in je ravnal v nasprotju z določbo 3. člena.
22. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV:
I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 26. decembra 1984 obravnavala predlog za
izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa v zdravstvene namene s tezami. Oba zbora sta predlog
za izdajo zakona sprejela in predlagala, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi osnutek zakona. Skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije je predlog za izdajo zakona
obravnavala na seji dne 18. julija 1984 in ga sprejela.
Predlagatelj je preučil predloge in stališča, ki so jih posredovala delovna telesa Skupščine SR Slovenije in pripravil
osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega
telesa v zdravstvene namene.
II.
Osnutek zakona temelji na načelih in ciljih iz predloga za
izdajo zakona, ki so bili potrjeni v javni razpravi.
1. Odvzemanje delov človeškega telesa zaradi presaditve v
zdravstvene namene se opravi na mrtvi osebi. Lahko se opravi
tudi pri živih osebah, vendar le s privolitvijo in ko poseg
resneje ne ogroža njihovega zdravja. Privolitev dajalca, kot
pogoj za odvzem delov človeškega telesa zaradi presaditve, je
temeljno načelo osnutka zakona.
2. Deli človeškega telesa zaradi presaditve se lahko odvzamejo po ugotovitvi nastanka smrti. Zakon o pogojih za izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za presaditev zaradi
zdravljenja (Uradni list SFRJ, št. 43/82) določa, da zvezni
upravni organ, pristojen za zdravstvo, izda na predlog strokovne komisije pravilnik. Zvezni komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo je predpisal pravilnik o natančnejših medicinskih kriterijih in načinu za ugotavljanje nastanka smrti
osebe, od katere se smejo vzeti deli telesa za presaditev
zaradi zdravljenja (Uradni list SFRJ, št. 74/82). Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo bo zaradi natančnejše opredelitve ugotavljanja možganske smrti dal pobudo za
spremembo navedenega pravilnika. Poudariti velja, da je to
zelo občutljivo področje, zato je nujno, da so ta vprašanja
strokovno medicinsko pravilno opredeljena.
3. Načelo humanosti je eno pomembnih izhodišč bodočega
uresničevanja zakona. Njegov dolgoročni pomen je v solidarnostni miselnosti ljudi, da v primeru smrti lahko rešuje zdravje
težkih bolnikov. Pri uveljavljanju tega načela lahko iščemo
podobnost s krvodajalstvom. Sprejem tega načela bo imel
velik vpliv na možnost zdravljenja težkih bolnikov.
Strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani
predvidevajo, da bi lahko v dveh, treh letih, transplantirali
ledvico približno četrtini, tj. 125 bolnikom, ki pridejo letno v
Sloveniji v program dializnega zdravljenja. Če bo v SR Sloveniji zaživelo donatorstvo, bodo bolniki deležni tovrstnih medicinskih storitev v naših večjih zdravstvenih organizacijah, ki
so za take posege kadrovsko in tehnično opremljene.
4. Načelo medsebojnega sodelovanja zdravstvenih o rganizacij s tega področja temelji na povezovanju sorodnih zdravstvenih organizacij v SR Sloveniji z drugimi zdravstvenimi
organizacijami v SFR Jugoslaviji, kjer je. to vprašanje pravno
že urejeno. V Jugoslaviji je bilo presajenih že okrog tristo
ledvic (od tega blizu 70 kadaverskih, na Reki, v Sarajevu,
Beogradu, Zagrebu in Nišu).
5. Osnutek zakona nima treh kaznivih dejanj, katera so bila
predvidena v tezah za osnutek zakona. Opredeljuje pa dejanja, ki se kaznujejo kot prekrški.
III.
V razpravi predloga za izdajo zakona je bila izpostavljena 4.
teza za osnutek zakona, še posebej drugi odstavek te teze.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije
sta sprejela sklep: »da je pri pripravi osnutka zakona v zvezi z
rešitvijo, predlagano v drugem odstavku 4. teze, potrebno
proučiti možnost, da se bolj nedvoumno opredelijo pogoji
odvzema in presaditve delov človeškega telesa v zdravstvene
namene in pravice in možnosti prizadetih oseb, da se zato

zavestno opredelijo oziroma dejansko lahko uveljavijo svojo
voljo v zvezi s tem.«
Skupščina Zdavstvene skupnosti Slovenije je obravnavala
predlog za izdajo zakona kot četrti zbor in ga sprejela brez
pripomb.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na
treh sejah obravnavala predlog za izdajo zakona in soglasno
podprla njegovo potrebnost in načela ter cilje, na katerih je
zasnovan. Sporna je bila le predlagana domnevna privolitev v
drugem odstavku 4. člena. Posamezni člani so izrazili pomisleke, ali je predlagala rešitev v skladu z ustavnim jamstvom
nedotakljivosti integritete človekove osebnosti, osebnega in
družinskega življenja ter drugih pravic osebnosti v odnosu do
umrlega in do njegovih svojcev. Opozorili so, da je predlagana rešitev pomanjkljiva, ker ne predvideva, kako se ugotavlja nasprotovanje umrlega oziroma njegovih svojcev in ob
katerih pogojih je mogoče šteti, da takega nasprotovanja ni.
Kljub pomislekom so člani Zakonodajno-pravne komisije
sprejeli rešitev iz 4. teze.
Pri tem odstavku tudi člani Sveta za družbenopolitični
sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL niso bili
enotnega mnenja. Večina članov je menila, da določilo ni
dovolj precizno in ne zagotavlja zadostne in celovite zaščite
človekove osebnosti. Zato so predlagali, da naj predlagatelj to
vprašanje ponovno prouči in natančneje opredeli pogoje odvzema in presaditve delov človeškega telesa v zdravstvene
namene ter preveri pravico in možnost prizadetih oseb, da se
zato zavestno opredelijo oziroma, da imajo dejansko možnost
uveljaviti svojo voljo v zvezi s tem (tudi svojci dajalca).
Predlagatelj je proučil to vprašanje in prišel do zaključka,
da je ugotavljanje smrti s strokovno-medicinskega stališča
nesporno. V zvezi s tem imamo tudi pravilnik o natančnejših
medicinskih kriterijih in načinu za ugotavljanje nastanka smrti
osebe, od katere se smejo vzeti deli telesa za presaditev
zaradi zdravljenja. Prav tako pa ima Univerzitetni klinični
center v Ljubljani že sedaj kadrovske in tehnične pogoje za
odvzem in presaditev delov človeškega telesa. Pomembno je
tudi dejstvo, da je po mnenju strokovnjakov na razpolago
dovolj zdravih delov človeškega telesa, ki jih je možno presaditi težkim bolnikom. Letno bi lahko presadili 40 ledvic,
čeprav bi bilo kandidatov za te posege po oceni strokovnjakov več. Po njihovi oceni tudi ne more priti do strokovnih
napak pri ugotavljanju možganske in srčne smrti.
Pri obravnavi predloga za izdajo zakona so se pojavile
dileme glede etičnega vidika odvzemanja in presaditve delov
človeškega telesa v zdravstvene namene, kakor tudi glede
zajamčene nedotakljivosti integritete človekove osebnosti. Ta
problem je tesno povezan s humanim odnosom do presaditve
in uveljavljanjem miselnosti ljudi o koristnosti podarjanja
organov v primeru smrti soljudem, ki jim ta organ pomeni
življenje.
Ustava SR Slovenije določa v 216. členu, da je zajamčena
nedotakljivost integritete človekove osebnosti, osebnega in
družinskega življenja ter drugih pravic osebnosti. Osnutek
zakona s svojmi določbami ne omenjuje nedotakljivosti človekove osebnosti, ker daje možnost, da se za časa življenja
opredeli za dajalca svojih organov oziroma temu izrecno
nasprotuje (4. člen osnutka zakona). Z medicinskega, etičnega in pravnega stališča daje domnevna privolitev celovito
zaščito človekove osebnosti, če je z njo seznanjen in primerno temu tudi ukrepa. Pričakujemo, da se bo s sprejetjem
zakona počasi izoblikoval tak odnos do presaditve delov
človeškega telesa, da se bodo ljudje že za časa življenja
prostovoljno opredelili kot dajalci delov telesa.
Takšno določbo, kot je v drugem odstavku 4. člena osnutka
zakona, imajo tudi zakoni, ki so jih o tem sprejele druge
republike in pokrajina, in sicer SR Hrvaška (leta 1980), SR
Srbija (leta 1981) ter SR Makedonija, SR Črna gora in SAP
Kosovo (leta 1983). SR Bosna in Hercegovina, ki je sprejela
zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v
zdravstvene namene v mesecu oktobru 1984 (objavljen je v
Službenem listu SR BiH, št. 36/84), je uredila to vprašanje z
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naslednjo določbo: »Del telesa umrle osebe se lahko odvzame za presaditev v zdravstvene namene, če je ta oseba za
časa življenja dala pisno privolitev, v primeru, da ta oseba ni
dala pisne privolitve, se lahko odvzame, samo, če temu ne
nasprotujejo njegovi starši, zakonec ali polnoletni otrok.«
Za tovrstne posege so v posameznih pravnih redih v svetu
sprejete različne rešitve. V Sovjetski zvezi so npr. posegi v
zdravstvene namene dovoljeni le s privoljenjem sorodnikov
umrlega. V nekaterih državah poznajo za presaditev človeških
organov tako imenovano domnevano privolitev, kar pomeni,
da je poseg dovoljen, če umrli temu ni nasprotoval za časa
življenja in če temu po njegovi smrti ne nasprotujejo njegovi
bližnji sorodniki.
Tak sistem je sprejet v Veliki Britaniji in v italijanskem
zakonu. Po avstrijskem pravu je poseg izključen le, če ga je
umrli sam prepovedal za časa življenja. Enako rešitev pozna
tudi francoski zakon. Na Danskem so že leta 1968 z zakonom
dali zdravnikom glede tega prosto presojo. V NDR od leta
1975 lahko umrlim odvzemajo organe za presaditev, če ti za
življenja niso izrazili nasprotnih stališč in pri tem ne upoštevajo mnenja njegove družine. Med tridesetimi evropskimi
državami ima le štirinajst držav z zakonom urejeno domnevno
privolitev (Francija, Avstrija, Švica, Danska, NDR, Poljska).
Problem domnevne privolitve umrlega ali bližnjih svojcev
so proučevali tudi na mednarodnem posvetovanju sodnikov v
Perugi leta 1968. Predlagali so, da je treba vplivati na javno
mnenje, da bi ljudje spoznali, da se humanistični cilji in ideja
solidarnosti med ljudmi uresničuje tudi v primeru potrebe
donacije funkcionalno neprizadetega dela človeškega telesa.
Humanitarno ravnanje ob postopku pa zagotavlja, da se s tem
ne žali čustev, pietete in spoštovanja umrlega. Poudarjeno je
bilo, da mora smrt ugotoviti kolegij zdravnikov specialistov,
da član takega kolegija ne sme biti oseba, ki bo sodelovala pri
transplantaciji in da volja svojcev ne more biti v nasprotju z
voljo, ki jo je izrazil pokojnik. Pravilo, da presajevaiec ne sme
biti član kolegija, ki je ugotovil smrt, daje posebno varnost
zato, da ne bi prišlo do zlorab in prenaglih posegov. Ta načela
urejuje tudi predlagani osnutek zakona.
Glede na navedeno predlagatelj ni spreminjal besedila 4.
člena osnutka zakona, ker predlagana rešitev zagotavlja celovito zaščito človekove osebnosti in spoštovanje do umrlega.
Podpira pa predlog Odbora za družbenopolitični sistem Skupščine SR Slovenije in Sveta za družbenopolitični sistem pri
Republiški konferenci SZDL, da je treba prek organizacij
SZDL in sredstev javnega obveščanja omogočiti obveščenost
in osveščanje delovnih ljudi in občanov o vsebini zakona in o
pravicah in dolžnostih, ki bodo iz njega izhajale.
Poleg osnovnega besedila je pripravljena tudi'varianta drugega odstavka 4. člena. Za razliko od osnovnega besedila
navedenega odstavka, ki daje možnost nasprotovanja odvzema za presaditev delov človeškega telesa umrle osebe
kateremukoli od naštetih svojcev (zakoncu, polnoletnim otrokom, staršem), predvideva varianta omejitev možnosti
nasprotovanja, in sicer tako, da svojci pri nasprotovanju drug
drugega izključujejo. Prvi, ki lahko nasprotuje, je zakonec. V
primeru, da umrla oseba nima zakonca, lahko nasprotujejo
polnoletni otroci, če le-teh ni, pa starši.
Drugih bistvenih pripomb v razpravi ob predlogu za izdajo
zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v
zdravstvene namene s tezami za osnutek zakona ni bilo.
Predlagatelj pa opozarja, da so z ozirom na teze v osnutku
zakona predlagane naslednje spremembe:
V drugem odstavku 2. člena osnutka zakona je črtana
beseda »najmanj«, tako, da komisijo za ugotavljanje smrti
sestavljajo trije zdravniki, katerih ugotovitev mora biti soglasna.
V 3. členu je bolj jasno določeno, da zdravnik, ki je član
komisije za ugotavljanje smrti, ne sme niti odvzeti niti presaditi delov telesa umrle osebe.Prav tako ne sme sodelovati v
skupini, ki opravlja odvzem ali presaditev.
V 14. členu sta združena prejšnji drugi in tretji odstavek.
Sedanji drugi odstavek 14. člena določa, da Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo predpiše in ugotavlja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije,
ki bodo opravljale odvzem in presaditev delov človeškega
telesa oziroma ugotavljale skladnost tkiva.
V osnutku zakona sta v 19. člen združeni 19. in 20. teza. V
tem členu je določen tudi krajši rok za izdajo izvršilnega

predpisa, ker bo predlagatelj k predlogu zakona predložil tudi
pravilnik. S tem je podan tudi odgovor Skupini delegatov za
spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji in Odboru za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sta predlagala, da se
k osnutku zakona predloži tudi pravilnik. Le-ta bo predpisoval:
- pogoje, katere bo morala izpolnjevati zdravstvena organizacija, ki bo opravljala odvzem delov človeškega telesa z
mrtvih oseb zaradi presaditve:
- pogoje, katere bodo morali izpolnjevati zdravniki - člani
komisije za ugotavljanje smrti (drugi odstavek 2. člena);
- podatke, katere bo morala zdravstvena organizacija, ki bo
opravljala presajevanje delov človeškega telesa, posredovati
tisti zdravstveni organizaciji, ki bo ugotavljala skladnost tkiva
in drugo.
Sprememba v osnutku zakona je tudi odprava vseh predvidenih kaznivih dejanj v tezah za osnutek zakona. Pravni
strokovnjaki s tega področja menijo, da ni potrebe po sankcioniranju tovrstnih kaznivih dejanj v tem zakonu, ker se v
takšnih primerih lahko uporabljajo ustrezne določbe kazenskega zakona SR Slovenije (predvsem v poglavjih o kaznivih
dejanjih zoper življenje in telo, kakor tudi kaznivega dejanja
po členu 239 - skrunitev trupla). Nadalje ocenjujemo, da bi se
lahko v primerih morebitne zlorabe določb tega zakona uporabile določbe zveznega zakona o pogojih za izmenjavo in
prenos delov človeškega telesa za presaditev zaradi zdravljenja. V 20. in 21. členu osnutka zakona so opredeljena dejanja,
ki se kaznujejo kot prekrški. V 21. členu je določeno, da se
kaznuje z denarno kaznijo za prekršek zdravnik, ki je član
komisije za ugotavljanje smrti in je ravnal v nasprotju z
določbo 3. člena osnutka zakona.
IV.
Za izvrševanje zakona niso potrebna finančna sredstva iz
republiškega proračuna, niti povišanje prispevne stopnje za
zdravstveno varstvo. Obstojijo celo možnosti, da z uveljavitvijo zakona in njegovim izvajanjem prihranimo določena
sredstva, ker je transplantacija cenejša od dolgotrajnega dializnega zdravljenja. Z opravljanjem transplantacije v naših
zdravstvenih organizacijah bodo manjši tudi stroški za zdravljenje naših občanov v tujini.

štev. 7 (21. marca 1985)
- Neizvajanje ustave in zakonov slabi
politični sistem
- Nekaj vprašanj v zvezi z oblikovanjem zborov združenega dela
- Ustavni položaj krajevne skupnosti
in njena pravica do samoorganiziranosti
- Kaj naj bi prinesle spremembe in
dopolnitve kmetijskih zakonov
SEPARATI IZ KRITIČNE ANALIZE
O DELOVANJU POLITIČNEGA
SISTEMA
- problemi delovanja krajevnih skupnosti (Občan št. 4, 21. februarja 1985)
- uresničevanje samoupravljanja v
družbenih dejavnostih (Občan št. 5-6,
7. marca 1985)
- Uresničevanje skupnih interesov z
neposrednim sodelovanjem in dogovorom republik, avtonomnih pokrajih,
občin in drugih družbenopolitičnih
skupnosti (Občan št. 7, 21. marca
1985).
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