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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
29. maja 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
29. maja 1985. 

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

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

- osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 (ESA 673); 

— stališča in sklepe Skupščine SR Slovenije k analizi o 
uresničevanju svobodne menjave dela v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbenih dejavnosti v SR Sloveniji (ESA 
561); 

- predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za varstvo človekovega okolja. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
— poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o spre- 

jetih ukrepih za odpravljanje perečih problemov v kmetijstvu; 
- predlog uporabe namenskih sredstev za krepitev materi- 

alne osnove raziskovalnih in izobraževalnih programov na 
prednostnih področjih; 

— osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu (ESA 536); 

— predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki 
Jugoslavije z informacijo o materialnem položaju organov za 
notranje zadeve (ESA 689); 

- predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije (ESA 571); 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- osnutek zakona o deviznem poslovanju (ESA 692); 
- osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino (ESA 693). 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o prometu blaga in storitev s tujino (ESA 

694); 
- poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR 

Sloveniji za leto 1984 (ESA 695). 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
14. maja 1985 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki $ta sklicani za torek, 14. maja 1985, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o zago- 
tavljanju sredstev za izpopolnjevanje obveznosti SR Slovenije 
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, s predlogom zakona (usklajevalni postopek) 

— poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o spre- 
jetih ukrepih za odpravljanje pereči^ problemov v kmetijstvu. 

DOPOLNJENI PREDLOGI 
za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih (ESA-561) 

STALIŠČA IN USMERITVE 
■ Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi analize o uresničevanju 
svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

- Osnutek zakona o deviznem poslovanju 
- Osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino 
- Osnutek zakona o prometu blaga in storitev 
- Program ukrepov in dejavnosti za zagotovitev pogojev, ki bodo omogočili delovanje deviznega trga 
PRILOGA: 

NEKATERA VPRAŠANJA 
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne 
organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje (ESA-697^ 
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SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
16. maja 1985 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zbora uporabnikov in zbora izvajalcev enako- 
pravno z zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu; 

- osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov člove- 
škega telesa v zdravstvene namene. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji med drugim obravnavala tudi osnutek samou- 
pravnega sporazuma o usklajevanju planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990; poročilo 
o delu Zdravstvene skupnosti Slovenije v letu 1984 in 
sklepni račun te skupnosti za leto 1984; osnutek samou- 
pravnega sporazuma o spremembah in dopolnitvah samo- 
upravnega sporazuma o uresničevanju zdravstvenega var- 
stva; predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in 
delu sklada za nagrajevanje inovacij na področju usposab- 
ljanja, življenja in dela invalidov; poračun solidarnostnih 
sredstev za zagotovljeni program zdravstvenega varstva 
za leto 1984. 

Na ločenih sejah pa bosta zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev te skupnosti obravnavala med drugim tudi poro- 
čilo o uresničevanju samoupravnih sporazumov o svo- 
bodni menjavi dela za storitve skupnega pomena za prebi- 
valstvo celotne republike v letu 1984. 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 17. aprila 
1985 poslušali: 

- uvodno besedo k analizi uresničevanja politike razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Slovenije in 
analizi izvajanja zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI: 

Zbor združenega dela: 
Janko Maček, Vlado Pogorevčnik, Ivan Sonjak, Slavko 

Rajh, Ivan Kukovec, Jože Strmole, Radoš Lipanje, Alojz 
Zidanšek, Janez Štravs, Ervin Pitz, Drago Šver, Brane Mer- 
har, Janez Bratkovič, Franc Gnidovec, Milan Tekavec, Jožica 
Vratanar, Božidar Colarič, Albin Potisk, Mirjana Slak, Jože 
Bešvir, Ivan Vukman, Jože Matjašec, Avgust Unetič, Vinko 
Žebovec, Vladimir Ščeglovski, Leopold Bah, Leopold Zupan, 
Milan Kneževič, Anton Ivec, Ernest Kovačec, Ladislav Rutar, 
Terezija Donko, Terezija Vrečko, Peter Fleišer, Marija Fugina, 
Jože Skornšek, Vesna Mladenovič, Milica Ozbič. 

Zbor občin: 
Franc Gerdina, Alojz Petek, Franc Tetičkovič, Ivan Blažič, 

Janez Kučan, Vida Brumen, Miran Koren, Uroš Dular, Uroš 
Gulič, Zdravko Krušič, Marija Bračič, Janez Pakiž, Rudolf 
Rome, Metod Sekirnik, Feliks Petek, Franc Brenčič, Ivan 
Knez, Ciril Meško, Mirko Hajdinjak, Zvone Cepuš, Srečko 
Klenovšek, Janez Gačnik, Vlado Tance, Slavko Glinšek, 
Srečko Dobljekar, Milan Kneževič, Leopoldina Lukič, Ada 
Gorjup, Milivoj Samar, Milena Borovac, Cvetka Selšek. 

Družbenopolitični zbor: 
Igor Križman, Jože Šušmelj, Milisav Jankovič, Dino Pucer, 

Silva Jereb, Božena Ostrovršnik, Željko Cigler, Francka 
Herga, Peter Toš, Janez Dernovšek, Cvetka Selšek, Rudi 
Čačinovič, Lado Kocjan, Ivan Godec. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela in 

posameznih okolišev in dejavnosti: Domžale, Trbovlje, Ptuj, 
Nova Gorica, Postojna, Idrija, Ljubljana Bežigrad, Metlika! 
Črnomelj, Slovenske Konjice, Vrhnika, Kočevje, Laško, Žalec 
Lenart, Šentjur pri Celju, Maribor Pesnica, Škofja Loka 
Krško, Litija, Radovljica; 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin <z občinskih 
skupščin: Slovenske Konjice, Maribor-mesto, Žalec, Trbovlje, 
Maribor Pesnica, Črnomelj, Maribor-Ruše, Sežana, Radlje ob 
Dravi, Dravograd, Postojna, Ljubljana Šiška, Slovenska 
Bistrica, Kamnik, Brežice, Krško, Sevnica, Maribor-Tabor 
Ptuj, Ljubljana-mesto, Ribnica, Gornja Radgona. 

upravljanju lovišč, k predlogu za izdajo zakonov s področja 
kmetijstva, in predlogu zakona o gozdovih, ki jo je podal 
Milan Kneževič, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

DELEGATSKA TRIBUNA 16. 5. 85 
ob 18.40 

V Delegatski tribuni bo govora o treh temah, ki bodo v 
razpravi na delegacijah in v slovenski skupščini sicer šele 
junija, vendar bi radi vzpodubili najširši krog ijudi, da bi o 
teh temah razpravljali pravočasno in s svojimi stališči 
oborožili svoje delegate. 

Prva tema je skladnejši regionalni razvoj Slovenije. 
Beseda bo o tem, koliko se uresničuje dogovorjena poli- 
tika o pospeševanju razvoja manj razvitih, zakaj Izvršni 
svet predlaga spremembo zakona, ki pospeševanje raz- 
voja ureja in kakšne spremembe predlaga. 

V drugem prispevku bo govora o družbenoekonomskem 
položaju trgovine v Sloveniji, v tretjem pa o prvih predlo- 
gih za bolj učinkovito samoupravno organiziranost SIS 
materialne proizvodnje, ki so jih pripravili v Gospodarski 
zbornici Slovenije. O tem v Sloveniji prav zdaj teče dvome- 
sečna javna razprava. 

Z delegatskimi vprašanji, pobudami, predlogi bo tokrat 
na vrsti Žalec. Delegati občinske skupščine opozarjajo, da 
že več let zapored pada kakovost industrijskih proizvodov 
in vse bolj tudi živilskih izdelkov. Predpisom o kakovosti 
marsikak izdelek ne ustreza, inšpektorji jih izločajo iz 

prometa, vlagajo predloge organom za kaznovanje prekr- 
škov in ovadbe javnemu tožilcu, razmere pa se ne izboljšu- 
jejo, saj kršilcev v glavnem tudi kaznovanje ne izuči. 

Oddajo pripravljata novinarja Franjo Mavrič in Vesna 
Marčič, režira pa Matjaž Koncilja. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu št. 14 z dne 25. 4. 1985je na strani 22 - V. 

Regionalni razvoj, podpoglavje 2.0. Cilji in naloge hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih 
republik in najhitrejšega razvoja socialistične avtonomne 
pokrajine Kosovo. 

v podtočki 2.1. v drugi vrstici za besedama "manj raz- 
vite« pomotoma izpadlo besedilo »republike in avtonomni 
pokrajini v obdobju po letu 1990 določale«. 

Podtočka 2.1. se tako glasi: »Vskladu z opredelitvami iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije se bodo 
gospodarsko manj razvite republike in avtonomni pokra- 
jini v obdobju po letu 1990 določale za vsako petletno 
obdobje na podlagi meril in kazalnikov za določanje stop- 
nje razvitosti socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin«. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
17. aprila 1985 
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- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k oceni tekočih gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 
1985 s pogledom na poslovanje po zaključnih računih 1984, 
ki jo je podal Janez Bohorič, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o tekočih gospodarskih gibanjih v prvih mesecih leta 
1985 sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela ugoto- 
vitve in stališča, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča. 

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

- predlog zakona o gozdovih; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemljiščih; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi obeh zakonskih 

aktov sprejel stališča; 
- sklep ob obravnavi osnutka resolucije o politiki eko- 

nomskih odnosov Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije s tujino. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- ugotovitve in sklepe k analizi uresničevanja politike raz- 

voja kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije; 
- 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 kmetij- 
skih gospodarstev (kmetij); 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o preživninskem varstvu kmetov; 

- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o nekritih izgubah po zaključnih računih za leto 
1984 in o možnostih za njihovo pokrivanje; 

- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1984; 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji šoli 
za socialne delavce v Ljubljani, z osnutkom zakona; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o obveznostih repu- 

blik in avtonomnih pokrajin za leto 1984, določenih z zako- 
nom o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega 
dogovora o elementih skupne politike in o merilih za varstvo 
človekovega okolja (in prostorsko ureditev); 

- predlog odloka o soglasju ,k statutom visokošolskih 
organizacij združenega dela; Akademije za glasbo v Ljub- 
ljani, Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, Akademije 
za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in Pedago- 
ške akademije v Ljubljani. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
predlog odloka o potrditvi zaključnega računa prihod- 

kov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1984 in o 
vrnitvi ugotovljenih presežkov dohodkov; 

- predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1985; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi odtoka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1985. 

Zbor občin je sprejel še: 
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o zagotavljanju 

"sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v 

Mariboru; dolžnosti sodnika tega sodišča se s 1. majem 1985 
razreši Božidar Pajenk: 

- predlog odloka o imenovanju članov Sveta Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji; za člane sveta so bili 
imenovani: Franc Borsan, mag. Stanislav Ermenc, dr. Jože 
Gričar, Edo Javornik, mag. Janez Kocijančič, Tatjana Koso- 
vel, Franc Kovač, Bernard Krivec, Marija Magdalene, Ivan 
Obal, Marija Rasteiger, Aleksander Škraban, Miran Turk in 
Jože Užmah. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV 

UGOTOVITVE IN SKLEPI ... 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize uresničevanja politike razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije v SR Sloveniji  

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335. in 342. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 71. člena poslov- 
nika Skupščine SR Sloveiiije na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 17. aprila 1985 obravnavala analizo 
uresničevanja politike razvoja kmetij- 
stva, gozdarstva in živilske industrije v 
SR Sloveniji ter v skladu z 255. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
l. 

1. Ob obravnavi analize uresničevanja 
politike razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
živilske industrije v Sloveniji, je Skupšči- 
na SR Slovenije ugotovila, da smo pri 
uresničevanju srednjeročnega plana in 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije temu področju namenjali 
pomembno družbeno pozornost in skrb. 
Razvoj družbeno organizirane tržne kme- 
tijske proizvodnje, povečevanje dohodka 
in produktivnosti dela na podlagi uveljav- 
ljanja samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov je ena od pomembnih na- 

log za doseganje skladnejšega in učinko- 
vitega odvijanja celotne družbene repro- 
dukcije. 

V tem sredneročnem obdobju - leta 
1982 in 1983 - je Skupščina SR Slovenije 
že obravnavala uresničevanje kmetijske 
politike in sprejela o tem sklepe in ugoto- 
vitve, ki pa se v celoti ne uresničujejo. 
Skupščina ugotavlja, da je obravnava 
analize skupaj s predlogi skupščine Go- 
spodarske zbornice Slovenije ustrezna 
podlaga tudi za načrtovanje nadaljnjih 
aktivnosti delavcev in združenih kmetov, 
njihovih asociacij, poslovnih bank in Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

2. V zadnjih letih je bila dosežena stal- 
na rast na najpomembnejših usmeritvah 
kmetijsko-živilske proizvodnje.-Pomemb- 
ni rezultati so doseženi tudi v naložbah v 
proizvodne kapacitete, kar je povečalo 
materialno podlago dela. Uresničene so 
temeljne naloge pri urejanju zemljišč in s 
tem so bile povečane osnove za večjo 
proizvodnjo hrane. Izboljšani so tudi po- 
goji dela ter življenja v kmetijstvu in na 
podeželju. V tem obdobju je bilo na novih 
podlagah uvedeno tudi invalidsko-pokoj- 

ninsko zavarovanje kmetov, s katerimi so 
bili - v odvisnosti od produktivnosti dela 
in dohodka - v načelu izenačeni z delav- 
ci v združenem delu. Vse to je ugodno 
vplivalo na družbeno organiziranost, po- 
večanje kmetijske tržne proizvodnje in na 
politično stabilnost v kmetijstvu ter na 
podeželju. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da se planirana rast kmetijske proizvod- 
nje ne uresničuje na dogovorjeni ravni. 
To zaostajanje je delno posledica prepo- 
časnega uveljavljanja samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov znotraj 
agroživilske dejavnosti in njihovega po- 
vezovanja z organizacijami združenega 
dela, s katerimi so reprodukcijsko pove- 
zane. Še zlasti zaostaja uveljavljanje od- 
nosov na podlagi skupnega dohodka in 
prihodka, kar ogroža stabilnost proizvod- 
nje in uveljavljanje medsebojne odgovor- 
nosti za celoten reprodukcijski proces v 
verigi od proizvodnje do potrošnje. 

Konec preteklega in v prvih mesecih 
letošnjega leta je zaradi zaostrenih pogo- 
jev gospodarjenja, zmanjšanja kupne 
moči porabnikov in neselektivnega oziro- 
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ma stihijskega delovanja ukrepov za real- 
no vrednotenje produkcijskih dejavni- 
kov, prišlo do naglega zaostrovanja po- 
gojev gospodarjenja in na tej podlagi do 
poslabševanja rezultatov poslovanja 
kmetijsko-živilskih organizacij. To se ka- 
že predvsem v izjemno nizki rasti akumu- 
lacije, velikem povečanju izgub in v trga- 
nju že oblikovanih reprodukcijskih pove- 
zav med kmetijsko proizvodnjo, predela- 
vo in trgovino. Zlasti se zaostruje zaradi 
narave reprodukcijskega procesa pro- 
blem obresti in neskladje med visokimi 
stopnjami rasti cen industrijskih repro- 
dukcijskih materialov in tržno sprejemlji- 
vimi cenami kmetijskoživilskih proizvo- 
dov. To se odraža zlasti v živinoreji in 
delu živilske predelave, ki sta vezani na 
sezonsko nabavo zalog surovin. Sedanja 
negativna gibanja grozijo, da bodo spod- 
kopala rezultate večletnih sistematičnih 
naporov zaposlenih v dejavnosti oziroma 
družbe kot celote, da se kmetijstvo po- 
stopno uveljavi kot razvojno enakoprav- 
na gospodarska dejavnost. V živinoreji je 
nevarnost, da bodo dosedanja stihijska 
krizna gibanja izničila rezultate večletne- 
ga strokovnega dela, kar terja takojšnje 
učinkovito ukrepanje. 

4. Posebno je pomembno, da se še 
naprej učinkovito nadaljujejo napori za 
podružbljanje zasebne kmetijske proiz- 
vodnje s krepitvijo poslovne razvojno- 
usmerjevalne in družbene vloge zadruž- 
ništva. V sedanjih, za živinorejo kot naj- 
pomembnejšo proizvodnjo in razvojno 
usmeritev kmetijstva, izjemno neugodnih 
razmerah, prihaja do dvomov o učinkovi- 
ti vlogi zadružništva kot trajne podlage 
modernizacije in podružbljanja zasebne- 
ga kmetijstva na samoupravnih podla- 
gah. Zato tudi z vidika uresničevanja dol- 
goročnih družbenih ciljev ne bi smeli izo- 
stati napori, da se neugodna gibanja zau- 
stavijo. 

5. Skupščina ugotavlja, da pri uresni- 
čevanju razvoja hribovskih območij niso 
bili doseženi planirani premiki, zlasti še 
zaradi zaostajanja kmetijske proizvodnje 
na teh območjih, izostanka čvrstejše po- 
vezave kmetijstva in gozdarstva ter izo- 
stanka ustreznih posebnih ukrepov eko- 
nomske politike. Razvoj teh območij in 
drugih, ki so z vidika naravnih danosti 
manj primerna za kmetijsko proizvodnjo, 
je pomemben tako zaradi povečevanja 
kmetijske proizvodnje, kakor tudi zaradi 
skladnejšega prostorskega razvoja, ohra- 
nitve poselitve in iz obrambnih razlogov. 

6. Nismo uspeli zaustaviti drobitve 
kmetijskih zemljišč. Razprava je potrdila, 
da je bil interventni zakon o varstvu kme- 
tijskih zemljišč pred spreminjanjem na- 
membnosti potreben, saj se je uveljavlja- 
nje prostorskih delov družbenih planov 
in uveljavljanje ukrepov proti drobitvi 
kmetijskih zemljišč v občinah odvijalo 
prepočasi. 

7. Skupščina ugotavlja, da so inter- 
ventni zakoni za zagotavljanje sredstev 
za pospeševanje kmetijske tržne proiz- 
vodnje in za zagotavljanje sredstev za 
urejanje kmetijskih zemljišč v obdobju 
1982-1985 dali pomembne rezultate pri 
urejanju in usposabljanju zemljišč, pri ra- 
sti tržne kmetijske proizvodnje in pri iz- 
boljšanju preskrbe. Zato je potrebno s 
kvalitetnimi sredstvi zagotoviti pogoje za 

nadaljevanje podpore proizvodnje in raz- 
voja tudi v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju. 

8. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da tekoča gospodarska gibanja izostruje- 
jo potrebo za zagotovitev in nadaljevanje 
ustreznih pogojev za uresničevanje dol- 
goročnih usmeritev na področju kmetij- 
stva, še zlasti na področju živinoreje. V 
sedanjih pogojih, ko se pojavljajo tudi 
tržni viški posameznih proizvodov, je po- 
trebno elastično sprotno ukrepati z eko- 
nomsko politiko, ki bo zagotavljala sta- 
bilne pogoje za proizvodnjo in odkup trž- 
nih presežkov, kar je podlaga trajne moti- 
vacije za družbeno organizirano in 
usmerjeno stabilno tržno proizvodnjo. 
Posebej pomembno je zato usklajeno de- 
lovanje sistema tržnih rezerv in zaščitnih 
cen. 

II. 
Na osnovi teh ugotovitev Skupščina 

SR Slovenije meni, da je potrebno za 
ohranitev in nadaljnje razvijanje že dose- 
ženih rezultatov na ključnih proizvodnih 
usmeritvah kmetijske proizvodnje, ki so 
temeljnega pomena za učinkovito izrabo 
razpoložljivih naravnih danosti in kapaci- 
tet, zlasti v živinoreji, in nadaljnji krepitvi 
kvalitetnih dejavnikov, vključno z dohod- 
kovnim povezovanjem na samoupravnih 
osnovah, selektivno ukrepati. 

V organizacijah združenega dela in za- 
družnih organizacijah je potrebno okre- 
piti napore za uveljavitev kvalitetnih de- 
javnikov gospodarjenja za ponovno utr- 
ditev dohodkovne in rizične povezanosti 
od proizvodnje do porabe in za prednost- 
no odpravljanje kriznih žarišč, ki to zavi- 
rajo. 

Zlasti je potrebno ukrepati s kratkoroč- 
nimi ukrepi in pri dopolnjevanju ekonom- 
ske politike za leto 1985 ter oblikovanju 
zasnove srednjeročnega družbenega 
plana na naslednjih področjih: 

a) Kratkoročni ukrepi: 
- Ljubljanska banka-Združenba ban- 

ka in njene temeljne banke, Jugobanka- 
- Temelj na banka Ljubljana in Beograd- 
ska banka-Temeljna banka Ljubljana 
naj takoj najdejo rešitve za konverzijo 
kratkoročnih kreditov v dolgoročne, za 
reprogramiranje kreditov, za to, da se pri 
že odobrenih kreditih za investicijske na- 
ložbe v kmetijsko proizvodnjo obrestne 
mere ne valorizirajo ter za uveljavitev 
ugodnejših obrestnih mer; 

- zagotoviti je treba ugodnejše pogo- 
je za investicijska vlaganja in za tekoče 
poslovanje ob iskanju ekonomskih spod- 
bud za povečanje družbeno organizirane 
tržne kmetijske proizvodnje z uporabo 
najcenejših razpoložljivih sredstev za te 
namene: 

- usposobiti je treba tržne rezerve za 
interventni odkup bilančnih presežkov 
mesa in sladkorja; 

- zagotoviti je treba povečanje regre- 
sa za ključne reprodukcijske materiale s 
tem, da se ta sredstva usmerijo k družbe- 
no organiziranim končnim porabnikom: 

- spodbuditi je treba napore za pove- 
čanje učinkovite organiziranosti za izvoz 
in v tem okviru proučiti rnnožnost večje- 
ga stimuliranja izvoza mesa: 

- poiskati je treba rešitve, da se ob 
tesnejšem sodelovanju med proizvodnjo 

in potrošnjo, ob garanciji za pravočasno 
vračilo sredstev, vsa začasno neporablje- 
na sredstva republiških in občinskih skla- 
dov in drugih namensko združenih sred- 
stev ter začasno.neuporabljenih sredstev 
namenijo za brezobrestno kreditiranje 
proizvodnje v organizacijah združenega 
dela, ki so v najbolj kritičnem položaju in 
kjer je največja verjetnost, da pride do 
znatnega zmanjšanja ali ukinitve proiz- 
vodnje; hkrati je treba nuditi pomoč za 
sanacijo prizadetih območij po zimski 
pozebi; 

- skupaj z občinami, v okviru njihove 
obveznosti za zagotavljanje stabilne pre- 
skrbe, je treba ugotoviti možnosti še dru- 
gih olajšav, zlasti za tiste kmetijsko-živil- 
ske organizacije združenega dela, ki tre- 
nutno poslujejo v najtežjih pogojih. 

b) Pri dopolnjevanju ekonomske politi- 
ke za leto 1985 in oblikovanju zasnove 
srednjeročnega družbenega plana je po- 
trebno: 

- zagotoviti sredstva za urejanje zem- 
ljišč in sredstva za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane, da bo dana osnova za 
ustrezen obseg kmetijske proizvodnje in 
stabilnost oskrbe na trgu; 

- v okviru srednjeročnega plana pred- 
videti ukrepe za družbeni razvoj in pose- 
bej za razvoj kmetijske proizvodnje v hri- 
bovskih in obmejnih območjih ter drugih 
za kmetijstvo manj primernih območjih, 
ob upoštevanju njihovega pomena za 
skladnejši razvoj, ohranjanje poselitve in 
potreb splošne ljudske obrambe; 

- krepiti reprodukcijske verige med 
proizvodnjo, predelavo, trgovino in po- 
rabniki ter racionalizirati prometne toko- 
ve kmetijsko-živilskih proizvodov; 

- v pripravi srednjeročnih planskih 
dokumentov zagotoviti ustreznejše po- 
goje gospodarjenja in usklajenost ukre- 
pov ekonomske politike z razvojnimi cilji 
v kmetijstvu in živilski industriji. 

Na osnovi navedenih sklepov naj Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Ljub- 
ljansko banko-Združeno banko, Jugo- 
banko-Temeljno banko Ljubljana, Beo- 
gradsko banko-Temeljno banko Ljublja- 
na, Zadružno zvezo Slovenije in Sploš- 
nim združenjem kmetijstva, živilske indu- 
strije in prehrane pripravi konkretne 
ukrepe in osnutek družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Skupaj z navedenimi institucijami pa 
naj spodbudi tudi ustrezno poslovno in 
razvojno naravnanost organizacij zdru- 
ženega delg. 

O sprejetih ukrepih za odpravljanje pe- 
rečih problemov v kmetijstvu naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije poroča 
Skupščini SR Slovenije na sejah 14. in 
29. maja 1985. 

III. 
Skupščina SR Slovenije sprejema ana- 

lizo uresničevanja politike razvoja kmetij- 
stva. gozdarstva in živilske industrije v 
SR Sloveniji, sklepe in predloge skupšči- 
ne Gospodarske zbornice Slovenije o 
kratkoročnih in dolgoročnih usmeritvah 
pri reševanju stabilizacijskih nalog v 
kmetijstvu ter analizo izvajanja zakona o 
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o uprav- 
ljanju lovišč. 
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Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ocene tekočih 
gospodarskih gibanj v prvih mesecih leta 1985 s pogledom na poslovanje po 
zaključnih računih 1984     

Družbenopolitični zbor je ob obravna- 
vi ocene tekočih gospodarskih gibanj v 
prvih mesecih leta 1985 s pogledom na 
poslovanja po zaključnih računih 1984 
na seji, dne 17. 4. 1985 na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

so gradiva, ki prikazujejo tekoča gospo- 
darska gibanja v začetku leta 1985, 
ustrezna podlaga za razpravo o izvajanju 
dogovorjene ekonomske politike v letu 
1985. 

Iz podatkov o gibanju osnovnih poka- 
zateljev razvoja v prvih mesecih letošnje- 
ga leta izhaja, da gospodarskega razvoja 
v tem času ne uresničujemo v celoti tako, 
kot smo ga v Sloveniji in Jugoslaviji opre- 
delili z dokumenti o ekonomski politiki v 
letu 1985. Ob tem ko zbor ugotavlja, da 
sedanja gibanja ogrožajo izvajanje reso- 
lucije za leto 1985, zbor meni, da je po- 
trebno negativna gibanja analizirati na 
vseh ravneh in tudi sprožiti ustrezne ak- 
tivnosti, da se taka gibanja ne bi nadalje- 
vala. Zbor smatra, da je potrebno še več- 
jo vlogo dati uresničevanju ekonomskih 
zakonitosti, pri tem pa krepiti samostoj- 
nost in odgovornost samoupravnih sub- 

jektov. Zato zbor ob doslednejšem izvaja- 
nju že sprejetih nalog podpira ukrepe in 
aktivnosti za večjo proizvodnjo, rast izvo- 
za in omejevanje inflacijskih pritiskov ter 
ocenjuje, da ni potrebno sprejemanje no- 
vih restriktivnih ukrepov na republiški in 
zvezni ravni. Pri tem se je treba ob že 
sprejetih globalnih ukrepih na ravni druž- 
benopolitičnih skupnosti usmeriti predv- 
sem na takšno aktivnost, s katero se bo- 
do v dogajanja vključile gospodarske 
zbornice ter strokovno raziskovalne or- 
ganizacije z namenom doseganja zastav- 
ljenih resolucijskih ciljev. 

V skladu z možnostmi, ki jih ima posa- 
mezna organizacija oziroma občina za 
dosego hitrejšega razvoja, je potrebno 
preveriti sprejete letne planske akte in jih 
naravnati v ofenzivno razvojno politiko 
oziroma sprejeti dodatne ukrepe. 

2. Zbor ocenjuje, da je potrebno okre- 
piti napore za uresničevanje osnovnih ci- 
ljev razvoja, pri tem pa osnovno pozor- 
nost posvetiti povečevanju proizvodnje 
in konvertibilnega izvoza ter zmanjšanju 
inflacije. Ob tem zbor posebej poudarja, 
da je potrebno: 

— na področju ekonomskih odnosov s 
tujino povečati dohodkovni interes za iz- 
voz na konvertibilno področje in zato na- 
daljevati s politiko realnega tečaja di- 
narja, 

- na področju cen uveljaviti večjo od- 
govornost vseh nosilcev odločanja o ce- 
nah in družbene kontrole cen, še zlasti 
delavcev organizacij združenega de,a ter 
dosledno preprečevati vsako monopolno 
obnašanje na tem področju, 

- pri osebnih dohodkih dosledno uve- 
ljavljati njihovo odvisnost in tekoče us- 
klajevanje z rezultati gospodarjenja na 
kvalitetnih osnovah, obenem pa odločno 
nasprotovati oportunizmom in uravnilov- 
kam ter premajhni ustvarjalnosti in stro- 
kovnosti na področju sistema delitve po 
delu. Ustvariti je treba pogoje, da bodo 
delavci v družbenih dejavnostih v skladu 
z izvajanjem plansko opredeljenih nalog 
na podlagi svobodne menjave dela sa- 
mostojno in odgovorno odločali o delitvi 
osebnih dohodkov, 

- tekoče, usklajeno in selektivno izva- 
jati sprejete aktivnosti in naloge na po- 
dročju socialne politike, 

- ob nujnosti racionalnejše proizvod- 
nje v kmetijstvu ustvariti pogoje za nada- 
ljevanje razvoja na ključnih proizvodnih 
področjih, 

- dosledno takoj uveljaviti že dogo- 
vorjene ukrepe, po potrebi pa sprejeti še 
dodatne, za pospešitev družbene stano- 
vanjske gradnje. 

UGOTOVITVE IN STALISCA 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v začetku leta 1985 

Skuščina SR Slovenije je na podlagi 
335. in 342. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 71. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 17. aprila 1985 obravnavala poroči- 
lo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o tekočih gospodarskih gibanjih v 
SR Sloveniji v začetku leta 1985 in spre- 
jela 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA: 
I. 

Skupščina SR Slovenije je obravnavala 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o tekočih gospodarskih giba- 
njih v prvih mesecih leta 1985 skupaj z 
oceno rezultatov poslovanja v letu 1984. 
Četudi poročilo o gospodarskih gibanjih 
v prvih dveh mesecih letošnjega leta ni 
povsem zanesljiva analitska osnova za 
ocenjevanje stanja, skupščina na njegovi 
osnovi upoštevaje razprave o delovnih 
telesih zborov ter razprave na sejah zbo- 
rov, opozarja, da lahko sedanja gibanja, 
kljub vsemu vzbujajo resno zaskrbljenost 
in zahtevajo takojšnje ukrepanje. V prvi 
vrsti gre za upadanje izvozne aktivnosti 
slovenskega gospodarstva, za procese 

preusmeritve izvoza na klirinško področ- 
je, za nazadovanje v gospodarski rasti, 
kar je povezano z večanjem zalog na eni 
in pritiskom na zviševanje cen na drugi 
strani, za padanje produktivnosti dela ob 
hkratnem povečevanju zaposlenosti in 
precejšnjem nominalnem zvišanju oseb- 
nih dohodkov in ne nazadnje za slabša- 
nje finančno stanje organizacij združene- 
ga dela. 

Ti negativni procesi po mnenju skup- 
ščine izhajajo iz prepočasnih sprememb 
v strukturi slovenskega gospodarstva, 
predvsem zaradi pomanjkanja takšnih iz- 
voznih programov, ki bi strukturo proiz- 
vodov v konkurenčnosti in kvaliteti prila- 
gajali potrebam mednarodnega trga, za- 
radi iztrošenosti opreme, prezaposleno- 
sti v nekaterih delih gospodarstva, slabe 
organiziranosti in nepovezanosti proiz- 
vodnje, ter precenjevanja možnosti pov- 
praševanja na notranjem trgu. Vzroki za 
te procese imajo tako kratkoročni kot 
dolgoročni značaj. Pomeben razlog za 
neugodna gibanja pa je po mnenju 
skupščine tudi v premalo odločnih napo- 
rih pri izvajanju resolucijskih nalog za 
leto 1985 s strani organizacij združenega 

dela in tudi drugih subjektov tako na 
republiški kot na zvezni ravni. 

Skupščina meni, da v kolikor bi se 
takšni negativni trendi nadaljevali, bi to 
ogrozilo uveljavljanje z resolucijama za- 
stavljenih nalog in ciljev, kar■ bi resno 
poseglo v materialni in družbenoeko- 
nomski položaj delavcev in delovnih 
ljudi. 

Skupščina sprejema poročilo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o go- 
spodarskih gibanjih v prvih mesecih le- 
tošnjega leta skupaj z uvodnima beseda- 
ma; danima na sejah zborov 6. marca 
1985 in 17. aprila 1985. Na podlagi ugoto- 
vitev v delovnih telesih zborov in razprav 
na sejah zborov pa podpira predlagane 
ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za zaustavitev prisotnih nega- 
tivnih tendenc pri uresničevanju gospo- 
darskega in družbenega razvoja v letu 
1985. Pri tem skupščina meni, da osnov- 
ne usmeritve tega razvoja za leto 1985 ni 
potrebno spreminjati. 

Skupščina sprejema tudi poročilo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju programa ukrepov in aktivnosti 
po uveljavitvi ukrepov za odmrznitev cen 
in finančno konsolidacijo gospodarstva. 

poročevalec 
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II. 
Na podlagi teh ugotovitev Skupščina 

SR Slovenije sprejema tale stališča: 
- da organizacije združenega dela, 

družbenopolitične skupnosti in Gospo- 
darska zbornica Slovenije s svojimi zdru- 
ženji okrepijo svojo dejavnost za dosled- 
no izvajanje nalog, ki jih nalaga sprejeta 
politika družbenega in ekonomskega 
razvoja SR Slovenije in SFR Jugoslavije 
za leto 1985, kot tudi za izvajanje progra- 
ma dologoročne gospodarske stabiliza- 
cije. Za uresničitev teh nalog je potrebno 
še bolj kot doslej zaostriti odgovornost v 
sleherni sredini in na vseh ravneh. 

- da se v okviru sprejete politike druž- 
benega in ekonomskega razvoja za leto 
1985, da poseben poudarek ustvarjanju 
optimalnih pogojev za oživljanje izvoza 
na konvertibilno območje, kot tudi za po- 
večano rast proizvodnje v celoti. V tem 
smislu je potrebno, da Gospodarska 
zbornica Slovenije oziroma njena sploš- 

na združenja nudijo vso strokovno po- 
moč za boljše povezovanje organizacij 
združenega dela v smislu skupnega na- 
stopa na skupnih trgih, in za pripravo 
kvalitetnih izvoznih programov ter opravi 
tudi druge potrebne aktivnosti, ki bodo 
prispevale k oživljanju proizvodnje in iz- 
voza; 

- da se delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije zavzame, da 
se tudi na ravni federacije čimprej sprej- 
mejo ukrepi, ki izhajajo iz nalog družbe- 
nega in ekonomskega razvoja SFR Jugo- 
slavije za leto 1985, ki bodo na področju 
ekonomskih odnosov s tujino (izvozne 
spodbude, uvoz opreme) ter kreditno- 
monetarnem področju ustvarili pogoje za 
povečevanje konvertibilnega izvoza, mo- 
dernizacijo proizvodnje in ponovno oživ- 
ljanje gospodarske rasti; 

- da odgovorni nosilci politike cen na 
podlagi zakona o družbeni kontroli cen 

in v njem opredeljenih samoupravnih in 
širših družbenih ukrepov, ki jih ta zakon v 
smislu preprečevanja neopravičenega 
dvigovanja cen ter izkoriščanja monopol- 
nega položaja vsebuje, takoj aktivirajo, 
kar je nujno glede na gibanje cen in pri- 
sotne težnje po administriranju na tem 
področju; 

- da v samoupravnih interesnih skup- 
nostih družbenih dejavnosti še naprej te- 
koče spremljajo materialne pogoje dela 
družbenih dejavnosti pri uresničevanju 
sprejetih programov in jih na osnovi glo- 
balno opredeljenih razmerij v resoluciji 
za leto 1985 tekoče prilagajajo gibanjem 
v gospodarstvu. Pri tem naj ravnajo se- 
lektivno, upoštevaje dogovorjene priori- 
tete in spodbujajo kvaliteto dela ter do- 
bro gospodarjenje v odnosih svobodne 
menjave dela; 

- da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije še naprej tekoče spremlja gospodar- 
ska gibanja, sprejema ustrezne ukrepe in 
o tem obvešča Skupščino SR Slovenije. 

STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zemljiščih na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije na seji, dne 17. 4. 1985 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

gre pri spremembah zakona o kmetijskih 
zemljiščih za nadaljevanje osnovne dol- 
goročne strategije razvoja kmetijstva. 
Obenem pa zbor opozarja, da je v sedanji 
gospodarski situaciji, ki je še posebej 
zaostrena v kmetijstvu, potrebno zakon- 
ske spremembe, ki spreminjajo položaj 
kmeta, podrobno analizirati še pred spre- 
jemom in predvideti vse njihove posledi- 
ce. Uvjanje sprememb mora biti postop- 
no in povezano z družbenopolitično ak- 

tivnostjo, še posebno tam, kjer imajo 
spremembe kmetijske zakonodaje lahko 
tudi socialnoekonomske in politične po- 
sledice. 

2. Zbor smatra, da morajo spremembe 
zakona prispevati k družbeni skrbi za 
ohranitev kmetijskih zemljišč kot splošne 
družbene dobrine ter k njihovemu inten- 
zivnejšemu in ekonomsko bolj smotrne- 
mu izkoriščanju. Pri tem zbor ugotavlja, 
da je zakon o varovanju kmetijskih zem- 
ljišč pred spreminjanjem namembnosti 
prinesel pozitivne rezultate, ponovno pa 
se kažejo tendence, da bi namenjali kva- 
litetna kmetijska zemljišča za druge na- 
mene. Z družbenopolitično aktivnostjo 
je, zlasti ob pripravi srednjeročnih in dol- 
goročnih planov občin, potrebno zagoto- 
viti, da se bo med ljudmi bolj uveljavila 
zavestna aktivnost varovanja kvalitetnih 
zemljišč, ki so osnova za večjo pridelavo 
hrane. 

3. čilede določitve statusa kmeta Druž- 
benopolitični zbor ugotavlja, da je raz- 
prava v glavnem potrdila variantno reši- 
tev sprememb. Kljub temu naj predlaga- 
telj znova prouči ustreznost kriterijev, ki 
jih kot pogoj za pridobitev statusa kmeta 
predvideva v tej rešitvi. Zakonske rešitve 
morajo preprečevati drobljenje zemlje, 
omogočati pa njeno združevanje in zao- 
kroževanje ter druge oblike prometa z 
zemljišči s ciljem, da bi dosegli še večjo 
intenzivnost obdelave ter večjo kmetijsko 
proizvodnjo. To pa ni odvisno samo od 
vpršanja statusa kmeta in lastnine, saj 
mora biti zemlja obdelana ne glede na to, 
ali je zemljišče v zasebni ali družbeni 
lastnini. Kriterije za posest zemlje bi mo- 
rali skupaj z davčno politiko zaostrovati 
tako, da bi pomenili predvsem pritisk na 
neobdelane in slabo obdelane kmetijske 
površine. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 17. aprila 1985 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih in na podlagi drugega od- 
stavka 271. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 

predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj preuči in upošteva stališča, 
mnenja, predloge in pripombe delovnih 
teles skupščine in zborov, skupin delega- 
tov, skupščin občin, družbenopolitičnih 
organizacij, drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter razpravo na seji 
zbora. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj posebej upošteva naslednje usme- 
ritve: 

- dosedanje razprave so, kljub še ved- 
no nekaterim različnim pogledom na 
predvidene spremembe in dopolnitve, 
pokazale, da večina razpravljalcev podpi- 
ra variantno rešitev sprememb, ki se na- 
našajo na status kmeta. To pomeni, da 
naj pridobitev statusa kmeta ne bo veza- 
na na pogoj, da občan opravlja kmetijsko 
dejavnost kot glavno dejavnost. Glede na 
dosedanje razprave pa naj predlagatelj 
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znova prouči tudi ustreznost kriterijev, ki 
jih kot pogoj za pridobitev statusa kmeta 
predvideva v variantni rešitvi 2. teze za 
osnutek zakona. 

Zbora ob tem poudarjata, da temeljnih 
problemov v kmetijstvu ne moremo reše- 
vati samo s spremembami statusnih 
opredelitev kmeta v zakonodaji, niti s po- 
polnim omejevanjem pravice nekmetov 
do lastnine na zemljiščih, ki so temelj 
proizvodnje hrane v primerih, ko občani 
tako zemljo intenzivno obdelujejo. Za- 
konske rešitve morajo biti v funkciji po- 
večevanja intenzivnosti obdelave zemlje 
in večje tržnosti, ne glede na to, ali je 
zemljišče v zasebni ali družbeni lastnini. 
Spremembe in dopolnitve zakona morajo 
olajšati in usmerjati tak promet s kmetij- 
skimi zemljišči, s katerim bi se ta zemljiš- 
ča združevala in ne nadalje drobila. S 
takim usmerjanjem prometa kmetijskih 
zemljišč se mora ob upoštevanju elemen- 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 17. aprila 1985 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o združeva- 
nju kmetov in na podlagi drugega od- 
stavka 271. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 17. aprila 1985 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetij- 
skih gospodarstev (kmetij) in na podlagi 
drugega odstavka 271. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 

tov prostorskega planiranja izboljšati po- 
sestna struktura kmetijskih zemljišč. 

Predlagatelj naj glede na taka stališča 
v sodelovanju z Zvezo kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti Slovenije in Zadružno 
zvezo Slovenije predloži tudi oceno kon- 
kretnih posledic, ki bi jih prinesla spre- 
memba zakona v tem delu, in sicer tako 
glede socialnih, ekonomskih in demo- 
grafskih sprememb. Kot posledica pred- 
videnih zakonskih sprememb tudi ne bi 
smelo priti do dodatnega administrira- 
nja. Zbora ob tem menita, da naj predla- 
gatelj prouči tudi možnost, da bi že v 
zakonu opredelil osnovne kriterije za 
ugotavljanje, kdaj se šteje, da je nekdo 
ustrezno usposobljen za opravljanje 
kmetijske dejavnosti. 

— Zbora ugotavljata, da so se v obdob- 
ju 1982-1985 sredstva za usposabljanje 
zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo zagotavljala in usmer- 

predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o združevanju 
kmetov. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj upošteva mnenja, stališča in 
predloge delovnih teles zbora in skupšči- 
ne, skupin delegatov, občinskih skupš- 
čin, družbenopolitičnih organizacij, dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter razpravo na seji zbora. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 

predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o dedovanju kme- 
tijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij). 

2 Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj upošteva mnenja, stališča in 
predloge delovnih teles zbora in skupšči- 
ne, skupin delegatov, občinskih skupš- 
čin, družbenopolitičnih organizacij, dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter razpravo na seji zbora. 

Pri pripravi osnutka naj predlagatelj 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

- pogoji in kriteriji za določitev zašči- 

jala na podlagi zakona, sprejetega v za- 
četku leta 1982. Zbora menita, daje treba 
tudi v bodoče zagotoviti sredstva za te 
namene, način zbiranja teh sredstev pa 
mora biti sestavni del kmetijske zemljiške 
politike v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. 

- Kriteriji, na podlagi katerih se pose- 
ga v lastninsko pravico oziroma omejuje 
to pravico, naj bodo opredeljeni že v za- 
konu, glede na ustavno določbo, da se 
lahko lastninska pravica omejuje oziro- 
ma odvzame samo na podlagi zakona. 

- Predlagatelj naj znova preuči pred- 
lagane spremembe, ki se nanašajo na 
komasacijo. Pri tem naj zlasti prouči, ali 
je potrebno komasacijsko komisijo, ki po 
predvidenih spremembah o ničemer ne 
odloča, opredeljevati v zakonu. Ob tem 
pa naj ponovno prouči in oceni učinkovi- 
tost predvidenih sprememb, ki se nana- 
šajo na vlogo komasacijske komisije. 

gatelj upošteva zlasti naslednje usme- 
ritve: 

- nedvoumno je treba opredeliti, kdaj 
nastane člansko oziroma kooperantsko 
razmerje, kar je še posebej pomembno 
zaradi evidence v zvezi s pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem; 

- preučiti je treba določbe o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka v zakonu o združevanju kme- 
tov ter jih uskladiti z zveznim zakonom o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka. 

tenih kmetij morajo biti določeni z za- 
konom; 

- na podlagi v zakonu_ določenih po- 
gojev in kriterijev naj odločbo o določitvi 
zaščitene kmetije izda na prvi stopnji pri- 
stojni občinski upravni organ. Na ta na- 
čin bo mogoče zagotavljati: pravno var- 
nost prizadetih; upoštevati družbeni inte- 
res po zaščiti določenih kmetijskih go- 
spodarstev, saj bo odločbo na drugi 
stopnji preverjal republiški upravni or- 
gan, ter razbremeniti občinske skupšči- 
ne. V osnutku zakona naj predlagatelj 
predloži oceno možnih učinkov takšne 
rešitve glede na družbeni interes za zaš- 
čito in nedeljivost kmetijskih gospodar- 
stev. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju 
kmetov        

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)   
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem 
varstvu kmetov 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 17. aprila 1985 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o preživnin- 
skem varstvu kmetov in na podlagi dru- 
gega odstavka 271. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 

predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o preživninskem 
varstvu kmetov. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj upošteva mnenja, stališča in 
predloge delovnih teles zbora in skupšči- 
ne, skupin delegatov, občinskih skupš- 
čin, družbenopolitičnih organizacij, dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter razpravo na seji zbora. 

Pri pripravi osnutka naj predlagatelj 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

- treba je zagotoviti, da kmet, ki se je 
vključil v pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje pri uveljavljanju preživninskega 
varstva ne bi bil v manj ugodnem položa- 
ju od kmeta, ki nadaljuje prejšnje starost- 
no zavarovanje; 

- preživninsko varstvo kmetov temelji 
na pogodbi o oddaji zemljišča, zato spori 
na podlagi takšne pogodbe niso spori iz 
samoupravnih odnosov in za njihovo re- 
ševanje ne more biti pristojno sodišče 
združenega dela, temveč redno sodišče. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o gozdovih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 17. aprila 1985, 
ob obravnavi predloga zakona o gozdo- 
vih na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

so v predlogu zakona o gozdovih ustrez- 

no upoštevane pripombe iz razprav v 
predhodnih fazah zakonodajnega po- 
stopka in da se zakon lahko sprejme. 
Zbor ugotavlja, da zakon daje ustrezno 
podlago za razvoj družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju, zlasti pa za 
združevanje dela in sredstev med zainte- 
resiranimi subjekti, kar naj bi privedlo 
tudi do bolj učinkovitega koriščenja in 
uveljavljanja gozdov kot splošne družbe- 

ne dobrine in pomembnega surovinske- 
ga vira v Sloveniji. 

2. Ob zakonu zbor opozarja na vpraša- 
nje varstva človekovega naravnega oko- 
lja pred požari na kraškem območju. 
Zbor meni, da je to tudi problem širšega 
značaja in da je treba zagotoviti, da se bo 
na podlagi zakonov potreben obseg 
sredstev zagotovil z njihovim združeva- 
njem. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah o zaključnih 
računih za leto 1984 in možnostih za njihovo pokritje  . 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 17. aprila 1985 obravnavala 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o nekritih izgubah o zaključnih 
računih za leto 1984 in možnostih za 
njihovo pokritje in na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep 
T. Zbor združenega dela in Zbor ob- 

čin, Skupščine SR Slovenije sprejemeta 
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o nekritih izgubah po zaključ- 
nih računih za leto 1984 in možnostih za 
njihovo pokritje, skupaj z ugotovitvami in 
priporočili Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

2. Zbora ugotavljata, da so se sklepi in 
priporočila zbora, sprejeti ob obravnavi 
te problematike v zadnjih treh letih ures- 
ničevali tako v organizacijah združenega 
dela, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, Gospodarski zbornici Slovenije, 

Skladu skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije, Službi družbenega knjigovodstva 
in temeljnih bankah, kar vse je prispevalo 
k doseganju pozitivnih premikov v smeri 
odpravljanja vzrokov za nastajanje izgub 
in njihovega pokrivanja. Zaradi tega ima 
gospodarstvo kot tudi družbene dejavno- 
sti v letu 1984 manjši skupen obseg izgub 
in skupen obseg nepokritih izgub kot le- 
to prei. 

3. Zbora poudarjata, da je potrebno 
tudi v prihodnje z vso intenzivnostjo na- 
daljevati z aktivnostmi za preprečevanje 
motenj v organizacijah združenega dela 
ter pri tem upoštevati že sprejete sklepe 
in priporočila zbora. Ob tem zbora po- 
novno poudarjata, da bo potrebno za od- 
pravo motenj v gospodarjenju in nastaja- 
nju izgub odločneje izpeljati naslednje 
aktivnosti: 

- organizacije združenega dela, ki po- 
slujejo na meji rentabilnosti, morajo svo- 
je poslovanje temeljito analizirati in pra- 
vočasno ukrepati za odstranitev vzrokov 
za nastajanje motenj, 

- organizacije združenega dela, ki so\ 
po zaključnih računih izkazale izgube, 
morajo takoj pripraviti kyalitetne sanacij- 
ske programe na osnovi družbenih 
usmeritev in potreb po prestrukturiranju 
proizvodnje zahtevam tujega in domače- 
ga trga. Pri tem je potrebno upoštevati, 
da je smiselno nadaljevati le s proizvod- 
njo, ki je tržno zanimiva in dohodkovno 
učinkovita. Ob tem pa je potrebno zao- 
striti odgovornost tistih, ki so zadolženi 
za pripravo kot tudi izvajanje sanacijskih 
programov, 

- v organizacijah združenega dela, ki 
bodo izkazovale nepokrito izgubo, je po- 
trebno še v večji meri kot doslej, iskati 
sredstva za pokrivanje izgub znotraj svo- 
jih organizacijskih, reprodukcijskih in 
drugih poslovnih povezav. Šele, ko bodo 
uporabljena vsa sredstva rezerv v delov- 
nih in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela ter izkoriščene možnosti za 
kritje izgub v teh povezavah, se lahko v 
pokrivanje izgub vključijo skladi rezerv 
družbenopolitičnih skupnosti. Poslovne 
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banke naj s politiko reprogramiranja, 
moratoriji na kredite in drugimi oblikami 
zmanjševanja obveznosti organizacij 
združenega dela prispevajo k sanaciji 
stanja predvsem pri tistih organizacijah 
združenega dela, ki imajo perspektivne 
proizvodne programe, 

- v organizacijah združenega dela, 
kjer se izguba pojavlja že več let in kjer ni 
možnosti, da se na osnovi sprejetih sana- 
cijskih programov problemi razrešijo, je 
potrebno te ponovno vsestransko preve- 
riti in če se ugotovi, da tudi na dopolnje- 
nih programih ni možna uspešna sanaci- 
ja, je potrebno odločneje kot doslej pri- 
stopiti k likvidaciji oziroma stečaju take 
organizacije. Pri tem pa je potrebno po- 
skrbeti za zaposlitev delavcev takih orga- 
nizacij združenega dela, ki mora temeljiti 
na ekonomskih osnovah, da si bodo de- 
lavci z delom zagotavljali socialno var- 
nost. 

4. Zbora sta bila seznanjena tudi z ak- 
tivnostmi pri saniranju položaja IMV No- 
vo mesto, Iskre - Telematike Kranj in 
Gorenje Titovo Velenje. Zbora poudarja- 

ta, da je potrebno za odpravo motenj 
izpeljati naslednje aktivnosti: 

- IMV Novo mesto 
Zbora podpirata številne aktivnosti in 

prizadevanja za saniranje stanja v tej or- 
ganizaciji. Ob tem pa poudarjata, da je 
treba aktivnosti usmeriti v vsebinsko sa- 
nacijo poslovanja in v iskanje ter zagoto- 
vitev takšnih programov in organizirano- 
sti poslovanja, ki bodo resnično privedli 
do trajne sanacije. Zato je treba ponovno 
preveriti razvojni program ter poiskati 
možnosti sodelovanja s sorodnimi orga- 
nizacijami združenega dela, več pozor- 
nosti kot doslej pa posvetiti iskanju no- 
tranjih rezerv, zlasti je treba opustiti ne- 
rentabilne programe, reorganizirati služ- 
be v smeri povečanja učinkovitosti poslo- 
vanja in gospodarjenja ter prilagoditi sa- 
moupravno organiziranost potrebam za 
učinkovito uresničevanje sanacije. 

- Iskra - Telematika Kranj 
Zbora poudarjata, da je potrebno čim- 

prej pristopiti k izdelavi sanacijskega 
programa za trajno odpravo motenj, pri 
tem pa posebno skrb posvetiti kvaliteti 

proizvodov in tehnično-tehnološkemu 
razvoju. V odpravo motenj pa se mora v 
večji meri vključiti celotna sestavljena or- 
ganizacija združenega dela Iskra. 

- Gorenje — Titovo Velenje 
Kljub doseženim pozitivnim rezultatom 

v poslovanju zbor poudarja, da je potreb- 
no v Gorenju vložiti vse napore, da se še 
vedno prisotne težave, kot so: obseg de- 
viznih dolgov, nastalih v preteklosti in 
zastoje pri modernizaciji proizvodnje čim 
odločneje razrešujejo. 

5. Delavci v organizacijah združenega 
dela, Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije, Služba družbenega knjigovodstva 
in temeljne banke naj na podlagi doseda- 
njih in teh sklepov nadaljujejo z aktiv- 
nostmi za odpravo motenj v poslovanju 
in odpravljanju vzrokov za nastajanje iz- 
gub. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj o tem poroča zboru ob obravnavi 
poročila o izvajanju resolucije v letu 
1985. 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega dogovora 
o elementih' skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja (in 
prostorsko ureditev)         

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335. in 342. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 71. in 338. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin dne 17. aprila 1985 obravnavala 
predlog za sklenitev družbenega dogo- 
vora o elementih skupne politike in o 
merilih za varstvo človekovega okolja 
(in prostorsko ureditev) ter v skladu z 
255. in 338. členom poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejela 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da je potrebno na področju varstva člo- 
vekovega okolja širše usklajevanje politi- 
ke izvajanja ustavnih načel oziroma do- 
govarjanje o skupnih merilih o pogojih za 
varovanje in smotrno rabo dobrin sploš- 
nega pomena. Praksa kaže, da se po- 
dročje varstva človekovega okolja obrav- 
nava preveč sektorsko, nesistematično in 
neusklajeno. Skupščina SR Slovenije za- 
to soglaša, da se sklene dogovor o ele- 
mentih skupne politike in o merilih za 

varstvo človekovega okolja med republi- 
kami in avtonomnima pokrajinama. Ob 
tem je potrebno proučiti ali naj bi ta do- 
govor vseboval tudi področje urejanja 
prostora ? 

2. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, 
da za področje varstva človekovega oko- 
lja (in prostorske ureditve) ni utemeljeno 
sklepati ustrezni družbeni dogovor. 
Družbeni dogovor je po ustavi SFR Jugo- 
slavije samoupravni splošni akt, s kate- 
rim udeleženci zagotavljajo in usklajujejo 
samoupravno urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov, ki so širšega 
skupnega pomena za udeležence pogo- 
vora ali širšega skupnega pomena. Za 
zadeve, katerih urejanje je v pristojnosti 
skupščin socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin in jih je treba v skupnem 
interesu usklajeno urejati na območju 
SFR Jugoslavije, pa je ustavna oblika do- 
govor skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. Ker gre v tem primeru za dogo- 
vor o skupnih temeljih in usmeritvah za- 
konske ureditve, ta vsebinska zasnova ne 
ustreza ustavni naravi družbenega dogo- 
vora. 

3. Izdelati bi bilo potrebno celovitejšo 
analizo stanja kot podlago za opredelje- 
vanje, katera vprašanja urejati z zveznimi 
in republiškimi zakoni, katera z dogovo- 
rom republik in avtonomnih pokrajin, ka- 
tera z družbenim dogovorom in katera v 
okviru sistema planiranja. 

Skupščina SFR Jugoslavije naj bi na 
osnovi ugotovitev iz predlagane analize 
sprejela poseben dokument v obliki sta- 
lišč, sklepov in priporočil, s katerim bi 
zadolžila zvezne organe, da pripravijo 
usterezne sistemske rešitve. Hkrati bi pri- 
poročila republikam in avtonomnima po- 
krajinama ter drugim družbenim subjek- 
tom, da v skladu z njihovimi sicer določe- 
nimi pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi nadalje urejajo in rešujejo obrav- 
navano vprašanje. 

4. V pripravah medrepubliškega dogo- 
vora o elementih skupne politike in o 
merilih za varstvo človekovega okolja naj 
kot predstavnik Skupščine SR Slovenije 
sodeluje predstavnik Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. 
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Skupščina socialistične republike Slovenije 
Izvršni svet 
Komisija za pripravo analize o uresničevanju 
svobodne menjave dela na področju 
družbenih dejavnosti v SR Sloveniji 

DOPOLNJENI PREDLOGI 

za pospeševanje uveljavljanja in razvoja 

odnosov svobodne menjave dela v 

družbenih dejavnostih (ESA-561) 

. Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
pripravo analize o uresničevanju svobodne menjave dela 
na področju družbenih dejavnosti v SR Sloveniji je v 
skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije ž dne 19. in 
20. 12. 1984 in na podlagi stališč, pripomb in predlogov iz 
razprave \/ temeljnih organizacijah in skupnostih, organih 
samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij in družbenopolitičnih skupnosti oblikovala na 
sejah dne 1. in 16. 4. 1985 

- DOPOLNJENE PREDLOGE ZA POSPEŠEVANJE 
UVELJAVLJANJA IN RAZVOJA ODNOSOV SVOBODNE 
MENJAVE DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH. 

Besedilo teh dopolnjenih predlogov vam priloženo poši- 
ljamo kot prispevek komisije k razpravi in k oblikovanju 
stališč in sklepov v zborih Skupščine SR Slovenije. Komi- 
sija pripravlja tudi program dejavnosti za njihovo uresni- 
čevanje, katerega osnutek vam bomo poslali naknadno. 

Dopolnjeni predlogi vsebujejo oziroma upoštevajo pri- 
pombe in predloge, oblikovane v razpravah ter na sejah 
komisije. V teh razpravah je bila izražena tudi potreba, da v 
okviru predvidenih sprememb gospodarskega sistema in 

na tej podlagi tudi možnih sprememb v sistemu financira- 
nja družbenih potreb na podlagi programa gospodarske 
stabilizacije proučujemo tudi možnosti za nove oziroma 
drugačne vire sredstev za svobodno menjavo dela. Med 
pobudami je bila izražena tudi misel, da bi zaradi utrjeva- 
nja ustavne vloge zborov združenega dela skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti razmišljali tudi o možnosti, da bi 
se ti zbori, poleg plansko usklajevalne funkcije v fazah 
pripravljanja in sprejemanja planskih aktov občine, uve- 
ljavljali tudi kot oblikovalci in usklajevalci interesov v obči- 
nah v primerih, ko gre za samoupravno interesno sporazu- 
mevanje na širših ravneh. Prav tako je bila izražena tudi 
pobuda, da bi na podlagi izvajanja predlagane normativne 
sprostitve oblikovanja delegacij v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih razmišljali še o nadaljnjih 
sprostivah, tudi o možnostih, da delavski sveti v organiza- 
cijah združenega dela še v večji meri lahko delujejo v 
funkciji delegacije za skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti. Na podlagi stališč in sklepov zborov Skupščine 
SR Slovenije ter na podlagi sprejetega programa dejavno- 
sti za njihovo uresničevanje bo potrebno spremljati in 
kontinuirano dograjevati sistem odnosov svobodne 
menjave dela in pri tem upoštevati tudi navedene pobude. 

V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi analize o uresničevanju svobodne menjave dela v druž- 
benih dejavnostih, z dne 19. in 20. 12. 1984 in na podlagi 
stališč, pripomb in predlogov iz razprave v temeljnih organi- 
zacijah in skupnostih, organih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih 
skupnosti, je Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za pripravo navedene analize, oblikovala kot prispevek za 
razpravo in oblikovanje stališč ter sklepov zborov Skupščine 
SR Slovenije naslednje 

DOPOLNJENE PREDLOGE" 

za pospeševanje uveljavljanja in razvoja odnosov svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih 

A) Planiranje v družbenih dejavnostih 

1. Pri uresničevanju pravic in odgovornosti za planiranje 
razvoja moramo na vseh področjih družbenih dejavnosti uve- 
ljaviti obveznost vseh nosilcev planiranja, da že na temeljni 
ravni uskladijo svoje interese, potrebe in planske odločitve z 
dolgoročnimi razvojnimi cilji celotne družbe in posameznih 
dejavnosti ter s svojimi in celotnimi družbenimi možnostmi. 
Zlasti je nujno okrepiti samoupravno usklajevanje teh intere- 
sov v postopkih priprave predlogov planskih aktov, o katerih 
delavci odločajo z osebnim izjavljanjem. Odgovornost za kva- 
litetno izvedbo usklajevalnih postopkov morajo prevzeti zlasti 
delavski sveti v temeljnih organizacijah in skupnostih ter 
organi upravljanja v krajevnih skupnostih. Zbori združenega 

dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti pa naj ob spreje- 
manju planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti in sprem- 
ljanju njihovega uresničevanja zagotovijo usklajevanje potreb 
in možnosti na ravni družbenopolitične skupnosti, pri čemer 
naj izhajajo tudi iz svoje ustavne odgovornosti, ki jo imajo pri 
odločanju o namenu in obsegu izločanja dela dohodka za 
skupne družbene potrebe. 

2. Z dolgoročnimi plani družbenopolitičnih skupnosti 
morajo biti, skladno z družbenimi razvojnimi cilji in mož- 
nostmi, opredeljene temeljne razvojne usmeritve družbenih 
dejavnosti. Samoupravne interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti morajo v svojih dolgoročnih planih opredeliti 
načine zadovoljevanja skupnih potreb, ki naj omogočijo čim- 
večjo dostopnost in kakovost storitev ter prilagojenost potreb 
razvojnim možnostim posameznika in celotne družbe. 

S srednjeročnimi planskimi akti družbenopolitičnih skup- 
nosti naj se opredeljujejo zlasti usklajene usmeritve, vključno 
s prednostmi za zadovoljevanje skupnih potreb v srednjeroč- 
nem obdobju, globalna razmerja v delitvi dohodka, osnovni 
kriteriji za solidarnost ob upoštevanju dogovorjenega obsega 
vzajemnosti in solidarnosti ter ravni njunega zagotavljanja, ter 
izhodišča za sporazumevanje o pogojih svobodne menjave 
dela. 

Letni planski akti družbenopolitičnih skupnosti naj bi na 
področju družbenih dejavnosti opredeljevali usmeritve za 
izvajanje srednjeročnih planskih aktov, vključno z usmeri- 
tvami za okvirno prilagajanje dohodkovnim možnostim. Ome- 
jevanje obsega sredstev za skupno porabo pa se lahko v 
njunih primerih določa le začasno z interventnim zakonom, 
ob pogojih, določenih z ustavo. 
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Sistemska ureditev planiranja naj na področju družbenih 
dejavnosti omogoči prilagajanje postopkov in vsebine plani- 
ranja naravi posameznih dejavnosti. Samoupravni sporazumi 
o temeljih plana samoupravih interesnih skupnosti posamez- 
nih družbenih dejavnosti morajo omogočati dejavnost naj- 
manj v obsegu zagotovljenih oziroma minimalnih skupnih 
programov. Postopek medsebojnega usklajevanja teh plan- 
skih aktov, kakor tudi usklajevanja z usmeritvami planskih 
aktov družbenopolitičnih skupnosti, mora potekati v vseh 
fazah njihove priprave, od ugotavljanja potreb in interesov ter 
možnosti za njihovo zadovoljitev do sprejema ustreznih pro- 
gramov. Usklajevanje mora potekati v vseh samoupravnih 
sredinah, od krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij 
združenega dela do samoupravnih interesnih skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti. Nosilci tega usklajevanja so 
delovni ljudje in občani, ki po svojih delegatih v delegacijah, v 
delavskih svetih in drugih ustreznih organih upravljanja, v 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, kakor tudi v 
zborih združenega dela skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti, usklajujejo planske odločitve, tako da je delavcem omo- 
gočen celovit pregled nad zagotavljanjem vseh skupnih 
potreb ter nad obveznostmi za ta nanem. 

Samoupravni sporazumi o temeljih plana samoupravnih 
interesnih skupnosti naj opredelijo predvsem ovrednotene 
programe oziroma storitve, na podlagi standardov in normati- 
vov za opravljanje dejavnosti in meril za vrednotenje storitev 
ter osnove in merila za združevanje sredstev. -Vse druge med- 
sebojne pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev, ki 
niso temeljnega pomena za uresničevanje odnosov svobodne 
menjave dela, naj uporabniki in izvajalci uresničujejo v skladu 
z drugimi samoupravnimi splošnimi akti. 

V tako izpopolnjenem sistemu planiranja na področju druž- 
benih dejavnosti bi imelo letno določanje višine potrebnih 
sredstev in ustrezne obveznosti zavezancev v teku srednje- 
ročnega planskega obdobja le značaj izvedbe že sprejetih 
temeljnih planskih odločitev. Odločanje v delegatskem 
sistemu samoupravnih interesnih skupnosti pa bi bilo usmer- 
jeno predvsem v pripravo planov in spremljanje njihovega 
uresničevanja, s tem pa predvsem k vsebinskim vprašanjem 
zadovoljevanja skupnih potreb razvoja, dejavnosti in pogojev 
svobodne menjave dela. 

3. Planski akti na vseh področjih družbenih dejavnosti 
morajo ločeno prikazovati zagotovljene programe oziroma 
minimalne skupne programe in druge (dodatne, razširjene) 
programe. Obseg in vsebino zagotovljenih oziroma minimal- 
naših skupnih programov v vseh dejavnostih je treba ponovno 
preveriti ter jih uskladiti z dejanskimi skupnimi družbenimi 
potrebami in možnostmi. Minimalne normative iip standarde 
za izvajanje programov, s katerimi se uresničujejo z ustavo ali 
z zakonom zagotovljene pravice občanov, naj se določa z 
zakonom oziroma na njegovi podlagi s podzakonskim aktom. 
Le izjemoma, če posebna narava dejavnosti in odnosov svo- 
bodne menjave dela tega ne omogoča, naj bi se ti standardi in 
normativi določali s samoupravnimi splošnimi akti samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

4. Sestavine razširjenih programov, ki so pomembne le za 
del uporabnikov, je treba izločiti iz skupnih programov, v 
samoupravnih interesnih skupnostih in jih praviloma zago- 
tavljati z neposredno svobodno menjavo dela med izvajalci 
in zainteresiranimi uporabniki. Smotrno pa je, da se udele- 
ženci tudi v samoupravnih interesnih skupnostih dogovarjajo 
o usmerjanju tega dela dejavnosti in posameznih kriterijih za 
programe, ki se bodo uresničevali v neposredni svobodni 
menjavi dela. 

5. V samoupravnih sporazumih o temeljih planov posamez- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti naj bodo dogovor- 
jene tudi obveznosti za solidarno zagotavljanje določene ali 
dogovorjene ravi zagotovljenih programov oziroma minimal- 
nih skupnih programov. Kriteriji in merila za solidarnost 
morajo biti dogovorjeni za celotno srednjeročno plansko 
obdobje, obenem z možnimi in predvidljivimi letnimi korek- 
turami, upoštevati pa morajo dolžnost in odgovornost delov- 
nih ljudi in občanov v občini, da zagotavljajo uresničevanje 
pravic, določenih ali dogovorjenih z zagotovljenim ali mini- 
malnim skupnim programom. Zato je treba kot skupni kriterij 
za obveznost do solidarnosti, oziroma za upravičenost do 
dopolnilnih sredstev za vse družbene dejavnosti, upoštevati 
dohodkovne možnosti uporabnikov v posamezni občini in 

njihove skupne obveznosti do zagotovoljenih programov ter 
jih kvantitativno opredeliti z dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije. Kriterije in merila za solidarnost v 
posameznih dejavnostih naj uskladijo in določijo uporabniki 
in izvajalci v ustreznih republiških skupnostih. 

Za uspešno uresničevanje navedenih nalog bo treba, v 
skladu z novim sistemom družbenega planiranja, ki ga bo 
določil zvezni zakon, v republiškem zakonu o planiranju 
določiti skupna izhodišča, osnove in postopke planiranja v 
vseh družbenih dejavnostih. Področni zakoni naj na tej pod- 
lagi opredelijo le posebne vsebine in postopke planiranja, ki 
jih zahtevajo speciofičnosti na področju posameznih družbe- 
nih dejavnosati. V tem smislu bo treba spremeniti tudi zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
B) Zagbtavljanje enakega družbenoekonomskega položaja 
delavcev v izvajalskih organizacijah združenega dela 

6. Za uveljavitev enakega družbenoekonomskega položaja 
delavcev izvajalcev je potrebno nadomestila za programe 
storitev oziroma cene posamičnih storitev v svobodni 
menjavi dela sporazumno določiti tako, da bodo delavci izva- 
jalskih organizacij združenega dela mogli, ob približno ena- 
kem obsegu in zahtevnosti ter ob približno enaki kvaliteti in 
gospodarnosti dela, dosegati približno tak dohodek na 
delavca, kot ga povprečno dosegajo delavci uporabnikov, 
zmanjšan za delež, ki ga uporabniki namenjajo za povečanje 
materialne osnove dela. 

V ta namen je potrebno zlasti: 
a) v samoupravni interesni skupnosti z dogovorjenimi nor- 

mativi in merili opredeljevati za določene dejavnosti, pro- 
grame storitev oziroma posamične storitve, potreben obseg 
in zahtevnost dela ter zahtevano kvaliteto storitev, z merili pa 
za to potreben obseg sredstev ob realnem vrednotenju dela 
izvajalcev; 

b) kot sestavni del povračil oziroma cen upoštevati amorti- 
zacijo osnovnih sredstev izvajalcev v celoti (v skladu z nor- 
mativi za opremljenost z osnovnimi sredstvi), oziroma soraz- 
meren del v tistih primerih, ko izvajalec uporablja osnovna 
sredstva tudi v druge namene; s samoupravnimi sporazumi v 
okviru posameznih dejavnosti pa je treba zagotoviti raci- 
onalno gospodarjenje s sredstvi amortizacije, tako da bi s 
samoupravnim združevanjem teh sredstev omogočili učinko- 
vito obnavljanje in modernizacijo materialne osnove dela ter 
preprečevali razvrednotenje amortizacijskih sredstev ali nji- 
hovo namensko rabo, 

c) v okviru povračil oziroma cen zagotavljati dogovorjen 
del sredstev za sprotno modernizacijo opreme izvajalcev, 

č) sproti ali z dogovorjenim krajšim časovnim zaostaja- 
njem zagotavljati med letom valorizacijo povračil oziroma 
cen, glede na inflacijska gibanja, 

d) v organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti 
poleg programov v svobodni menjavi dela razvijati tudi širšo 
ponudbo storitev oziroma proizvodov ter s tem omogočati 
boljšo izkoriščenost zmogljivosti in pridobivanje prihodka iz 
dodatnih virov. 

V večini družbenih dejavnosti dohodek, pa tudi povračilo 
materialnih stroškov in sredstva amortizacije precej zaosta- 
jajo, zato bo navedene pogoje in s tem tudi izenačenje druž- 
benoekonomskega položaja delavcev mogc?če v celoti doseči 
postopoma, v teku naslednjega srednjeročnega obdobja. 
Zaradi omejenih dohodkovnih možnosti uporabnikov, bo za 
doseganje tega cilja neobhodno tudi zožiti nekatere pro- 
grame, zaostriti nekatere standarde oziroma normative ter 
izboljšati izkoriščenost delovnega časa, organizacijo dela in 
gospodarnost poslovanja v družbenih dejavnostih. 

Za naložbe v družbenih dejavnostih, razen za potrebe teko- 
čega posodabljanja, ki se v skladu z dolgoročnimi usmeri- 
tvami določajo s srednjeročnimi planskimi akti samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, naj se sredstva praviloma zdru- 
žujejo izven povračil oziroma cen storitev, tako da v skladu z 
namenom naložbe združujejo sredstva tisti udeleženci svo- 
bodne menjave dela, ki so za naložbo zainteresirani. Pri tem 
moramo zagotoviti večji vpliv izvajalcev družbenih dejavnosti 
pri odločanju o novih zmogljivostih, zlasti tistih, za katere se 
zagotavljajo sredstva s samoprispevkom občanov, zgotoviti 
gospodarno uporabo naložbenih sredstev, tudi s skupnimi 
naložbami za potrebe več dejavnosti in racionalno razmeš- 
čati nove zmogljivosti. 

poročevalec 
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Dolgoročna družbena usmeritev, da ne širimo zagotovlje- 
nih ali minimalnih skupnih programov in da jih po obsegu in 
vsebini ponovno preverimo, terja usmeritev na skupno druž- 
beno oblikovanje in preverjanje potreb po dodatnih progra- 
mih in po razširjenju odnosov neposredne svobodne * 
menjave dela. Za družbenoekonomski položaj izvajalcev v 
družbenih dejavnostih je predvsem pomembno, da na pod- 
lagi proučitve celotnih in spremenljivih potreb uporabnikov 
tem ponudijo pestrejše storitve in programe, poleg zagotov- 
ljenih oziroma minimalnih, da bi se lahko opredelili v skladu 
s svojimi možnostmi in potrebami. 

V samoupravnih interesnih skupnostih bi se morali dogo- 
voriti o tem, katere storitve oziroma programi so primerni za 
neposredno svobodno menjavo dela. Ta je možna tam, kjer 
ni potrebno širše, zlasti ne zahtevnejše solidarnostno zbira- 
nje sredstev zaradi večjih rizikov in kjer ne posegamo v 
dogovorjene solidarnostne standarde in ravni skupne po- 
rabe. ' K 

V neposredni svobodni menjavi dela je treba bolj izkoristiti 
vse možne vire sredstev. V breme materialnih stroškov lahko 
uporabniki izdvajajo sredstva za sprotne potrebe proizvodnje 
in za opravljanje dejavnosti, ki so neposreden pogoj za delo 
in proizvodnjo (npr. sprotne potrebe strokovnega izobraže- 
vanja in znanstveno raziskovalnega dela, varstva pri delu 
itd ). Sredstva amortizacije se lahko uporabijo tudi za inova- 
cije in druge trajnejše izboljšave pogojev za delo in proizvod- 
njo (npr. plačilo, študij, projektov, analiz itd.). Zagotavljanje 
sredstev iz dohodka, za zadovoljevanje določenih potreb v 
neposredni svobodni menjavi dela, je možno le, kadar tako 
obveznost določa zakon. S sredstvi sklada skupne porabe 
temeljne organizacije združenega dela se lahko zadovolju- 
jejo kulturne potrebe delavcev, potrebe rekreacije, počitka, 
ustvarjalnosti, stanovanja in druge skupne potrebe, pri 
čemer se sredstva lahko uporabijo za neposredno porabo ali 
za investicijska vlaganja v objekte skupne porabe. Uporab- 
niki pa lahko za zadovoljevanje nekaterih potreb v odnosih 
neposredne svobodne menjave dela ustanovijo tudi samo- 
upravne sklade. Za posodobitev opreme ali za razširitev 
zmogljivosti izvajalcev družbenih dejavnosti, se lahko poleg 
sredstev skupne porabe uporabijo tudi sredstva osebnih 
dohodkov delavcev, če so tako odločili z osebnim izjavlja- 
njem. 

V zvezi z opredeljevanjem virov sredstev za svobodno 
menjavo dela podpiramo predlog, da se na ravni federacije z 
dogovorom uskladi ureditev o tem, za katere programe se 
plačujejo prispevki iz osebnih dohodkov, za katere Da iz 
dohodka. 

Za uresničitev navedenih nalog naj v posameznih samo- 
upravnih interesnih skupnostih sprejmejo programe postop- 
nega izenačevanja družbenoekonomskega položaja delavcev 
v izvajalskih organizacijah združenega dela, oziroma to 
nalogo opredelijo v planskih aktih za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

C) Odločanje delavcev o izločanju dela dohodka za skupne 
in splošne družbene potrebe 

7) Za uresničitev določbe 113. Člena zakona o združenem 
de u, po kateri delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela praviloma hkrati in enkrat letno odločajo o predlogih za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, sta 
bila v razpravi oblikovana dva predloga: 

a) razmejitev poslovnega od koledarskega leta in določitev 
začetka poslovnega leta v sredini koledarskega, s čimer bi 
uskladili poslovno in .fiskalno' leto, 

b) da se pred koncem koledarskega leta omogoči delav-. 
cem istočasno obravnavo podatkov in poročil vseh samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti po devet- 
mesečnih obračunih, ter predvidenih finančnih aqreqatov za 
prihodnje leto. 

Uresničitev predloga pod točko a) zahteva tudi spre- 
membo zvezne zakonodaje (zakon o knjigovodstvu). Predlog 
pod točko b) zahteva predvsem usklajeno aktivnost vseh 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti da 
po enaki metodologiji pripravijo svoja poročila o uresničeva- 
nju planov in opredelijo predloge za prihodnje leto, na pod- 
lagi predvidenih gibanj. 

Zato predlagamo, da se na zvezni ravni doseže dogovor o 
uresničevanju predloga pod točko a), ki naj bi ga uresničili 

postopno v nekaj letih, v skladu s posebnim programom do 
te odločitve pa ravnamo po predlogu, navedenem pod b)'. 

D) Samoupravna interesna organiziranost, delegatski 
sistem in odločanje v samoupravnih interesnih skupnostih 

8 a) Samoupravna interesna organiziranost na področju 
svobodne menjave dela naj bo odvisna predvsem od vsebine 
programov dejavnosti ter normativno opredeljena tako, da 
bo omogočena njena čimvečja prilagodljivost. Pri tem je 
treba izhajati iz ustavnega položaja občine in krepiti možno- 
sti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti, da oblikujejo 
in uveljavljajo svoje interese, ter se v skladu z njimi ustrezno 
samoupravno interesno organizirajo. Menimo, da za uresni- 
čevanje tega načela ni nujno z zakonom predpisovati, da 
morajo biti določene samoupravne interesne skupnosti usta- 
novljene za območje občine. Vendar pa je potrebno v prime- 
rih, ko je samoupravna interesna skupnost oblikovana za 
območja več občin, zagotoviti možnost, da delovni ljudje in 
občani lahko tudi v posamezni občini oblikujejo svoj skupni 
interes (na primer v obliki dela skupnosti, temeljne skupnosti 
ali v obliki konference delegacij), če menijo, da je zaradi 
uveljavljanja ustavne funkcije občine to potrebno. 

Za uresničitev navedene naloge je treba preveriti določbe 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakone 
o svobodni menjavi dela v posameznih družbenih dejavno- 
stih ter jih ustrezno spremeniti. 

b) V razpravi so bili izraženi tudi posamezni predlogi o 
možnostih oblikovanja samoupravnih interesnih skupnosti 
za več družbenih dejavnosti, čeprav bi s tem sicer zmanjšali 
število samoupravnih interesnih skupnosti, pa menimo da to 
ne bi prispevalo k uveljavljanju in razvoju odnosov svobodne 
menjave dela ter k večji možnosti oblikovanja in usklajevanja 
interesov v delegatskem-sistemu skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti. Zato tega predloga, ki pomeni tudi 
predlog za spremembo ustave, ne podpiramo. V samouprav- 
nih interesnih skupnostih je treba preveriti, ali je vključitev 
posameznih storitev, dela programa ali dejavnosti v posa- 
mezno področje dejavnosti oziroma v določeno samou- 
pravno interesno skupnost v vseh primerih ustrezna, ter 
okrepiti sodelovanje med posameznimi samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi. 

9) Organiziranost in delovna področja posebnih izobraže- 
valnih in raziskovalnih skupnosti naj se bolj prilagodijo pove- 
zanosti in soodvisnosti izobraževalnega in raziskovalnega 
dela v visokem šolstvu. V ta namen je treba okrepiti usklaje- 
valno vlogo Izobraževalne skupnosti Slovenije ter skupaj z 
raziskovalnimi skupnostmi zasnovati integralne programe 
vzgojnoizobraževalnih in raziskovalnih storitev za potrebe 
dodiplomskaga in podiplomskega izobraževanja ter z njimi 
povezanega raziskovalnega dela. V vseh zelo razdrobljenih 
posebnih izobraževalnih skuppostih je treba na podlagi vse- 
binskih kriterijev preveriti interesno povezanost uporabnikov 
in na podlagi njihovih ustreznejših povezav zmanjšati število 
teh skupnosti. Delovna področja posebnih raziskovalnih 
skupnosti je treba bolj uskladiti z razvojnimi usmeritvami in 
jih osredotočiti na posebne raziskovalne projekte. Razisko- 
valno delo in izobraževanje kadrov za potrebe razvoja delov- 
nih procesov oziroma novih tehnologij je treba razvijati 
predvsem kot sestavino reprodukcije združenega dela in kot 
sestavino novih naložb, tudi kot skupna vlaganja raziskoval- 
nih in proizvodnih organizacij. Zaradi usklajevanja razvoja 
usmerjenega izobraževanja z bodočimi zaposlitvenimi mož- 
nostmi in potrebami je treba oblikovati tudi skupne organe 
izobraževalnih skupnosti in skupnosti za zaposlovanje. 

Za uresničitev navedenih nalog je treba preveriti določbe 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja ter zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih, nekatere podzakonske predpise in nato spre- 
meniti oziroma dopolniti samoupravne splošne akte samou- 
pravnih interesnih skupnosti na teh področjih 

10) Za uveljavljanje svobodne menjave dela je bistveno, da 
se potrebe in interesi ter možnosti njihovega zadovoljevanja 
oblikujejo in usklajujejo v delegatskih temeljih. Temeljne 
organizacije in skupnosti se glede na interese delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, dohodkovne motive in potrebe v 
organizacijah združenega dela, organizacijsko, proizvodno 
oziroma interesno povezanost in po Številu ljudi, zelo razli- 
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kujejo. Da bi omogočili prilagajanje različnim situacijam, 
potrebam in interesom v dejavnostih in v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter s tem dali možnost oblikova- 
nja realnih skupnih interesov, je potrebna nadaljnja norma- 
tivna sprostitev oblikovanja delegacij, poleg že uveljavljene 
možnosti oblikovanja posebnih, združenih in spošnih dele- 
gacij in možnosti, da določeni organi in telesa opravljajo 
funkcijo delegacije. Zato naj bi sedanjo zakonsko ureditev 
spremenili tako, da bi normativno omogočili tudi: 

a) da delavci v manjših temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih, ki so združene v isto delovno organiza- 
cijo in so člani iste samoupravne interesne skupnosti, obliku- 
jejo skupno delegacijo. Odločitev za skupno delegacijo bi 
morala temeljiti predvsem na jasno razvidnih istovrstnih inte- 
resih delavcev temeljnih organizacij združenega dela, zato 
ne bi prišla v poštev za vse samoupravne interesne skup- 
nosti; 

b) da delavci manjših poslovnih enot različnih temeljnih 
organizacij združenega dela, dislociranih izven območjS, kjer 
je sedež temeljne organizacije združenega dela, oblikujejo 
skupno delegacijo za isto samoupravno interesno skupnost, 
če so povezani z jasno razvidnimi skupnimi interesi; 

c) da izjemoma funkcijo delegacije za samoupravne inte- 
resne skupnosti lahko prevzamejo tudi delavski sveti temelj- 
nih organizacij materialne proizvodnje kot uporabniška dele- 
gacija, vendaar ne za tiste samoupravne interesne skupnosti, 
katerih skupščine enakopravno odločajo z zbori skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti; 

č) Tudi delovnim ljudem in občanom v krajevnih skupno- 
stih je treba v večji meri omogočiti, da oblikujejo delegacije 
glede na svoje specifične potrebe, interese in pogoje delova- 
nja, vključno z možnostjo, da izjemoma opravlja funkcijo 
delegacije tudi skupščina krajevne skupnosti, vendar ne za 
tiste samoupravne interesne skupnosti, katerih skupščine 
enakopravno odločajo z zbori skupščin in družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

V vseh navedenih primerih pa bi se bilo potrebno zavze- 
mati za oblikovanje delegacij povsod tam, kjer razmere to 
omogočajo. 

Za uresničitev navedenih nalog je treba spremeniti in 
dopolniti zakon o volitvah in delegiranju v skupščine, na tej 
podlagi pa spremeniti tudi samoupravne splošne akte samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 

11) V vseh samoupravnih interesnih skupnostih je 
potrebno razmejiti zadeve po vsebini odločanja in jih razvr- 
stiti v štiri skupine: 

a) odločanje o neodtujljivih pravicah, o katerih odločajo 
delavci in drugi delovni ljudje in občani s samoupravnimi 
sporazumi na podlagi osebnega izjavljanja in sicer predvsem 
o temeljih plana, o združevanju sredstev in o razširjeni repro- 
dukciji, če take odločitve niso sprejete že s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana; 

b) odločanje o zadevah, o katerih odločajo delegati v 
skupščini samoupravne interesne skupnosti, predvsem o sta- 
tutu in drugih samoupravnih splošnih aktih, srednjeročnih in 
letnih planih in o drugih osnovnih odločitvah. Pri tem j? 
treba ločiti od temeljnih skupščinskih odločitev tiste odloči- 
tve, ki so po vsebini izvedbene. Temu je potrebno prilagajati 
tudi vsebino skupščinskih odločitev, ki naj predstavljajo pod- 
lago in okvir za izvedbene odločitve. 

Odločitve, sprejete z osebnim izjavljanjem, oziroma spre- 
jete v skupščini samoupravne interesne skupnosti, naj pred- 
vidijo tudi možnosti prilagajanja nihanjem in drugim mot- 
njam v dohodkovnih gibanjih. Ce bi udeleženci v svobodni 
menjavi dela dosledno odločali o vsebini in obsegu progra- 
mov in te ovrednotili, bi višina prispevne stopnje predstav- 
ljala le način zbiranja sredstev do višine vrednosti programa, 
določene s planskim aktom in jo lahko določi skupščina 
samoupravne interesne skupnosti. Ob ustrezno opredeljenih 
osnovnih valorizacijskih odločitvah v planskih aktih in ob 
opredeljenih odločitvah o odpravljanju motenj v dohodkov- 
nih gibanjih, bi postale odločitve o prilagajanju višine pri- 
spevne stopnje dohodkovnim gibanjem oziroma valorizacij- 
skim odločitvam med letom le izvedbene narave in ne bi 
zahtevale odločanja v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti, 

c) odločanje o zadevah izvedbene narave je treba z odloči- 

tvami skupščin samoupravnih interesnih skupnosti prenesti 
na njihove delegatsko sestavljene organe, v skladu s funkcijo 
teh organov; 

d) tehnične in strokovne zadeve so lahko le strokovna 
podlaga za delegatsko odločanje, ne pa predmet tega odlo- 
čanja; za delegatsko odločanje morajo biti strokovne pod- 
lage izdelane pravočasno in na ustrezni strokovni ravni. 

Za uresničitev navedenih nalog je treba preveriti določbe 
zakonov, ki urejajo svobodno menjavo dela v posameznih 
družbenih dejavnostih, pa tudi zakon o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti, nato pa spremeniti oziroma 
dopolniti samoupravne splošne akte samoupravnih interes- 
nih skupnosti, vključno z ureditvijo oblikovanja, organizira- 
nja in pristojnosti posameznih delegatskih skupščinskih 
teles. 

12. Organiziranost in vsebina strokovnega dela za skup- 
ščine in druge organe samoupravnih interesnih skupnosti 
morata biti v celoti prilagojena zahtevam, potrebam in 
posebnostim delegatskega sistema odločanja v teh skupno- 
stih. Zagotoviti morata jasne in zadostne podlage temu odlo- 
čanju in omogočati, da zlasti uporabniki lahko izražajo svoj 
skupen interes in da čim enakopravneje usklajujejo ta interes 
z interesi in možnostmi izvajalcev. Strokovno delo je 
mogoče, pa tudi potrebno racionalizirati in zvišati njegovo 
raven. 

Strokovne službe SIS, ki so praviloma oblikovane kot 
delovne skupnosti, naj opravljajo predvsem administrativna, 
pomožna, tehnična, organizacijsko operativna in tem 
podobna dela, ki so potrebna za delovanje delegatskega 
sistema odločanja v samoupravnih interesnih skupnostih. 
Analitična, planska in druga strokovna dela, ki so podlaga za 
kvalitetno odločanje v organih samoupravnih interesnih 
skupnosti, zahtevajo pa posebno strokovno usposobljenost 
pripravljalcev gradiv, predvsem specialistična znanja, naj za 
potrebe samoupravnih interesnih skupnosti opravijo 
ustrezne strokovne organizacije ali storkovne skupine 
(zavodi za planiranje, posamezne organizacije uporabnikov 
in izvajalcev, ad hoc strokovne delovne skupine v okviru 
uporabnikov in izvajalcev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, pa tudi raziskovalne organizacije). Določene strokovne 
naloge pa naj opravljajo tudi upravni organi, zlasti pri plani- 
ranju razvoja ustreznih dejavnosti, pri obdelavi podatkov ozi- 
roma informacij, pri pripravi normativnih aktov, predvsem pa 
v zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje zakonov in podza- 
konskih predpisov. V ta namen naj upravni organi in samou- 
pravne interesne skupnosti ugotovijo, katera dela in naloge 
bi lahko ustrezneje, predvsem pa racionalneje organizirali in 
opravljali, ter se o tem medsebojno sporazumejo v okviru 
svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti. Racionalizacijo in 
ustreznejšo delitev dela pa je mogoče doseči tudi z združe- 
vanjem strokovnih služb za več samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

13. Delovanje družbenega sistema informiranja je treba 
čimprej prilagoditi potrebam delegatskega odločanja v 
samoupravnih interesnih skupnostih. Tem potrebam je treba 
prilagoditi tudi redne vire in načine zbiranja podatkov in 
njihove obdelave ter zagotoviti sprotno posredovanje teh 
podatkov uporabnikom; za ta namen je potrebno proučiti 
tudi nujnost dopolnitve zakonodaje. 

Za uresničitev nalog, določenih v tej točki, je potrebno 
preveriti zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
predvsem z vidika opredeljevanja odnosa upravnih organov 
do organov samoupravnih interesnih skupnosti, pa tudi 
dopolniti ali spremeniti samoupravne splošne akte samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

14. Vse samoupravne interesne skupnosti naj v svojih 
samoupravnih splošnih aktih opredelijo tudi nadzor nad koli- 
čino in kakovostjo opravljenih storitev izvajalcev. Za oprav- 
ljanje strokovnih nalog v okviru nadzora naj vključujejo zlasti 
neodvisne strokovne organizacije, pri izvajanju nadzora pa 
naj sodelujejo tudi inšpekcije ali drugi upravni organi v 
skladu z zakonom. 

Za uresničitev navedenih nalog je treba predvsem spreme- 
niti oziroma dopolniti samoupravne splošne akte samouprav- 
nih interesnih skupnosti, spremeniti oziroma dopolniti pa 
tudi nekatere zakone (npr. zakon o pedagoški službi). 
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15. Dosledno je (>reba uresničevati pravico in dolžnost 
upravnih organov, da obveščajo delegate o stanju na svojem 
področju in če je potrebno, da sodelujejo pri pripravljanju 
odločitev in tudi posredujejo delegatom svoje predloge ali 
mnenja. 

16. Proučiti je potrebno tudi določbe zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in področnih zakonov, ki se 
nanašajo na reševanje sporov v posebnih sodiščih združe- 
nega dela in na določanje postopka pred temi sodišči, z 
vidika, ali je obveznost ustanavljanja teh sodišč ustrezna. Kot 
erfa izmed drugačnih rešitev bi bila možna tudi ureditev, po 
kateri bi bila za reševanje samoupravnih sporov pristojna 
splošna sodišča združenega dela, dopuščena po možnosti 
ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela, glede nI 

posebnost posameznih vrst sporov in na njihov obseg. 
17. Intervencijsko vlogo organov družbenopolitičnih skup- 

nosti glede določanja obveznih prispevkov in sprejemanja 
začasnih odločitev, če samoupravna interesna skupnost, ki 
opravlja določene dejavnosti ali zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno 
odvisno njeno delo, je treba omejiti izkjučno le na vprašanja, 
od katerih je odvisno izvajanje zagotavljenega oziroma mini- 
malnega skupnega programa. 

Zaradi izvedbe tega predloga je potrebno proučiti nujnost 
dopolnitve zakona o skupnih osnovah svobodne -menjave 
dela z opredelitvijo pogojev in postopka za začasno ureditev 
bistvenih vprašanj, o katerih ni bilo odločeno v samoupravni 
interesni skupnosti. 

t 

STALIŠČA IN USMERITVE 

Republiške konference SZDL Slovenije ob obravnavi analize o 

uresničevanju svobodne menjave dela v 

družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 

Republiška konferenca SZDL Slovence je na 5. seji, 21. 
februarja 1985 obravnavala Analizo o uresničevanju svo- 
bodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 
in na osnovi razprave ter upoštevaje Informacijo o vsebini 
razprav na regijskih posvetih, Sklepe zborov Skupščine SR 
Slovenije in razprave v samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti sprejela naslednja 

Stališča in usmeritve 
i. 

Uresničevanje svobodne menjave dela je dolgoročen pro- 
ces, v katerega je neposredno vključeno veliko število delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov. Od sprejema sistemskega 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je preteklo 
relativno kratko časovno obdobje, kar v praksi povzroča šte- 
vilne slabosti, ki so se v spremenjenih gospodarskih razmerah 
še bolj zaostrile. 

Obravnavanje družbenih dejavnosti zgolj kot porabe, admi- 
nistrativen in linearen način določanja sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih potreb, pogosto nezaupanje do delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, da se na samoupraven način dogo- 
vorijo in sporazumejo o obsegu in ravni zadovoljevanja skup- 
nih potreb, premajhna zavzetost delegatov in delegacij ter ob 
tem premajhna skrb družbenopolitičnih organizacij za nji- 
hovo tvornejše delovanje in zlasti neustrezen sistem in praksa 
družbenega planiranja so temeljni vzroki problemov pri ures- 
ničevanju družbenoekonomskih odnosov svobodne menjave 
dela, ki so privedli do razkoraka med smotri in cilji ter realnimi 
družbenoekonomskimi možnostmi. 

Za vsebinsko dograditev analize je treba v nadaljnjih fazah 
razprave, zlasti v samoupravnih interesnih skupnostih posplo- 
šene ugotovitve bolj konkretizirati. Temeljno in zlasti tudi 
kritično je treba opredeliti in osvetliti tista vsebinska in orga- 
nizacijska vprašanja, ki so pomembna za to, da bo delavec v 
skladu s svojo ustavno pravico in odgovornostjo odločal o 
celotni družbeni reprodukciji in v tem okviru tudi o obsegu in 
ravni zadovoljevanja osebnih, skupnih in celotnih družbenih 
potreb na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne 
dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva ter o raz- 
voju teh dejavnosti in o položaju delavcev v njih. 

II. 
Sedanji sistem v glavnem parafiskalnega združevanja in 

razporejanja sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
je vzrok temu, da delavci, ki združujejo sredstva pa tudi 
delavci v izvajalskih organizacijah, dejansko ne odločajo o 
pogojih in načinih združevanja in razporejanja teh sredstev. 
Neupravičeno poseganje državnih organov v odnose svo- 
bodne menjave dela ni sprejemljivo, ker jemlje temeljnim 
subjektom sporazumevanja in dogovarjanja možnost odloča- 
nja o bistvenih elementih uresničevanja odnosov svobodne 
menjave dela, zmanjšuje odgovornost samih samoupravnih 
interesnih skupnosti in otežuje uveljavitev skupnih organov 
samoupravnih interesnih skupnosti za sodelovanje pri izvaja- 

nju skupnih nalog. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, 
zlasti zbor združenega dela določajo globalne proporce pri 
delitvi družbenega proizvoda. Na tej osnovi je treba uveljaviti 
sporazumevanje in dogovarjanje odgovornih subjektov, pose- 
ganje organov družbenopolitičnih skupnosti v svobodno 
menjavo dela pa dopustiti le tedaj, ko bi zaradi neustreznih ali 
neusklajenih medsebojnih odnosov bilo moteno izvajanje 
programov, ki se izvajajo na osnovi vzajemnosti in solidar- 
nosti. 

Sedanji sistem družbenega planiranja, ki se tudi v praksi ne 
uresničuje dosledno, je preveč zahteven in zapleten ter ne 
omogoča uveljavljanja dejanskih potreb delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela in občanov v krajevni skupno- 
sti. Sistem družbenega planiranja je zato treba ustrezno 
poenostaviti in zagotoviti njegovo večjo učinkovitost. Plani 
morajo pomeniti dejanski dogovor med uporabniki in izva- 
jalci. Uveljaviti je treba pravico in dolžnost vseh nosilcev 
planiranja, da uskladijo svoje interese, potrebe in planske 
odločitve z dolgoročnimi razvojnimi prednostmi celotne 
družbe in posameznih dejavnosti ter svojimi in celotnimi 
družbenimi možnostmi. Okrepiti je treba samoupravno uskla- 
jevanje interesov družbenih dejavnosti, predvsem vsebine 
predlogov planskih aktov, c katerih delavci odločajo z oseb- 
nim izjavljanjem. 

V dolgoročnem planiranju celovitega družbenega razvoja 
morajo biti vsebovane temeljne razvojne usmeritve družbenih 
dejavnosti, srednjeročni planski akti družbenopolitičnih skup- 
nosti pa naj vsebujejo globalna razmerja o delitvi družbenega 
proizvoda, razvojne prioritete posameznih dejavnosti, usmeri- 
tve in ukrepe za kakovostni napredek zadovoljevanja skupnih 
potreb ter potrebne spremembe standardov za posamezne 
dejavnosti. 

V tem smislu se je tudi treba zavzeti za ustrezne rešitve v 
novem zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in za 
ustrezno metodologijo družbenega planiranja. S tako izpo- 
polnjenim sistemom planiranja in njegovega izvajanja bi 
dosegli, da bi imelo določanje višine sredstev in obveznosti 
zavezancev v srednjeročnem planskem obdobju značaj 
izvedbe že sprejetih planskih odločitev. 

V praksi je treba dosledno uresničevati določili 112. in 113. 
člena zakona o združenem delu, po katerem naj bi imeli 
delavci enkrat na leto praviloma sočasen pregled nad svojimi 
obveznostmi za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih 
potreb ter možnost, da se o njih izjavijo ter sprejmejo usmeri- 
tve za delegacije v SIS. K temu bi prispevala vsakoletna 
usklajena bilanca potreb in materialnih možnosti ter koledar- 
ska premaknitev poslovnega leta. Glede teh vprašanj bi 
delavci lahko hkrati oblikovali smernice za delo delegacij. 

Sedanji sistem zagotavljanja sredstev za skupne potrebe v 
obliki prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v znatni meri vpliva na to, da delavci pogosto ne kažejo 
večjega interesa za odločanje o uporabi tega dela dohodka 
prek svojih delegatov v samoupravnih interesnih skupnostih, 
zato bi bilo treba ponovno preučiti, kako oblikovati osnove za 
združevanje sredstev za skupno porabo in za kateri del 
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skupne porabe bi bilo ustrezneje združevati sredstva iz bruto 
osebnega dohodka delavcev. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja je treba znova preveriti, 
ali so standardi in normativi za izvajanje zagotovljenih progra- 
mov usklajeni z materialnimi možnostmi in na ustrezni kako- 
vostni ravni. Takšna uskladitev, na katero bi morali imeti 
uporabniki večji vpliv, stroka pa večjo odgovornost za obliko- 
vanje ustreznih predlogov, bi v praksi omogočila vsebinsko 
dogovarjanje izvajalcev in uporabnikov o oblikovanju razširje- 
nih programov in hkrati tudi o neposredni svobodni menjavi 
dela. 

Dosedanja praksa neusklajenih in parcialnih širitev zago- 
tovljenih in skupnih programov narekuje kritično preverjanje 
potrebne ravni in obsega pravic, ki izhajajo iz teh programov. 

Zaradi velikih razlik v pojmovanju zlasti pa načinu realiza- 
cije je treba izdelati temeljitejšo analizo sistemov solidarnosti 
in vzajemnosti na vseh področjih družbenih dejavnosti, pri 
čemer je treba upoštevati usmeritve dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. Osnova za to bo ustrezna analiza 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Delavci v družbenih dejavnostih niso v enakopravnem druž- 
benoekonomskem položaju z delavci v materialni proizvodnji, 
tako glede njihovih možnosti pri odločanju o pridobivanju 
dohodka in njegovem razporejanju kakor tudi glede višine 
njihovih osebnih dohodkov. Držubenoekonomski položaj teh 
delavcev je zato treba v naslednjem srednjeročnem obdobju 
postopoma izenačevati z družbenoekonomskim položajem 
delavcev v materialni proizvodnji. Normativno ureditev je 
treba preučiti z vidika pogojev za zagotavljanje enostavne 
reprodukcije in v tej zvezi uveljaviti amortizacijo v njeni 
osnovni funkciji. Sredstva za razširjeno reprodukcijo je treba 
združevati z dogovarjanjem in sporazumevanjem med upo- 
rabniki in izvajalci in iz osebnih dohodkov delavcev in oseb- 
nih prejemkov delovnih ljudi in občanov. 

Zagotoviti je treba pogoje za večjo uveljavitev odnosov 
neposredne svobodne menjave dela. V ta namen je treba 
pripraviti variantne predloge programov, ki bi jih bilo mogoče 
izvajati z neposredno svobodno menjavo dela, pri čemer pa je 
treba zagotoviti, da ne bodo ogroženi cilji, ki so dogovorjeni z 
zagotovljenimi in skupnimi programi. 

III. 
Glede na ugotovljene slabosti pri uresničevanju delegat- 

skega sistema na področju svobodne menjave dela je treba 
okrepiti povezavo delegatov z njihovo delegatsko bazo ter 
dosledno uveljavljati večjo odgovornost za njihovo delo. V ta 
namen se morajo družbenopolitične organizacije, zlasti soci- 
alistična zveza in sindikat, tvorno in vsebinsko ukvarjati z 
delom delegacij in si v volilnih postopkih prizadevati za to, da 
bodo delavci določili ustrezno strukturo članov delegacij. Pri 
tem mora biti socialistična zveza zlasti pozorna na to, da ne 
bodo prek delegacij krajevnih skupnosti izvoljeni v zbore 
uporabnikov tudi predstavniki izvajalcev. Z ustreznim strokov- 
nim in družbenopolitičnim usposabljanjem mora članom 
delegacij omogočiti, da se bodo usposobili za odgovorno 
opravljanje svoje funkcije. Konference delegacij morajo 
postati nujna demokratična metoda in oblika njihovega delo- 
vanja, ki bodo uveljavljale kolektivno delo in odgovornost 
temeljne delegacije. Programi samoupravnih interesnih skup- 
nosti morajo postati sestavni del aktivnosti socialistične 
zveze. Na ta način bomo zagotovili večji vpliv delovnih ljudi in 
občanov prek socialistične zveze pri uresničevanju pobud s 
posameznega področja družbenega življenja in dela. Skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti se morajo osredoto- 
čiti na določanje politike, usklajevanje razvoja ter oblikovanje 
in sprejem programa za posamezno področje družbenih 
dejavnosti, naloge izvršilne oziroma strokovno tehnične 
narave pa morajo prepustiti svojim samoupravnih organom. Z 
dosledno razmejitvijo vprašanj odločanja od tehnično izved- 
benih in strokovnih zadev se bo zmanjšalo število sej skupš- 
čin, ki bodo z vsebinskim dnevnim redom bolj motivirale 
delegatsko bazo in člane delegacij. Razmejitev nalog bo 
zmanjšala vpliv strokovnih služb samoupravnih interesnih 
skupnosti na odločitve, ki se morajo sprejemati v skupščinah. 

V programiranju dela skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti je treba doseči usklajen dogovor s skupščinami 
družbenopolitičnih skupnosti o tem, v katerih zadevah bo 
skupščina samoupravne interesne skupnosti soodločala kot 
četrti zbor skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela in občani v 
krajevni skupnosti naj sami ocenijo, ali bodo izvolili posebno, 
združeno ali splošno delegacijo. Z dopolnitvami Zakona o 

volitvah in delegiranja v skupščine je treba dopustiti možnost, 
da funkcijo delegacije za SIS prevzamejo tudi delavski sveti 
TOZD materialne proizvodnje in tudi skupščine krajevnih 
skupnosti, vendar slednje ne tudi za samoupravne interesne 
skupnosti, ki enakopravno odločajo z zbori skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

IV. 
Pomembno vlogo pri zagotavljanju pogojev za uresničeva- 

nje odnosov svobodne menjave dela ima organizacijska prila- 
gojenost družbenih dejavnosti vsebini teh odnosov. Organizi- 
ranost samoupravnih interesnih skiipnosti je zakonsko pre- 
več enotno in podrobno določena za vse samoupravne inte- 
resne skupnosti v vseh družbenopolitičnih skupnostih in ni 
upoštevana specifika odnosov svobodne menjave dela na 
posameznih področjih družbenih dejavnosti. Zagotoviti je 
treba, da bodo delavci, delovni ljudje in občani na osnovi 
strokovnih podlag in izhajajoč iz vsebine odnosov svobodne 
menjave dela v posameznih družbenih dejavnostih ocenili in 
sprejeli odločitev, kakšna organiziranost je za območje nji- 
hove družbenopolitične skupnosti primerna. V tem smislu je 
treba odpraviti normativne ovire, ki preprečujejo takšno orga- 
niziranost. Uveljaviti je treba načelo, da so samoupravne 
interesne skupnosti praviloma organizirane na ravni občine, v 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih ali na širši medob- 
činski ravni pa bi jih bilo možno organizirati tudi po funkci- 
onalnem principu. Pri tem ne sme biti okrnjena ustavna vloga 
občine. V nadaljnjih aktivnostih je treba pospešiti preobrazbo 
posebnih izobraževalnih skupnosti ter preučiti smotrnost 
sedanje organiziranosti posebnih raziskovalnih skupnosti. 

V. 
Glede na posplošene očitke na račun strokovnih služb v 

samoupravnih interesnih skupnostih, češ da pomenijo v 
odnosu do strokovnih sloužb upravnih organov podvajanje 
strokovnoadministrativnih opravil in da je v njih neracionalno 
zaposleno veliko število delavcev, katerih izobrazbena struk- 
tura in usposobljenost nista na zadovoljivi kakovostni ravni, si 
je treba v prihodnje pri izvajanju kadrovske politike na tem 
področju prizadevati za pridobitev bolj strokovnih kadrov ter 
za njihovo permanentno izobraževanje in usposabljanje. S 
tem in z ustreznejšo organizacijo in moderno tehnično in 
informacijsko opremljenostjo teh služb je treba doseči nji- 
hovo večjo strokovnost, učinkovitost in racionalnost. Pristojni 
republiški upravni organ mora pripraviti strokovne podlage za 
realizacijo določila zakona o sistemu državne uprave, ki daje 
možnost, da strokovna služba državnega organa opravlja 
strokovna opravila tudi za samoupravno interesno skupnost 
oziroma, ki dopušča možnost, da se za potrebe državnega 
organa in samoupravne interesne skupnosti oblikuje ena stro- 
kovna služba. Pri tem je treba razmejiti naloge upravnih 
organov in strokovnih služb samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

Opraviti je treba tudi neskladja v družbenem sistemu infor- 
miranja oziroma poenotiti nekatere predpise v zvezi z delova- 
njem SDK, zavodov za statistiko in vodenjem raznih evidenc. 

VI. 
Republiška konferenca socialistične zveze ugotavlja, da v 

dosedanji razpravi še niso bila opredeljena in razrešena vsa 
odprta vprašanja uresničevanja odnosov svobodne menjave 
dela. Zato je treba do zaključne obravnave v zborih Skupščine 
SR Slovenije zagotoviti odgovorno vključitev znanosti in 
stroke v samoupravnih interesnih skupnostih in svetih sociali- 
stične zveze ter opredeliti možne rešitve. Razprava in usmeri- 
tve v SR Sloveniji morajo biti vsebinsko povezane z razpra- 
vami v drugih republikah in pokrajinah ter na zvezni ravni o 
analizi Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene 
ureditve o uresničevanju samoupravljanja v družbenih dejav- 
nostih. 

Republiška konferenca socialistične zveze pooblašča svoje 
Predsedstvo, da na osnovi nadaljnje razprave v svetih in 
skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti ob tvornem 
sodelovanju stroke in znanosti pred zasedanji zborov Skupš- 
čine SR Slovenije zavzame stališča do naslednjih segmentov 
uresničevanja odnosov svobodne menjave dela: 

- aktualni problemi sistema solidarnosti in vzajemnosti ter 
definiranja skupnih družbenih potreb; 

- dograditev sistema družbenega planiranja na tem po- 
dročju; 

- način oblikovanja delegacij za skupščino samoupravnih 
interesnih skupnosti. 



/z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI ^ 

Enakopravni odnosi v deviznem 

poslovanju predpogoj za enotnost 

jugoslovanskega trga 

© Nakup in prodaja deviz v državi je mogoča samo na enotnem deviznem trgu 
© Oblikovanje tečaja dinarja v skladu s ponudbo in povpraševanjem na 
medbančnem sestanku deviznega trga 
• Devize služijo le za plačevanje v tujini prek pooblaščenih bank 
© Devizne račune v tujini imajo lahko samo delavci na začasnem delu v tujini in 
delavci v diplomatsko-konzularnih predstavništvih 
© Širša pooblastila in boljša organizacija deviznega nadzora 
© Vse devize organizacij združenega dela se spreminjajo v dinarje dne 31. 
decembra 1985 3 

Zvezni izvršni svet je nedav- 
no poslal Skupščini SFRJ Os- 
nutek zakona o deviznem po- 
slovanju (AS 541) za sprejetje 
katerega je pristojen Zbor re- 
publik in pokrajin. 

S tem zakonom se razmejuje 
področje deviznega poslova- 
nja od kreditnih odnosov s tuji- 
no, ki bodo urejeni s posebnim 
predpisom. 

Razlogi za sprejetje so med 
drugim tudi v tem ker so posta- 
le rešitve veljavnega zakona, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, nehomogene v praksi ozi- 
roma ker so ustvarjeni neenaki 
pogoji gospodarjenja na enot- 
nem jugoslovanskem trgu in 
ker je vprašljivo njegovo delo- 
vanje. 

Z osnutkom zakona se v 
skladu z opredelitvami iz dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije med drugim 
urejajo odnosi o uresničevanju 
plačilne bilance Jugoslavije, 
nato odnosi na deviznem trgu 
in tečaj dinarja, plačilni pro- 
met s tujino, devizno poslova- 
nje bank, način konstituiranja 
in razpolaganja z deviznimi re- 
zervami, razpolaganje z devi- 
zami občanov in civilnih prav- 
nih oseb, odnašanje in prina- 
šanje dinarjev, deviz in vred- 

nostnih papirjev ter promet z 
zlatom. 

DEFINICIJA DEVIZ 
V temeljnih določbah je naj- 

prej definicija deviz. Na ta na- 
čin je zagotovljen eden od te- 
meljev enotnega jugoslovan- 
skega trga katerega predstav- 
ljata enoten denarni sistem in 
enotni denar s katerim se vred- 
nostno izražajo vsi odnosi ozi- 
roma pridobivajo in ustvarjajo 
pravice ter določajo in izvršu- 
jejo vse obveznosti, ki se nana- 
šajo na denar. V skladu ž 
ustavnimi rešitvami je v osnut- 
ku zakona določba, da se devi- 
ze lahko uporabi ali z njimi raz- 
polaga v skladu s potrebami 
družbene reprodukcije ter s 
potrebami za povečanje izvoza 
in posameznimi potrebami 
OZD ter drugimi samoupravni- 
mi organizacijami in skupnost- 
mi ter splošnimi družbenimi 
potrebami. Le-te so del druž- 
benih sredstev med katere so- 
dijo: sredstva za proizvodnjo, 
gotovi izdelki, gotov denar, 
terjatve v denarju ali kakšni 
drugi obliki. Toda tudi OZD in 
druge pravne osebe jih bodo 
lahko obdržale na svojih raču- 
nih šele po vzpostavitvi kon- 
vertibilnosti dinarja ter stabil- 

nega ravnovesja plačilne bi- 
lance Jugoslavije (4. člen). 

Devize se tako uporabljajo 
samo za plačevanje v tujini 
prek pooblaščenih bank, kate- 
rim se vplača ustrezen znesek 
dinarske protivrednosti. Pravi- 
ce, obveznosti in odgovornosti 
pri razpolaganju z devizami in 
njihovem uporabljanju za pla- 
čevanje v tujini delavci urejajo 
prek svojih delegatov v zborni- 
cah, bankah in družbenopoli- 
tičnih skupnostih zaradi smo- 
trnega vključevanja v ekonom- 
ske odnose s tujino in plačilne 
bilance Jugoslavije. Politika na 
tem področju je definirana s 
projekcijo plačilne bilance dr- 

PLAČILA V TUJINI 
Devize se v državi kupujejo 

in prodajajo na enotnem deviz- 
nem trgu. Narodna banka Ju- 
goslavije in narodne banke re- 
publik in pokrajin so odgovor- 
ne za splošno likvidnost plače- 
vanja do tujine, medtem ko so 

pooblaščene banke odgovor- 
ne za lastno likvidnost. 

Po določbah osnutka zako- 
na se blago in storitve, katerih 
uvoz je reguliran, lahko plača, 
izvoz pa se spodbuja z deviz- 
nim tečajem dinarja in drugimi 
ukrepi. Občani in civilne prav- 
ne osebe smejo imeti devize 
na deviznem računu ali devizni 
hranilni vlogi pri pooblaščeni 
banki ter jih uporabljati za pla- 
čevanje v tujini. Tudi tujci sme- 
jo imeti devize na deviznem ra- 
čunu, za vse devize pa jamči 
federacija. 

Prepovedani so nakup, pro- 
daja, podaritev, sposojanje in 
dajanje deviz v hrambo med 
domačimi osebami ter doma- 
čimi in tujimi osebami. Prav ta- 
ko je prepovedano plačevanje 
in sprejemanje plačil v devizah 
ali zlatu med domačimi oseba- 
mi in domačimi in tujimi ose- 
bami. Nato je definirano, da so 
z domačo osebo mišljene te- 
meljne in druge OZD, poslovne 
skupnosti, banke, zadruge, 
zbornice in drugi subjekti. Vse 
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svoje devizne posle le-ti oprav- 
ljajo prek pooblaščenih bank. 
Enake pravice in obveznosti 
ima tudi Zvezna direkcija za 
promet in rezerve proizvodov, 
če ni z zveznim zakonom dru- 
gače določeno, njeno poslova- 
nje pa je pod deviznim nadzor- 
stvom. 

Ob definiciji plačilne bilance 
Jugoslavije je Zvezni izvršni 
svet s tem zakonom pooblaš- 
čen, da predpiše metodologijo 
za določanje in spremljanje 
njenega uresničevanja. Pro- 
jekcijo plačilne bilance Jugo- 
slavije sicer sprejme vsako leto 
Skupščina SFRJ, hkrati z reso- 
lucijo o uresničevanju srednje- 
ročnega plana Jugoslavije. Ce 
se proporci plačilne bilance ne 
uresničujejo v skladu s projek- 
cijo je ZIS z zakonom pooblaš- 
čen, da sprejme ukrepe, kot so 
omejitev plačevanja v tujini 
oziroma zmanjšanje posamez- 
nih pravic do uvoza in pravic 
do plačevanja, obvezno pola- 
ganje dinarskih protivrednosti 
vnaprej, uvedba posebnih taks 
za plačevanja v tujini in drugo, 
kot tudi prednosti za plačeva- 
nja v tujini. 

ODNOSI NA DEVIZNEM 
TRGU 

V posebnem delu osnutka 
zakona so urejeni odnosi na 
deviznem trgu in tečaj dinarja. 
Ta trg sestavljajo vsi posli na- 
kupa in prodaje deviz, ki se 
opravljajo med pooblaščenimi 
bankami in OZD, nato med po- 
oblaščenimi bankami na med- 
bančnem sestanku deviznega 
trga, na katerem sodeluje tudi 
Narodna banka Jugoslavije. 
Zvezni izvršni svet predpiše na 
predlog Narodne banke Jugo- 
slavije način delovanja enotne- 
ga jugoslovanskega trga (25. 
člen). 

Na tem medbančnem se- 
stanku, kot je predvideno v 26. 
členu osnutka zakona, določa- 
jo predstavniki pooblaščenih 
bank za posle s tujino i NBJ 
tečaj dinarja, v skladu s po- 
nudbo in povpraševanjem po 
devizah ter z ekonomsko poli- 
tiko države, in to za vsako valu- 
to posebej po dogovoru o me- 
njavi za posamezne države. 
Narodna banka Jugoslavije je 
pooblaščena, da določi vrste 
deviz, ki so predmet nakupa in 
prodaje na enotnem deviznem 
trgu. 

Sicer pa poteka nakup in 
prodaja deviz promptno in ter- 
minsko. S promptnim prome- 
tom pooblaščene banke izvrši- 
jo prenos deviz in dinarjev po 
dogovoru in to takoj, najpoz- 
neje pa v treh dneh po podpisu 
zaključnice o nakupu in proda- 
ji deviz. 

Terminski nakup in prodaja 
deviz v roku mora biti v 30 
dneh do enega leta, v glavnem 
po dogovorjenih tečajih po- 
godbenic, največ pa do meje 
tečajev, ki jih določi Zvezni iz- 
vršni svet. 

Če nastanejo večje motnje v 
medvalutnih razmerjih, NBJ in- 
tervenira z začasnim omejeva- 
njem in prepovedjo nakupa in 
prodaje deviz. Le-ta kupuje in 
prodaja devize na medbanč- 
nem sestanku, da bi se ohrani- 
la splošna likvidnost plačeva- 
nja do tujine, zaradi uresniče- 
vanja enotnega tečaja dinarja 
vpliva na njihovo raven in za- 
gotavljanje deviznih rezerv dr- 
žave. Prav tako določa tudi po- 
goje pod katerimi pooblašče- 
na banka lahko na tujih deviz- 
nih trgih kupuje in prodaja de- 
vize. 

S tem v zvezi OZD in druge 
družbene pravne osebe opra- 
vijo obračun praviloma na 
koncu vsakega meseca, naj- 
pozneje pa ob koncu vsakega 
trimesečja, v dinarjih po sred- 
njem tečaju, ki velja zadnji dan 
v mesecu. Tako določeni tečaji 
se uporabljajo tudi za obraču- 
navanje carin in drugih davš- 
čin, ter za davčne olajšave pri 
izvozu in za statistične po- 
trebe. * 

Pooblaščene banke lahko 
obdržijo devize samo za za- 
padle obveznosti. Vse ostale 
pa prodajajo na medbančnem 
sestanku enotnemu devizne- 
mu trgu. Obenem lahko Na- 
rodna banka Jugoslavije pred- 
piše, da pooblaščene banke na 
deviznem trgu določijo deviz- 
no pozicijo o razpoložljivih de- 
vizah in zapadlih plačilih v tu- 
jini. 

OPRAVLJANJE 
PLAČILNEGA 
PROMETA 

V posebnih določbah osnut- 
ka zakona je določeno, da se 
plačilni promet s tujino oprav- 
lja v devizah in dinarjih in to na 
tri načine. Z državami s kateri- 
mi je sklenjena plačilna ali dru- 
ga mednarodna pogodba o 
plačilih v konvertibilnih devi- 
zah, se opravlja v dinarjih, v 
dogovorjenih konvertibilnih 
devizah ali drugih konvertibil- 
nih devizah. Kadar je pogodba 
sklenjena o klirinškem načinu 
plačevanja se opravlja obra- 
čun v dinarjih in konvertibilnih 
devizah. Predpise in navodila 
o tem sprejme NBJ. Morebitno 
drugačno plačevanje s tujino 
pa določi Zvezni izvršni svet. 

Pri tem lahko narodne ban- 
ke republik in pokrajin dovoli- 
jo organizacijam združenega 
dela plačila v efektivnem tujem 
denarju pod pogoji, ki jih dolo- 

či NBJ. Na enak način je mo- 
goče odobriti OZD, da za del 
izvoza blaga in storitev prejme 
plačilo v valuti, ki se po predpi- 
sih te države ne sme transferi- 
tati. 

Na predlog NBJ določi Zvez- 
ni izvršni svet pogoje, pod ka- 
terimi smejo narodne banke 
republik in pokrajin dovoliti 
OZD, da pobotajo dolgove in 
terjatve s tujino. Dan ko je iz- 
dano dovoljenje, se šteje za 
dan, da je bilo plačilo sprejeto, 
vse to pa se ureja prek izvozni- 
kove banke. Sicer se plačilni 
promet s tujino opravlja prek 
pooblaščenih bank, klirinški 
način plačevanja pa prek 
ustreznega računa NBJ, tako 
da domača oseba lahko izbere 
banko za te posle. Prav tako je 
določeno, da NBJ opravlja pla- 
čilni promet za potrebe federa- 
cije ter njenih organov in orga- 
nizacij ali kadar pristojni zvez- 
ni organ opravlja promet na 
račun proizvajalca blaga s po- 
sebnim namenom. Predpise o 
tem sprejme ZIS na predlog 
NBJ. 

ROK IZTERJAVE 
Plačila za izvoženo blago in 

opravljene storitve tujim ose- 
bam so domače osebe, kot je 
poudarjeno v 41. členu osnut- 
ka zakona, dolžne poravnati v 
dogovorjenem roku. Ta rok ne 
more biti daljši kot 60 dni od 
dneva, ko je bilo blago izvože- 
no oziroma storitev opravlje- 
na. Samo izjemoma lahko Se- 
kretariat za zunanjo trgovino 
dovoli daljši rok. Z dnem izvo- 
za blaga je mišljen dan, ko je 
bilo opravljeno carinjenje, 
zvezni sekretar za zunanjo tr- 
govino pa predpiše ustrezne 
predpise o tem. Tudi storitve 
na kredit so domače osebe 
dolžne izterjati v roku, ki je 
predviden v kreditni pogodbi. 
Prav tako so državljani na za- 
časnem delu v tujini in na delu 
v diplomatsko-konzulamih 
predstavništvih v tujini dolžni, 
da prinesejo v državo devize s 
katerimi razpolagajo v tujini v 
60 dneh od dneva, ko se vrnejo 
v državo. 

Če se izterjava v devizah iz 
tujine ne izvrši v predvidenem 
roku, se dinarska protivred- 
nost izplača po dnevnem teča- 
ju, ki je veljal 60 dan po dnevu 
izvoza, če je ta tečaj nižji od 
tečaja, ki je veljal na dan izvr- 
šene izterjave. Zaradi tega so v 
43. členu določeni vsi primeri 
in oblike plačilnega prometa 
za določitev dneva izplačila. 
Samo če je bilo organizaciji 
združenega dela dovoljeno, da 
ima devize v tujini, se za dan 
izterjave šteje dan, ko je bil 
znesek deviz odobren računu 
OZD v tujini. 

Uvoz blaga in storitev se 
sme pod določenimi pogoji 
plačati vnaprej, sklenjeni posel 
pa je treba realizirati najpozne- 
je v 60 dneh. Tudi v tem prime- 
ru so točno določeni roki za 
opravljanje ustreznih finanč- 
nih operacij. O vseh teh zade- 
vah se vodi evidenca, ki jo 
predpiše zvezni sekretar za fi- 
nance. 

Toda v določenih primerih 
lahko narodne banke republik 
in pokrajin, pod določenimi 
pogoji, odobrijo da imajo devi- 
ze v tujini, na primer organiza- 
cije združenega dela, ki so 
sprejele plačilo za izvajanje in- 
vesticijskih del v tujini v devi- 
zah. Zveznim organom in or- 
ganizacijam to dovoli Narodna 
banka Jugoslavije. 

OZD, ki opravljajo storitve v 
mednarodnem blagovnem in 
potniškem prometu ter zavaro- 
valne skupnosti se smejo do- 
govoriti o plačevanju in spreje- 
manju plačil za storitve prek 
kontokorentnega računa. Nji- 
hov dolg lahko ob koncu kole- 
darskega leta znaša do 20 od- 
stotkov zneska vrednosti fak- 
turiranih storitev v predhod- 
nem letu. 

Rok 30 dni je določen tudi za 
poravnavo dolgov v primeru 
prenehanja veljavnosti pogod- 
be. OZD, ki opravljajo storitve 
v prometu in ptt prometu pla- 
čujejo storitve in sprejemajo 
plačila na podlagi mednarod- 
nih konvencij in ustreznih po- 
godb. O vseh teh zadevah so 
naštete organizacije dolžne 
pošiljati poročila narodni ban- 
ki republike oziroma pokraji- 
ne, ki nato o tem obveščajo 
Narodno banko Jugoslavije. 

Ker so v takšnih primerih 
možne razlike v vrednosti na- 
stale zaradi prevoznih rizikov, 
bonifikacije in podobno je 
opravičevanje obvezno z do- 
kumentacijo o kateri odloča 
organ upravljanja OZD. Način 
in postopek opravičevanja teh 
razlik predpisuje zvezni sekre- 
tar za finance v sporazumu z 
zveznim sekretarjem za zuna- 
njo trgovino. 

Predpise za plačevanje in 
sprejemanje plačil v maloob- 
mejnem in v sosednem čez- 
morskem prometu ter medse- 
bojnih sejemskih kompenza-. 
cijskih pogodb sprejme ZIS, ki 
obenem predpiše način plače- 
vanja in sprejemanja plačil za 
OZD, ki se ukvarjajo s posli 
posredovanja v zunanjetrgo- 
vinskem prometu. 

SREDSTVA TUJIH 
OSEB 

V posebnih določbah je ure- 
jeno, da »tuje osebe smejo di- 
narje in devize deponirati na 
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vpogled z odpovednim rokom 
ali vezano samo pri pooblašče- 
nih bankah« in da NBJ lahko 
določi pogoje s katerimi se 
smejo sredstva tujih oseb 
sprejemati v depozit (53. člen). 
V skladu s tem zakonom tuje 
osebe lahko pridobivajo dinar- 
ske terjatve na račun pri poo- 
blaščeni banki tudi z nakupom 
dinarjev za devize, s prodajo 
blaga in storitev, ki jih sme do- 
mača oseba uvažati in plače- 
vati in s prenosom z računa 
druge tuje osebe, ki ima za- 
konsko pridobljena sredstva. 
Tako pridobljena dinarska 
sredstva lahko tuje osebe upo- 
rabljajo za plačevanje v Jugo- 
slaviji, za transfer v tujino in za 
prenos na drugo tujo osebo. 
Lahko jih uporabijo tudi za 
kredite organizacijam združe- 
nega dela in drugim družbe- 
nim pravnim osebam v skladu 
z zakonom o kreditnih odnosih 
s tujino. 

Če naša OZD dobi dinarje s 
prodajo blaga in storitev tuji 
osebi in če se lahko uporabijo 
v transferu se obravnavajo 
enako, kot da gre za plačilo v 
devizah. Za vse druge, razen 
naštetih poslov, imajo lahko 
tuje osebe dinarske terjatve na 
računu pri pooblaščeni banki 
in jih lahko uporabijo za dolo- 
čena plačila v Jugoslaviji in za 
druge posle. Nadzor vseh teh 
poslov opravlja NBJ. 

In končno, striktno je pred- 
pisano, da se cene storitev, ki 
jih tujim osebam v Jugoslaviji 
in domačim osebam v tujini 
smejo izkazovati v tuji valuti, 
plačila zanje pa sprejemati iz- 
ključno v dinarjih (58. člen), da 
pa Zvezni izvršni svet predpiše 
za katere storitve se smejo ce- 
ne izkazovati v tuji valuti. 

VLOGA BANK 
Določena vloga v deviznem 

poslovanju je dana bankam. 
Za opravljanje poslov plačilne- 
ga prometa in kreditnih poslov 
s tujino, za devizno-valutne in 
menjalniške posle v Jugoslaviji 
morajo le-te izpolnjevati pogo- 
je, ki jih predpiše Zvezni izvrš- 
ni svet. Toda po obrazložitvi je 
v osnutku zakona dopuščena 
možnost, da se tak predpis 
lahko sprejme v soglasju s pri- 
stojnimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi, če je to med 
usklajevanjem stališč ocenje- 
no za potrebno. 

Predvideno je, da Narodna 
banka Jugoslavije daje ban- 
kam pooblastila za opravljanje 
poslov plačilnega prometa in 
kreditnih poslov s tujino, na- 
rodne banke republik in pokra- 
jin pa za opravljanje devizno- 
valutnih poslov v državi. Po- 
dobno pooblastilo se sme dati 
tudi poštni hranilnici v mejah 

njenega poslovanja, določene- 
ga v zveznem zakonu. Banke, 
pooblaščene za posle v tujini, 
se vpisujejo v poseben register 
pri Narodni banki Jugoslavije. 

S temi določbami je urejen 
samo del pravic in obveznosti 
pooblaščenih bank za devizno 
poslovanje. Njihova vloga je 
prav tako vsebovana že v 
prejšnjih določbah o deviznem 
trgu, o plačilnem prometu s tu- 
jino in o deviznih rezervah. 

Pooblaščene banke so sku- 
paj z NBJ enoten mehanizem, 
ki zagotavlja nemoten obtok 
deviz, katerega namen je red- 
no izpolnjevanje vseh plačilnih 
nalogov na območju vse drža- 
ve v okviru legitimnega pov- 
praševanja. Zakon izključuje 
devizno poslovanje v državi iz- 
ven enotnega in organizirane- 
ga deviznega trga. 

Sicer pa je posebej poudar- 
jeno, da se »devize na računih 
bank, pooblaščenih za posle s 
tujino, v tujini uporabljajo za 
plačevanj v tujini v skladu s 
tem zakonom«. Narodna ban- 
ka Jugoslavije lahko predpiše 
najmanjši ali najvišji znesek 
deviz, ki ga smejo imeti te ban- 
ke na računih v tujini. 

Pooblaščena banka sme tu- 
jim osebam na njihovo zahtevo 
konvertirati devize na deviz- 
nem računu za plačevanje v 
tujini. Če to zahtevajo izjemne 
okoliščine sme Narodna banka 
Jugoslavije začasno omejiti 
konverzijo deviz. Določi tudi 
pogoje pod katerimi smejo po- 
oblaščene banke deponirati 
sredstva na računih v tujini za 
nedoločen čas z odpovednim 
rokom ter jih vezati za določen 
čas. 

Osnutek zakona daje tudi 
pravico, da se lahko predpiše, 
pri katerih tujih bankah smejo 
imeti pooblaščene banke de- 
vizne račune, da pa morajo o 
prometu in stanju na teh raču- 
nih pošiljati poročila. Obenem 
morajo pooblaščene banke 
določiti letne, polletne, trime- 
sečne in mesečne načrte prili- 
va in odliva deviz, ki jih pošilja- 
jo NBJ in da o celotnem poslo- 
vanju zagotovijo njihovo ures- 
ničevanje. 

ODGOVORNOSTZA 
DEVIZNE REZERVE 

V poglavju o deviznih rezer- 
vah je poudarjeno, da so le-te 
namenjene za ohranjanje de- 
vizne likvidnosti države in za 
intervencije na enotnem deviz- 
nem trgu. 

Politika deviznih rezerv zaje- 
ma določanje obsega in struk- 
ture, vire in način njihovega 
oblikovanja in uporabljanja, 
Skupščina SFRJ pa določi naj- 
manjši znesek stalnih deviznih 

rezerv in tekoče rezerve za 
vsako leto v skladu s predvide- 
nim obsegom plačevanja v 
projekciji plačilne bilance Ju- 
goslavije. Na podlagi te politi- 
ke NBJ in pooblaščene banke 
ravnajo z deviznimi rezervami, 
ZIS pa na predlog NBJ odloča 
o uporabi stalnih deviznih re- 
zerv. O vsem tem NBJ poroča 
ZIS in Skupščini SFRJ. 

Po tem zakonu je NBJ poo- 
blaščena, da kupuje devize za 
devizne rezerve na deviznem 
trgu v tujini. Prav tako je poo- 
blaščena, da se sme zadolže- 
vati v tujini zaradi ohranjanja 
likvidnosti Jugoslavije na na- 
čin, ki je določen v zveznem 
zakonu. 

RAZPOLAGANJE 
Z DEVIZAMI 

Poseben del osnutka zakona 
je poglavje o razpolaganju z 
devizami, ki jih imajo občani in 
civilne pravne osebe. Čeprav 
so rešitve v normativnem smi- 
slu precej spremenjene v pri- 
merjavi z določbami veljavne- 
ga zakona je v osnutku zakona 
ostalo osnovno načelo, da 
smejo imeti občani in civilno 
pravne osebe devize na deviz- 
nem računu ali na devizni hra- 
nilni vlogi pri pooblaščenih 
bankah in da jih lahko uporab- 
ljajo za plačevanje uvoza blaga 
in druga plačila v tujini. Tudi 
tuje civilne osebe smejo imeti 
devize pod istimi pogoji, na 
vložena sredstva pa banke pla- 
čajo ustrezne obresti v dinar- 
jih. Kadar pa gre za devizne 
vloge jugoslovanskih državlja- 
nov na začasnem delu v tujini 
in to samo med bivanjem v tuji- 
ni, se obresti plačajo v devi- 
zah, na njihovo zahtevo pa tudi 
v dinarjih. 

Banke so obenem pooblaš- 
čene za prodajo deviz za zado- 
voljevanje potreb občanov na 
področju zdravstvenega var- 
stva, izobraževanja, za potne 
in selitvene stroške v tujini in 
podobno. Prav tako ZIS pred- 
piše pogoje pod katerimi sme- 
jo občani z dinarji kupovati bo- 
ne za plačevanje bencina v tu- 
jini, storitve, ki jih v mednarod- 
nem potniškem prometu 
opravljajo tuje osebe kot tudi 
stroške domačim turističnim 
agencijam. 

ODNAŠANJE IN 
PRINAŠANJE DEVIZ 

V primerjavi z veljavnim za- 
konom so tudi v tem delu osta- 
le skoraj nespremenjene do- 
ločbe o odnašanju in prinaša- 
nju dinarjev, deviz in vrednost- 
nih papirjev. V zvezi s tem je 
najprej poudarjeno, da dinar- 
ske zneske in apoene, ki se 

smejo odnašati iz Jugoslavije 
in prinašanje vanjo v potni- 
škem prometu s tujino predpi- 
še Narodna banka Jugoslavije. 
Le-ta predpiše pogoje za od- 
našanje dinarjev iz Jugoslavije 
in vrednostnic ter efektivnega 
tujega dei.arja in vrednostnic 
prek poštnih in drugih pošiljk. 

V načelu je prinašanje deviz 
v Jugoslavijo prosto. Občani 
smejo odnašati v tujino samo 
devize, ki jih dvignejo z deviz- 
nih računov in deviznih hranil- 
nih vlog ali kupijo pri pooblaš- 
čeni banki. Tujci in jugoslo- 
vanski državljani na začasnem 
delu v tujini smejo pri odhodu 

, iz Jugoslavije odnesti s seboj 
devize, s katerimi prosto raz- 
polagajo v Jugoslaviji. Dinarje, 
ki jih imajo v Jugoslaviji in ki 
izvirajo iz deviz, ki so jih pro- 
dali pooblaščeni banki ali me- 
njalnici, smejo odnesti, toda 
samo v apoenih in zneskih, ki 
so dovoljeni. Ta sredstva je 
mogoče uporabiti za nakup 
iste vrste deviz za transfer s 
tujino. V zvezi s tem je podrob- 
no urejeno razpolaganje s tuji- 
mi hranilnimi knjižicami in kre- 
ditnimi karticami oziroma 
ustreznimi, vrednostnimi pa- 
pirji. 

Samo državljani na začas- 
nem delu v tujini in med delom 
v diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih ter izseljenci, 
ki so se vrnili v domovino ima- 
jo lahko tekoče in druge raču- 
ne v tujini. Predpisano je pod 
kakšnimi pogoji je mogoče 
imeti hranilne knjižice in dru- 
go. Toda domače hranilne 
knjižice, ki se glasijo na dinar- 
je, ne glasijo pa se na ime, se 
smejo odnašati le z dovolje- 
njem. Prav tako je mogoče do- 
mače vrednostne papirje, ki se 
glasijo na devize ali dinarje 
prosto odnašati ali prinašati v 
Jugoslavijo. Nato je urejeno 
pod katerimi pogoji se ražpo- 
laga s sredstvi iz naslova dedo- 
vanja ali druge lastnine. Na 
koncu je dodano, da je vred- 
nostnice dovoljeno prodajati 
pooblaščenim bankam, med- 
tem ko čekov, trasiranih v Ju- 
goslaviji na tuje osebe, ni do- 
voljeno prodajati v Jugoslaviji 
niti jih ni mogoče indosirati in 
honorirati. & 
PROMET ZLATA 

Z določbami o prometu zlata 
je določeno (85. člen), da ga v 
nepredelani in kovani obliki 
lahko izvozi v tujino samo Na- 
rodna banka Jugoslavije, pro- 
izvajalci pa samo v kovani obli- 
ki, kot tudi pooblaščene banke 
za posle v tujini. Poleg tega so 
podrobneje urejeni tudi pogoji 
pod katerimi smejo proizvajal- 
ci zlata prodajati nepredelano 
zlato, kot tudi pogoji za talje- 
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nje zlata in predelavo zlata v 
palicah. Posebej je prepoveda- 
no taliti kovano zlato in so 
predvideni pogoji za zamenja- 
vo zlatih predmetov, s tem da 
so banke pooblaščene, da 
smejo kupovati kovano zlato 
od domačih in tujih oseb po 
ceni na svetovnem trgu. O 
vsem tem morajo proizvajalci 
voditi evidenco, ki natančno 
razmejuje kaj je zlato, kaj zlati 
predmeti, lomljeno zlato, zlate 
palice in kovano zlato. Zvezni 
izvršni svet lahko omeji ali pre- 
pove izvoz in odnašanje zlata v 
tujino oziroma omeji promet 
zlata v državi. 

PLAČILNI PROMET IN 
REŽIM PLAČEVANJA 

Osnutek zakona vsebuje tu- 
di posebne določbe o plačil- 
nem prometu s tujino. Z njimi 
so določene pravice za plače- 
vanje v tujini in to z blagovnim 
režimom in režimom plačeva- 
nja, ki sta med seboj odvisna 
in sestavljata enoten sistem. 
Tako se po rešitvi v 94. členu 
osnutka zakona obseg plače- 
vanja v tujini določi z oblikami 
uvoza. To so: prost uvoz (LB), 
pogojno prost uvoz (LBO), 
kontingent (K) in dovoljenje 
(D). Za plačevanje surovin in 
reprodukcijskega materiala, ki 
so na režimu pogojno proste- 
ga uvoza (LBO) in za nebla- 
govno plačevanje za potrebe 
reprodukcije se določijo druž- 
beno priznane reprodukcijske 
potrebe. Pri določanju pravice 
do uvoza v skladu z zakonom o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino imajo prednost organiza- 
cije združenega dela, ki ustvar- 
jajo večji izvoz in devizni priiiv 
od uvoza in se povezujejo in 
uresničujejo skupne razvojne 
programe za skupen izvoz za 
medsebojne dobave. 

V Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije organizacije združe- 
nega dela med seboj razpore- 
jajo pravice do uvoza na pod- 
lagi kontingentov in smejo 
sporazumno razporejati druž- 
beno, priznane reprodukcijske 
potrebe v skladu s tem za- 
konom. 

Celoten obseg plačevanja v 
tujini določen s projekcijo pla- 
čilne bilance Jugoslavije, se 
uresničuje v skladu z uresniče- 
vanjem plačilne bilance Jugo- 
slavije. 

S tem v zvezi se izplačila v 
devizah iz ustvarjenega poslo- 
vanja s tujino izplačujejo v di- 
narski protivrednosti po veljav- 
nem dnevnem tečaju na dan 
obračuna v dveh dneh, ta sred- 
stva pa se prenesejo na žiro 
račun OZD. Izjemoma se lahko 
plačilo v devizah odobri iz na- 
slova izvajanja investicijskih 

del v tujini, ne pa za dobiček 
tega poslovanja, nato za po- 
sredovanje v zunanjetrgovin- 
skem prometu, agencijske po- 
sle in za prodajo tujega blaga s 
konsignacijskega skladišča. 
Pri tem se provizije ne odobra- 
vajo deviznemu računu OZD. 
Pooblaščena banka sme odo- 
briti v dobro deviznega računa 
omenjene posle, če je sklenila 
pogodbo z OZD. 

OBLIKOVANJE 
TEČAJA DINARJA 

Tečaj dinarja se oblikuje v 
skladu s ponudbo in povpraše- 
vanjem deviz ter z ekonomsko 
politiko države s katero se za- 
gotavlja ohranjanje dosežene 
ravni mednarodne konkurenč- 
nosti izvoza in kvantitativno 
prilagajanje tečaja dinarja v 
skladu z izvoznimi cilji in pla- 
čilnobilančnimi gibanji. Iz vseh 
teh razlogov Narodna banka 
Jugoslavije intervenira na de- 
viznem trgu z devizami tekočih 
deviznih rezerv, da bi zagotovi- 
la raven teh rezerv v skladu s 
projekcijo plačilne bilance. 

Prav tako je predpisano, da 
pooblaščena banka lahko v ro- 
ku zapadlosti poravna zapadle 
obveznosti kake banke poo- 
blaščene za posle s tujino tudi 
če ne more uporabiti bančnih 
kreditnih linij. Tako ostale po- 
oblaščene banke ob udeležbi 
NBJ na deviznem trgu zago- 
tavljajo poravnavo zapadlih 
obveznosti. Toda NBJ lahko 
vsaki banki blokira tekoče pla- 
čevanje do tujine, razen obvez- 
nosti iz naslova zunanjih kredi- 
tov, dokler banka na enotnem 
deviznem trgu ne proda deviz, 
ki jih je uporabila. 

Obseg plačevanja vseh ob- 
veznosti se določi s projekcijo 
plačilne bilance za vsako leto, 
zapadle obveznosti iz naslova 
zunanjih kreditov za uvoz bla- 
ga in storitev ter druga nebla- 
govna plačila plačajo OZD in 
drugi uporabniki pooblaščeni 
banki tako, da izdajo banki na- 
log za plačilo v ustrezni dinar- 
ski protivrednosti. 

Zaradi tega se blago in stori- 
tve, katerih uvoz je prost (LB) 
plačuje prosto. Toda uvoz bla- 
ga in storitev, ki je pogojno 
prost (LBO), se plačuje v me- 
jah določenega obsega plače- 
vanja v tujini. Blago, ki je pred- 
pisano, da se uvaža na podlagi 
kontingenta (K) in dovoljenja 
(D) se plača do določene pravi- 
ce v dovoljenju. 

In končno osnutek zakona 
predpisuje, da družbeno priz- 
nane reprodukcijske potrebe 
obsegajo plačevanje uvoza su- 
rovin, reprodukcijskega mate- 
riala in neblagovna plačila, ki 
so nujna za tekočo reproduk- 

cijo organizacij združenega 
dela v okviru pogojno proste- 
ga uvoza (LBO). Te organizaci- 
je opravljajo plačevanje v tujini 
samo za lastne potrebe. 

V posebnih določbah je do- 
ločeno kako se izračunavajo 
družbeno priznane reproduk- 
cijske potrebe. Le-te se lahko 
sorazmerno zmanjšujejo in po- 
večujejo, odvisno od izvoza in 
uvoza in neblagovnega deviz- 
nega priliva in odliva v tem le- 
tu, odvisne pa so tudi od raz- 
poreditve blaga in storitev na 
posebne oblike uvoza. Na zah- 
tevo organizacij združenega 
dela se smejo te potrebe v do- 
ločenih primerih povečevati, 
če je izvoz teh organizacij večji 
od uvoza, sorazmerno pa se 
lahko priznajo tistim OZD kate- 
rih uvoz je večji od izvoza ozi- 
roma tistim, ki jim je prepove- 
dan izvoz. Te potrebe se lahko 
priznajo tudi OZD, ki ne izvaža- 
jo, toda v tem primeru je lahko 
povečanje samo sorazmerno s 
povečanjem skupnega izvoza 
v tekočem letu. Odstotke dolo- 
ča ZIS na podlagi ustvarjenega 
izvoza v prvih petih mesecih 
tekočega leta, izračunava pa 
jih pooblaščena banka. 

RAZPOREJANJE 
DRUŽBENO 
PRIZNANIH POTREB 

Organizacije združenega de- 
la smejo v Gospodarski zborni- 
ci Jugoslavije sporazumno 
razporejati te potrebe, poo- 
blaščene banke pa so dolžne, 
da opravljajo njihove naloge. 
Sicer se obračuni določajo za 
vse leto, lahko pa se določijo 
tudi trimesečno, odvisno od 
sklenjenih poslov. Za vse te 
obračune prevzema odgovor- 
nost prav tako pooblaščena 
banka. Zaradi tega vodi evi- 
denco o izvozu in uvozu ter o 
vseh plačilih OZD. Poleg tega 
se s projekcijo plačilne bilance 
Jugoslavije določi obseg pla- 
čevanja blaga za široko pora- 
bo, ki se praviloma uvaža z lici- 
tacijo, le ZIS pa lahko določi 
kdaj se sme posamezno blago 
uvoziti brez licitacije. 

Zvezni izvršni svet lahko 
predpiše za posamezne vrste 
storitev, ki jih tuje osebe 
opravljajo za domače osebe, 
pogoje za njihovo uporabo. S 
projekcijo plačilne bilance Ju- 
goslavije določi Skupščina 
SFRJ obseg plačevanja za po- 
trebe federacije, za potrebe re- 
publik in pokrajin, kot tudi za 
izvrševanje nalog na različnih 
področjih in institucijah. 

Vsa omenjena načela plače- 
vanja se uporabljajo pri uvozu 
blaga v maloobmejnem in so- 
sednem čezmorskem prometu 
in po mednarodnih sejemskih 

kompenzacijskih pogodbah, 
nato v poslovanju zavarovalnih 
skupnosti in drugih. Storitve 
oplemenitenja blaga tujim ose- 
bam se smejo zaračunati v bla- 
gu, blago, ki se uvaža na pod- 
lagi dolgoročne proizvodne 
kooperacije s tujino, se plača 
prosto do zneska, dobljenega 
od izvoza blaga iz te koopera- 
cije. 

Poleg tega se tudi transfer 
sredstev v tujino opravlja na 
način in pod pogoji iz pogod- 
be o skupnem vlaganju. Trans- 
fer vloženih sredstev se prav 
tako opravlja prosto če je to v 
dogovoru predvideno. Organi- 
zacije, ki vlagajo sredstva zara- 
di opravljanja gospodarskih 
dejavnosti v tujini oziroma za- 
radi povečanja vloge plačujejo 
samo v okviru predvidenega 
obsega kreditiranja določene- 
ga v projekciji plačilne bilnce 
Jugoslavije. Podobni pogoji so 
predvideni tudi za OZD, ki se 
ukvarjajo z raziskovanjem, iz- 
koriščanjem, obnavljanjem in 
vzdrževanjem rezerv rudnega 
in drugega mineralnega boga- 
stva v tujini. Stroški službenih 
potovanj v tujino, reklame, 
predstavništev, strokovnega 
izpopolnjevanja delavcev v tu- 
jini, pristojbine in davščine ter 
drugo se plačujejo v okviru do- 
ločenih družbenih priznanih 
reprodukcijskih potreb in pod 
pogoji, ki jih predpiše ZIS. Če 
so izvoz blaga in storitev ter 
povečanje deviznega priliva 
nad obsegom, ZIS omogoči 
povečanje uvoza posamezne- 
ga blaga v nasprotnem prime- 
ru pa bo predpisal ukrepe za 
zmanjšanje pravic do uvoza. 
Pri uporabi teh ukrepov je ZIS 
dolžan, da preuči politiko teča- 
ja dinarja in druge ukrepe za 
spodbujanje izvoza, vštevši tu- 
di izvzetja omejitve uvoza za 
tiste, ki več izvažajo. Podobno 
temu lahko NBJ omeji poo- 
blaščeni banki plačevanje do 
tujine če se njeni načrti ne 
uresničujejo. 

Devizni nadzor 
Nekatere novosti v primerja- 

vi z veljavnim zakonom so vne- 
šene tudi v določbe o deviz- 
nem nadzoru. Kot do zdaj so 
pod deviznim nadzorom deviz- 
no in zunanjetrgovinsko po- 
slovanje ter kreditni odnosi s 
tujino. Z deviznim nadzorom 
se ugotavlja, če so izpolnjeni 
predpisani pogoji za sklenitev 
in pogoji za sklepanje pogodb 
o prometu blaga in storitev s 
tujino, nato pogoji za opravlja- 
nje gospodarskih dejavnosti 
oziroma za izvajanje investicij- 
skih del v tujini. Nato za daja- 
nje garancij, supergarancij in 
drugih oblik poroštva za vzpo- 
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stavitev kreditnih odnosov s 
tujino. Prav tako se preverja 
zakonitost plačevanja z devi- 
zami in dinarji in način upo- 
rabljanja deviz, pravilno izra- 
čunavanje družbeno priznane 
reprodukcijskih potreb, izvrše- 
vanje predpisanih obveznosti 
bank, hrambo deviz na računih 
v tujini in plačevanje prek kon- 
tokorentnih računov. 

Na koncu se nadzira ali ob- 
čani in civilne pravne osebe 
zakonito pridobivajo devize in 
razpolagajo z njimi, odnašanje 
in prinašanje deviz iz države ali 
vanjo in ali je promet z zlatom 
zakonit, kot tudi izvrševanje 
predpisov o prodaji blaga za 
tujo valuto v konsignacijskih 
skladiščih in drugih dovoljenih 
oblikah prodaje blaga. Devizni 
nadzor opravljajo Zvezni de- 
vizni inšpektorat, Narodna 
banka Jugoslavije in narodne 
banke republik in pokrajin, do- 
ločene posle devizne kontrole 
pa opravljajo SDK in carinski 
organi, ki morajo med seboj 
sodelovati. 

Narodna banka Jugoslavije, 
narodne banke republik in po- 
krajin nadzorujejo devizno po- 
slovanje bank, ki so zadolžene 
za devizno-valutne posle v dr- 
žavi, jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko so- 
delovanje, poštne hranilnice in 

menjalnice, razen zadev za ka- 
tere so pristojni drugi organi. 
NBJ prav tako nadzoruje po- 
slovanje za potrebe JLA in 
ljudske obrambe, ki jih oprav- 
lja Zvezna direkcija za promet 
in rezerve proizvodov s poseb- 
nim namenom. Prav tako za- 
gotavlja tudi enotno uporabo 
predpisov in enotno ravnanje 
pri deviznem nadzoru, ki ga 
opravljajo narodne banke re- 
publik in pokrajin. 

Če banke ugotovijo nezako- 
nitost ali nepravilnost pri delu 
organizacije iz svoje pristojno- 
sti izdajo odločbe o sprejema- 
nju ukrepov, ki so predpisani v 
zakonu. 

Pristojnost Zveznega deviz- 
nega inšpektorata za nadzor 
se razširja na organizacije 
združenega dela, na vse oblike 
zunanjetrgovinskega poslova- 
nja in kreditnih odnosov s tuji- 
no, na opravljanje gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, na 
družbenopolitične skupnosti, 
njihove organe in organizacije 
ter družbenopolitične in druge 
družbene organizacije, sklade 
in druge pravne in fizične ose- 
be. Ta nadzor opravljajo in- 
špektorji in glavni devizni in- 
špektor. 

Če v kateri od omenjenih or- 
ganizacij in inštitucij inšpektor 

ugotovi nepravilnosti, izda od- 
ločbo zoper katero je dopust- 
na pritožba Zveznemu sekreta- 
riatu za finance. 

Če pa je podan utemeljen 
sum, da gre za kaznivo deja- 
nje, gospodarski prestopek ali 
prekršek inšpektor vloži ovad- 
bo pristojnemu organu, če 
omenjena organizacija ne 
upošteva dobrih poslovnih 
običajev in poslovno moralo, 
inšpektor obvesti Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije, da 
začne postopek pred častnim 
sodiščem. 

Prav tako mora inšpektor iz- 
dati odločbo s katero začasno 
zaseže predmete, ki so pred- 
met kaznivega dejanja, njego- 
do odločbo pa so pooblaščene 
banke in SDK dolžne da izvrši- 
jo brez odlašanja. 
Novost v tem zakonskem aktu 

predstavlja to, da bi dokumen- 
tarni nadzor domačih organi- 
zacij v bodoče, namesto na- 
rodnih bank republik in pokra- 
jin, opravljale pooblaščene 
banke, da se to delo racionali- 
zira. 

Zaradi tega je zdaj točneje 
definirano kaj je predmet do- 
kumentarne kontrole, ki mora 
biti sestavni del poslovanja po- 
oblaščenih bank. V tej zvezi so 
podrobneje definirani tudi 

predmeti nadzora SDK zaradi 
razmejevanja pooblastil v teh 
poslih. 

V zvezi s postopkom izdaja- 
nje odločb in odločanja je ves 
postopek poenostavljen s tem, 
da se uporabljajo določbe za- 
kona o splošnem upravnem 
postopku, natančneje pa je 
urejeno tudi vprašanje postop- 
ka izvrševanja odločb. 

V to zakonsko besedilo niso 
vnešene kazenske določbe. 
Predlagatelj je sporočil, da jih 
bo poslal delegatom pozneje. 

Na koncu je v prehodnih in 
končnih določbah določeno, 
da se vse devize, razen tistih 

■organizacij, ki smejo imeti še 
naprej devizne račune, dne 31 
decembra 1985 spremenijo v 
dinarje, po tečaju, ki velja tisti 
dan. 

Ker z uporabo določb tega 
zakona praktično preneha 
funkcija Interesne skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske 
odose s tujino, bo le-ta z ve- 
ljavnostjo tega zakona prene- 
hala z delom. 

V posebni določbi je defini- 
rano kako bodo določene 
družbeno priznane reproduk- 
cijske potrebe za leto 1986 in 
za dan ko se zakon začne upo- 
rabljati je predložen 1. januar 
1986. 

Večja odgovornost in obveznosti 

poslovnih bank pri kreditnih odnosih s 

tujino ,  

• Finančni krediti se lahko najamejo samo za vzdrževanje zunanje likvidnosti 
države in za programe sprejete z družbenim planom Jugoslavije, izjemoma pa se 
lahko najamejo za izvajanje investicijskih del v tujini, vlaganja v tujini in 
kreditiranja v tujini 
• Poslovne banke so odgovorne tako za določitev sposobnosti delovnih 
organizacij za vračanje kreditov, kot tudi za striktno zadolževanje v okviru 
kreditno-garancijskega potenciala banke 
• Da bi lahko zasnovala kreditne odnose mora organizacija združenega dela 
redno izpolnjevati dospele obveznosti do tujih kreditov, kot tudi druge obveznosti 
sprejete v odnosih s tujino 
• Pooblaščena banka lahko izda nalog Službi družbenega knjigovodstva, da 
blokira žiro račun organizacije združenega dela če ni v roku poravnala nastale 
obveznosti 
• V prehodnih določbah je predpisan način odplačila obveznosti kreditov, ki se 
refinancirajo 

Izhajajoč iz temeljnih načel stabilizacije, ki jih vsebujejo odnosi s tujino, je Zvezni izvrš- na o kreditnih odnosih s tujino 
zadolževanja v tujini iz dolgo- tudi sedanji zakonski akti, s ni svet pripravil in poslal (AS 542). . 
ročnega programa ekonomske katerimi se urejajo ekonomski Skupščini SFRJ osnutek zako- Upoštevajoč novi osnutek 
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zakona o deviznem poslova- 
nju, ki predvideva, da je dinar 
edino plačilno sredstvo v drža- 
vi, da so devize samo v funkciji 
plačil do tujine ter da se kupu- 
jejo in prodajajo na enotnem 
jugoslovanskem trgu, je pred- 
lagatelj tudi te temeljne opre- 
delitve vgradil v osnutek zako- 
na o kreditnih odnosih s tuji- 
no, obravnava katerega je v 
pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Obenem so bile opravljene 
dopolnitve in točnejše formu- 
lacije obstoječih določb zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino v de- 
lu, ki se nanaša na kreditne 
odnose. Prav tako so vgrajene 
tudi prehodne in končne do- 
ločbe s katerimi se urejajo kre- 
ditni odnosi, ki so zasnovani 
na do zdaj veljavnih zakonih s 
tega področja. 

VRSTE KREDITNIH 
ODNOSOV IN 
KREDITOV 

V splošnih določbah osnu- 
tek zakona določa obseg, na- 
men, način, pogoje in subjekte 
zadolževanja v tujini in odo- 
bravanje kreditov tujini. Ko je 
govor o vrstah kreditnih odno- 
sov s tujino je osnutek zakona 
dopolnjen, da se smejo kupo- 
vati vrednostni papirji, iz na- 
slova katerih imajo domače 
osebe obveznosti plačevanja. 
S to dopolnitvijo, kot je po- 
udarjeno v obrazložitvi, je 
omogočeno subjektom, da lik- 
vidirajo kredit z odkupom ju- 
goslovanskih vrednostnih pa- 
pirjev. 

S komercialnim kreditom sta 
mišljena izvoz in uvoz blaga 
ter storitev na kredit, razen 
blaga in storitev, za katerih 
plačilo je med tujimi kupci ozi- 
roma prodajalci in domačimi 
organizacijami združenega de- 
la dogovorjen rok 60 dni. 

S komercialnim kreditom ni 
mišljeno plačilo v gotovini, za 
katerega je z dovoljenjem pri- 
stojnega organa, v skladu z za- 
konom o deviznem poslova- 
nju, podaljšan rok za vnos de- 
viz oziroma plačila do tujine. Z 
blagovnim kreditom je mišljen 
kredit, ki ga kreditor odobri 
posojilojemalcu za financira- 
nje nakupu blaga in plačeva- 
nje storitev, pri čemer je s kre- 
ditno pogodbo določen na- 
men uporabe teh sredstev. 

Pod blagovnim kreditom je 
mišljen tudi finančni kredit, iz 
katerega se plačajo reproduk- 
cijski materiali, oprema in dru- 
go blago v tujini. S finančnim 
kreditom je mišljen kredit, pri 
katerem kreditor odobri poso- 
jilojemalcu kredit, za katerega 
s kreditno pogodbo ni določen 
namen uporabe sredstev. 

Z bančno kreditno linijo je 
mišljen kratkoročni kredit z 
odplačilnim rokom do 12 me- 
secev, ki ga banka, pooblašče- 
na za posle s tujino, črpa pri 
tuji banki oziroma ki ga tuja 
banka črpa pri domači banki, 
pooblaščeni za posle plačilne- 
ga prometa s tujino in oprav- 
ljanje kreditnih poslov s tujino 
(v nadaljnjem besedilu: poo- 
blaščena banka). (3. člen). 

NAJEMANJE 
FINANČNIH KREDITOV 

Obseg zadolževanja v tujini 
in obseg kreditiranja tujini je 
določen v družbenem planu 
Jugoslavije v odvisnosti od 
stopnje zadolženosti subjek- 
tov in države v celoti. Pri tem 
se še naprej s projekcijo plačil- 
ne bilance Jugoslavije vsako 
leto določi obseg in namen 
kreditov, ki se najamejo v tujini 
in dajejo tujini. 

Finančni krediti se smejo na- 
jemati samo za ohranjanje lik- 
vidnosti države in za financira- 
nje programov, določenih v 
družbenem planu Jugoslavije. 
Te kredite smejo izjemoma na- 
jemati organizacije združene- 
ga dela in druge družbene 
pravne osebe za izvajanje inve- 
sticijskih del v tujini, vlaganja v 
tujini in kreditiranje tujine. 

Če se proporci plačilne bi- 
lance ne uresničujejo je s tem 
zakonom pooblaščen Zvezni 
izvršni svet, da sprejme ukrepe 
s katerimi se omeji najemanje 
kreditov v tujini in to z omeje- 
vanjem pravic do sklenjenih 
kreditov v tujini, z uvedbo de- 
pozita v dinarjih in devizah, dr- 
žanjem neizkoriščenega dela 
kredita v devizah in drugo. 
Prav tako lahko predpiše, da 
pooblaščene banke prenesejo 
del tekočega deviznega priliva 
na račun Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini v višini zneska, s 
katerimi se zagotovi plačeva- 
nje obveznosti iz naslova anu- 
itet v tekočem letu. 

VEČJA 
ODGOVORNOST BANK 

»Organizacije združenega 
dela in druge družbene pravne 
osebe se smejo zadolževati v 
tujini, če pooblaščena banka 
ugotovi, da so sposobne v ro- 
kih zapadlosti kreditov redno 
izpolnjevati obveznosti in da je 
njihova zadolžitev v mejah kre- 
ditno-garancijskega potenci- 
ala pooblaščene banke, ki daje 
garancijo. 

Kreditno-garancijski poten- 
cial iz prvega odstavka tega 
člena določi Zvezni izvršni svet 
s posebnim aktom do konca 
leta za vsako naslednje leto.« 
(8. člen). 

VSOSOSOSOOOOOOCOCOOOOOOOCOOOCCOOCOOCOOOOOC' 

OSNUTEK ZAKONA O KREDITNIH ODNOSIH S 
TUJINO - AS 542 

ftoSOSOBOOOOOOOOOOSCOOSCOOOCCCOOBOOSOOOOCOS 

S to določbo, je poudarjeno 
v obrazložitvi osnutka zakona, 
je predvidena večja odgovor- 
nost pooblaščenih bank za po- 
sle s tujino, in sicer tako glede 
ugotavljanja sposobnosti de- 
lovnih organizacij za vračanje 
kreditov, kot tudi glede strikt- 
nega zadolževanja v mejah 
kreditno-garancijskega poten- 
ciala pooblaščene banke. Kre- 
ditno-garancijski potencial po- 
blaščenih bank bo trajno dolo- 
čen, ko bo spremenjen zakon 
o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema. 

Prav tako je določena pravi- 
ca organizacij združenega de- 
la in pooblaščenih bank, da 
smejo dajati blagovne in fi- 
nančne kredite uporabnikom v 
tujini, da bi se pospešil izvoz 
blaga in storitev in organizirala 
prodajo blaga in storitev, ter 
finančne kredite s katerimi se 
pospešujejo ekonomski odno- 
si s tujino. 

Pooblaščene banke spora- 
zumno določajo posebne po- 
goje, pod katerimi najemajo 
kredite in jemljejo garancije, v 
primeru pa da se ne doseže 
sporazum določi Narodna 
banka Jugoslavije posebne 
pogoje. NBJ prav tako določi 
pogoje,' pod katerimi smejo 
pooblaščene banke iz zuna- 
njih kreditov na računih v tujini 
deponirati sredstva za določen 
čas z odpovednim rokom ter 
jih vezati za določen čas. 

V posebni določbi osnutka 
zakona so našteti subjekti, ki 
lahko vzpostavijo Rreditne od- 
nose s tujino: organizacije 
združenega dela, banke, poo- 
blaščene za posle plačilnega 
prometa s tujino, Jugoslovan- 
ska banka za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje in 
skupne finančne organizacije, 
Narodna banka Jugoslavije, 
družbenopolitične ' skupnosti 
in Zvezna direkcija za promet 
in rezerve proizvodov s poseb- 
nimi nameni. 

POGOJI 
ZADOLŽEVANJA OZD 
V TUJINI 

»Organizacije združenega 
dela smejo najemati in dajati 
komercialne, blagovne in fi- 
nančne kredite v tujini, prido- 
bivati sredstva z izdajanjem 
obveznic v tujini, refinancirati 
terjatve iz naslova kreditov, 
odobrenih tujini, ter jemati ga- 
rancije in jih dajati tujini, če za 
izpolnjevanje obveznosti iz na- 

slova teh kreditov zagotavijo 
dinarska sredstva ter druge 
pogoje in postopke, določene 
s tem zakonom«. (13. člen). 

Poleg urejanja te možnosti, 
ki je dana organizacijam zdru- 
ženega dela so v osnutku za- 
kona predpisani tudi pogoji, ki 
jih morajo izpolniti, če se ho- 
čejo zadolžiti v tujini oziroma, 
da se jim odobrijo zunanji kre- 
diti. Poleg splošnih so določe- 
ni tudi posebni pogoji za vzpo- 
stavitev kreditnih odnosov s 
tujino. Organizacija združene- 
ga dela mora predvsem redno 
izpolnjevati zapadle obvezno- 
sti iz naslova zunanjih kreditov 
ter druge obveznosti, prevzete 
v odnosih s tujino, da dosega 
proizvodnja in izvoz v skladu z 
obveznostmi, prevzetimi s 
predhodno zadolžitvijo v tujini, 
da je prosti del sredstev za fi- 
nanciranje investicij enak naj- 
manj letni obveznosti vračanja 
novega kredita, da dosega 
proizvodnjo v skladu s prevze- 
timi obveznostmi do drugih or- 
ganizacij združenega dela in 
da s tem kreditom zagotovi po- 
večanje ali prispeva k poveča- 
nju izvoza in neto deviznega 
priliva. 

Narodna banka Jugoslavije 
predpiše dokumentacijo o iz- 
polnjevanju splošnih in poseb- 
nih pogojev. 

Zaradi podpore organizaci- 
jam združenega dela, ki so 
ustanovljene po pogodbi o 
skupnem vlaganju so v osnut- 
ku zakona predvidene izjeme, 
tako da lahko najamejo kredit 
v tujini pod pogojem če ustvar- 
ja pozitiven neto devizni uči- 
nek. Garancijo za zadolžitev v 
tujini izda pooblaščena banka, 
ta garancija pa ni vključena v 
kreditno-garancijski potencial 
banke. 

Organizacija združenega de- 
la sme dajati garancije in dru- 
ge oblike poroštva iz naslova 
zunanjega kredita za drugo or- 
ganizacijo združenega dela če 
gre za OZD v ustanavljanju ozi- 
roma skupno gradnjo novega 
pogona pod pogojem, da so s 
samoupravnim sporazumom 
združile sredstva zaradi sploš- 
nih in skupnih interesov. 

Organizacija združenega de- 
la sme sredstva, pridobljena iz 
naslova finančnega kredita 
uporabiti za plačevanje v tujini 
v skladu z zakonom o deviz- 
nem poslovanju, za dajanje 
kreditov in za druga vlaganja v 
tujini, za odplačevanje prej čr- 
panih zunanjih kreditov in za 
refinanciranje terjatev v tujini. 
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KREDITNI POSLI 
POOBLAŠČENIH BANK 

Ko je govor o opravljanju 
kreditnih poslov v tujini prek 
bank pooblaščenih za posle 
plačilnega prometa je v osnut- 
ku zakona urejeno pod kakšni- 
mi pogoji lahko banke najame- 
jo in dajejo kredite v tujini, da- 
jejo garancije in druga jamstva 
kot tudi kakšne kreditne posle 
lahko opravljajo v svojem ime- 
nu in za svoj račun in katere na 
račun organizacij združenega 
dela in drugih družbenih prav- 
nih oseb. 

Pooblaščena banka lahko 
opravlja te posle če izpolnjuje 
pogoje kreditne sposobnosti, 
če je organ upravljanja organi- 
zacije združenega dela odločil, 
naj banka zanjo sklene kredit- 
ne posle, če je kreditni posel 
registriran v smislu tega zako- 
na, če upošteva posebne po- 
goje, ki jih sporazumno dolo- 
čajo pooblaščene banke in če 
redno izpolnjujejo zapadle ob- 
veznosti iz naslova zunanjih 
kreditov. 

Prav tako je urejena pravica, 
da sme pooblaščena banka v 
tujini najeti poseben dolgoro- 
čen oziroma srednjeročen bla- 
govni kredit tudi z okvirno po- 
godbo ali s pogodbo po kredit- 
ni liniji. Te kredite sme banka 
uporabljati samo za račun or- 
ganizacij združenega dela, to 
pa se ureja s pogodbo v vsa- 
kem primeru posebej. 

Predvidena je tudi možnost 
dajanja tujini posebnih dolgo- 
ročnih oziroma srednjeročnih 
blagovnih kreditov z okvirnimi 
pogodbami ali pogodbami po 
kreditni liniji za plasma naše 
opreme, izvoz ladijske opreme 
in drugo. Pogoje in vire za da- 
janje teh kreditov določi Zvez- 
ni izvršni svet na predlog Ju- 
goslovanske banke za medna- 
rodno ekonomnsko sodelo- 
vanje. 

Posebna določba ureja na- 
mene za katere pooblaščena 
banka sme uporabljati devize, 
ki jih pridobi iz tujine iz naslo- 
va depozitov. Uporabi jih lahko 
za plačilo v tujini v skladu z 
zakonom o deviznem poslova- 
nju in za dajanje kreditov ter 
druga vlaganja v tujini. 

Pooblaščena banka sme da- 
jati garancije, supergarancije 
in druge oblike poroštva orga- 
nizacijam združenega dela in 
drugim družbenim pravnim 

osebam, kot tudi drugim po 
oblaščenim bankam, če izpol- 
njujejo pogoje, ki jih predvide- 
va ta zakon. Namene in pogoje 
pod katerimi lahko to opravi 
določi Zvezni izvršni'svet na 
predlog Narodne banke Jugo- 

slavije. V zvezi s tem je ureje- 
no, da sme pooblaščena ban- 
ka dajati garancije in druge 
oblike poroštva do ravni svoje- 
ga kreditno-garancijskega po- 
tenciala. 

Pooblaščena banka ima 
prav tako pravico, da izda na- 
log Službi družbenega knjigo- 
vodstva, da do poravnave ob- 
veznosti blokira žiro račun or- 
ganizacije združenega dela, za 
katero je izvršila plačilo iz na- 
slova garancije ali druge obli- 
ke poroštva, če ta organizacija 
ni v roku izpolnila svoje obvez- 
nosti. 

KREDITNI POSLI 
NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE 

V osnutku zakona je predvi- 
dena tudi možnost, da Jugo- 
slovanska banka za medna- 
rodno ekonomsko sodelova- 
nje opravlja kreditne posle s 
tujino v skladu s posebnim 
zveznim zakonom. S tem so, 
glede na sedanji zakon, kot je 
poudarjeno v obrazložitvi, raz- 
širjeni subjekti, ki lahko skle- 
pajo kreditne odnose s tujino. 

Prav tako je določeno, da 
Narodna banka Jugoslavije 
sme sklepati kreditne posle s 
tujino v svojem imenu in za 
svoj račun samo za ohranjanje 
likvidnosti v plačevanju do tuji- 
ne v skladu z družbenim pla- 
nom Jugoslavije, politiko de- 
viznih rezerv in v okvirih, ki so 
predvideni s projekcijo plačil- 
ne bilance države. Te kredite 
sme uporabljati za devizne re- 
zerve, za plačevanje obvezno- 
sti iz naslova kreditov, ki jih je 
najela, za refinanciranje kredi- 
tov in za prodajo na enotnem 
deviznem trgu. Toda kredite za 
te namene z vračilnim rokom, 
daljšim od enega leta, sme Na- 
rodna banka Jugoslavije najeti 
samo na podlagi posebnega 
zveznega zakona. 

Tudi federacija lahko vzpo- 
stavlja kreditne odnose s tuji- 
no in to na podlagi zveznega 
zakona, medtem ko se kreditni 
posli s tujino za potrebe ljud- 
ske obrambe vzpostavljajo in 
opravljajo po odloku Zveznega 
izvršnega sveta. Zvezna direk- 
cija za promet in rezerve proiz- 
vodov s posebnim namenom 
vzpostavlja kreditne odnose s 
tujino in opravlja kreditne po- 
sle s tujino v mejah svoje pri- 
stojnosti na podlagi odloka 
Zveznega izvršnega sveta. 

V posebni določbi je ureje- 
no, da morajo biti kreditni po- 
sli s tujino obvezno registirani 
pri narodnih bankah republik 
in pokrajin, ob poprejšnjem 

pisnem soglasju Narodne ban- 
ke Jugoslavije. Te banke prav 
tako vodijo evidenco o sklenje- 
nih kreditnih poslih s tujino in 
podatke v določenih rokih po- 
šiljajo Narodni banki Jugosla- 
vije, le-ta pa vodi enotno evi- 
denco o veh kreditnih poslih v 
tujini. 

KAZENSKE DOLOČBE 
V kazenskih določbah tega 

zakona so določene ostre de- 
narne kazni za gospodarske 
prestopke in prekrške. Tako je 
med drugim predvideno, da se 
z denarno kaznijo od 25 tisoč 
do 10 milijonov dinarjev kaz- 
nuje organizacija združenega 
dela za gospodarski presto- 
pek, če se zadolži v tujini, pre- 
den pooblaščena banka ugo- 
tovi, da je sposobna v rokih 
zapadlosti kreditov redno iz- 
polnjevati obveznosti, če se 
zadolži v tujini. 

Z enako denarno kaznijo se 
kaznuje za gospodarski pre- 
stopek tudi poblaščena banka, 
če se prek nje najame kredit v 
tujini ali da garancija zanj ali 
izda potrdilo, da je zadolžitev v 
mejah njenega kreditno-ga- 
rancijskega potenciala, poprej 
pa ni ugotovila ali organizacija 
združenega dela izpolnjuje vse 
pogoje iz tega zakona. To velja 
tudi, če kreditnih poslov s tuji- 
no ne opravlja v skladu s pred- 
pisanimi pogoji če pridobljena 
sredstva uporablja v nasprotju 
s predpisanimi pogoji ali na- 
meni in če najame kredit, da 
garancijo, supergarancijo ali 
drugo obliko poroštva nad rav- 
nijo svojega kreditno-garancij- 
skega potenciala. 

Prav tako je predvideno, da 
se za gospodarski prestopek 
kaznuje odgovorna ali poo- 
blaščena oseba v organizaciji 
združenega dela in pooblašče- 
ni banki in to z denarno kazni- 
jo od 5 do 500 tisoč dinarjev. 

Ko je govor o prekrških je 
predvideno, da se z denarno 
kaznijo od 50 do 500 tisoč di- 
narjev kaznuje organizacija 
združenega dela, druga druž- 
beno pravna ali pooblaščena 
oseba in pooblaščena banka, 
če ne vodi evidence o sklepa- 
nju kreditnih poslov in o odo- 
bravanju, uporabljanju in od- 
plačevanju kreditov in če ne 
pošljejo poročil o evidenci na- 
rodnim bankam republik in po- 
krajin v rokih in na način, ki ga 
določi Narodna banka Jugo- 
slavije. 

PREHODNE REŠITVE 
Pri pripravi tega osnutak za- 

kona je bilo posebej upošteva- 
no, da se v prehodnih določ- 

bah predvidijo ustrezne določ- 
be, ker bosta z veljavnostjo te- 
ga zakona prenehala veljati: 
zakon o plačilih v konvertibil- 
nih devizah in zakon o najema- 
nju določenih blagovnih kredi- 
tov v tujini. 

»Pooblaščena banka, ki se 
je v skladu z zakonom o naje- 
manju določenih blagovnih 
kreditov v tujini v letih 1983, 
1984 in 1985 zadolžila v tujini, 
sme obveznosti iz naslova teh 
kreditov prenesti na Narodno 
banko Jugoslavije, če ji prene- 
se devize v znesku odobrene- 
ga kredita skupaj s pripadajo- 
čimi obrestmi in drugimi stro- 
ški v zvezi z zadevnim kredi- 
tom v obdobju od črpanja kre- 
dita do prenosa na Narodno 
banko Jugoslavije. 

Razmerja iz prvega odstavka 
tega člena ureja pogodba med 
Narodno banko Jugoslavije in 
pooblaščeno banko.« (45. 
člen) 

Na ta način, je poudarjeno v 
obrazložitvi, bi prenesla po- 
slovna banka devize v znesku 
odobrenega kredita na Narod- 
no banko Jugoslavije, s tem 
odpravila tečajni riziko in vse 
stroške. 

V prehodnih določbah je 
prav tako urejen in predpisan 
način odplačila obvezosti iz 
naslova kreditov, ki se refinan- 
cirajo. Organizacijam združe- 
nega dela je omogočeno, da z 
vplačilom dinarske protivred- 
nosti pooblaščeni banki likvi- 
dirajo svoje obveznosti iz na- 
slova kredita. Poleg tega sme 
tudi poblaščena banka prene- 
sti odloženo obveznost na Na- 
rodno banko Jugoslavije, če ji 
nakaže devize v znesku odlo- 
žene obveznosti. 

Predvidena je tudi možnost, 
da organizacija združenega 
dela, če izpolnjuje pogoje iz 
zakona o zagotavljanju obrat- 
nih sredstev, lahko obveznosti 
iz naslova kreditov, ki se refi- 
nancirajo po uveljavitvi tega 
zakona uredijo z vplačilom di- 
narske protivrednosti odlože- 
ne anuitete in s tem prenesejo 
na pooblaščeno banko obvez- 
nosti iz naslova kreditov. Na 
enak način lahko pooblaščena 
banka prenese obveznosti na 
Narodno banko Jugoslavije ta- 
ko, da vplača dinarsko proti- 
vrednost po tečaju na dan 
vplačila. 

Republike in avtonomni po- 
krajini, ki so dale garancijo, 
supergarancijo ali drugo obli- 
ko poroštva za pooblaščeno 
banko, morajo v treh dneh pre- 
nesti ustrezen znesek sredstev 
v dobro federacije, če le-ta v 
desetih dneh ne izpolni obvez- 
nosti. 
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Trdni temelji projekcije zunanjetrgovinske 

menjave 

• Zunanjetrgovinski promet proizvodnih organizacij je v mejah registriranih 
dejavnosti in njihovih potreb, za prometne organizacije pa meje določajo sredstva, 
ki so jih združile s proizvodnimi organizacijami 
• Do uveljavitve konvertibilnosti dinarja in prostega uvoza bo veljala nova 
plačilno-bilančna kategorija — pogojno prost uvoz 
• Za usklajevanje blagovne menjave v posameznih državah bo potekalo 
regionalno usmerjanje prometa s soglasji pristojnega zveznega organa 
• Za uvoz na podlagi dolgoročne proizvodne kooperacije s tujim partnerjem 
zadostuje soglasje pristojnega zveznega organa za energetiko in industrijo 
• Izvoz in uvoz bo potekal neposredno ali pa samo prek enega posrednika 
• Omogočeno je, da bo zakupnik, po izteku pogodbe o zakupu, trajno zadržal 
zakupljeno opremo 
• Opredeljeni in sankcionirani so pojavi nelojalne konkurence 

Skoraj osemletno izvajanje 
Zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino, kakor tudi nje- 
gove novelirane rešitve izpred 
treh let, po splošni oceni na 
tem področju niso prinesle pri- 
čakovanih rezultatov. Čeprav 
so bile ukinjene plačilnobi- 
lančne omejitve v blagovnem 
režimu, so bile z uvedbo deli- 
tve pravic do plačil v tujini de- 
jansko še bolj izrazite, tako da 
kategorije prostega uvoza bla- 
ga, ki bi morala vsebovati tudi 
možnost prostega plačevanja, 
v praksi sploh ni bilo. Zaradi 
tega je bilo ocenjeno, da je tre- 
ba veljavne rešitve v Zakonu o 
prometu blaga in storitev do- 
polniti s spremembami in do- 
polnitvami, ki bi predvsem za- 
devale izvoz in uvoz ter organi- 
zacijo zunanjetrgovinske mre- 
že v državi in tujini. Ker pa gre 
za številne in pomembne spre- 
membe in dopolnitve tega Za- 
kona, je bil sprejet sklep, da je 
treba oblikovati nov Zakon o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ Os- 
nutek zakona o prometu blaga 
in storitev s tujino (AS 543). Za 
sprejem tega Osnutka je pri- 
stojen Zbor republik in po- 
krajin. 

OHRANITI UGLED 
DRŽAVE 

Temeljne določbe Osnutka 
zakona vsebujejo družbeno- 
ekonomske osnove, ki so pod- 
laga ekonomskim odnosom s 
tujino. Kot sestavni del celot- 
nih odnosov v družbeni repro- 
dukciji, ta razmerja temeljijo 
na združevanju dela in sred- 

stev in na samoupravljanju de- 
lavcev z družbenimi sredstvi, 
ki preko razvejenega delegat- 
skega sistema urejajo svoje 
pravice in obveznosti tudi na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino. 

Urejanje medsebojnih raz- 
merij pri uresničevanju pravic 
in obveznosti' v zunanjetrgo- 
vinskem prometu morajo OZD, 
kakor zahteva Osnutek, oprav- 
ljati v skladu s skupno politiko 
na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino, ki jo določa 
Skupščina SFRJ z družbenim 
planom Jugoslavije oziroma 
drugimi akti. 

V tem delu Osnutka je dolo- 
čena tudi obveznost OZD, da v 
zunanjetrgovinskem prometu 
spoštuje dobre poslovne obi- 
čaje, da varujejo interese in 
ugled SFRJ, kakor tudi, da po- 
slujejo na tak način, da ne bi 
oškodovale drugih organizacij 
oziroma skupnosti kot celote. 

V poglavju o zunanjetrgo- 
vinskem prometu je najprej na- 
tančna definicija tega pojma. 
Določeno je, kaj ta promet za- 
jema, kdaj je izvoz oziroma 
uvoz izvršen ter kaj zajema po- 
jem začasnega izvoza in uvo- 
za. Ob tem je tudi načelna 
opredelitev, da se za zunanje- 
trgovinski promet, ki ni urejen 
z zakonom, uporabljajo pred- 
pisi, ki veljajo za promet blaga 
in opravljanje storitev v državi. 

ZAOSTRENI POGOJI 
ZA OPRAVLJANJE 
PROMETA 

Prav tako so določeni pogoji 
za opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa, ki ga lahko 
opravljajo OZD na področju 

gospodarstva, ki sO registrira- 
ne za zunanjetrgovinski pro- 
met, nadalje poslovne skupno- 
sti organizacij združenega de- 
la, če je s samoupravnim ak- 
tom o njihovem združevanju 
predvidena ta dejavnost, kakor 
tudi zadruge (zadružni sveti), 
ki se ukvarjajo s proizvodno 
dejavnostjo ali organiziranjem 
proizvodnje. Občani in civilne 
pravne osebe, kakor je predla- 
gano, ne morejo ustanavljati 
OZD za poslovanje v zunanje- 
trgovinskem prometu. 

Kar zadeva zunanjetrgovin- 
ski promet z orožjem in voja- 
ško opremo, se mora z njim še 
naprej ukvarjati Zvezni sekre- 
tariat za ljudsko obrambo ozi- 
roma Zvezna direkcija za pro- 
met in zaloge izdelkov s po- 
sebnim namenom. 

Sicer pa je za opravljanje zu- 
nanjetrgovinskega prometa 
OZD predvideno, da mora biti 
v mejah njihovih dejavnosti v 
državi, za katere so tudi vpisa- 
ne v sodni register, oziroma pri 
uvozu za potrebe lastne proiz- 
vodnje ali pa za potrebe drugih 
OZD, ki na podlagi opredelje- 
ne dolgoročne kooperacije ali 
poslovnotehničnega sodelova- 
nja sodelujejo pri tej proiz- 
vodnji. 

Da bi razmejili dejavnosti 
proizvodnih in prometnih OZD 
v zunanjetrgovinskem prome- 
tu, posebna določba govori o 
opravljanju dejavnosti organi- 
zacij združenega dela, ki se 

ukvarjajo s prometom blaga in 
storitev v Jugoslaviji. Tudi te 
organizacije se lahko ukvarja- 
jo z zunanjetrgovinskim pro- 
metom le v mejah dejavnosti, 
za katero so združile delo in 
sredstva s proizvodnimi in dru- 
gimi organizacijami, in sicer v 
skladu s tem Zakonom, kar 
mora biti zabeleženo tudi v 
sodnem registru. 

Zaostrovanje pogojev za zu- 
nanjetrgovinsko dejavnost, ka- 
kor tudi razmejitev te dejavno- 
sti med proizvodnimi in pro- 
metnimi organizacijami, ome- 
nja obrazložitev Osnutka, je 
posledica sprejetega načela, 
da se lahko proizvodne organi- 
zacije registrirajo za izvoz svo- 
jega blaga oziroma za uvoz, ki 
je potreben za njihovo proiz- 
vodnjo, zunanjetrgovinske or- 
ganizacije pa se lahko ukvarja- 
jo s prometom s tujino le v 
svojem imenu in za tuj račun, v 
tujem imenu in za tuj račun ter 
v svojem imenu za svoj račun. 

DRUŽBENI VPLIV 
NA POSLOVANJE 
S TUJINO 

Po ugotovitvah obrazložitve 
Osnutka, ustanovitev koordi- 
nacijskih odborov pri pristoj- 
nem organu v republiki oziro- 
ma pokrajini, ni vplivala na 
ustrezen družbenopolitični 
vpliv pri preobrazbi zunanjetr- 
govinske mreže v državi in tuji- 
ni, tako da ni prišlo do poeno- 

OSNUTEK ZAKONA O PROMETU BLAGA IN 
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tenja na proizvodnem in pro- 
metnem področju in njihovega 
povezovanja pri skupni proiz- 
vodnji in izvozu. Zaradi tega je 
predlagana izpustitev ustrez- 
nih določb o teh telesih. V bo- 
doče naj bi organizacije zdru- 
ženega dela za opravljanje zu- 
nanjetrgovinskega prometa 
morale izpolnjevati tiste pogo- 
je, ki jih bo predpisal Zvezni 
izvršni svet, s čimer bi zagoto- 
vili nujno poenotenje pri izva- 
janju zakonskih določb na tem 
področju. Ustrezne upravne 
naloge bo, v skladu z delokro- 
gom zveznih upravnih orga- 
nov, opravljal Zvezni sekretari- 
at za zunanjo trgovino, med- 
tem ko naj bi bil širši družbeni 
vpliv zagotovljen z ustanovitvi- 
jo sveta v okviru tega Sekreta- 
riata. Člani sveta bi bili iz OZD, 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije in znanstvenih ustanov. 

Na podlagi vseh teh oprede- 
litev je predlagano, da mora 
imeti za vpis v sodni register 
organizacija združenega dela 
soglasje zveznega upravnega 
organa, pristojnega za zuna- 
njetrgovinski promet, ki ga ta 
organ daje po obveznem mne- 
nju Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije. Kar zadeva mnenje 
Zbornice, mora biti zasnovano 
na upoštevanju števila zuna- 
njetrgovinskih organizacij, po- 
treb razvijanja zunanjetrgovin- 
skega prometa, predvsem iz- 
voza, upoštevati pa je tudi tre- 
ba ustrezne kadrovske možno- 
sti obravnavane organizacije. 
Glede nazadnje omenjenega 
merila je predvideno, da Zvez- 
ni sekretariat za zunanjo trgo- 
vino določa strokovno izobraz- 
bo in druge pogoje, ki jih mo- 
rajo izpolnjevati vodilni in dru- 
gi strokovni delavci, zaposleni 
na tistih delovnih mestih, kjer 
gre za opravljanje zunanjetr- 
govinskega prometa. Podrob- 
nejše izobrazbene in druge po- 
goje teh delavcev pa naj bi do- 
ločal splošni akt posamezne 
zunanjetrgovinske organiza- 
cije. 

TRAJNE IN ZAČASNE 
OBLIKE BLAGOVNEGA 
REŽIMA 

Pomembfen del tega poglav- 
ja ureja vprašanja izvoza in 
uvoza (blagovnega režima). S 
predlaganimi novostmi je do- 
ločeno, da so trajne rešitve pri 
urejanju izvoza in uvoza, ki se 
bodo v celoti izvajale, ko bo 
dinar konvertibilen: prost iz- 
voz in uvoz, uvoz na podlagi 
kontingentov in izvoz ter uvoz 
na podlagi dovoljenj. Predla- 
gana rešitev temelji na izhodiš- 
ču o vlogi blagovnega režima 
pri razvijanju ekonomskih od- 
nosov s tuiino na načelih večje 

odprtosti svetu in odpravljanju 
avtarkične proizvodne usmeri- 
tve domačega gospodarstva z 
njegovim večjim vključeva- 
njem v mednarodno delitev de- 
la. Tako bi v razvitem sistemu 
pri nas veljal za največji del 
blaga režim prostega uvoza 
(več kot 80 odstotkov), .med- 
tem ko bi se varovanje domače 
proizvodnje s kontingentira- 
njem uvoza vrednostno omeji- 
lo na okoli 15 odstotkov celot- 
nega uvoza. 

Do zagotovitve konvertibil- 
nosti dinarja in stabilnosti 
uravnoteženja plačilne bilan- 
ce, Osnutek zakona, zaradi 
skupnih rešitev na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
(podobno tudi Osnutek zako- 
na o deviznem poslovanju), 
določa posebne ukrepe za iz- 
voz in uvoz oziroma plačeva- 
nje v tujini. Ti ukrepi so našteti 
v posebnem poglavju Osnutka 
zakona (109. do 119. člen). 

Najpomembnejša rešitev v 
tem delu Osnutka zakona je 
uvajanje četrte oblike izvoza in 
uvoza, in sicer pogojno prost 
uvoz. Ta kategorija je plačilno- 
bilančne narave in bi zajemala 
uvoz blaga, ki je pogojno 
prost, in sicer v okviru določe- 
nih pravic do plačevanja v tuji- 
ni. Plačevanje bi se zagotavlja- 
lo na podlagi določeni^ druž- 
benopriznanih reprodukcij- 
skih potreb, skladno z Zako- 
nom o deviznem poslovanju, 
oziroma v okviru celotnega ob- 
sega plačevanja v tujini, dolo- 
čenega s projekcijo plačilne 
bilance države. 

»Pri določanju pravice do 
uvoza po tem zakonu imajo 
prednost organizacije združe- 
nega dela, ki ustvarjajo večji 
izvoz in devizni priliv od uvoza 
in se povezujejo ter uresniču- 
jejo skupne razvojne progra- 
me zaradi skupnega izvoza in 
medsebojnih dobav« (4. odsta- 
vek 111. člena). V tem smislu je 
predviden tudi stimulativni 
ukrep, da bi pri delitvi izločili 
za organizacije združenega 
dela, ki dosegajo večji izvoz, 
10 odstotkov od določenih 
kontihgentov za poznejšo deli- 
tev. Isti, dodatni del kontingen- 
ta je predviden tudi za na novo 
oblikovane organizacije zdru- 
ženega dela, za katere se ni 
moglo predvideti dejanskih 
potreb za njihovo proizvodnjo, 
in sicer v trenutku sklenitve sa- 
moupravnega sporazuma. 

DOLOČANJE OBSEGA 
IN DELITEV 
KONTINGENTOV 

Za skupni nastop v tujini, pri 
uvozu in združenem uvozu ve- 
likih količin določenega blaga, 
je v posebnih določbah o bla- 

govnem režimu predvideno 
pooblastilo ZIS, da lahko pred- 
piše, da se to blago sme uvozi- 
ti na podlagi javne licitacije 
oziroma, na podlagi samou- 
pravnega sporazuma, tak uvoz 
izpelje Zvezna direkcija za re- 
zerve. 

»Pri sprejetju začasnih ukre- 
pov za omejitev uvoza iz tega 
zakona, se bo Zmanjšal obseg 
plačevanj pogojno prostega 
uvoza ter obseg uvoza blaga, 
ki se uvaža na podlagi kontin- 
gentov in dovoljenj«. To je 
predpisano na koncu poseb- 
nih določb o izvozu in uvozu 
(119. člen). 

Obseg uvoza posameznih 
vrst blaga na podlagi kontin- 
gentov in njihova delitev na 
posamezne organizacije zdru- 
ženega dela, bi po obrazložitvi 
določb o izvozu in uvozu, po- 
tekala pri razvitejšem blagov- 
nem režimu na tak način, za 
katerega bi se opredelilo zdru- 
ženo delo, in sicer v okviru Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je. Dotlej pa bi za blago, ki se 
uvaža na podlagi kontingen- 
tov, količine in vrednosti tega 
izvoza in uvoza določal ZIS, ki 
bi tudi razdeljeval te pravice na 
podlagi sklenjenega samou- 
pravnega sporazuma proizva- 
jalcev in potrošnikov oziroma 
uvoznikov in izvoznikov. 

Kar zadeva uvoz in izvoz bla- 
ga z dovoljenji, bi se s to obli- 
ko urejalo izpolnjevanje med- 
narodnih pogodb, vprašanja 
izvoza in uvoza orožja in voja- 
ške opreme, kakor tudi umet- 
niških del in posameznih ple- 
menitih kovin (trajna rešitev), 
dovoljenja pa bi veljala tudi za 
blago, ki je pomembno za pre- 
skrbovanje domačega trga 
(hrana in podobno), in sicer 
kot začasna rešitev. 

Za usklajevanje blagovne 
menjave s posameznimi drža- 
vami, Osnutek zakona vključu- 
je tudi instrument regionalne- 
ga usmerjanja zunanjetrgovin- 
skega prometa, in sicer z izda- 
janjem soglasij. ZIS daje Osnu- 
tek zakona pooblastilo, da 
sprejme predpis, ki bi poleg 
razvrstitve blaga na posamez- 
ne oblike izvoza in uvoza in 
določanje blaga, za katerega 
se izvoz in uvoz regionalno 
usmerja, določil tudi zvezni 
upravni organ za izdajanje do- 
voljenj in soglasij oziroma 
predpisal postopek za njihovo 
izdajanje, kot tudi postopek 
nadzorovanja izvoza in uvoza 
blaga, ki ga izvajajo pristojni 
organi in organizacije (22. 
členi. 

VARSTVO DOMAČEGA 
TRGA 

Druge določbe, ki so vklju- 
čene med trajne rešitve bla- 

govnega režima, urejajo vpra- 
šanje določanja in delitve kon- 
tingentov na posamezne orga- 
nizacije združenega dela, di- 
namiko in regionalne strukture 
uvoza blaga, kakor tudi druge 
medsebojne pravice in obvez- 
nosti udeležencev ustreznega 
samoupravnega sporazuma 
(proizvajalcev, potrošnikov, iz- 
voznikov in uvoznikov blaga). 
Za usklajevanje je določen rok, 
in sicer najpozneje do 1. de- 
cembra tekočega leta za pri- 
hodnje leto. če soglasje ni do- 
seženo ali pa postopek ni izpe- 
ljan v predpisanem roku, dolo- 
čitev in razdelitev kontingen- 
tov v roku 30 dni opravi Zvezni 
sekretariat za zunanjo trgovi- 
no. Prav tako je urejeno tudi 
vprašanje varstva domače pro- 
izvodnje, ki bi jo Zvezni izvršni 
svet zagotavljal preko kontin- 
gentiranja uvoza. Če bi na- 
mreč z določenim in razpore- 
jenim kontingentom odprli 
problem preskrbljenosti trga, 
proizvodnje ali izvoza blaga, 
bo lahko kontingente določil 
ZIS ali pa bo sprejel druge 
ukrepe za odpravo nastalih 
motenj oziroma za zagotovitev 
izvajanja razvoine politike. 

Posebna določba ureja tudi 
vprašanje določanja in delitve 
kontingentov za uvoz opreme, 
za katere se samoupravni spo- 
razum sklepa na pet let. Ta 
sporazum mora opredeliti tudi 
način in postopek določanja 
kontingentov za uvoz opreme 
v posameznih letih. 

V primeru, ko je zaradi ele- 
mentarnih nesreč določeno 
blago uničeno — oprema ali 
surovine, ki so nujne za proiz- 
vodnjo, kakor tudi blago, ki se 
uvaža na podlagi odobrenega 
kredita Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj, predlagane 
rešitve Zakona pooblaščajo 
Zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino, da posameznim or- 
ganizacijam združenega dela 
določi nove kontingente. 

Če pa vendar pride do večjih 
motenj v zunanjetrgovinski 
menjavi, plačilni bilanci ali na 
trgu, Osnutek zakona omogo- 
ča ZIS, da sprejme ukrepe za 
začasno omejevanje zunanje- 
trgovinskega prometa, če ZIS 
to stori, mora o tem takoj ob- 
vestiti Skupščino SFRJ. 

POSEBNE OBLIKE 
ZUNANJE- 
TRGOVINSKEGA 
PROMETA 

Da bi podprli povezovanje 
domače in tuje proizvodnje, ko 
gre za dolgoročno proizvodno 
kooperacijo s tujimi partnerji, 
so predvidene določene olaj- 
šave. Gre za tako vrsto uvoza, 
posebej s kontingenti in dovo- 
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Ijenji, ko zadostuje le soglasje 
Zveznega komiteja za energe- 
tiko in industrijo, v sporazumu 
z Zveznim sekretariatom za zu- 
nanjo trgovino, pri čemer to 
velja za ves čas veljavnosti po- 
samezne pogodbe. 

Podobna olajšava je predvi- 
dena tudi za organizacije zdru- 
ženega dela, v katere tuje prav- 
ne ali fizične osebe vlagajo 
opremo, surovine ali repro- 
dukcijski material oziroma 
sredstva za te potrebe. Uvoz 
takega blaga bo mogoč na 
podlagi soglasja Zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgovino, 
v sporazumu z Zveznim komi- 
tejem za energetiko in indu- 
strijo. Soglasje bo prav tako 
veljalo za ves čas trajanja po- 
godbe. 

Po navedbah obrazložitve, 
te zakonske določbe ne zaje- 
majo nekaterih zadev, ki so 
predmet dolgoročnih aranž- 
majev (več kot leto dni), naših 
organizacij s tujimi partnerji (iz 
socialističnih in nekaterih dru- 
gih držav). Zaradi tega je dolo- 
čena obveznost pošiljanja ta- 
kih pogodb Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije v 30 dneh od 
dneva sklenitve oziroma od 
dneva sprejetja sprememb in 
dopolnitev take pogodbe. Na 
ta način bo možen pregled nad 
realizacijo teh pogodb in sicer 
predvsem z vidika urejanja bla- 
govnega režima. 

Ko gre za izvoz in uvoz blaga 
in storitve v okviru kompenza- 
cijskih poslov, je njihovo dolo- 
čanje mogoče opraviti na pod- 
lagi odobritev zveznega uprav- 
nega organa, pristojnega za 
zunanjetrgovinske zadeve, pri 
čemer bo pogoje, rok in posto- 
pek za odobritev takih poslov 
določil Zvezni izvršni svet, in 
sicer na podlagi mnenja pri- 
stojnih republiških in pokrajin- 
skih organov. 

MALOOBMEJNI 
PROMET 

Predlagane rešitve o malo- 
obmejnem prometu v obmej- 
nem in sosednjem prekomor- 
skem območju najprej določa- 
jo, za katera območja gre, ka- 
kor tudi, da izvoz in uvoz blaga 
in storitev v okviru določenih 
oblik blagovnega režima, lah- 
ko v maloobmejnem prometu 
opravljajo le organizacije zdru- 
ženega dela, ki so registrirane 
za to vrsto poslov in imajo se- 
dež na območju maloobmej- 
nega prometa. Obseg te me- 
njave bo vsako leto določen, 
ob določanju politike ekonom- 
skih odnosov s tujino, v Skupš- 
čini SFRJ. V okviru dogovorje- 
nega obsega bi se v Gospodar- 
ski zbornici Jugoslavije, v roku 
60 dni od dneva sprejetja akta 
o obsegu menjave, opravila 

delitev blaga na tej podlagi. Če 
do delitve ne bi prišlo, bi jo 
opravil Zvezni sekretariat za 
zunanjo trgovino, ko bi dobil 
mnenje Gospodarske zborni- 
ce, in sicer v nadaljnjih 30 
dneh. 

Urejeno je tudi vprašanje po- 
gojev za izvoz in uvoz v okviru 
sejemskih kompenzacijskih 
poslov v tujini. Predvideno je, 
da bo ZIS vsako leto določal 
celotno vrednost takega izvo- 
za, kakor tudi posamično vred- 
nost za vsak sejem, medtem ko 
bo blagovne liste izvoza in 
uvoza na tej podlagi določal 
Zvezni sekretariat za zunanjo 
trgovino. 

Predlagane rešitve na koncu 
omogočajo organizacijam, ki 
so registrirane za preskrbova- 
nje tujih ladij in letal v domačih 
lukah in na domačih letališčih 
oziroma za preskrtoovanje tujih 
vojsk (razen orožja in vojaške 
opreme), kakor tudi organiza- 
cije, ki so registrirane za 
opravljanje maloobmejnega 
prometa, da lahko svojo dejav- 
nost opravljajo neodvisno od 
registracije za opravljanje no- 
tranjega prometa. Pri tem je za 
izvoz blaga tujim armadam 
nujno "potrebna odobritev 
Zveznega sekretariata za zuna- 
njo trgovino. 

Kot izjemo Osnutek zakona 
določa pogoje, ko je mogoče 
smatrati, da je izvoz in uvoz 
izvršen tudi, če blago ni preko- 
račilo carinske črte. Obrazloži- 
tev dodaja, da gre za primere 
ko domače organizacije, na 
podlagi sklenjene pogodbe s 
tujo firmo, začasno uvažajo tu- 
je blago, ki ga pri nas opteme- 
nitijo. Po opravljenem opleme- 
nitenju blaga, z nakupom naše 
organizacije, ostane de! tega 
blaga v državi. Ker gre za po- 
polnoma ločene zadeve, pri 
katerih se v prvem primeru do- 
mače organizacije pojavijo kot 
izvajalec storitev, v drugem 
primeru pa kot kupec, bo nuj- 
no potrebno tudi uvozno-iz- 
vozno carinjenje. S tem bi se 
izognili nepotrebnim tran- 
sportnim stroškom, ki bi bili 
nujni, če bi to blago fizično še 
dvakrat prekoračilo mejo. 

Po določbi 36. člena Osnut- 
ka je taka izjema predvidena v 
primerih, ko se uvoženo blago 
vgrajuje v objekte v državi, na 
podlagi pogodbe o graditvi in- 
vesticijskega objekta tujemu 
izvajalcu. 

OMEJEVANJE ŠTEVILA 
POSREDNIKOV 

Zaradi omejevanja števila 
posrednikov, ki sodelujejo v 
zunanjetrgovinskem prometu, 
Osnutek zakona predlaga, da 
lahko proizvodna OZD izvaža 
svoje blago oziroma uvaža po- 

trebno blago neposredno (če 
je za to registrirana) ali s po- 
sredovanjem le ene trgovinske 
organizacije. To bi veljalo tudi 
za zunanjetrgovinsko organi- 
zacijo, ko izvaža in uvaža v 
svojem imenu in za svoj račun. 

Po predlaganih rešitvah, da 
bi kupovali blago v tujini pod 
najugodnejšimi pogoji, bo 
Zvezni izvršni svet določal, v 
katerih primerih je treba tak 
uvoz opraviti z javno licitacijo 
ali zbiranjem ponudb. Pri tem 
bo treba na licitaciji zagotoviti 
tudi sodelovanje domačih pro- 
izvajalcev tega blaga. V prime- 
rih, ko tuji in domači proizva- 
jalci ponudijo enake pogoje, 
bodo imele prednost domače 
organizacije. 

Predlagana je tudi možnost, 
da bi lahko organizacije, ki iz- 
važajo kompletno opremo ali 
izvajajo dela v tujini, brez uvo- 
za v državo kupovale del opre- 
me, namenjene kompletiranju 
blaga za izvoz ali investicijske- 
ga objekta, in sicer do 20 od- 
stotkov vrednosti izvoza (opre- 
ma, objekt). Po petini vredno- 
sti pa bi bilo to mogoče z odo- 
britvijo Zveznega sekretariata 
za zunanjo trgovino. 

Ta Sekretariat lahko odobri 
opravljanje posamičnih dejav- 
nosti zunanjetrgovinskega 
prometa tudi subjektom, ki ne 
opravljajo gospodarske dejav- 
nostin (družbenopolitične, 
športne, zdravstvene, kultur- 
noprosvetne in podobne orga- 
nizacije), če gre za uvoz za 
lastne potrebe. 

Predvideni so tudi primeri, 
ko vse pravne osebe (družbe- 
ne in civilne) lahko izvažajo ali 
uvažajo blago brez plačila ozi- 
roma plačila protivrednosti. 
Organizacije združenega dela 
bi se tega lahko posluževale v 
primerih, ko gre za reklamne 
vzorce blaga, ki so predmet 
zunanjetrgovinskega prometa, 
medtem ko bi vsi subjekti lah- 
ko opravljali te dejavnosti v hu- 
manitarne, znanstveno-pro- 
svetne, zdravstvene in druge 
nekomercialne namene. Ena- 
ko naj bi veljalo za darila druž- 
benopolitičnih skupnosti ozi- 
roma tujih držav, za pomoči pri 
odpravljanju elementarnih ne- 
sreč, za športne trofeje, verske 
relikvije in podobno. Izvoz in 
uvoz takega blaga bi bil prost. 

Posebej je urejeno vpraša- 
nje izvoza in uvoza orožja in 
vojaške opreme, kakor tudi de- 
lov in reprodukcijskega mate- 
riala, potrebnega za njihovo 
proizvodnjo v državi. Za ta zu- 
nanjetrgovinski promet ne bo- 
do veljale določbe tega Zako- 
na, temveč bo predpisano, da 
lahko poteka na podlagi 
ustreznega zveznega zakona 
oziroma dovoljenja Zveznega 

sekretariata za ljudsko 
obrambo. 

Predvideno je prav tako, da 
se namesto z dosedanjim poo- 
blastilom ZIS, uvoz za potrebe 
družbenopolitičnih skupnosti, 
njihovih organov in organiza- 
cij ureja z zakonom. 

ZAČASEN IZVOZ 
IN UVOZ 

Določbe Osnutka zakona o 
začasnem izvozu in uvozu tak- 
sativno naštevajo primere, ko 
se blago izvaža z obveznostjo 
vračanja v državo v določenem 
roku ali v določeni obliki, ozi- 
roma, ko se blago uvaža z ena- 
ko obveznostjo vračanja v tuji- 
no. To so: blago za oplemeni- 
tenje, reprodukcijski material, 
orodje in druga sredstva za 
montažo izvožene oziroma 
uvožene opreme, blago za raz- 
iskave, sejemsko blago in bla- 
go za komisijsko prodajo, in- 
štrumenti, rekviziti in drugo za 
potrebe kulturnoumetniških 
športnih in drugih prireditev 
ter za snemanje filmov, nadalje 
različna embalaža, predmeti 
za službene potrebe diplomat- 
skih in drugih predstavništev, 
osebni avtomobili, poklicna 
oprema, jahte in športni čolni. 

Pomembna novost v Zakonu 
je rešitev, po kateri »organiza- 
cije združenega dela smejo za- 
časno za določen čas izvoziti 
ali uvoziti v zakup opremo 
(stroje, aparate, naprave, pre- 
vozna in prenosna sredstva, 
inštrumente in drugo) za upo- 
rabo v proizvodnem procesu 
in pri nudenju storitev. 

V zakupni pogodbi mora biti 
naveden rok trajanja zakupa, 
lahko pa se predvidi, da bo po 
poteku pogodbenega roka za- 
kupnik trajno obdržal začasno 
izvoženo oziroma uvoženo 
opremo« (3. in 4. odstavek 52 
člena). 

V določbi o začasnem uvozu 
blaga za oplemenitenje je po- 
drobno razčlenjeno to vpraša- 
nje in je posebej navedeno, kaj 
je razumeti s predelavo, dode- 
lavo ali obdelavo. 

Sicer pa je ZIS pooblaščen, 
da podrobnejše predpiše po- 
goje vsega začasnega uvoza 
oziroma izvoza, kakor tudi vr- 
ste in namene uvožene in izvo- 
žene zakupljene opreme. 

GOSPODARSKE IN 
DRUGE STORITVE 

Posebno poglavje -Osnutka 
našteva gospodarske storitve 
in druge oblike zunanjetrgo- 
vinskega prometa. Med dru- 
gim so to: mednarodni tran- 
sport blaga in potnikov, med- 
narodni prometno-agencijski 
posli, turistični posli s tujino, 
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posli pogodbene kontrole ka- 
kovosti in količine blaga v 
mednarodnem prometu, izva- 
janje investicijskih del v tujini, 
zastopanje tujih firm, posli po- 
sredovanja v zunanjetrgovin- 
skem prometu, PTT storitve, 
luške in letališke storitve, posli 
mednarodnih sejmov in drugo. 

Precej novosti v primerjavi z 
veljavnimi zakonskimi določ- 
bami je tudi glede posredova- 
nja v zunanjetrgovinskem pro- 
metu. Ta pojem med drugim 
vključuje določene transakcije 
glede izvajanja poslov posre- 
dovanja v zunanjetrgovinskem 
prometu, ki bi jih organizacije 
združenega dela, če jih želijo 
opravljati, morale registrirati 
(konverzija, arbitraža, spreje- 
manje plačil v določenih devi- 
zah ob ustreznem plačilu v de- 
vizah, ki je pomembno za 
ohranjanje likvidnosti v med- 
narodnih plačilih in podobno). 
Ustrezni predpis s tega po- 
dročja bo sprejel Zvezni izvršni 
svet. 

V primerjavi z veljavnimi re- 
šitvami, so nekateri teh poslov 
zajeti tudi z začasnim uvozom 
in izvozom. 

Po oceni obrazložitve Os- 
nutka, je večina teh poslov po- 
membna za domače organiza- 
cije združenega dela, saj z nji- 
mi ustvarjajo neto devizni uči- 
nek pri poslovanju s tujino in. 
zagotavljajo delo za proste 
proizvodne zmogljivosti. 

Da bi preprečili različna tol- 
mačenja ob odobritvi poslov 
posredovanja v zunanjetrgo- 
vinskem prometu je predvide- 
no, da pristojni organ hkrati 
odobri eno ali več oblik posre- 
dovanja. Z odobritvijo teK po- 
slov v celoti bi se namreč za- 
gotovila tudi varnost pri oprav- 
ljanju poslov, njihovo sprem- 
ljanje in nadzorovanje. 

Poseben člen omogoča or- 
ganizacijam združenega dela, 
ki so registrirane za posle po- 
sredovanja, da lahko prevza- 
mejo blago od uporabnika 
meddržavnega kredita, odo- 
brenega v blagu in da za nje- 
gov račun opravljajo enega od 
poslov posredovanja. 

Nadaljnja novost je, da bi v 
prostih carinskih conah omo- 
gočili prodajo blaga tujim ose- 
bam prj vstopu v Jugoslavijo, 
in sicer v prodajalnah, ki bi jih 
odprli v lukah in pristaniščih 
za mednarodni promet. 

Glede pogojev poslovanja 
predstavništev tujih firm v Ju- 
goslaviji, je predvideno, da bo- 
do določeni s predpisom ZIS. 
Zakonske določbe pa predla- 
gajo, da podjetja, ki jih v tujini 
ustanovijo naše OZD, ne more- 
jo imeti svojih predstavništev v 
Jugoslaviji. 

Za povečanje izvoza blaga in 
storitev posebna določba po- 

udarja, da se bo izvoz spodbu- 
jal z ukrepi razvojne politike, 
sistemom in mehanizmom 
davčnih, carinskih in drugih 
olajšav, kakor tudi kreditno- 
monetarnimi in drugimi ukrepi 
ekonomske politike. 

OBVEZNO 
ZDRUŽEVANJE 
ZA SKUPNO 
NASTOPANJE 

Za zagotovitev usklajevanja 
medsebojnih interesov in ures- 
ničitev skupne ter najbolj smo- 
trne politike na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, je 
predvideno obvezno organizi- 
ranje OZD, ki opravljajo zuna- 
njetrgovinski promet, in sicer v 
sekcije za razvijanje ekonom- 
skih odnosov s tujino pri Go- 
spodarski zbornici Jugoslavi- 
je, ki sprejemajo svoje splošne 
akte o njihovih nalogah in na- 
činu dela. Odločitve in sklepi 
sekcije bodo obvezni za vse 
organizacije združenega dela 
- članice sekcije. 

Za zagotovitev medsebojne- 
ga sodelovanja v zunanjetrgo- 
vinskem prometu, lahko OZD 
skupaj nastopajo na tujem tr- 
gu, in s tem namenom obliku- 
jejo skupne sklade in združuje- 
jo sredstva. 

Če zunanjetrgovinske OZD 
pri opravljanju prometa ne za- 
gotovijo potrebnega sodelova- 
nja in s tem odprejo vprašanje 
doseganja predvidenega obse- 
ga in strukture blagovne me- 
njave s tujino, bo lahko Zvezni 
izvršni svet predpisal način in 
pogoje za opravljanje tega 
prometa. 

Po določbah tega Osnutka, 
se z zunanjetrgovinskim pro- 
metov v Jugoslaviji ne morejo 
ukvarjati tuje in domače fizič- 
ne osebe. Povezano s tem je 
predlagano, da nudenje turi- 
stičnih in podobnih storitev tu- 
jim osebam, kar opravljajo do- 
mače zasebne osebe, ni mogo- 
če uvrščati v zunanjetrgovinski 
promet. 

Ker v veljavnem Zakonu ni 
celovito urejena pravica do 
uvoza oziroma izvoza predme- 
tov za osebne potrebe, temveč 
to ureja poseben odlok Zvez- 
nega izvršnega sveta, Osnutek 
zakona predvideva, da lahko 
domače in tuje fizične osebe 
uvažajo, vnašajo in sprejemajo 
določene predmete iz tujine, ki 
so namenjeni njihovim potre- 
bam, kakor tudi potrebam čla- 
nov ožje družine in gospodinj- 
stva, vendar ti predmeti ne 
smejo biti uporabljeni za pre- 
prodajo. Posebej je predlaga- 
na ureditev uvoza za naše de- 
lavce na začasnem delu v tuji- 

•ni. Poleg predmetov za osebne 
potrebe Zakon dovoljuje tudi 

uvoz izdelkov za gospodinj- 
stvo, sredstev za delo in oprav- 
ljanje dovoljene dejavnosti, 
sredstev za delo zaradi združe- 
vanja, uvoz delov za vzdrževa- 
nje sredstev za delo in podob- 
no. Kot izjema je predviden tu- 
di uvoz motornega vozila, ki ga 
lahko vozi fizična oseba, ki je 
določen čas živela v tujini, 
uvozijo pa ga lahko tudi dolo- 
čene kategorije invalidov. 

OBVEZNO 
PRIJAVLJANJE 
SKLENJENIH 
DOGOVOROV 

Kar zadeva možnosti izvoza 
in uvoza fizičnih oseb, je pred- 
lagano, da lahko te osebe izva- 
žajo svoje izdelke v tujino, v 
skladu s pogodbo o poslov- 
nem sodelovanju in kooperaci- 
ji s proizvodno organizacijo, 
vendar preko zunanjetrgovin- 
ske organizacije. 

Določeno je prav tako, da 
način in roke za vložitev prijav 
o sklenjenem ali razdrtem zu- 
nanjetrgovinskem poslu pred- 
pisuje Narodna banka Jugo- 
slavije. V primerjavi z veljavni- 
mi rešitvami po katerih so bile 
prijave dostavljene pristojnim 
narodnim bankam, jih bo v bo- 
doče treba pošiljati banki, ki je 
z zveznim predpisom določe- 
na za opravljanje devizne kon- 
trole. Na ta način se bo celotna 
dokumentacija o izvozu in 
uvozu zbirala na enem mestu. 

Za uspešnejše izvajanje zu- 
nanjetrgovinskega prometa je 
določena tudi obveznost orga- 
nizacij združenega dela, ki 
sklepajo aranžmaje s tujimi 
pravnimi ali fizičnimi osebami, 
da v pogodbe vključijo take 
klavzule, ki vsebujejo elemen- 
te, ki bodo zagotovili uspešno 
izpolnitev zaključenih poslov. 

V posameznih primerih je 
predvidena tudi obveznost 
OZD, da pred sklenitvijo po- 
godbe o zunanjetrgovinskem 
poslu, dobijo mnenje Zvezne- 
ga javnega pravobranilstva. 
Tako obveznost predpisuje 
ZIS. Prav tako je določena tudi 
obveznost vseh subjektov, ki 
opravljajo zunanjetrgovinski 
promet, da spore, ki jih sproža- 
jo ali pa spore, ki so proti njim 
sproženi, prav tako prijavijo 
Zveznemu javnemu pravobra- 
nilstvu. 

NELOJALNA 
KONKURENCA 

Posebno poglavje tega za- 
konskega projekta govori o 
ohranjanju ugleda pri opravlja- 
nju zunanjetrgovinskega pro- 
meta. Poleg varovanja lastne- 
ga ugleda (posamezniki in or- 
ganizacije združenega dela) je 

poudarjena ta obveznost tudi, 
ko gre za ugled drugih organi- 
zacij združenega dela in ugled 
naše države v tujini. 

Osnutek našteva pojave, ki 
bi kršili ugled naših gospodar- 
skih subjektov in družbe v ce- 
loti, predlagane rešitve pa 
opredeljujejo tudi nelojalno 
konkurenco. Vse to pa omogo- 
ča tudi poenoteno sankcioni- 
ranje takega ravnanja. Po za- 
konskem besedilu nelojalna 
konkurenca obstoja če: orga- 
nizacija združenega dela izva- 
ža blago ali nudi storitve tuje- 
mu partnerju po nižji ceni od 
cene, ki jo je pogodbeno dolo- 
čila druga organizacija; daje 
netočne podatke o poslu zuna- 
njetrgovinskega prometa, ki 
ga namerava skleniti; nastopa 
na zunanjem trgu v nasprotju s 
sklenjenimi samoupravnimi 
sporazumi o organiziranem 
nastopu na tujem tržišču, da bi 
si na račun družbene skupno- 
sti pridobila večjo korist; daje 
ali sprejema darila, da bi skle- 
nila pogodbo. Posebej je dolo- 
čeno, da morajo OZD skupno 
gospodarsko predstavništvo 
vsake tri mesece obveščati o 
sklenjenih poslih zunanjetrgo- 
vinskega prometa. Predlagano 
pa je tudi, da se nelojalna kon- 
kurenca v zunanjetrgovinskem 
prometu kvalificira kot gospo- 
darski prestopek. 

V poglavju o izgubi pravice 
do opravljanja zunanjetrgovin- 
skega prometa in drugih ukre- 
pih je določeno pooblastilo 
Zveznemu sekretariatu za zu- 
nanjo trgovino, da za kršitev 
pravil s tega področja lahko 
izreče organizaciji združenega 
dela ukrep prepovedi opravlja- 
nja poslov zunanjetrgovinske- 
ga prometa. Pred tem ukre- 
pom mora prizadeti organiza- 
ciji izreči pismeni opomin z 
opozorilom, da bo v ponovlje- 
nem primeru izrečen ustrezen 
ukrep. 

Sprejem ukrepa pristojnega 
zveznega organa za zunanjo 
trgovino bi sledil, če je OZD 
glede poslovanja s tujino kaz- 
novana za gospodarski presto- 
pek ali pa ji je izrečen kateri 
ukrepov častnega razsodišča 
pri Gospodarski zbornici. Ti 
ukrepi bi se začeli pri pisme- 
nem opominu, končali pa pri 
prepovedi opravljanja posa- 
meznih vrst zunanjetrgovin- 
skega prometa, prepovedi iz- 
voza in uvoza določenih izdel- 
kov, prepovedi nastopanja na 
posameznih območjih in po- 
dobno. Sicer pa, kakor je pred- 
lagano, se lahko organizacija 
združenega dela, ki je črtana iz 
sodnega registra, ponovno 
vpiše v register šele po treh 
letih. , 
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KAZENSKE DOLOČBE 
Osnutek zakona v kazenskih 

določbah predpisuje, da so 
posamezna dejanja odgovor- 
nih oseb v organizacijah zdru- 
ženega dela, drugih organiza- 
cijah in skupnostih, kakor tudi 
uradnih useb v državnih orga- 
nih glede izvoza in uvoza bla- 
ga in storitev, ki so izvršena z 
namenom pridobitve proti- 

pravne premoženjske koristi 
ali spodkopavanja enotnega 
jugoslovanskega tržišča, kvali- 
ficirana kot kazniva dejanja. 
Zanje je poleg odvzema pri- 
dobljene premoženjske koristi 
predvidena tudi kazen zapora 
od šestih mesecev do petih let. 
V posebej težkih primerih so 
lahko storilci teh kaznivih de- 
janj kaznovani tudi z zaporom 
od enega do desetih let. 

Novost v tem Zakonu je tudi 
povečanje najmanjše denarne 
kazni za gospodarske prestop- 
ke in prekrške. 

Glede rokov za sprožitev po- 
stopka zaradi prekrška oziro- 
ma izvršitve izrečene kazni ali 
ukrepa, je predlagano, da je ta 
rok tri leta od dneva storitve 
prekrška oziroma od dneva 

pravnomočnosti odločbe o 
prekršku. 

Prehodne določbe pa ureja- 
jo vprašanje uveljavitve tega 
Zakona. Predlagano je, da bi 
se določbe, ki urejajo uvoz in 
izvoz (od 109. do 119. člena) 
izvajale od 1. januarja 1986, 
medtem ko bi drugi zakonški 
členi začeli veljati 8. dan po 
objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Povečanje izvoza je pogoj za delovanje 

deviznega trga 

• Za delovanje deviznega trga je ključnega pomena povečevanje izvoza in 
zmanjševanje pritiskov domačega denarja na nakup na tem trgu 
• Namen predlaganih ukrepov in dejavnosti je spodbujanje izvoza in omejevanje 
dinarskih sredstev za nakup deviz, kar naj bi vplivalo na usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja na deviznem trgu, kakor tudi, da bi s politiko zdravega dinarja 
prišli do njegove konvertibilnosti 
• V času trajanja prehodnih rešitev v novem sistemu ekonomskih odnosov s 
tujino, bi bil nakup deviz na deviznem trgu povsem prost le za del uvoza in 
finančnih transakcij 
• V enakem obdobju se bo postopoma povečal delež prostega uvoza v celotnem 
uvozu in sicer na račun uvoza, razvrščenega na restriktivne režime 
• Predlagani ukrepi in dejavnosti bi morali sinhronizirano začeti delovati že na 
začetku leta 1986, ko začne veljati nov sistem ekonomskih odnosov s tujino 

K osnutkom zakonov o de- 
viznem poslovanju, o kreditnih 
odnosih s tujino in o prometu 
blaga in storitev s tujino (AS 
541, 542 in 543) je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal Skupščini SFRJ 
Program ukrepov in dejavnosti 
za zagotovitev pogojev, ki bo- 
do omogočiii delovanje deviz- 
nega trga. Ta Program pomeni 
minimum pogojev, ki jih je tre- 
ba izpolniti, da bi na začetku 
leta 1986 lahko začel delovati 
predlagani sistem ekonomskih 
odnosov s tujino, tako da bi se 
razvijal od prehodnih k trajnim 
rešitvam. Za obravnavo Pro- 
grama je pristojen Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

Program bi se moral izvajati 
med trajanjem prehodnih reši- 
tev v novem sistemu ekonom- 
skih odnosov s tujino. V tem 
času bi bil nakup deviz na de- 
viznem trgu povsem prost sa- 
mo za del uvoza in finančnih 
transakcij, medtem ko bi se 
povpraševanje deviz, potreb- 
nih za drugi uvoz in plačila, 
omejevalo s kombiniranim de- 
lovanjem blagovnega in deviz- 
nega režima. 

Kot garancijo, da ta konsir 
stenten model sčasoma pripe- 

lje do prostega deviznega trga, 
so prehodne rešitve povezane 
z izvajanjem strategije sukce- 
sivne liberalizacije uvoza ozi- 
roma s postopnim povečeva- 
njem obsega povsem prostega 
uvoza na račun uvoza, ki je 
razvrščen na restriktivnejše re- 
žime. 

SPLOŠNI POGOJI 
ZA DELO 
DEVIZNEGA TRGA 

Predpogoj za tak razvoj si- 
stema ekonomskih odnosov s 
tujino in delovanje deviznega 
trga je povečevanje izvoza, ki 
je povezano z ohranjanjem 
stalne motiviranosti organiza- 
cij združenega dela, da izvaža- 
jo, nadalje z urejanjem notra- 
njih denarnih tokov in finanč- 
no disciplino, z obrestmi na di- 
narske depozite, ki so višji od 
tečajnih razlik in s spremem- 
bami strukture domačega pov- 
praševanja v korist izdelkov z 
manj uvoženimi deli. Vloga teh 
ukrepov torej je, da s spodbu- 
janjem izvoza in omejevanjem 
dinarskih sredstev za nakup 
deviz vplivajo na usklajevanje 
ponudbe in povpraševanja na 

deviznem tržišču in da s politi- 
ko zdravega dinarja pripeljejo 
do njegove konvertibilnosti. 

Ta Program ni odločilen 16 
za delovanje deviznega trga, 
temveč je ključnega pomena 
tudi za zmanjševanje inflacije. 
Dosledno izvajanje teh ukre- 
pov pomeni, da bo treba opu- 
stiti mnoge proizvodne pro- 
grame in razvojne usmeritve, 
ki jih ni mogoče vključiti v zao- 
strene pogoje gospodarjenja, 
pri čemer bo tudi treba likvidi- 
rati tiste OZD, ki ne morejo s 
povečanjem produktivnosti in 
učinkovitosti poslovanja zado- 
voljiti zahteve domačega in 
svetovnega tržišča. 

TEČAJ DINARJA 
IN KLIRINŠKI TEČAJ 

Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je predvide- 
no, da bodo leta 1985 obliko- 

vane in sprejete metodologije 
za oblikovanje tečaja dinarja in 
za določanje ter spremembo 
klirinškega tečaja. Na to bo 
vplivala tudi potreba, da je tre- 
ba ohranjati doseženo raven 
mednarodne konkurenčnosti 
našega izvoza in plačilnobi- 
lančna gibanja. S tečajem pa 
bo zagotovljena tudi ustrezna 
dohodkovna zainteresiranost 
proizvajalcev za izvoz, tako da 
bi okoli 60 odstotkov domače- 
ga izvoza izpeljali po cenah, ki 
so višje ali enake cenam na 
domačem trgu. 

Klirinški tečaj se bo obliko- 
val glede na spremembe pov- 
prečnega tečaja dinarja do ko- 
šare konvertibilnih valut. Zdaj 
je izvoz v klirinški menjavi zelo 
zanimiv, vendar lahko desti- 
mulativno vpliva na uvoz blaga 
s tega trga, s čimer se omejuje- 
jo možnosti uresničitve načr- 
tovanega izvoza. Mimo tega se 
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v zadnjem času naši klirinški 
partnerji, ki vedo, da visok te- 
čaj klirinškega dinarja poveču- 
je atraktivnost tega izvoza, pri- 
zadevajo, da znižajo naše iz- 
vozne cene. 

Program pa tudi poudarja, 
da morajo biti izvozne spodbu- 
de namenjene predvsem raz- 
bremenjevanju izvoza davčnih 
in drugih dajatev, kakor tudi 
refakciji carin, ki so v izvože- 
nih izdelkih. Zelo pa je treba 
podpreti izvoz tudi s spodbuja- 
njem združevanja, kreditno 
politiko, medtem ko je druge 
oblike spodbujanja izvoza tre- 
ba uporabiti le v nujnih pri- 
merih. 

POSTOPNO 
POVEČEVANJE 
PROSTEGA UVOZA 

V prihodnjem planskem ob- 
dobju se mora postopno pove- 
čevati delež prostega uvoza v 
celotnem uvozu, tako da bi na 
koncu tega obdobja uporablja- 
li kvantitativne omejitve uvoza 
preko dovoljenj in kontingen- 
tov izključno za zaščito doma- 
če proizvodnje. Uresničitev te 
naloge bi bila dokaz, da se no- 
vi devizni režim usmerja od 
prehodne k trajni rešitvi in da 
so bili politika tečaja in drugi 
ukrepi za spodbujanje izvoza 
ustrezni. 

Za usposobitev Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije in 
splošnih združenj, da bodo 
lahko opravljali vse naloge, ki 
jih zahtevajo spremembe v si- 
stemu ekonomskih odnosov s 
tujino, je predlagana tudi spre- 
memba Zakona o združevanju 
OZD v splošna združenja in 
Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije. 

V prehodnem obdobju izva- 
janja novega deviznega siste- 
ma bi v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije, poleg sedanjih 
poslov, določali tudi družbeno 
priznane reprodukcijske po- 
trebe na samoupraven način, 
ki bodo podlaga za določanje 
kategorije pogojno prostega 
uvoza, na podlagi katerega se 
bo opravljal uvoz blaga, raz- 

vrščen na veliko število po- 
stavk carinske nomenklature. 

IZBOLJŠANJE 
ZUNANJE 
LIKVIDNOSTI BANK 

Predvidena je nadalje spre- 
memba metodologije plačilne 
bilance in predlagana ukinitev 
vzporedne uporabne plačilne 
in devizne bilance. Namesto 
devizne bilance bi uvedli goto- 
vinsko podbilanco plačilne bi- 
lance. Pri tem je nujno treba 
zagotoviti povezavo med reali- 
zacijo izvoza in uvoza blaga in 
plačili. Na enoten način se bo- 
do obravnavali kompenzacij- 
ski in njim podobni posli, ka- 
kor tudi dodelava blaga. 

Prav tako je predvideno, da 
se pri sprejemanju sprememb 
v bančnem sistemu določijo 
tudi merila za pridobitev statu- 
sa banke s pooblastili za po- 
slovanje s tujino. To bo pov- 
zročilo, da se zmanjša število 
bank, ki imajo velika pooblasti- 
la in poveča število poslovnih 
enot, nadalje da se poveča 
kroženje deviz in izboljša zu- 
nanja likvidnost našega banč- 
nega sistema. K temu mora 
prispevati tudi organiziranje 
računalniškega medbančnega 
informacijskega sistema. 

Med pripravo prehoda z no- 
tranje na zunanjo konvertibil- 
nost dinarja bodo sprejeti tudi 
ukrepi za spodbujanje tujih 
subjektov, da bi sprejemali in 
na svojih računih imeli dinarje. 
Na njihovo zahtevo bi Jugosla- 
vija morala konvertirati te di- 
narje v neko drugo valuto. 

Ves Program je treba uskla- 
diti ž realizacijo Programa nor- 
malizacije zunanje likvidnosti 
države. 

UREJANJE DENARNIH 
TOKOV V DRŽAVI 

Kot pomemben pogoj za de- 
lovanje sistema ekonomskih 
odnosov s tujino in deviznega 
trga je tudi zagotovitev pred- 
nostnega plačevanja obvezno-, 
sti upnikom. To je treba doseči 
s spremembami Zakona o za- 
varovanju plačil in Zakona o 

SDK. Predpisati je treba, da ni 
mogoče pred poravnavo do- 
spelih obveznosti izvršiti nobe- 
nega drugega plačila. To velja 
tudi za izplačilo osebnih do- 
hodkov. Zajamčene osebne 
dohodke zaposlenih v takih or- 

•ganizacijah bi izplačevali iz 
skladov skupnih rezerv druž- 
benopolitičnih skupnosti, in si- 
cer v obliki posojila organiza- 
ciji. Pri tem je izključena vsaka 
možnost pokrivanja izgub iz 
teh skladov. 

Ker je v praksi prišlo do 
množičnega izdajanja menic 
brez kritja v blagovno denar- 
nih poslih in ne glede na likvid- 
nost OZD, je predlagana spre- 
memba Zakona v tem smislu, 
da bodo smele aval na menice, 
ki so uporabljene kot plačilni 
inštrument, dajati izključno 
banke. Tako naj bi preprečili 
povečevanje nepokritega po- 
vraševanja, kakor tudi internim 
bankam onemogočili emisijo. 

Da bi povečali učinkovitost 
kreditno-monetarne politike in 
preprečili njeno inflacijsko de- 
lovanje, je predlagano zoženje 
selektivnih namenov, kakor tu- 
di, da se selektivni vpliv Narod- 
ne banke Jugoslavije uresni- 
čuje z določanjem deleža ree- 
skonta iz primarne emisije, ne 
pa z ugodnejšimi obrestmi. 

Že pri bližnjem spreminjanju 
Zakona o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema je treba 
zagotoviti, da deponenti dolo- 
čene poslovne banke, če ban- 
ka ni likvidna, ne morejo 
opravljati izplačil s svojih raču- 
nov. Na ta način se bo povečal 
interes za združevanje v večje 
in boljše banke in vplival na 
deteritorializacijo bank. Spre- 
jetje tega ukrepa med drugim 
zahteva spremembo ustreznih 
določb Zakona o združenem 
delu, ki omogočajo OZD izpla- 
čilo iz računov tudi v primerih, 
ko banka ni likvidna. 

REALNO POZITIVNE 
OBRESTNE MERE 

Spremembe zakona o sana- 
ciji in prenehanju OZD naj bi 
zagotovile, da bodo prisilno 
upravo postavili sanatorji, ne 

pa občine. Na ta način se bo 
hkrati vlaganje sredstev v or- 
ganizacije, ki jih je treba sani- 
rati, povezovalo s preusmeri- 
tvijo proizvodnje. Avtorji Pro- 
grama sodijo, če že postavlja- 
mo prisilno upravo, da mora 
biti najbolj učinkovita takrat, 
ko je povezana z interesi zdra- 
vih delovnih organizacij, da so 
njihova sredstva dobro nalože- 
na in prinašajo dohodek. 

Obrestne mere za vročene 
dinarske depozite, poudarja 
Program, morajo biti realno 
pozitivne, najmanjše obresti za 
kredit pa ne morejo biti manjše 
od obresti na trimesečni depo- 

- zit. Sedanje beneficirane 
obrestne mere na selektivne 
kredite je treba izenačiti z dru- 
gimi obrestnimi merami. Izje- 
ma so lahko le krediti v kmetij- 
stvu. 

Za uresničitev pogojev, ki 
bodo omogočili delovanje de- 
viznega trga je nujno, da z raz- 
vojno in ekonomsko politiko 
ter poslovno politiko OZD za- 
gotovimo oblikovanje in delo- 
vanje tržnih blagovnih rezerv. 
V praksi je zdaj največji pro- 
blem zagotavljanje sredstev za 
te rezerve, ki bi se dopolnjeva- 
le v času, ko je blago najcenej- 
še, iz njih pa bi posredovali v 
obdobju, ko je blago najbolj 
drago. 

Ukrepi drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, predvsem ob- 
čin, republik in pokrajin, ki 
morajo vplivati na spremembe 
na notranjem trgu, morajo 
omogočiti graditev stanovanj 
za trg brez kakršnihkoli omeji- 
tev, graditeljem stanovanj pa 
je treba dati enak položaj kot 
drugim OZD. Hkrati je treba 
odločneje uvajati realne stana- 
rine in realizirati nakup druž- 
benih stanovanj, tako da bi jih 
kupovali njihovi uporabniki po 
tržnih pogojih. 

Ti ukrepi naj bi tudi zagoto- 
vili omejevanje povpraševanja 
za devizami med prebival- 
stvom, naj bo neposredno ali 
posredno, preko zmanjšanega 
povpraševanja za domačimi 
industrijskimi izdelki z veliko 
količino uvoženih delov. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

NEKATERA VPRAŠANJA 

uresničevanja družbenoekonomskih 

odnosov in samoupravne organiziranosti 

v samoupravnih interesnih skupnostih 

materialne proizvodnje (ESA-697)  

I. UVODNA POJASNILA 
Na 11. seji CK ZKS o uveljavljanju in razvoju političnega 

sistema socialističnega samoupravljanja je bila dana pobuda, 
da je potrebno v okviru razprav o kritični analizi delovanja 
političnega sistema posebej temeljito proučiti stanje in raz- 
mere v dejavnostih, kjer so obilikovane interesne skupnosti 
materialne proizvodnje. V tej zvezi je Skupščina SRS sprejela 
v svoj program dela za letošnje leto obravnavo uresničevanja 
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organizirano- 
sti v SIS materialne proizvodnje in zadolžila Gospodarsko 
zbornico Slovenije za pripravo ustreznega gradiva. 

Cilj gradiva je oceniti stanje na tem področju ter izoblikovati 
predloge in usmeritve za nadaljnje prilagajanje družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v SIS mate- 
rialne proizvodnje ustavno določenim zahtevam ter sprejetim 
ciljem družbenoekonomskega razvoja. 

Gradivo obsega analizo in oceno stanja ter predloge na 
naslednjih problemskih področjih: 

1. Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov s poudar- 
kom na tem, kako se uresničuje pridobivanje dohodka po 
načelih svobodne menjave dela, kako se oblikujejo in kaj so 
podlage za oblikovanje cen dejavnosti, programov in storitev 
ter posebej, kako uporabniki in izvajalci usklajujejo interese v 
razširjeni reprodukciji; 

2. Samoupravna organiziranost s poudarkom na oceni 
izpolnjevanja pogojev za organiziranje SIS materialne proiz- 
vodnje z oceno ustreznosti funkcionalnega in teritorialnega 
organiziranja posameznih dejavnosti; 

3. Uresničevanje samoupravljanja v SIS materialne proiz- 
vodnje predvsem z vidika kvalitete odločanja o vseh vpraša- 
njih skupnega pomena, s posebnim poudarkom na vplivu 
uporabnikov na sprejemanje odločitev, s tem v zvezi ustrezno- 
sti organiziranja strokovnega dela in vpliva strokovnih služb 
na sprejemanje odločitev ter delovanje delegatskega sistema 
v SIS materialne proizvodnje nasploh. 

Analiza z navedenih zornih kotov je podlaga za predloge, ki 
so ali usmerjeni v spremembo zakonske ureditve na posamez- 
nih področjih ter v nekatere prilagoditve v ekonomski politiki, 
ali pa na preureditve v temeljnih samoupravnih splošnih aktih 
ter organiziranju SIS. 

Predlogi imajo za cilj učinkovitejše delovanje samouprav- 
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nih interesnih skupnosti ter samoupravno obvladovanje te 
pomembne sfere družbene reprodukcije, zatg so usmerjeni v 
odpravljanje ovir za uresničevanje temeljnega produkcijskega 
odnosa in s tem zmanjševanje vloge države na tem področju. 
Na drugi strani so predlogi usmerjeni v nujne organizacijske 
spremembe, ki lahko prispevajo k poenostavitvi in večji učin- 
kovitosti samoupravnega organiziranja v dejavnostih, kjer se 
oblikujejo SIS materialne proizvodnje. 

Gradivo obravnava SIS materialne proizvodnje, kot jih 
naštevajo 65., 66., 67. člen ustave SRS in sicer na področjih: 

- komunalnih dejavnosti 
- energetike 
- vodnega gospodarstva 
- prometa in zvez (PTT promet, železniški in luški promet, 

letališka dejavnost, cestno gospodarstvo) 
- stanovanjskega gospodarstva in 
- gozdnega gospodarstva. 
Poleg tega v gradivu obravnavamo tudi samoupravne inte- 

resne skupnosti za obrambo pred točo, za varstvo zraka in za 
varstvo pred požarom, ki sicer niso dejavnosti materialne 
proizvodnje, jih pa običajno uvrščamo v to skupino samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

Analiza in predlogi temeljijo na kritični presoji veljavne 
zakonske ureditve ter analizi samoupravnih splošnih aktov 
SIS matrialne proizvodnje, to je samoupravnih sporazumov o 
ustanovitvi in samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 
Še zlasti pa v gradivu podane ocene in predlogi izhajajo iz 
dejanske prakse in delovanja samoupravnih interesnih skup- 
nosti, dosežene stopnje samoupravnega urejanja odnosov v 
dejavnostih, kjer so ustanovljene SIS matrialne proizvodnje. 
Nadalje, analiza in predlogi temeljijo na podatkih in ocenah, 
ki so jih posredovale Gospodarski zbornici Slovenije posa- 
mezne samoupravne interesne skupnosti, ter ocene, ki so jih 
predložila predlagatelju gradiva posamezna splošna zdru- 
ženja. 

Gradivo ne upošteva vseh specifičnosti posameznih SIS 
materialne proizvodnje, saj ni bil namen pripave tega gradiva 
analizirati in oceniti delovanje posameznih SIS glede na nji- 
hove specifičnosti, ampak se opredeliti glede skupnih značil- 
nosti vseh SIS materialne proizvodnje, ki zadevajo vprašanja 
njihove samoupravne organiziranosti ter uresničevanja druž- 
beno-ekonomskih odnosov in samoupravljanja znotraj njih. 
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Prav tako gradivo upošteva predvsem problematiko SIS mate- 
rialne proizvodnje za območje republike in podrobneje ne 
analizira posebnosti občinskega organiziranja SIS ter proble- 
matike, ki zadeva SIS na občinski ravni. V zvezi s tem je 
predlagano, da se ta problematika upošteva v javni razpravi in 
naknadno vključi v gradivo. 

Tako posebnosti, ki se nanašajo na usklajevanje dela in 
razvoja v posameznih dejavnostih gospodarske infrastruk- 
ture, kot tudi položaj in vloga komunalnega sistema na 
področju infrastrukture, bo potrebno v razpravi še dodatno 
osvetliti in dopolniti gradivo s predlogi v tej smeri. 

Gradivo proučuje problematiko interesnega organiziranja v 
okviru ustavno določenih temeljev družbene ureditve in nima 
namere spreminjati temeljev družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju. Gradivo je obravnaval in sprejel 10 GZS na 
svoji seji, dne 19. 4. 1985. 

II. DRUŽBENOPRAVNA OPREDELITEV 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

Samoupravne interesne skupnosti so vrsta samoupravne 
asociacije, kjer prihajajo v neposredno družbenoekonomsko 
zvezo izvajalci nekaterih družbeno pomembnih gospodarskih 
dejavnosti in uporabniki njihovih proizvodov ali storitev, 
usklajujejo svoje posamične in posebne interese ter obliku- 
jejo skupne interese. SIS predstavljajo tako posebno obliko 
odmiranja države na tistih področjih družbenega življenja, 
kjer trg sploh ni ali ni edina podlaga za usklajevanje dela in 
potreb ter vrednotenja rezultatov dela. Na teh področjih oz. 
dejavnostih je prej usklajevanje opravljala država, pri čemer 
so te dejavnosti imele položaj javne službe. 

Samoupravne interesne skupnosti so mesto samouprav- 
nega sporazumevanja in dogovarjanja interesno organizira- 
nih uporabnikov in izvajalcev, v katerih le-ti zadovoljujejo 
osebne in skupne potrebe in interese ter s temi potrebami in. 
interesi usklajujejo delo na posameznih področjih, za katere 
so ustanovljene. 

So tudi poseben družbenoekonomski odnos, v katerem 
uporabniki in izvajalci združujejo sredstva in določajo namen 
njihove uporabe, opredeljujejo pogoje in način opravljanja 
dejavnosti brez posredovanja ali poseganja države v odnose 
svobodne menjave dela. 

Samoupravne interesne skupnosti so družbene pravne 
osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih 
imajo po ustavi, zakonu, samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi interesne skupnosti in po svojem statutu. Njihova 
dejavnost ni neposredno opravljanje določene gospodarske 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. V njih se uresni- * 
čuje svobodna menjava dela, združuje delo in sredstva, ena- 
kopravno in skupno odloča o opravljanju posameznih dejav- 
nosti, določa politika razvoja in pospeševanje dejavnosti, 
uresničuje vzajemnost in solidarnost io uresničujejo drugi 
skupni interesi uporabnikov in izvajalcev. 

1. Normativna ureditev SIS materialne 
proizvodnje 
A) Ustavna in zakonska izhodišča 

Ustava SR Slovenije določa za ustanovitev SIS materialne 
proizvodnje naslednja dva pogoja: 

— da gre za dejavnosti, v katerih delovanje tržnih zakonito- 
sti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za 
vrednotenje delovnih prispevkov, 

— da je trajno opravljanje te dejavnosti nujno za zadovolje- 
vanje potreb določenih uporabnikov. 

Iz ustave in zakona o združenem delu pa je ob podrobnejši 
analizi moč ugotoviti še tretji pogoj in sicer: 

— zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov. 
Navedeni pogoji (trajnost, odsotnost tržnih zakonitosti, 

določljivost uporabnikov) morajo biti izpolnjeni kumulativno 
Po določbah 70. člena ustave SR Slovenije se lahko v 

primerih, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena, z zakonom oziroma z odlo- 
kom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na 
zakonu, določi obvezna ustanovitev take skupnosti oziroma 
ustanovi ta skupnost, določijo načela za njeno organizacijo in 

2 

medsebojna razmerja v njej, predpiše obveznost plačevanja 
prispevkov tej skupnosti in določi obveznost sodelovanja 
oziroma združevanja SIS za skupno izvajanje nekaterih skup- 
nih nalog. 

Pri urejanju in uresničevanju medsebojnih razmerij pri 
skupnem ustvarjanju dohodka po načelih svobodne menjave 
dela veljajo načela enakopravnosti udeležencev pri pridobiva- 
nju dohodka (glede na to, koliko so k njemu prispevali), 
sporazumnega določanja ciljev, namenov, pogojev in posle- 
dic združevanja dela in sredstev; medsebojnega vpliva na 
poslovno in razvojno politiko in skupna odgovornost za raz- 
širjanje materialne osnove dela in za večjo produktivnost dela 
ter sporazumnega načina usklajevanja stališč o skupnih zade- 
vah, ki se uresničuje s skupnim planiranjem, skupnim odloča- 
njem ter spremljanjem in nadzorom nad uresničevanjem 
skupnih odločitev. 

Podlaga za urejanje družbeno-ekonomskih odnosov in 
samoupravne interesne organiziranosti v dejavnostih oziroma 
zadevah posebnega družbenega pomena je zakon o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela (Ur. I. SRS št. 17/79). Nave- 
deni zakon med drugim ureja: 

- družbenoekonomski odnos pridobivanja dohodka po 
načelih svobodne menjave dela, 

- način urejanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti udeležencev v svobodni menjavi, 

- način vrednotenja rezultata dela in prispevka izvajalcev, 
- merila za ugotavljanje cene, 
- normative in standarde, 
- način uresničevanja svobodne menjave dela. 
Vrsta določb tega zakona predstavlja neposredno podlago 

za urejanje družbenoekonomskih odnosov med izvajalci in 
uporabniki v SIS materialne proizvodnje in njihovo samou- 
pravno organiziranost, saj določa, da se s posameznimi 
zakoni za posamezne dejavnosti posebnega družbenega 
pomena urejajo samo posebnosti svobodne menjave na teh 
področjih, oz. da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za 
te dejavnosti, razen če posamezni zakoni ne določajo dru- 
,gače. 

Ustavi SFRJ in SRS poznata tudi obvezno združevanje 
sredstev z zakonom. 

Ustavna podlaga za izdajo zakonov, ki ob določenih pogo- 
jih predpisujejo obvezno združevanje dela sredstev družbene 
reprodukcije za financiranje posameznih nujnih potreb druž- 
bene reprodukcije, je podana v 25. in 89. členu Ustave SR 
Slovenije. 

Navedeno ustavno določbo je razdelal zakon o združenem 
delu (drugi odstavek 159. člena)-, ki okvirno opredeljuje vpra- 
šanja, ki jih mora takšen zakon urejati. 

Ustavne določbe o obveznem združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije je razdeial tudi zakon o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu (zlasti 51. in 58. člen zakona). 

Ta zakon določa, da se v primerih, če se s samoupravnim 
sporazumom ne zagotovijo vsa sredstva, potrebna za uresni- 
čevanje skupno določenih razvojnih programov posameznih 
dejavnosti gospodarske infrastrukture (v primerih, ki jih 
določa ustava), del sredstev, ki primanjkuje, lahko izjemoma 
zagotovi z obveznim združevanjem sredstev na podlagi za- 
kona. 

Kadar se z zakonom določa obveznost združevanja sred- 
stev, je s tem zakonom treba urediti: 

- obveznost združevanja sredstev za uresničevanje inve- 
sticijskega programa, ki je bil sprejet v skladu s tem zakonom, 

- obseg sredstev, na katera se nanaša ta obveznost, 
- način kontrole nad njihovo namensko uporabo, 
- pogoje, način in roke za udeležbo pri skupnem dohodku 

na podlagi združevanja teh sredstev, 
- odgovornost za dosego rezulatov gospodarjenja s tako 

združenimi sredstvi. 
Tudi zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 

nem planu SR Slovenije v 201. členu predpisuje, da družbeni 
plan SR Slovenije posebej določa med drugim tudi nujne 
potrebe družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresni- 
čevanje temeljnih ciljev družbenega razvoja. Če s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana med organizacijami zdru- 
ženega dela ali drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev in drugih 
potrebnih pogojev za njihovo izvršitev, lahko naloži Skupš- 
čina SR Slovenije z zakonom v skladu z ustavo obvezno 
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združitev sredstev v ta namen, oziroma določi druge ukrepe 
za izvršitev teh nalog. 

Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981-1985 izrecno 
opredeljuje v tč. 5. 19 kot nujne potrebe družbene reproduk- 
cije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev druž- 
benega plana med drugimi tudi oskrbo z energijo; zaščito 
vodnih virov; infrastrukturo v prometu. Posebej omenja tudi 
možnost obveznega združevanja sredstev za te namene v 
skladu s 25. in 89. členom Ustave SR Slovenije. 

B. Zakoni, s katerimi so ustanovljene samoupravne 
interesne skupnosti materialne proizvodnje 

Vse samoupravne interesne skupnosti materialne proizvod- 
nje SR Slovenije, razen SIS za letališko dejavnost, so bile 
ustanovljene .na podlagi obveznosti, določene z zakoni in 
sicer: 

- zakon o energetskem gospodarstvu (Ur. I. SRS št. 33/81) 
- energetske skupnosti; 

- zakon o SIS za železniški in luški promet (Ur. I. SRS št. 
18./74) - skupnost za železniški in luški promet; 

- zakon o SIS za poštni, telegrafski in telefonski promet 
(Ur I -SRS št. 24/75) - skupnosti za PTT promet; 

- zakon o cestah (Ur. I. SRS št. 38/81) - skupnosti za 
csste * 

- zakon o vodah (Ur. I. SRS št. 16/74) - vodne skupnosti; 
- zakon o komunalnih dejavnostih (Ur. I. SRS št. 8/82) - 

komunalne skupnosti; 
- zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS št. 3/81) 

- stanovanjske skupnosti; 
- zakon o gozdovih (Ur. I. SRS št. 16/74) - skupnost za 

gozdarstvo. 
- zakon o sistemu obrambe pred točo (Ur. I. SRS št. 33/79) 

- skupnosti za obrambo pred točo, 
- zakon o varstvu zraka (Ur. I. SRS št. 13/75,12/77 in 35/79) 

- skupnosti za varstvo zraka, 
- zakon o varstvu pred požarom (Ur. I. SRS št. 2/76) - 

skupnosti za varstvo pred požarom. 
V prilogi dajemo pregled temeljnih zakonskih rešitev, s 

katerimi so ustanovljene SIS materialne proizvodnje v posa- 
meznih dejavnostih (Priloga I.,). 

C. Samoupravni splošni akti samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje 

Temeljni samoupravni splošni akti samoupravnih interesnih 
skupnosti so: 

- samoupravni sporazum o ustanovitvi 
- statut 
- samoupravni sporazum o temeljih plana. 

Poleg teh imajo lahko SIS tudi še druge samoupravne 
sporazume in samoupravne splošne akte. 

Poleg z ustavo, je vsebina Samoupravnih sporazumov o 
ustanovitvi določena z zakonom o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela (66. člen) in zakoni, ki določajo obvez- 
nost ustanovitve SIS materialne proizvodnje za posamezne 
dejavnosti. . 

Vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih plana SIS je 
določena s 116. členom zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in družbenem planu SR Slovenije (Ur. I. SRS št. 1/80), 
poleg tega pa nekateri zakoni vsebujejo tudi določbe o vse- 
bini teh samoupravnih sporazumov (n. pr. zakon o energet- 
skem gospodarstvu). ' . 

Samoupravni sporazumi o ustanovitvi posameznih SIS in 
njihovi statuti podrobneje opredeljujejo področje dela teh 
skupnosti in predvidevajo tudi načine zagotavljanja sredstev 
za opravljanje dejavnosti oz. zadev posebnega družbenega 
pomena. Te opredelitve več ali manj ostajajo še vedno na 
ravni splošnih in nekonkretiziranih rešitev, v skladu s temelj- 
nimi opredelitvami v posameznih zakonih in opredelitvah v 
analizi »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v SIS 
materialne proizvodnje«. Te vrste samoupravnih splošnih 
aktov so še vedno premalo dorečene. Niso oblikovani kot 
splošni akti, ki bi na izviren način samostojno in samoupravno 
urejali družbenoekonomske odnose na posameznih področ- 
jih, upoštevajoč njihove posebnosti. Prav tako ne urejajo 
dovolj določno notranjih razmerij, ki nastajajo med člani - 
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združenimi pravnimi subjekti v teh SIS, kar pa je za interesno 
skupnost kot družbeno pravno osebo zelo pomembno. 

Tudi samoupravni sporazumi o temeljih planov posameznih 
SIS za tekoče plansko obdobje 1981-1985 (z aneksi oz. spre- 
membami in dopolnitvami) ostajajo še vedno precej splošni v 
opredelitvah tako glede kvalitete združenih sredstev, oblik in 
načinov vračanja sredstev oz. drugačne udeležbe pri skup- 
nem dohodku, kakor tudi posameznih prednosti oziroma 
ugodnosti združevalcev sredstev. 

2. Ugotovitve in predlogi glede normativne 
ureditve SIS materialne proizvodnje 

Področje SIS materialne proizvodnje je v zakonih v SR 
Sloveniji preveč podrobno urejeno, saj se ne omejuje samo na 
najnujnejša načela za njihovo organizacijo. Poleg načel 
zakoni dokaj natančno opredeljujejo tudi družbenoekonom- 
ske odnose, ki jih vzpostavljajo samoupravne organizacije v 
teh SIS, povzemajo mnogo določb o pripravi planskih aktov in 
njihovi vsebini iz zakonov o družbenem planiranju in vsebu- 
jejo tudi rešitve, ki so že določene v zakonu o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela. Vse te SIS materialne proizvod- 
nje so ustanovljene obvezno na podlagi zakonov, ki skoraj vsi 
predvidevajo univerzalno obvezno članstvo. 

Ena izmed posledic takega podrobnega normiranja je tudi 
število in mreža SIS materialne proizvodnje. Sedanja zakon- 
ska ureditev omogoča, da se v dejavnostih posebnega druž- 
benega pomena, kjer se ustanavljajo občinske skupnosti, le- 
te ustanovijo za eno ali več občin oz. območje, na katerem se 
zadovoljujejo potrebe in uresničujejo interesi delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov, ki se združujejo v skupnost; zakoni pa ne 
omogočajo, da bi v posamezni občini ali širšem območju 
ustanovili eno SIS za več dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ker bi bilo glede na razvitost teh dejavnosti in 
potrebe uporabnikov lahko racionalneje, pa tudi učinkoviteje 
za usklajevanje potreb in interesov izvajalcev in uporabnikov. 
Podrobne in toge zakonske rešitve glede organiziranja SIS 
materialne proizvodnje sicer po eni strani širijo število SIS in s 
tem tudi delegatsko bazo, vendar nam praksa kaže, da gre to 
na škodo kvalitete urejanja odnosov, zmanjšuje se vpliv upo- 
rabnikov na sprejemanje odločitev, zlasti ker niso ustrezno 
organizirani in strokovno usposobljeni. 

Takšno podrobno urejanje teh področij z zakonom tudi 
bistveno zožuje možnost, da bi samoupravni sporazumi o 
ustanovitvi in drugi samoupravni splošni akti teji SIS postali 
izviren način urejanja družbenoekonomskih in drugih samou- 
pravnih odnosov. Samoupravni sporazumi se zaenkrat v 
praksi obravnavajo bolj kot izvedbeni akti, katerih vsebina je v 
osnovi odvisna od zakonskih rešitev, ne pa kot izvirna in 
samostojna oblika celovitega urejanja posameznih segmen- 
tov družbene reprodukcije. Zato tudi ne morejo v zadostnem 
obsegu upoštevati resničnih potreb in interesov delovnih ljudi 
in občanov in združenega dela; več ali manj izhajajo iz univer- 
zalnega članstva in iz »unificiranih,« ne pa različnih in razčle- 
njenih interesov uporabnikov; zato tudi še nista celovito ure- 
jena narava in vsebina medsebojnih razmerij pri združevanju 
sredstev in vsa upravljalska upravičenja uporabnikov, ki sred- 
stva združujejo. 

V skladu s temi ugotovitvami in drugimi ugotovitvami in 
predlogi iz te analize predlagamo: 

- da se tam, kjer je to potrebno ustrezno dogradijo ozi- 
roma spremenijo in dopolnijo določbe zakonov, ki urejajo 
posamezne dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, oziroma ki določajo obveznost ustanavljanja 
SIS materialne proizvodnje, zlasti z vidika prepodrobnega 
normiranja: 

• načina organiziranja in mreže SIS materialne proizvodnje, 
• urejanja družbenoekonomskih odnosov, 
■ postopkov in vsebine planiranja 
s ciljem večje fleksibilnosti glede organiziranja SIS materi- 

alne proizvodnje, članstva v njih in večje izvirnosti pri urejanju 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, prav tako pa 
je iz njih potrebno izločiti vse določbe, ki pomenijo prepisova- 
nje zveznih in republiških »sistemskih« zakonov; 

- v zakonih je potrebno uveljaviti načelo, da se vsa 
temeljna vprašanja v zvezi z organiziranjem in urejanjem 
družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje 
urejajo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi SIS in 
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samoupravnim sporazumom o temeljih plana SIS; predpiso- 
vanje še drugih samoupravnih sporazumov je nepotrebno 
(kot n. pr. v zakonu o cestah) 

- proučiti je potrebno v zakonu o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela in v posameznih zakonih predpisano 
dajanje soglasij oziroma potrjevanje samoupravnih sporazu- 
mov o ustanovitvi SIS in njihovih statutov v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti, če je njihova ustanovitev predpi- 
sana z zakonom; ustava tako možnost dopušča, ne pa predpi- 
suje; 

- proučiti je potrebno določbe v zakonih za posamezne 
dejavnosti oziroma zadeve, kjer so ustanovljene SIS materi- 
alne proizvodnje, na podlagi katerih skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti z zakonom ali odlokom predpiše obveznost 
združevanja sredstev oz. plačevanja prispevkov za SIS materi- 
alne proizvodnje, zlasti z vidika njihove skladnosti s 25. in 89. 
členom Ustave SRS. 

III. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI V 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

1. Opredelitev družbenoekonomskih odnosov v 
SIS materialne proizvodnje 

Po določbah ustave in zakona o združenem delu je temeljni 
družbenoekonomski odnos delavcev v temeljnih organizaci- 
jah, ki opravljajo dejavnosti in zadeve posebnega družbenega 
pomena, in za katere so ustanovljene SIS materialne proiz- 
vodnje, pridobivanje dohodka po načelih svobodne menjave 
dela. 

Pridobivanje dohodka po načelih svobodne menjave dela 
pomeni, da delavci v teh organizacijah kot blagovni proizva- 
jalci samostojno ustvarjajo vrednost in v osnovi ohranjajo 
blagovno tržne odnose, pri tem pa skupaj z uporabniki: 

~~ .usklajujejo svoje potrebe in interese in interese s potre- bami in interesi uporabnikov in vnašajo v medsebojne odnose 
načela in značilnosti svobodne menjave, 

- s skupnim planiranjem odpravljajo stihijsko delovanje 
trga, 

- sporazumno določajo cene, upoštevajoč načelo vzajem- 
nosti in solidarnosti, 

- z združevanjem sredstev TOZD izvajalcev in uporabnikov 
zagotavljajo razširjeno reprodukcijo in 

- uveljavljajo določeno skupno prevzemanje rizika. 
Pripomben prispevek k uveljavljanju družbenoekonomskih 

odnosov v praksi je bila analiza »Nadaljnji razvoj družbeno- 
ekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje« ter ugo- 
tovitve, sklepi in stališča, ki jih je ob obravnavi te analize 
sprejela Skupščina SRS v letu 1980. 

Temeljni predpogoj za resnično uveljavljanje družbenoeko- 
nomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje je resnična 
enakopravnost izvajalcev in uporabnikov pri urejanju teh 
odnosov. V SIS, kjer so potrebe, interese in možnosti izvajalci 
in uporabniki usklajevali oz. kjer so interesi in možnosti upo- 
rabnikov v temeljnih samoupravnih splošnih aktih SIS, še 
zlasti v samoupravnih sporazumih o temeljih planov SIS prišle 
do izraza, tam je bila tudi pripravljenost uporabnikov za skle- 
panje teh samoupravnih sporazumov večja. 

To kažejo tudi podatki o sprejemanju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov za obdobje 1981-1985 in aneksov k 
njim v letu 1982, ker je na področju elektrogospodarstva 
pristopilo k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
94%, k aneksu 81%, na področju cestnega gospodarstva 81%, 
na področju železniškega prometa 91% oz. 85%, na področju 
luškega gospodarstva 83% oz. 80%, na področju naftno-plin- 
skega gospodarstva 74% oz. 71%, za letališko dejavnost 65% 
oz. 41% članov posameznih republiških SIS. Taki rezultati so 
doseženi ob velikih aktivnostih in naporih vseh družbenih 
dejavnikov v republiki in občinah. 

2. Ugotovitve, stališča in predlogi na področju 
urejanja družbenoekonomskih odnosov v SIS 
materialne proizvodnje 

Normativna ureditev družbenoekonomskih odnosov kot je 
določena v sistemskih zakonih in v zakonih za posamezne 
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dejavnosti, za katere so ustanovljene SIS materialne proizvod- 
nje, se v praksi le postopoma uveljavlja. 

Vendar pa so bili doseženi tudi določeni pozitivni rezultati: 
- uveljavil se je samoupravni način združevanja sredstev 

za razširjeno reprodukcijo v večini teh dejavnosti, saj smo v 
celotnem obdobju uresničevanja tega srednjeročnega 
obdobja sprejeli ustrezne interventne zakone lev letu 1981 (za 
energetiko, ceste in luko) in v letu 1984 (za elektrogospodar- 
stvo), 

- pri obravnavi cen posameznih proizvodov in storitev v 
Skupščinah SIS so običajno uprabniki soglašali s predlogi 
cen, ki so jih izoblikovali izvajalci, v nekaterih primerih pa celo 
predlagali višje cene (n. pr. za elektriko). 

Ovire za hitrejše in kvalitetnejše uveljavljanje družbenoeko- 
nomskih odnosov so številne in raznovrstne; po naših ocenah 
so te zlasti naslednje: 

- še vedno prevladujoče državno (federacija, republika, 
občina) urejanje vseh ključnih pogojev gospodarjenja in 
poslovanja, ki se kaže v prepodrobnem predpisovanju, kaj in 
kako urejati v SIS materialne proizvodnje, administrativnem 
določanju cen proizvodov in storitev, odločanju o investicijah 
izven SIS materialne proizvodnje, ukrepih' tekoče ekonomske 
politike, ki so destimulirali delavce v OZD izvajalcev in upo- 
rabnikov za samoupravno urejanje odnosov tako v tekočem 
poslovanju kot razširjeni reprodukciji, 

- premajhni pripravljenosti, predvsem izvajalcev, pa tudi 
uporabnikov, da se skupno dogovorijo o osnovah in merilih 
za urejanje medsebojnih odnosov, zlasti o standardih in nor- 
mativih za proizvode in storitve, kriterijih in merilih (elemen- 
tih) za oblikovanje cen proizvodov in storitev, pogojih in 
merilih za vračanje združenih sredstev za investicije itd., 

- pojavi nespoštovanja s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov sprejetih obveznosti, 

- prevladujoč vpliv izvajalcev na sprejemanje odločitev v 
SIS materialne proizvodnje, ker' uporabniki niso ustrezno 
organizirani; to se kaže zlasti pri neustrezni pripravi gradiv za 
odločanje, nespoštovanju postopkov samoupravnega spora- 
zumevanja, pa tudi neustrezni vlogi strokovnih služb, ki pri- 
pravljajo gradiva za odločanje v SIS materialne proizvodnje in 
ki v večini primerov uveljavljajo zlasti interese izvajalcev ali pa 
so celo »tretji partner« v sporazumevanju (in sicer najmoč- 
nejši). 

Ni mogoče pritrditi nekaterim, ki trdijo, da v sedanjih zao- 
strenih gospodarskih razmerah ni mogoče uveljavljati in še 
nadalje razvijati samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v SIS materialne proizvodnje. Res pa je, da je samou- 
pravno urejanje medsebojnih odnosov tako v tekoči kot raz- 
širjeni reprodukciji težje in dolgotrajnejše, je pa ob natančni 
opredelitvi skupnih interesov in potreb učinkovitejše kot 
državna prisila. Je pa potrebno razviti instrumentarij ekonom- 
skih ukrepov, ki bo spodbujal ekonomski interes tako izvajal- 
cev kot uporabnikov za samoupravno urejanje medsebojnih 
družbenoekonomskih odnosov. 

a) Planiranje v SIS materialne proizvodnje 
Samoupravni sporazum o temeljih planov je temeljni akt, s 

katerim se prevzemajo konkretne medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti izvajalcev in uporabnikov za poslovanje 
in razvoj dejavnosti posebnega družbenega pomena, za 
katero je ustanovljena SIS materialne proizvodnje, kot rezul- 
tat uskladitve posamičnih in skupnih interesov, potreb in 
možnosti. 

Vendar samoupravni sporazumi o temeljih planov SIS često 
ne vsebujejo natančno določenih nalog, obveznosti in odgo- 
vornosti posameznih udeležencev - izvajalcev in uporabni- 
kov. Zato njihova pravna in ekonomska narava ni dorečena in 
ne omogočajo učinkovitega uveljavljanja odgovornosti (mate- 
rialnih in družbeno-političnih sankcij) za neizpolnjevanje 
prevzetih obveznosti. Prav tako pa ostajajo nedorečeni druž- 
beno-ekonomski odnosi: 

Podlaga za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov SIS so zlasti v predhodnih fazah, na podlagi ocene 
doseženega in analize razvojnih možnosti, usklajeni temelji 
planov TOZD oz. samoupravni sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti - izvajalcev in upo- 
rabnikov proizvodov in storitev, pa tudi splošni družbeni inte- 
res za razvoj posamezne dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. Pri tem gre tako za potrebe in interese delavcev, 
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delovnih ljudi in občanov, kot tudi za potrebe in interese 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, samouprav- 
nih oraanizacij in skupnosti ter krajevnih skupnosti. Splošni 
družbeni interes pa bi se moral oblikovati skozi dogovore o 
temeljih družbenih planov družbeno političnih skupnosti, 
katerih udeleženci so tudi SIS materialne proizvodnje 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov SIS materialne 
proizvodnje, sklenjeni za obdobje 1981 -1985, se ne uresniču- 
jejo v celoti, kljub spremembam in dopolnitvam, ki so bile 
sprejete v letu 1983 in ki so pomenile zmanjšanje (fizično in 
vrednostno) prvotno sprejetih obveznosti.   1 

Po posameznih dejavnostih je stanje zelo različno in sicer. 
- na področju elektrogospodarstva in premogovništva je v 

obdobju 1981-1984 finančna realizacija investicij 62% plani- 
rane za celo obdobje, fizična realizacija pa je še manjša zaradi 
velikih podražitev, ki so tudi posledica manjšega dotoka sred- 
stev od planiranih; 

- na področju naftno-plinskega gospodarstva so bila pla- 
nirana vlaganja v obdobju 1981-1984 realizirana s 40%, pri 
čemer predstavlja finančna sanacija slovenskega phnovod- 
neqa sistema 78% vseh porabljenih sredstev v tem obdobju, 

- na področju železniškega gospodarstva je v obdobju 
1981—1984 realizirano 62% (49% ocf petletnega plana) plani- 
raneaa obsega investicij republiškega pomena; kritičen pa e 
položaj pri investicijskih vlaganjih v infrastrukturo, ki so reali- 
zirane s 54%, oz. 43% celotnega obdobja. 

- na področju luškega gospodarstva bodo planirane inve- 
sticije v tem srednjeročnem obdobju realizirane z 72%, zlasti 
zaradi manjšega obsega interesno združenih sredstev; 

- na področju PTT prometa bodo v tem srednjeročnem 
obdobju planirane investicije realizirane predvidoma s 50%, 
pri čemer najbolj zaostajajo investicije v medkrajevni in med- 
narodni PTT promet; 

- na področju cestnega gospodarstva se ocenjuje, da bo 
planirani obseg vzdrževanja cest uresničen v tem srednjeroč- 
nem občlobju z 68%, medtem ko bodo investicije realizirane 
pri modernizaciji cest z 78%, novogradnji cest s 67%, novo- 
gradnji objektov s 26%, rekonstrukcijskih in obvozih s 55%; 

- na področju vodnega gospodarstva je ocenjena realiza- 
cija v tem srednjeročnem obdobju predvidenih investicij 90%, 
za vzdrževanje in druga dela pa v višini 77%; 

- na področju stanovanjskega gospodarstva bo predvi- 
doma znašala realizacija stanovanjske gradnje 87% planira- 
nega obsega, od tega družbene najemne gradnje 72% in 
individualne oz. zasebne gradnje 106%; 

- na področju letališke dejavnosti so bila predvidena v tem 
srednjeročnem obdobju le vlaganja za pripravo študij za dol- 
goročni razvoj letališke mreže v Sloveniji ter je večina nalog v 
teku; 

-na področju gozdarstva poteka uresničevanje srednjeroč- 
nega plana investicij v gozdno biološka vlaganja in gradnja 
gozdnih cest uspešno in vložena sredstva v obdobju 
1981 -1984 predstavljajo1 cca 18% vrednosti gozdne proizvod- 
nje; večino sredstev (cca 66%) so zagotovile gozdno gospo- 
darske organizacije iz lastnih sredstev, sredstva zbrana v 
okviru SIS za gozdarstvo pa predstavljajo le dobrih 7% vseh 
sredstev za ta vlaganja. 

Procese samoupravnega planiranja in uresničevanja planov 
v SIS materialne proizvodnje pa ovirajo, poleg v uvodnem 
delu tega poglavja navedenih ovir, še zlasti: 

- splošni družbeni interes glede stanja in razvoja posa- 
meznih dejavnosti ni opredeljen in uveljavljen v zadostni meri, 
še zlasti glede tega, katere razvojne naloge je nujno potrebno 
izvršiti zaradi skladnega gospodarskega in družbenega raz- 
voja, katere naloge pa so predmet samoupravnega sporazu- 
mevanja in usklajevanja med izvajalci in" uporabniki v SIS; 

- v samoupravnih sporazumih o temeljih planov niso pred- 
videni ukrepi oz. alternativne rešitve, če se predpostavke, na 
katerih so bile sprejete naloge in obveznosti - zlasti za 
investicije, ne uresničujejo; v takih primerih bi bilo potrebno 
začeti postopek sprememb in dopolnitev sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov; 

- sodelovanje in usklajevanje poslovanja in razvoja med 
sorodnimi SIS materialne proizvodnje, čeprav je normativno 

1 (ocene in podatki so pridobljeni od posameznih SIS na republiški ravni in 
posameznih izvajalskih OZD, podrobnejši podatki so v Prilogi II ). 

predvideno, se ne uresničuje; večina zakonov namreč predvi- 
deva, da posamezna SIS sodeluje z drugimi SIS, se z njimi 
povezuje in usklajuje planske akte; tako pa vsaka SIS teži k 
najhitrejšemu razvoju svoje dejavnosti; 

- kršijo se vsebine in postopki samoupravnega sporazu- 
mevanja o temeljih plana SIS materialne proizvodnje; 

- v dogovore o temeljih družbenega plana družbenopoli- 
tičnih skupnosti se vključujejo investicije v dejavnostih 
gospodarske infrastrukture, ne glede na usklajenost intere- 
sov, potreb in možnosti izvajalcev in uporabnikov v SIS, oz. 
usklajevanja v SIS sploh ni; 

- zahteve, da se samoupravni sporazumi o temeljih planov 
SIS oz. njihove spremembe in dopolnitve sprejemajo z oseb- 
nim izjavljanjem (z referendumom), za kar pa ni opore v 
normativni ureditvi. 

Pomemben vpliv na uresničevanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov SIS pa predstavljajo tudi sedanje 
gospodarske težave, še zlasti visoka stopnja inflacije, ki vpliva 
na velike podražitve zlasti investicijskih projektov, pa tudi na 
zmanjševanje kvalitete in obsega tekočega vzdrževanja infra- 
strukturah objektov (n. pr. vzdrževanje cest, vzdrževanje vod- 
nogospodarskih objektov itd.). 

Ker se v letošnjem letu sprejemajo plani samoupravnih 
organizacij in skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje 
1980-1990 oz. dolgoročni plani določenih samoupravnih 
organizacij in skupnosti za obdobje 1985-1995 oz. do leta 
2000, je potrebno pri pripravljanju, oblikovanju in sprejema- 
nju planskih aktov SIS materialne proizvodnje oz. planiranju 
poslovanja in razvoja teh dejavnosti uveljaviti zlasti naslednje 
predloge in usmeritve: 

- opredelitev realnih materialnih možnosti in dejanskih 
potreb združenega dela je ključnega pomena za nadaljnji 
razvoj posameznih dejavnosti gospodarske infrastrukture; to 
je hkrati tudi podlaga za nujno usklajevanje razvoja posamez- 
nih dejavnosti med seboj; 

- v dogovorih o temeljih družbenih planov oz. v družbenih 
planih družbenopolitičnih skupnosti je potrebno opredeliti le 
tiste naloge in obveznosti glede tekočega poslovanja in raz- 
širjanja materialne osnove dela v teh dejavnostih, ki so nujen 
pogoj za odvijanje družbene reprodukcije in za katere se 
sredstva.združujejo po načelih vzajemnosti in solidarnosti, 
nikakor pa ne tiste, za katere se sredstva združujejo po inte- 
resnem načelu; 

- v pripravah novih srednjeročnih planov je potrebno, da v 
SR Sloveniji in posebnih DPS določimo maksimalni skupni 
delež družbenega proizvoda za razvoj, tako gospodarske 
infrastrukture kot družbenih dejavnosti in splošne porabe; 

- delavcem v OZD je potrebno hkrati predložiti predloge 
ustreznih samoupravnih sporazumov (gospodarskih in druž- 
benih dejavnostih), da se bodo lahko naenkrat izrekli glede 
svojih obveznosti iz dohodka, čistega dohodka in drugih virov 
za te namene; 

- brez poprejšnje uskladitve interesov, potreb in možnosti 
glede razvoja dejavnosti v SIS materialne proizvodnje in med 
njimi ni dopustno v dogovore o temeljih družbenega plana oz. 
v družbene plane družbeno političnih skupnosti vključevati 
posamezne investicijske projekte s področja gospodarske 
infrastrukture; odločitve o tem se morajo predhodno sprejeti 
v SIS materialne proizvodnje; 

- samoupravni sporazumi o temeljih planov morajo ostati 
temeljni planski akti SIS materialne proizvodnje, ki jih delavci 
OZD - izvajalci in uporabniki sklepajo na podlagi svojih v 
predhodni fazi usklajenih temeljev planov oz. samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov glede potreb in možnosti raz- 
voja posameznih dejavnosti; zato niso sprejemljivi predlogi iz 
osnutka zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije, ki predvidevajo, da SIS materi- 
alne proizvodnje sprejemajo plane na podlagi skupnih teme- 
ljev za pripravo planov; to pa v bistvu odpravlja usklajevanje 
interesov, potreb in možnosti glede razvoja dejavnosti in 
omogoča, da skupščina SIS s preglasovanjem sprejme mate- 
rialne obveznosti tudi za OZD izvajalce in uporabnike, ki 
svojih interesov, potreb in možnosti s planiranim lastnim 
razvojem nimajo usklajenih; 

- samoupravni sporazumi o temeljih planov SIS materi- 
alne proizvodnje morajo vsebovati najmanj vse sestavine ki 
jih določa 116. člen republiškega zakona o planiranju; poleg 
tega mora samoupravni sporazum o temeljih plana vsebovati 
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predpostavke, na katerih temelji plan dela in razvoja dejavno- 
sti, še zlasti obseg potrebnih sredstev za razvoj 'dejavnosti in 
načini zagotavljanja sredstev za razvoj, ter predvideti možne 
ukrepe, ki jih sprejme skupščina samoupravne interesne 
skupnosti, če se te predpostavke ne uresničujejo; 

- nujno je vložiti še dodatni strokovni napor, da se v vseh 
dejavnostih, za katere so ustanovljene SIS materialne proiz- 
vodnje, določijo standardi in normativi proizvodov in storitev, 
kriteriji in merila (elementi) za oblikovanje cen ter izgradi 
sistem posebnih pogojev, pod katerimi bodo proizvodi in 
storitve na razpolago uporabnikom, še zlasti glede na to ali 
sklenejo samoupravni sporazum o temeljih plana in združu- 
jejo sredstva za razvoj dejavnosti ali pa ga ne sklenejo oz. ne 
združujejo sredstva za razvoj; 

- v posameznih samoupravnih interesnih. skupnostih 
materialne proizvodnje se je potrebno opredeliti in v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov v manjši meri predvi- 
deti obveznosti združevanja sredstev za razvoj oz. izgradnjo 
projektov po načelu vzajemnosti in solidarnosti in v večji meri 
uveljaviti združevanje sredstev po interesnem principu ter naj 
sredstva za posamezne projekte združujejo le neposredno 
zainteresirani uporabniki; menimo namreč, da je potrebno 
opredeliti investicijske projekte, ki so resnično prioritetneaa 
pomena za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva in še 
posebej za njegovo izvozno usmerjenost in le za njih uveljaviti 
načejo, da za njihovo uresničitev združuje sredstva celotno 
združeno delo, za ostale pa po interesnem načelu; 

- proučiti je treba možnost, da se v posameznih dejavno- 
stih materialne proizvodnje (npr. elektrogospodarstvu) samo- 
upravni sporazumi o temeljih planov sklepajo za daljše 
obdobje od 5 let; 

- samoupravne sporazume o temeljih planov SIS materi- 
alne proizvodnje oz. njihove spremembe in dopolnitve spreje- 
majo delavski sveti oz. drugi ustrezni organi upravljanja 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela in samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, če so v skladu z njihovimi 
planskimi akti; ni nobene pravne podlage, da se ti samou- " 
pravni sporazumi sprejemajo z osebnim izjavljanjem; 

- izgraditi in razviti je potrebno intrumentarij ekonomskih 
ukrepov, Ki bi jih uporabili zoper uporabnike, ki ne sklenejo 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov oz. ne uresniču- 
jejo obveznosti združevanje sredstev za razvoj; tak instrumen- 
tarij ekonomskih ukrepov bi zagotavljal: 
• svobodno odločanje delavcev o sklenitvi samoupravnih 

sporazumov: . 
• enak družbenoekonomski položaj uporabnikov, ki so 

sklenili samoupravni sporazum, in tistih, ki ne sklenejo samo- 
upravnega sporazuma oz. so ga sklenili, pa ne uresničujejo 
sprejetih obveznosti; 

ti ukrepi bi zlasti zagotavljali določen nivo kvalitete stabil- 
nosti in trajnosti oskrbe, možnosti širjenja dejavnosti, ki je 
vezana na oskrbo s proizvodi in storitvami gospodarske infra- 
strukture za uporabnike, podpisnike sporazumov; možno je 
določiti tudi različni nivo cen proizvodov in storitev za upo- 
rabnike, ki sklenejo samoupravni sporazum, in uporabnike, ki 
samoupravnega sporazuma ne sklenejo oz. ki so ga sklenili, 
pa sprejetih obveznosti ne uresničujejo. 

b) Cene proizvodov in storitev 
Cene posameznih proizvodov in storitev v dejavnostih oz. 

zadevah posebnega družbenega pomena, kjer so ustanov- 
ljene SIS materialne proizvodnje, so ne glede na to, kako se 
oblikujejo in kdo jih sprejema oz. določa, temeljna podlaga 
pridobivanja dohodka v teh dejavnostih in v osnovi opredelju- 
jejo družbenoekonomski položaj delavcev v teh dejavnostih. 

Temeljno načelo in izhodišča zakona o sistemu družbene 
kontrole cen (Uradni list SFRJ, št. 64/84) je, da delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela samostojno, v odno- 
sih medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovqrnosti z 
delavci v drugih organizacijah združenega dela oziroma dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, oblikujejo 
cene svojih proizvodov in storitev glede na tržne razmere. 

V osnovi bi morale tudi cene proizvodov in storitev v dejav- 
nostih, kjer so organizirane SIS materialne proizvodnje, biti 
odraz delovanja ekonomskih zakonitosti. To pomeni, da 
morajo zagotavljati enostavno reprodukcijo v teh dejavnostih, 
pa tudi sredstva za razširjanje materialne osnove teh dejavno- 
sti: kolikšen del, pa je predmet opredelitve in skupnih odloči- 

tev tako izvajalcev in uporabnikov v samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana SIS materialne proizvodnje kot tudi 
družbenih-planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Navedeni zakon tudi določa, da v samoupravnih interesnih 
skupnostih izvajalci in uporabniki spremljajo vpliv čen posa- 
meznih proizvodov in storitev na ekonomski položaj proizva- 
jalcev proizvodov oz. izvajalcev storitev in na ekonomski 
položaj uporabnikov proizvodov in storitev, ter dajejo na tej 
podlagi pobude za usklajevanje in urejanje cen. Ta odločba v 
bistvu samo zaokrožuje celoten sistem oblikovanja cen proiz- 
vodov in storitev v teh dejavnostih, saj se s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov SIS določajo standardi in norma- 
tivi za proizvode in storitve ter kriteriji in merila (elementi) za 
oblikovanje cen teh proizvodov in storitev. V SIS se usklaju- 
jejo medsebojni interesi izvajalcev in uporabnikov glede cen, 
izvajalec pa na podlagi v SIS usklajenih interesov ter na 
podlagi v svoje samoupravne splošne akte o cenah vljučenih 
določb samoupravnih sporazumov o temeljih plana SIS s 
področja cen oblikujejo cene proizvodov in storitev. 

V večini dejavnosti, za katere so ustanovljene SIS materi- 
alne proizvodnje, se torej po normativni ureditvi cene proizvo- 
dov in storitev oblikujejo na samoupravni način, ne velja pa to 
za energetiko, PTT promet in promet blaga in potnikov po 
železnici. Za oblikovanje cen proizvodov in storitev v teh 
dejavnsotih je z zakonom o cenah predvideno, da se s plan- 
skimi in drugimi akti federacije, ki določajo ekonomsko poli- 
tiko, določijo skupni elementi za oblikovanje teh cen. Taka 
določba pomeni, da se bodo cene v teh dejavnostih še vedno 
oblikovale brez vpliva v SIS organiziranih izvajalcev in upo- 
rabnikov, oziroma bodo izvajalci oblikovali cene proizvodov 
in storitev zgolj formalno, ker ne bodo imeli vpliva na določa- 
nje materialnih podlag za cene (elementov). Glede na doseda- 
njo družbeno prakso lahko SIS v teh dejavnostih postanejo 
zgolj mesto za dogovarjanje o pokrivanju izgub iz tekočega 
poslovanja in o združevanju sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo. 

Za preteklo obdobje je značilno, da so se cene proizvodov 
in storitev v dejavnostih, kjer so ustanovljene SIS materialne 
proizvodnje, določale pretežno administrativno tako, da na 
oblikovanje teh cen izvajalci in uporabniki niso imeli prak- 
tično nobenega vpliva oz., da se predlogi glede oblikovanja 
cen, ki so bili sprejeti v SIS materialne proizvodnje, največkrat 
niso upoštevali. 

Prav tako se niso uresničila stališča in sklepi Skupščine SR 
Slovenije o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odno- 
sov v SIS materialne proizvodnje, da morajo do konca tega 
srednjeročnega obdobja cene proizvodov in storitev zagoto- 
viti najmanj njihovo enostavno reprodukcijo. 

Dosedanji način oblikovanja cen, pa tudi stanje na tem 
področju v letošnjem letu, ne stimulira delavcev v izvajalskih 
OZD k učinkovitejšemu delu in gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi. Ni se moč izogniti oceni, da vzroki za izgube niso 
samo v neustreznih cenah, ampak tudi v neracionalnostih v 
delu in gospodarjenju s sredstvi v izvajalskih OZD in sicer 
tako v tekoči reprodukciji kot investicijski izgradnji, v neu- 
strezni samoupravni organiziranosti izvajalcev, pa tudi neu- 
strezni oz. slabi organizaciji in delitvi dela. "• 

Resnično je bil že skrajni čas, da smo postopoma začeli 
odpravljati družbeno in ekonomsko škodljive deviacije v poli- 
tiki cen, ki je z voluntarističnimi in kratkoročnimi ukrepi in 
administrativnim oblikovanjem cen v teh dejavnostih uveljav- 
ljala relativno cenenost proizvodov in storitev v teh dejavno^ 
stih in s tem spravljala delavce v teh dejavnostih v ekonomsko 
in družbenoekonomsko podrejen položaj, in začeli uvajati 
ekonomske cene. 

Na področju cen proizvodov in storitev v dejavnostih, kjer 
so ustanovljene SIS materialne proizvodnje, je potrebno v 
prihodnjem obdobju uveljaviti zlasti naslednje predloge in 
usmeritve : 

- uveljavljanje ekonomskih zakonitosti v delu in razvoju 
dejavnosti in zadev posebnega družbenega pomena je eden 
izmed predpogojev za urejanje družbenoekonomskih odno- 
sov med izvajalci in uporabniki v SIS materialne proizvodnje, 
za enakopraven družbenoekonomski položaj delavcev v teh 
dejavnostih in za urejanje medsebojnih ekonomskih odnosov 
na osnovah skupnega ustvarjanja dohodka med izvajalci v 
posameznih fazah proizvodnje oz. opravljanja storitev v teh 
dejavnostih; 

r 
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- cene proizvodov in storitev v teh dejavnostih morajo biti 
ekonomske ter zagotavljati enostavno reprodukcijo in razšir- 
jeno reprodukcijo v teh dejavnostih; kolikšen del sredstev za 
razširjeno reprodukcijo pa naj bo vključen v ceno proizvoda 
oz. storitve, kolikšen del pa združen po načelih svobodne 
menjave dela, je predmet odločitve v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov SIS materialne proizvodnje in opredeli- 
tev v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti; 

- podlaga za oblikovanje cen ne morejo biti kakršnikoli 
stroški, kakršnokoli vloženo živo delo, kakršnakoli izraba 
zmogljivosti, kakršnokoli angažiranje sredstev - torej stro- 
škovni princip oblikovanja cen, ampak s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov SIS opredeljenimi standardi in nor- 
mativi proizvodov in storitev ter kriteriji in merila (elementi) za 
oblikovanje cen; 

- standardi in normativi proizvodov in storitev morajo biti 
tehnično-tehnološki in ekonomski, zlasti pa je treba izobliko- 
vati, sprejeti in uveljaviti: stndarde materialnih stroškov, nor- 
mative izrabe zmogljivosti in amortizacije, normative potreb- 
nega živega dela, normative obratnih sredstev in sicer na 
enoto proizvoda in storitve; 

- s planskimi akti in ukrepi razvojne in tekoče ekoknom- 
ske politike družbenopolitičnih skupnosti je treba ustvariti 
trajnejše in stabilnejše pogoje gospodarjenja v teh dejavno- 
stih; 

- tudi v samoupravnih interesnih skukpnostih energetike, 
za železniški in luški promet ter za PTT promet je treba 
zagotoviti, da elemente za oblikovanje cen proizvodov in 
storitev v teh dejavnostih oblikujejo samostojno uporabniki in 
izvajalci ter jih, po uskladitvi v ustreznih zvezah SIS na nivoju 
Jugoslavije, uveljaviti v planskih in drugih aktih federacije, s 
katerimi se določa ekonomska politika; 

- če cena proizvodov in storitev vsebuje tudi del sredstev 
za razširjeno reprodukcijo, je potrebno v SIS ustrezno organi- 
zirati nadzor nad zbiranjem in namensko uporabo teh sred- 
stev; brez poprejšnje spremembe samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana SIS ali druge ustrezne odločitve v skupščini 
SIS ni mogoče spremeniti namembnosti uporabe tako zbra- 
nih sredstev za razširjeno reprodukcijo; 

- predloge in usmeritve na področju cen proizvodov in 
storitev je treba v celoti uveljaviti najkasneje s prvim letom 
novega srednjeročnega obdobja (1986^-1990). 

c) Prispevki oziroma povračila za opravljanje 
posamezne dejavnosti 

Razen ustvarjanja celotnega prihodka s prodajo proizvodov 
in storitev pridobivalo delavci v temeljnih organizacijah, ki 
opravljajo dejavnosti ozroma zadeve posebnega družbenega 
pomena na področjih, kjer so ustanovljene SIS materialne 
proizvodnje, dohodek tudi po načelih svobodne menjave dela 
s prispevki oz. povračili. 

Predmet menjave dela je sicer storitev aliv proizvod kot 
neposredni rezultat vloženega dela izvajalcev. Ce narava dela 
v posamezni dejavnosti ne omogoča obračunavanja opravlje- 
nega dela po posamičnih storitvah ali proizvodih, se vloženo 
delo izvajalcev obračunava po programu storitev oziroma po 
izvrševanju določene dejavnosti. Uporabniki za to plačujejo 
povračilo za izvajanje programa storitev ozroma za izvajanje 
dejavnosti. 

S tem v zvezi se je velikokrat postavljalo vprašanje, kakšna 
je razlika med prispevkom (po 70. členu ustave SRS), samou- 
pravno dogovorjenim povračilom (po 92/III členu zakona o 
združenem delu), povračilom (po 24. členu zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave^ela) in samoupravno dogovorje- 
nim nadomestilom (po 2. alinei 48. člena zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu). Mislimo, da gre v vseh primerih 
za isto zadevo - za plačilo za izvajanje dogovorjenega pro- 
ararna storitev oziroma izvajanja dejavnosti. Ce ga predpiše 
zakon, je to prispevek; predpiše se lahko za izvajanje dogo- 
vorjenega ali z zakonom določenega zagotavljenega pro- 
grama Ce se o njem samoupravno dogovorijo uporabniki m 
izvajalci, je to povračilo. Če naj gre povračilo iz dohodka 
temeljne organizacije, mora to biti izrecno vnaprej predvi- 
deno in določeno z zakonom (v skladu z 11. alineo 110, člena 
zakona o združenem delu); udeleženci v svobodni menjavi 
dela pa se samoupravno dogovorijo o njegovi višini. Nekateri 
govorijo o prispevkih oziroma povračilih kot o sredstvih, ki so 
navračljiva in odtujena od uporabnikov. To seveda ne drzi. 

Gre za sredstva, ki predstavljajo plačilo za opravljanje pro- 
grama storitev oziroma izvajanje dejavnosti. Ta sredstva se 
torej »vračajo« preko nemotenega, nepretrganega in kvali- 
tetno opravljenega v SIS dogovorjenega programa. Z njimi 
torej upravljajo uprabniki proizvodov oziroma storitev, skupaj 
z izvajalci, v okviru SIS. To niso odtujena sredstva, temveč 
sredstva, ki so in morajo biti pod stalno kontrolo tistih, ki jih 
plačujejo, glede njihove namenske uporabe. 

d) Kompenzacija (nadomestilo) 
Po ustavi SR Slovenije (107. člen) mora organ družbenopo- 

litičnih skupnosti v primeru, če z akti, s katerimi se določa ali 
izvaja skupna ekonomska politika in določijo pogoji poslova- 
nja, ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek 
organizacij združenega dela in onemogočajo normalno 
reprodukcijo, hkrati določiti in zagotoviti ustrezno kompenza- 
cijo (nadomestilo). 

Po zveznem zakonu o kompenzaciji (Uradni list SFRJ, št. 
11/80) zagotavlja federacija ustrezno kompenzacijo kot 
sestavni del ukrepov skupne ekonomske politike za določeno 
plansko obdobje, če je z akti organov federacije, s katerimi se 
za to obdobje določa ali se v njem izvaja skupna ekonomska 
politika, prizadeta enakopravnbst organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela. 
Sredstva za kompenzacijo se zagotovijo organizacijam zdru- 
ženega dela hkrati z izdajo teh aktov federacije. 

Republiški zakon o kompenzacijah (Uradni list SRS, št. 3/ 
81) pa določa, da SR Slovenija zagotavlja organizacijam zdru- 
ženega dela ustrezne kompenzacije, kot sestavni del ukrepov 
ekonomske politike, če so z akti, s katerimi se določa ali izvaja 
skupna ekonomska politika v republiki, določeni pogoji 
poslovanja, ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšuje dohodek 
organizacij združenega dela in onemogočajo normalno re- 
produkcijo. ... 

Kljub takšni ustavni in zakonski možnosti v SR Sloveniji teh 
problemov ne rešujemo po tej poti, temveč s prispevki upo- 
rabnikov, ki jih plačujejo iz dohodka temeljne organizacije 
gospodarskih dejavnosti. Tako se vsako leto s posebnim 
zakonom določa obveznost plačevanja prispevka iz dohodka 
temeljnih organizacij za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana. To nado- 
mestilo je v letu 1982 znašalo 3.067 mio din ali 13% celotnega 
prihodka SOZD Železniškega gospodarstva, v letu 1983 pa 
5.274 mio din ali 17,6% celotnega prihodka SOZD Železni- 
škega gospodarstva. Enak zakon je bil sprejet tudi za pokriva- 
nje dela stroškov enostavne reprodukcije v elektrogospodar- 
stvu in premogovništvu v letu 1984. 

V vseh teh primerih dobiva prispevek v bistvu funkcijo in 
naravo kompenzacije. 

V zvezi z uveljavljanjem kompenzacij v dejavnostih, kjer so 
ustanovljene SIS materialne proizvodnje, dajemo naslednje 
predloge in usmeritve: 

- v vseh primerih, ko organi družbenopolitičnih skupnosti 
sprejmejo ukrep neposredne kontrole cen, s katerimi trajneje 
in v večjem obsegu zmanjšajo dohodek organizacij združe- 
nega dela v teh dejavnostih, so hkrati dolžni zagotoviti kom- 
penzacijo za tako izpadli dohodek in sicer v višini, ki bi ga 
zagotavljale cene proizvodov in storitev, oblikovane na pod- 
lagi v SIS dogovorjenih standardov in normativov ter elemen- 
tov za oblikovanje cen; 

- ocenjujemo, da ob uveljavitvi predlogov in usmeritev na 
področju cen, ni več potrebe, da se s posebnimi zakoni 
zagotavljajo sredstva za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije v dejavnostih gospodarske infrastrukture. 

d) Sredstva za razširjanje materialne osnove dela 
Po določbah zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 

delu delavci v temeljnih organizacijah združenega dela zago- 
tavljajo sredstva za razširjanje materialne osnove v dejavno- 
stih gospodarske infrastrukture zlasti: 

- z združevanjem dela in sredstev po načelih skupnega 
dohodka; 

- v okviru cene proizvodov in storitev; 
- i združevanjem sredstev čistega dohodka za razširjanje 

materialne osnove na podlagi samoupravnega sporazuma; 
- iz sredstev samoprispevka občanov; 
- iz sredstev, združenih na podlagi z zakonom predpisanih 

obveznosti, v primerih, določenih z ustavo; 
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- iz drugih sredstev, določenih z zakonom. 
Cilji združevanja dela in sredstev oziroma sredstev za raz- 

širjanje materialne osnove dela v teh dejavnostih so dosega- 
nje-ugodnejših pogojev za stalno, pravočasno in kakovostno 
preskrbovanje s proizvodi ter opravljanje storitev in na tej 
podlagi prispevanje k večji produktivnosti dela, večjemu 
dohodku in zboljšanju življenjskih in delovnih pogojev delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov. 

Delavci v temeljnih organizacijah, ki so združili sredstva po 
načelih skupnega ustvarjanja dohodka ali obvezno, na pod- 
lagi zakona, imajo pravico do vrnitve združenih sredstev in 
pravico od nadomestila za gospodarjenje s temi sredstvi v 
denarni obliki oziroma v drugih oblikah ali na drug način v 
okviru njihovega sodelovanja v skladu s sklenjenimi samou- 
pravnimi sporazumi. Z njimi je možno predvideti tudi posa- 
mezne prednosti pri preskrbi s proizvodnjo oz. storitvami ali 
druge posebne pogoje za zadovoljevanje potreb uporabnikov 
po teh proizvodih ali storitvah. 

Na področju urejanja družbenoekonomskih odnosov v raz- 
širjeni reprodukciji v dejavnostih gospodarske infrstrukture 
ugotavljamo velik razkorak med normativnim in v praksi uve- 
ljavljenim stanjem. 

Poleg bančnih in tujih kreditov ter deloma amortizacije, so 
praktično edini vir sredstev iz OZD za razširjanje materialne 
osnove sredstva, ki jih uporabniki izločajo iz čistega dohodka 
za razvoj elektrogospodarstva (2,11%), naftno-plinskega 
gospodarstva (1,87%), cestnega gospodarstva (3,47%), želez- 
niške infrastrukture (2,13%) in luk (0,98%), pri čemer je 
osnova čisti dohodek, zmanjšan za osebne dohodke in-pove- 
čan za amortizacijo nad predpisanimi stopnjami. 

Uporabniki združujejo sredstva v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov SIS v teh dejavnostih. Pri tem pa 
v teh samoupravnih sporazumih večinoma niso niti natančno 
opredeljeni objekti, ki se bodo gradili, njihove lokacije in roki 
dograditve in zneski, ki se združujejo za posamezni objekt. 

Po sklenjenih samoupravnih sporazumih se ta sredstva iz 
čistega dohodka uporabnikov združujejo kot nevračljiva sred- 
stva, pri čemer niso opredeljene prednosti pri preskrbi ali 
drugi posebni pogoji za zadovoljevanje potreb po proizvodih 
in storitvah v teh dejavnostih. Postavlja pa se tudi vprašanje, 
ali so bili ti sporazumi sprejeti z referendumom, kot obveznim 
načinom odločanja, če se delavci odpovedo pravici do vrnitve 
združenih sredstev. 

Naslednja značilnost združevanja sredstev za razvoj teh 
dejavnosti je, da vsi uporabniki, ne glede na svoje interese za 
razvoj teh dejavnosti, po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
združujejo sredstva za vse objekte po enakih osnovah. Obvez- 
nost združevanja sredstev, ki je vezana na ustvarjeni čisti 
dohodek OZD uporabnikov, lahko po eni strani ogroža njihov 
lastni razvoj, če morajo združevati sredstva po avtomatizmu, 
ne glede na svoje potrebe, interese in možnosti ter ne glede 
na svoje razvojne načrte, po drugi strani pa velikim uporabni- 
kom, ki so nujno v opravljanju svoje dejavnosti vezani na 
proizvode in storitve teh dejavnosti, omogoča glede na nji- 
hove potrebe nesorazmerno majhna vlaganja v razvoj gospo- 
darske infrastrukture, kar ima lahko škodljive posledice za 
posamezne dejavnosti (n. pr. železnica, cestno gospodarstvo 
elektrogospodarstvo)/ 

V dosedanji praksi združevanja sredstev za razvoj gospo- 
darske infrastrukture ne poznamo primerov, da bi uporabniki 
in izvajalci združevali sredstva za posamezne infrastrukturne 
objekte na osnovah skupnega dohodka in z udeležbo uporab- 
nikov v ustvarjenem skupnem dohodku v obliki vračila zdru- 
ženih sredstev in nadomestila za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi. Tak način urejanja družbenoekonomskih odnosov 
združevanja dela in sredstev na osnovah skupnega dohodka 
ostaja eno od osrednjih nerešenih vprašanj pri skupnem 
gospodarjenju v dejavnostih, kjer so ustanovljene SIS materi- 
alne proizvodnje. Se pa v nekaterih dejavnostih združujejo 
sredstva na kreditni osnovi. 

Združevanje sredstev za razvoj gospodarske infrastrukture 
na podlagi obveznosti, določene z zakonom, je bilo pogo- 
stejše v prejšnjem srednjeročnem obdobju, ko je skupščina 
SRS sprejela več zakonov o združevanju sredstev družbene 
reprodukcije za posamezne namene. 

Tudi v letu 1981 je Skupščina SRS sprejela zakon o združe- 
vanju dela in sredstev uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje izgradnje energetskih objektov v letu 1981. Podo- 

ben zakon je urejal tudi združevanje sredstev za nadaljevanje 
gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981. Razlogi za 
sprejem zakonov so bili predvsem v tem, da se ne ogrozi 
kontinuiteta izgradnje investicijskih objektov, ker še niso bili 
sklenjeni samoupravni sporazumi o temeljih planov. 

V letih 1982 in 1983 Skupščina SR Slovenije ni sprejela 
nobenega zakoni, ki bi predpisoval obvezno združevanje dela 
sredstev družbene reprodukcije za določene namene. Spre- 
jeto je bilo stališče, da je treba vsa sredstva, ki so potrebna za 
razvoj v dejavnostih gospodarske infrastrukture, v katerih so 
samoupravne interesne skupnosti, zagotoviti po samoupravni 
poti; ocenjeno je namreč bilo, da niso bile izvedene vse 
aktivnosti, da bi uporabniki sklenili ustrezne samoupravne 
sporazume. 

Skupščina SR Slovenije je aprila 1984 obravnavala in spre- 
jela zakon o združevanju sredstev določenih uporabnikov 
družbenih sredstev za financiranje izgradnje elektroenerget- 
skih objektov premogovništva, ker bi bila ogrožena nujna 
družbena reprodukcija, če ne bi zagotovili sredstev za raz- 
vojne projekte v gradnji. Ta zakon, ki se glede rešitev (virov, 
osnov in višine združevanja sredstev) naslanja na samou- 
pravni sporazum o temeijih plana SIS elektrogospodarstva in 
premogovništva, določa, da bo SIS zavezancem vrnila zdru- 
žena sredstva v 15 enakih letnih obrokih, če se jim le-ti ne 
bodo odpovedali. Zakon ne določa niti konkretnih objektov in 
naprav po investicijskih programih, obsegu sredstev, načinu 
kontrole nad njihovo uporabo, niti pogojev, načina in rokov za 
udeležbo pri skupnem dohodku na podlagi združevanja teh 
sredstev ter tudi ne odgovornosti za dosego rezultatov gospo- 
darjenja s tako združenimi sredstvi (kar vse zahteva 51/11 in III 
ter 58. člen zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu). 
Zakon ostaja torej v bistvu pri kreditnem odnosu, ne pa pri 
odnosih združevanja dela in sredstev na osnovah skupneaa 
dohodka. 

V zvezi z zagotavljanjem sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo v dejavnostih materialne proizvodnje je odprto tudi vpra- 
šanje zbiranja sredstev občanov. Poleg s samoprispevkom, ki 
je uveljavljen zlasti v komunalni dejavnosti, se zbirajo sred- 
stva občanov za razširjanje materialne osnove tudi v nekateih 
drugih dejavnostih - telefonija, ceste (zlasti lokalne) in po- 
dobno. K 

Družbenoekonomski in ekonomski položaj delavcev v izva- 
jalskih organizacijah združenega dela v nekaterih dejavnostih 
gospodarske infrastrukture opredeljujeta zlasti naslednji dve 
značilnosti. 

Delavci: 
— ne ustvarjajo s svojim delom in gospodarjenjem z družbe- 

nimi sredstvi, sredstvi, s katerimi delajo, tolikšnega dohodka, 
da bi ga namenjali za razširjanje materialne osnove svojega 
dela; delavci teh organizacij odločajo o velikih gospodarskih 
investicijah in tudi nosijo velik del odgovornosti za njihovo 
učinkovito poslovanje, ne da bi združevali sredstva zanje 
razen v nekaterih primerih, ko združujejo sredstva amortiza- 
cije (n.pr. v elektrogospodarstvu, železniškem gospodarstvu); 
zato so v bistvu v podrejenem družbeno-ekononiskem polo- 
žaju, ker je razvoj njihovih OZD oz. dejavnosti v celoti odvisen 
od potreb in možnosti uporabnikov. 

— upravljajo in gospodarijo s sredstvi za proizvodnjo in 
opravljanje storitev, ki so rezultati združevanja sredstev upo- 
rabnikov, ki so se v veliki večini odpovedali pravici do vračila 
in nadomestila, ne da bi bile hkrati opredeljene prednosti 
uporabnikov glede zadovoljevanja njihovih potreb po obsegu, 
kvaliteti in stalnosti preskrbe s proizvodi in storitvami. 

Tak njihov položaj ni skladen z ustavno zasnovo družbeno- 
ekonomskega položaja delavca v združenem delu, zavira ure- 
janje družbenoekonomskih odnosov med izvajalci in uporab- 
niki ter med izvajalci, omogoča razna "izsiljevanja, osebnhi 
dohodki pa niso vedno rezultat vloženega dela. 

Za hitrejše uveljavljanje v ustavi in zakonih opredeljenih 
odnosov v razširjeni reprodukciji v dejavnostih, kjer so usta- 
novljene SIS materialne proizvodnje, dajemo (poleg predlo- 
gov na področju planiranja in cen, ki zadevajo tudi razširjeno 
reprodukcijo) zlasti naslednje predloge in usmeritve: 

— v nekaterih dejavnostih gospodarske infrastrukture, to 
so zlasti železniško gospodastvo, luka, cestno gospodarstvo, 
energetika, je potrebno razviti in uveljaviti zlasti interesno 
združevanje sredstev za njihov razvoj v celoti ali pa za posa- 
mezne investicijske projekte; po načelih vzajemnosti in soli- 
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darnosti naj se združujejo sredstva le za tiste naložbe v 
gospodarsko infrastrukturo, ki so nujne za odvijanje druž- 
bene reprodukcije; veliki uporabniki teh proizvodov oz. stori- 
tev pa naj ne bi združevali sredstev samo po enakih osnovah 
kot celotno združeno delo (torej vzajemno), ampak tudi inte- 
resno glede na s svojimi razvojnimi načrti predviden povečan 
obseg dejavnosti in s tem večje potrebe po proizvodih in 
storitvah posameznih dejavnosti gospodarske infrastrukture; 

- razčleniti in opredeliti, katere so prednosti pri oskrbi s 
proizvodi in storitvamni in kako te prednosti tudi uveljaviti, 
hkrati pa izdelati sistem sankcij, če izvajalci teh prednosti 
uporabnikom, ki so združili sredstva, ne zagotavljajo (pri 
čemer to v celoti niti ni možno uveljaviti vseh dejavnostih, npr. 
ŽG, zaradi mednarodnih konvencij in drugih predpisov, 
podobno tudi ne v PTT prometu); 

- v SIS materialne proizvodnje morajo uporabniki imeti 
zagotovljen stalen pregled nad zbiranjem sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo, ne glede na vir teh sredstev (cena, zdru- 
žena sredstva uporabnikov, zbrana sredstva občanov), in nad 
njihovo namensko uporabo; 

- le v z ustavo določenih primerih in pogojih je mogoče z 
zakonom predpisati obveznost združevanja sredstev za razvoj 
posameznih dejavnosti gospodarske infrastrukture, tak zakon 
pa mora obvezno vsebovati vse sestavine, ki jih določa 2. 
odst. 159. člena zakona o združenem delu oziroma 58. člen 
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu; 

- glede na v ustavi in zakonih zasnovane odnose združeva- 
nja dela in sredstev za skupno ustvarjanje dohodka je treba 
proučiti, v katerih dejavnostih gospodarske infrastrukture, pri 
uresničitvi katerih investicijskih projektov v teh dejavnostih, je 
možno uveljaviti združevanje dela in sredstev uporabnikov in 
izvajalcev na osnovah skupnega dohodka ter definirati način 
in pogoje vračanja združenih sredstev skupaj z nadomestilom 
v denarni obliki, še zlasti pa opredeliti, katere so druge oblike 
in drugačni načini, ki jih lahko določa samoupravni sporazum 
o združevanju dela in sredstev (v skladu z 3. odst. 85. člena 
zakona o združenem delu); 

- izoblikovati je potrebno sistemske in strokovne rešitve za 
zbiranje sredstev občanov za razširjanje materialne osnove v 
dejavnostih gospodarske infrastrukture v skladu z 91. členom 
zakona o združenem delu in 45. in 46. členom zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu, ker so delovni ljudje 
in občani tudi pomembni uporabniki določenih proizvodov in 
storitev (n. pr. za PTT); 

- sredstva za razširitev materialne osnove dela v dejavno- 
stih gospodarske infrastrukture je mogoče zbrati tudi z izdajo 
obveznic v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih (takšen 
primer je bila izdaja obveznic za ceste); anketa je pokazala, da 
so delavci, delovni ljudje in občani pripravljeni vplačati obvez- 
nice posojila za razvoj elektroenergetskih objektov v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 

e) Presežki in primanjkljaji sredstev ter gospodarjenje z 
denarjem v SIS materialne proizvodnje 

V SIS materialne proizvodnje se pojavljajo presežki ali pri- 
manjkljaji sredstev: 

- za finansiranje izvajanja programov storitev oz. dejavno- 
sti, če se sredstva zbirajo s prispevki in povračili za opravlja- 
nje dejavnosti iz dohodka; 

- za finansiranje investicijske izgradnje, če v planskih aktih 
SIS niso natančno opredeljeni objekti, njihova vrednost in 
roki ter dinamika izgradnje, 

kar često privede do nenamenske porabe v SIS materialne 
proizvodnje združenih sredstev brez ustreznih odločitev izva- 
jalcev in uporabnikov. 

Vse to kaže na neustrezno in ne dovolj natančno planiranje 
v SIS materialne proizvodnje in na odsotnost vnaprejšnjega 
predvidevanja takih situacij in ukrepov v planskih aktih, če 
združevanje sredstev ne poteka v skladu s potrebami posa- 
meznih dejavnosti, na kar smo opozorili že v poglavju o 
planiranju. 

Prav tako ugotavljamo, da gospodarjenje s sredstvi, ki jih 
združujejo uporabniki za opravljanje dejavnosti oz. za razšir- 
janje materialne osnove v dejavnostih gospodarske infra- 
strukture, ni urejeno v skladu z zakonom o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema - to je v okviru internih bank ali 
posebnih finančnih služb. .. -i,- ■ 

V nekaterih SIS materialne proizvodnje so se odločili in 

sredstva, ki se zbirajo v SIS združujejo v internih bankah 
izvajalskih organizacij (železniški promet, elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo), kar ocenjujemo tudi kot ustrezno 
odločitev. 

Na področju presežkov in primanjkljajev sredstev ter 
gospodarjenja z denarjem dajemo zlasti naslednje predloge 
in usmeritve: 

- ocenjujemo, da je potrebno uveljaviti tako imenovani 
deficitarni način finansiranja tistih dejavnosti gospodarske, 
infrastrukture, kjer se sredstva za izvajanje programa storitev 
oz. dejavnosti zbirajo na podlagi prispevkov in povračil kot 
avtomatizem, ne glede na izvršen program storitev oz. dejav- 
nosti' sredstva za izvajanje programa storitev oz. dejavnosti 
naj bi se zbirala na podlagi dejansko opravljenega dela v 
skladu s sprejetimi planskimi akti SIS, kar bi preprečevalo 
nastajanje presežkov in primanjkljajev; 

- v razpravah je bila ponovno izražena zahteva, da se 
sredstva za razširjanje materialne osnove v dejavnostih 
aospodarske infrastrukture združujejo na odpoklic, to je v 
skladu z dejanskimi začetki izgradnje investicijskih objektov 
in terminskim planom njihove realizacije; za tak način združe- 
vanja sredstev za razširjeno reprodukcijo pa morajo biti izpol- 
njeni trije pogoji; ....... , . i , . 

9 realno planiranje vrednosti investicijskih objektov 
rokov za njihovo izgradnjo; . 
• ustrezna organiziranost gospodarjenja z denarjem v 

OZD uporabnikov, kar pa je moč zagotoviti predvsem z inter_ 

nimi bankami ali posebnimi finančnimi službami v delovnih in 
sestavljenih organizacijah; 
• razdelan finančni instrumentarij, da bodo uporabniki 

prevzeto obveznost tudi dejansko v rokih izpolnili; 
- — gospodarjenje s sredstvi v SIS materialne proizvodnje je 
potrebno ustrezno samoupravno organizirati in urediti 
odnose pri gospodarjenju s temi sredstvi - zlasti z ustanavlja- 
njem internih bank.ali posebnih finančnih služb v SIS materi- 
alne proizvodnje v skladu z zakonom, ali pa z vključevanjem 
SIS materialne proizvodnje v interne banke izvajalskih OZD 
(zlasti velikih sistemov). 

f) Skupni riziki 
Skupni riziki so element urejanja odnosov po načelih svo- 

bodne menjave. Čeprav posamezni zakoni ne določajo skup- 
nih rizikov oz. obveznosti, da udeleženci uredijo določene 
skupne rizike, pa je iz značilnosti urejanja odnosov v posa- 
meznih dejavnostih razvidno, da riziki .nastajajo npr. redukcije 
električne energije, motnje v oskrbi z naftnimi derivati. Prav 
tako lahko smatramo kot skupne rizike tudi neuresriičevanje 
planiranih investicij v gospodarsko infrastrukturo in to z|asti, 
če so se spremenile predpostavke, na podlagi katerih so bile 
investicije vrednostno in rokovno planirane. Med skupne 
rizike pri investicijah pa ni možno šteti zastojev in tudi podra- 
žitev ki so posledica slabega ali neustreznega dela investitor- 
jev, čeprav posledice nosijo tako izvajalci kot uporabniki. V 
takih primerih bi moral investitor, ki je vedno izvajalska or9^- 
nizacija, uporabnikom povrniti vso škodo, ki nastane zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti, pa tudi nositi posledice podraži- 
tev in podaljšanja izgradnje. 

Ugotavljamo, da skupni riziki in nošenje posledic skupnih 
rizikov ni ustrezno ali pa sploh ni urejeno. V bistvu sedaj 
nosijo posledice rizikov vsi izvajalci in uporabniki, se sociali- 
zirajo - zlasti to velja za neučinkovito izvajanje investicij v 
aospodarsko infrastrukturo. V primerih^ redukcij električne 
energije in pri motnjah v preskrbi z določenimi naftnimi deri- 
vati so sklenjeni nekateri družbeni dogovori, oz. sprejete 
ustrezne odločitve v SIS materialne proizvodnje, ki določajo 
ustrezne ukrepe (na to področje posegajo tudi ukrepi držav- 
nih organov). Ugotavljamo tudi, da je glede izvrševanja obvez- 
nosti zagotovljeno sodno varstvo, vendar postopkov pred 
sodišči združenega dela, ni, ker sodnega varstva nihče ne 

V zvezi z urejanjem skupnih rizikov dajemo zlasti naslednje 
predloge in usmeritve: 

— v vseh dejavnostih materialne proizvodnje, kjer so usta- 
novljene SIS materialne proizvodnje, je treba določiti speci- 
fične rizike, ki so glede na naravo teh dejavnosti skoraj vedno 
skupni, ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ko le-ti nastopijo, način 
uaotavljanja odgovornosti za nastanek skupnih rizikov ter 
materialne in moralne sankcije, vključno s povrnitvijo škode, 
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če so riziki posledica neodgovornega oz. malomarnega dela 
izvajalcev; 

- vsi ukrepi v primerih redukcij električne energije in 
motenj v oskrbi z naftnimi derivati morajo temeljiti na samou- 
pravnih odločitvah izvajalcev in uporabnikov v SIS materialne 
proizvodnje: v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti 
pa tudi v zakonih za posamezne dejavnosti pa morajo biti 
predvideni ustrezni ukrepi organov družbenopolitičnih skup- 
nosti, če pride do velikih motenj v preskrbi s proizvodi in 
storitvami teh dejavnosti; 

- če se ne uresničujejo v samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov SIS določene naloge in obveznosti na 
področju investicijske? izgradnje, morajo že sami planski akti 
SIS vsebovati ukrepe, ki jih sprejme skupščina SIS; v takih 
primerih je potrebno tudi ugotavljati odgovornost za neures- 
ničevanje s plani prevzetih nalog in obveznosti in tudi določiti 

»j ustrezne sankcije (npr. za udeležence, ki ne združujejo sred- 
stev, določiti možnost plačila revalorizirane vrednosti obvez- 
nosti in ustreznih zamudnih obresti, začasna ali trajna prepo- 
ved opravljanja investitorstva, projektiranja teh objektov in 
naprav in podobno, začasna ali trajna prepoved opravljanja 
odgovornih del in nalog posameznim strokovnim delavcem v 
OZD, ki pripravljajo, izvajajo in nadzirajo izvajanje investicij, 
če se ugotovi njihova odgovornost za neuresničevanje inve- 
sticijske izgradnje). 

- uporabniki, ki ne sklenejo samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov oz. ne združujejo sredstva za razvoj, ne 
morejo širiti svoje dejavnosti, ki so vezane na uporabo proiz- 
vodov in storitev dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

IV. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST V SIS 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

1. Podlage za organiziranje SIS materialne 
proizvodnje 

V tem poglavju obravnavamo dve vprašanji in sicer: 
- izhajajoč iz ustavno opredeljenih pogojev oblikujemo 

oceno, na katerih področjih so podani pogoji za ustanovitev 
SIS materialne proizvodnje; 

- dajemo oceno ustreznosti sedanje organiziranosti SIS 
ter oblikujemo predloge za ustreznejšo in racionalnejšo orga- 
niziranost SIS po funkcionalnem in teritorialnem načelu. 

V obeh primerih podajamo oceno stanja v posameznih 
dejavnostih ter na podlagi stališč, ki jih sprejemamo glede 
izpolnjevanja pogojev za ustanovitev SIS ter glede ustrezno- 
sti sedanje organiziranosti SIS, oblikujemo predloge za spre- 
membe v organiziranju oz. za ukinitev nekaterih SIS materi- 
alne proizvodnje. 

a) Pogoji za ustanovitev SIS materialne proizvodnje 
Pogoje za ustanovitev SIS smo kratko označili že v uvod- 

nem poglavju, 66. člen Ustave SRS kot pogoj za ustanovitev 
SIS v dejavnostih materialne proizvodnje določa: 

- da gre za dejavnost, v kateri delovanje tržnih zakonitosti 
ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vredno- - 
tenje delovnih uspehov; 

- da je trajno opravljanje teh dejavnosti nujno za zadovo- 
ljevanje potreb določenih uporabnikov. 

Nujnost trajnega opravljanja določene dejavnosti, odsot- 
nost tržnih zakonitosti, določljivost uporabnikov so torej trije 
pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da je podana 
ustavna podlaga za ustanovitev SIS. 

K navedenemu moramo dodati še določbo 60. člena 
Ustave SRS, ki pravi, da se SIS laFfko ustanovijo tudi na 
drugih področjih, v katerih se z združevanjem sredstev v 
skupne sklade in z drugimi oblikami zagotavljanja potreb 
uresničujejo skupni interesi po načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti. Navedena določba je sicer uvrščena med določila, 
ki govorijo o družbenih dejavnostih, vendar ugotavljamo, da 
je tudi podlaga za ustanovitev nekaterih SIS, ki jih obravna- 
vamo v tem gadivu tako n. pr. SIS za obrambo pred točo, SIS 
za varstvo pred požarom. 

Pri prvem pogoju (trajnost opravljanja dejavnosti) je 
poudarek na stopnji nujnosti zagotavljanja dobrin uporabni- 
kom. Dobrine morajo biti po eni strani take, da ni njihovega 
nadomestnega vira (električno energijo je mogoče dobiti le 

iz enega omrežja) ali da ji ni mogoče najti nadomestne 
dobrine (električne energije ni mogoče nadomestiti z niče- 
mer). Po drugi strani mora biti uporabnik tako močno odvi- 
sen od te dobrine, da je od njenega zagotavljanja odvisno 
njegovo celotno delo ali celo obstoj. 

Za oceno, v kolikšni meri v neki dejavnosti delujejo tržne 
zakonitosti, veljajo nekateri kriteriji. Prvi kriterij je, koliko se 
na trgu lahko ponudba prilagaja povpraševanju; upoštevati 
je namreč treba, da je povpraševanje po tistih dobrinah, ki so 
nujno potrebne, izredno togo, po drugi strani pa se lahko 
časovno naglo spreminja (n. pr. pri električni energiji, pri 
prevoznih storitvah itd.). 

Drugi kriterij se nanaša na vrednotenje rezultatov dela. Če 
izvajalci preko trga ne morejo financirati svoje dejavnosti, ali 
jo vsaj ne morejo financirati v celoti, torej doseči tolikšnega 
dohodka, ki zagotavlja vsaj enostavno reprodukcijo, potem 
tu kaže na odsotnost tržne zakonitosti. 

Tretji kriterij se nanaša na financiranje razširjene repro- 
dukcije. V okviru tega kriterija je treba oceniti ali so investi- 
cije v posamezne dejavnosti tako velike in dolgoročne, da 
sredstva zanje ni mogoče pridobiti na trgu v okviru dohodka 
ali s krediti, ampak je treba zanje združevati sredstva po- 
sebej. 

Pri določanju kriterijev za ocenjevanje ali so v neki dejav- 
nosti podani pogoji za delovanje tržnih zakonitosti, je moč 
izhajati tudi iz klasičnih tržnih funkcij. Gre torej za vprašanje 
ali je trg lahko instrument cirkulacije blaga oz. menjave, 
nadalje ali so lahko tržne cene kriterij vrednotenja, ter ali so 
zgolj tržni kriteriji relevantni za alokacijo naložb. 

Pri tretjem pogoju za ustanovitev SIS, določljivosti upo- 
rabnikov, je treba izhajati iz dejstva, da uporabniki in izva- 
jalci v SIS oblikujejo in uresničujejo skupne interese in 
potrebe. Če naj ima skupni interes kakšno vsebino, potem 
mora biti mogoče identificirati izvajalce in uporabnike in 
poiskati enake ali komplementarne interese, iz katerih se 
oblikuje skupni interes. Z določitvijo izvajalcev seveda ni 
nobenih problemov, medtem ko včasih uporabnikov ni 
mogoče določiti, to je zlasti takrat, ko ni mogoče ugotoviti ali 
je uporabnik eden ali jih je več, ali pa so porabniki vsi. V teh 
primerih interes uporabnikov ni živ in neposreden, ampak je 
utopljen v splošni družbeni interes in ga zato ni mogoče 
identificirati. Interesi uporabnikov se pri teh dejavnostih uto- 
pijo v splošni interes, zato je taka dejavnost stvar družbeno- 
politične skupnosti. 

b) Vrste organiziranosti 
Ustava dopušča izredno široko možnost organiziranja SIS, 

saj se le-te lahko ustanovijo za kakršno koli območje in za 
eno ali več dejavnosti. Poleg tega se lahko v SIS ustanovijo 
temeljne skupnosti ali enote za določeno območje ali za 
posamezno ožje področje. SIS se lahko združujejo v širše 
skupnosti in ustanavljajo zveze ter druge oblike združevanja 
(68. člen Ustave SRS). 

Ugotavljamo, da je zakonska določitev obvezne ustanovi- 
tve SIS pretežna oblika ustanavljanja teh institucij. Z izjemo 
SIS za letališko dejavnost, so vse ostale SIS materialne proiz- 
vodnje ustanovljene na podlagi zakona, ki je določil njeno 
obvezno ustanovitev. 

Organiziranost SIS materialne proizvodnje temelji na dveh 
načelih in sicer na funkcionalnem Jn teritorialnem. Uporaba 
navedenih načel v konkretnih primerih je povezana z nasled- 
njimi vprašanji 

- kdaj ustanoviti SIS le za eno dejavnost in kdaj za več; 
- za kakšno območje ustanoviti SIS. 
Za organiziranost SIS materialne proizvodnje je nedvomno 

najpomembnejše vprašanje raven oblikovanja in raven uskla- 
jevanja interesov. Raven usklajevanja interesov je odvisna od 
tega, na kateri ravni je mogoče samostojno sprejemati odloči- 
tve. Na to vplivajo različni faktorji, kot so širina in povezanost 
tehnološkega sistema, potreba po solidarnostnem prelivanju 
sredstev, velikost investicij v razširjeno reprodukcijo (obsežne 
investicije terjajo zbiranje sredstev iz širšega območja in se 
tudi načrtujejo na narodnogospodarski ravni), potreba po 
usklajevanju odločitev na drugih področjih družbenega življe- 
nja (npr. na ravni republike). Pomembno vpliva na raven 
usklajevanja interesov tudi prostorska razmestitev uporabni- 
kov, saj je uporaba nekaterih dobrin tesno vezana na prostor, 
pri drugih pa bistveno manj. V zvezi z ravnijo usklajevanja je 
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potrebno tudi omeniti, da odločitve v nekaterih dejavnostih 
močno vplivajo na odločitve v drugih, ki so z njimi tesno 
povezane (npr. komunalne dejavnosti), zato je v takem pri- 
meru smotrno za določeno območje ustanoviti eno SIS za več 
dejavnosti. 

Pri oblikovanju mreže SIS materialne proizvodnje je treba 
tudi upoštevati ustavni položaj občine kot temeljne družbeno- 
politične skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani ustvar- 
jajo in zagotavljajo pogoje za življenje in delo, usmerjajo 
družbeni razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje interese in 
zadovoljujejo svoje druge potrebe. Zato je smotrno pri tistih 
dejavnostih materialne proizvodnje, kjer se interesi obljkujejo 
na ožjem območju in jih je na ožjem območju mogoče tudi 
usklajevati, ustanoviti SIS za območje ene ali več občin. To pa 
seveda ne pomeni, da je treba na vseh področjih po vej sili 
oblikovati SIS za območje občine. To bi bilo neracionalno in 
bi tudi onemogočilo sprejemanje ustreznih odločitev ter 
samoupravno oblikovanje skupnega interesa. 

2. Ugotovitve, stališča in predlogi glede 
organiziranja SIS materialne proizvodnje 
v posameznih dejavnostih 

a) Izpolnjevanje pogojev za ustanovitev SIS na posameznih 
področjih materialne proizvodnje 

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ustanovitev SIS materi- 
alne proizvodnje v komunalnih dejavnostih lahko sprejmemo 
naslednje ugotovitve: 

Po zakonu so komunalne dejavnosti oskrba naselij z vodo, 
odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij, vzdrževa- 
nje čistoče v naseljih, urejanje javnih parkov in nasadov, 
urejanje javnih parkirišč in javnih poti v naselju, javna razsvet- 
ljava v naselju, opravljanje javnega mestnega prometa in 
urejanje pokopališč ter pokopališčna in pogrebna dejavnost. 
Poleg tega lahko občinska skupščina z odlokom določi kot 
komunalno tudi drugo dejavnost, ki je nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov v občini in je ni mogoče zadovo- 
ljivo izvrševati na podlagi tržnih zakonitosti. Pri tem zakon 
posebej omenja urejanje lokalnih cest ter ulic in trgov, 
oskrbo naselij s toplotno energijo in oskrbo s plinom iz 
omrežja. 

Dobrine, ki jih te dejavnosti zagotavljajo, morajo biti, na 
razpolago vsak čas in ponudba mora včasih slediti hitrim in 
kratkoročnim spremembah povpraševanja. Večina teh dejav- 
nosti zahteva obsežno in drago infrastrukturo, za katero izva- 
jalci z neposredno prodajo dobrin Večkrat ne morejo zagoto- 
viti niti njene enostavne reprodukcije, zaradi velikih vlaganj, ki 
so potrebna za razširitev te infrastrukture, pa je potrebno 
zbirati tudi sredstva uporabnikov. 

Uporabniki v teh dejavnostih so tisti, katerim se te dobrine 
že zagotavljajo, ali tisti, ki bi jih radi zagotovili. Vendar so 
nekatere dejavnosti take, da se lahko izvršujejo le za vse 
hkrati: javna razsvetljava, urejanje javnih parkov in nasadov in 
urejanje javnih parkirišč ter javnih poti, torej ta pogoj pri teh 
dejavnostih ni izpolnjen. Vendar je komunalne dejavnosti 
treba obravnavati kot celoto, saj so med seboj tesno povezane 
in le skupaj zagotavljajo nemoteno delo in življenje v naseljih. 

Na podlagi navedenih ugotovitev lahko glede obstoja pogo- 
jev za ustanovitev SIS materialne proizvodnje v komunalni 
dejavnosti sprejmemo naslednjestališče: 

Za komunalne dejavnosti velja, da so izpolnjeni vsi trije 
ustavni pogoji za organiziranje SIS materialne proizvodnje, 
saj gre za dobrine, ki so nenadomestljive in nujno potrebne in 
ki jih ni mogoče zagotavljati po tržnih kriterijih. Poleg tega je 
komunalno dejavnost treba jemati kot celoto dobrin, ki so 
med seboj tesno povezane in le skupaj zagotavljajo nemoteno 
delo in življenje v naseljih, zaradi česar je izpolnjen tudi pogoj 
določljivosti uporabnikov. 

Glede energetskega gospodarstva lahko v zvezi z ugotav- 
ljanjem obstoja pogojev za ustanovitev SIS materialne proiz- 
vodnje sprejmemo naslednje ugotovitve: 

Energetsko gospodarstvo vključuje dejavnost premogovni- 
štva, jedrsko dejavnost, naftno-plinsko dejavnost, elektrogo- 
spodarske dejavnosti in dejavnost daljinskega oskrbovanja s 
toploto. 

Za večino naštetih dejavnosti je značilen monopolen ali 
oligopolen položaj izvajalca ter velika vlaganja v razvoj, ki 

presegajo kriterije tržnega vrednotenja. Z vidika tržnega polo- 
žaja ima nekoliko različen položaj premogovništvo, saj ni 
mogoče opredeliti te dejavnosti kot monopolne, velja pa, da 
so potrebna velika vlaganja v razširjeno reprodukcijo. 
Pomembna je tudi značilnost, da se po sedanjih podatkih kar - 
80% vsega v Sloveniji proizvedenega premoga uporabi za 
proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah. Kljub 
temu torej, da premogovništvo ni v direktnem stiku z uporab- 
niki električne energije, je tesna reprodukcijska zveza proiz- 
vajalcev elektrike s premogovništvom privedla do odločitve o 
vključitvi premogovništva v energetski SIS na strani izvajalca. 

Na podlagi navedenih ugotovitev je moč sprejeti naslednja 
stališča glede izpolnjevanja pogojev za ustanovitev SIS mate- 
rialne proizvodnje v energetskih dejavnostih: 

Za jedrsko dejavnost, naftno-plinsko dejavnost, elektrogo- 
spodarske dejavnosti in dejavnost daljinskega oskrbovanja s 
toploto so izpolnjeni vsi trije pogoji, ki jih ustava terja za 
ustanovitev SIS materialne proizvodnje. Gre torej za dejavno- 
sti, ki so neobhodno potrebne za trajno zadovoljevanje potreb 
uporabnikov, kjer lahko tržni kriteriji delujejo zgolj omejeno, 
pri čemer so uporabniki določljivi. 

Glede premogovništva velja, da bi v normalnih tržnih raz- 
merah tržne zakonitosti lahko predstavljale podlago za 
usklajevanje dela in potreb, s čimer ne bi bil v celoti izpol- 
njen eden od pogojev. Poleg tega je nekoliko izjemna tudi 
vloga premogovništva kot izvajalca, ki naj bi se v odnosu 
svobodne menjave direktno dogovarjal z uporabniki elek- 
trične energije, če vemo, da medsebojna razmerja ureja z 
proizvajalci in distributerji električne energije na trajnih 
osnovah skupnega ustvarjanja dohodka. 

Vendar pa dosedanje pozitivne izkušnje pri usklajevanju, 
načrtovanju in izvajanju oskrbe elektrogospodarstva in 
široke potrošnje s premogom v okviru SIS, govorijo proti 
temu, da bi se OZD premogovništva izločile kot izvajalci v 
energetski SIS. 

Kljub morebitni spornosti sistemskega značaja pa povsem 
praktični razlogi narekujejo, da OZD premogovništva osta- 
jajo članice SIS. To so: medsebojna substitucija energetskih 
virov, nujno vsklajeno in načrtovano sovlaganje v premogov- 
ništvo, nujno bilansiranje vs6h energentov v energetski 
bilanci. Tako morajo udeleženci v SIS prevzeti skupno odgo- 
vornost za vsklajeno energetsko bilanco ter za redno in 
zadostno energetsko preskrbo na tej podlagi. 

Na področju dejavnosti prometa in zvez glede izpolnjeva- 
nja pogojev za ustanovitev SIS materialne proizvodnje veljajo 
naslednje ugotovitve: 

Na področju prometa in zvez so te dejavnosti: železniški in 
luški promet, letališka dejavnost, PTT promet in cestno 
gospodarstvo. Med temi dejavnostmi so velike razlike, saj 

f nekatere od njih obsegajo izgradnjo in vzdrževanje infra- 
strukturne mreže (cestno gospodarstvo), druge poleg tega 
tudi opravljanje fizičnega prevoza (železniški in luški promet, 
letališka dejavnost - ta obsega le nekatere storitve v zvezi s 
prevozom), nekatere pa izgradnjo in vzdrževanje mreže ter 
storitve pri prenosu informacij (PTT promet). Zato jih je pri 
presoji glede izpolnjevanja pogojev treba obravnavati -jo- 
čeno. 

Pri posameznih dejavnostih prometa in zvez lahko glede 
izpolnjevanja pogojev za ustanovitev SIS sprejmemo nasled- 
nja stališča: 

- pri železniškem prometu so vsi trije pogoji izpolnjeni, 
saj gre za dejavnost, ki je neobhodno in trajno potrebna, ki je 
ni moč uravnavati po tržnih kriterijih, pa tudi uporabniki so 
določljivi; 

- enako in iz istih razlogov velja, da so izpolnjeni pogoji 
pri PTT prometu ter pri cestnem gospodarstvu; 

- pri luški in letalski dejavnosti bi bil lahko vprašljiv 
obstoj vseh pogojev za ustanovitev SIS materialne proizvod- 
nje. Kriterij za presojo, ali so podani pogoji za organiziranje 
SIS v teh dejavnostih, je predvsem, ali so v teh dejavnostih 
tržne zakonitosti v celoti podlaga za usklajevanje dela in 
potreb. 

Značaj vlaganj v luško in letališko infrastrukturo, s katerimi 
se zagotavljajo pogoji za razvoj teh dejavnosti in s tem 
ostalega gospodarstva, ne omogoča zbiranja sredstev zgolj 
skozi ceno storitve. To potrjujejo izkušnje pri razvoju luk in 
letališč doma in v svetu. Zato je potrebno financiranje vla- 
ganj v teh dejavnostih ali po načelih svobodne menjave dela 

priloga poročevalca 11 



ali pa i interesnim združevanjem na osnoah skupnega 
dohodka. Pri tem je bistveno natančno razlikovati med 
objekti, ki se financirajo z interesnim združevanjem, ter še 
posebej med tistimi, katerih razširjena reprodukcija se v 
celoti zagotavlja v ceni storitve. 

Velika in nujna tehnična in tehnološka povezanost železnic 
in luk, pomorska prometna usmerjenost slovenskega gospo- 
darstva ter dosedaj doseženi rezultati na usklajenem razvoju 
železniške in luške infrastrukture opravičujejo nadaljnjo 
vključenost luškega gospodarstva v skupini SIS za železniški 
in luški promet SR Slovenije. 

Izgradnja v sporazumih o temeljih planov SIS usklajenih 
investicijskih objektov je v polnem teku in je njihovo načrto- 
vano dokončanje v interesu vsega slovenskega gospodar- 
stva, zato sprejemamo stališča, da naj ta interesna skupnost 
deluje še naprej. Drugače je z letališko dejavnostjo. Ob usta- 
novitvi SIS za letališko dejavnost so bili zaradi usklajene 
prenove infrastrukturnih kapacitet podani pogoji za ustano- • 
vitev SIS. Nadaljnja vlaganja v letališko infrastrukturo pa 
morajo sloneti zlasti na interesnem združevanju sredstev in 
skupnem ustvarjanju dohodka. Zato predlagamo: 

- potrebno je proučiti ali v letališki dejavnosti lahko tržna 
merila ter s strani uporabnikov izraženi interes po združeva- 
nju sredstev v infrastrukturo predstavljajo edino podlago za 
uravnavanje reprodukcije v tej dejavnosti ali pa je glede 
nadaljnjega razvoja nekaterih objektov splošnega pomena 
potrebno financiranje po načelih SMD, za kar je še naprej 
upravičen obstoj SIS. 

- zagotoviti je potrebno, da se v temeljih plana SIS za 
železniški in luški promet natančno razmejijo objekti, ki se 
finansirajo z vzajemnim združevanjem, od tistih, za katere je 
združevanje sredstev interesno. 

Na področju vodnega gospodarstva, stanovanjskega 
gospodarstva ter gozdnega gospodarstva je moč glede 
obstoja pogojev za ustanovitev interesne skupnosti materi- 
alne proizvodnje sprejeti naslednja stališča: 

Na področju vodnega gospodarstva, stanovanjskega 
gospodarstva in gozdnega gospodarstva so v celoti podani 
vsi trije ustavno določeni pogoji za ustanovitev interesne 
skupnosti materialne proizvodnje, saj so to dejavnosti, ki so 
neobhodno potrebne trajnemu zadovoljevanju potreb upo- 
rabnikov, kjer tržna merila niso uporabljiva in kjer je moč 
določiti uporabnike. 

Glede dejavnosti obrambe pred točo, varstvo zraka, var- 
stvo pred požari veljajo naslednje ugotovitve: 

Z vidika ugotavljanja ali so izpolnjeni ustavni pogoji za 
organiziranje'SIS, je navedene dejavnosti moč obravnavati 
skupaj. Kljub dokaj različni naravi imajo namreč nekaj skup- 
nega: dobrina, ki jo zagotavljajo, je varnost, oz. varovanje 
pred neko nevarnostjo ali škodo (točo, onesnaženim zrakom, 
požarom). Varnost je dobrina, ki jo je mogoče zagotavljati le 
za vse in za vsakogar hkrati. Ni mogoče pred točo ali pred 
požari ali onesnaženim zrakom varovati le nekatere, ne da bi 
hkrati bili tega varovanja deležni tudi vsi ostali. 

Na podlagi te ugotovitve je lahko, glede izpolnjevanja pogo- 
jev za ustanovitev SIS v ^navedenih dejavnostih, sprejeti 
naslednje stališče: 

Neposrednih uporabnikov za te dejavnosti nikakor ni 
mogoče ugotoviti in tako ni izpolnjen tretji pogoj za ustanovi- 
tev SIS na teh področjih (določljivost uporabnikov). 

SIS se po določbi 60. čl. Ustave SRS sicer lahko ustanovijo 
tudi na področjih, v katerih se združevanje sredstev v skupne 
sklade z drugimi oblikami uresničujejo skupni interesi po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti, vendar to ne pomeni, da 
je lahko edini razlog ustanovitve SIS zgolj zbiranje sredstev za 
določen namen. 

Ne glede na ustavno spornost ustanovitve SIS v navedenih 
dejavnostih-velja, da sta zlasti področji varstva pred požarom 
in obrambe pred točo z ustanovitvijo interesnih skupnosti 
okrepili svojo dejavnost ter utrdili podlago za svoj razvoj. 

Ni pa mogoče oceniti, da je delovanje SIS na teh področjih 
doprineslo k utrditvi samoupravnega produkcijskega odnosa 
in nadomestitvi vloge države. Predvsem je skoraj v celoti 
izostalo sodelovanje zavarovalnih OZD, ki bi morale uskladiti 
pogoje preventivne dejavnosti na teh področjih. Zgolj zbiranje 
prispevkov za te namene ne opravičuje obstoja SIS v teh 
dejavnostih. 

I 1 — : 
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' Upoštevajoč navedena stališča predlagamo: v dejavnostih 
varstva zraka, varstva pred požari ter obrambe pred točo je 
potrebno proučiti izpolnjevanje pogojev za ustanovitev SIS v 
te namene, pri tem pa je potrebno upoštevati dosedanja 
pozitivne in negativne izkušnje v delovanju SIS v navedenih 
dejavnostih, kot tudi splošno družbeno usmeritev po po- 
družbljanju. 

b) Funkcionalna in teritorialna organiziranost 
Organiziranost SIS materialnih dejavnosti v SR Sloveniji je 

naslednja: 
Na področju komunalnega gospodarstva so v vseh občinah 

v SR Sloveniji, razen v ljubljanskih in mariborskih organizi- 
rane občinske komunalne skupnosti, v mestih Ljubljani in 
Mariboru pa je organizirana mestna skupnost. Občinske in 
mestni komunalni skupnosti so združene v Zvezo komunalnih 
skupnosti Slovenije. 

Na področju energetskega gospodarstva je oblikovanih 11 
občinskih skupnosti, ki skupaj vključujejo vse občine v SR 
Sloveniji. Na ravni republike pa poleg Republiške energetske 
skupnosti delujeta še dve posebni SIS in sicer za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo ter za nafto in plin. 

V železniškem gospodarstvu je ustanovljena Republiška 
skupnost za železniški in luški promet, v okviru katere je 
ustanovljenih deset temeljnih skupnosti za posamezna želez- 
niška prometna središča. 

Na področju PTT prometa je oblikovanih devet območnih 
skupnosti za posamezna tehnološko zaokrožena PTT sre- 
dišča. Ustanovljena je tudi Republiška skupnost PTT prometa, 
v katero so združeni udeleženci po območnih skupnostih. 

Na področju cestnega gospodarstva so oblikovane občin- 
ske skupnosti za ceste, v Republiško skupnost za ceste pa se 
združujejo udeleženci pri občinskih skupnostih. 

V vodnem gospodarstvu je ustanovljenih osem območnih 
vodnih skupnosti za pomembnejša sotočja voda oz. dele teh 
vodnih območij. Te skupnosti so združene v Zvezo vodnih 
skupnosti Slovenije. 

V stanovanjskem gospodarstvu so ustanovljene stanovanj- 
ske skupnosti v vseh občinah, poleg tega pa je v Ljubljani 
ustanovljena še mestna stanovanjska skupnost, v Mariboru pa 
je ustanovljena mestna stanovanjska skupnost s šestimi 
občinskimi temeljnimi skupnostmi. Te skupnosti so združene 
v Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

V gozdnem gospodarstvu so oblikovane območne SIS za 
gozdarstvo po gozdno-gospodarskih območjih, ki jih je 14. 
Poleg tega je ustanovljena Samoupravna interesna skupnost 
za gozdarstvo SR Slovenije. 

Glede organiziranosti v SIS v komunalnih dejavnostih je 
moč sprejeti naslednje stališče: 

Komunalne dejavnosti so tesno vozane z življenjem in 
delom v naselju in poleg tega so tehnološki sistemi teh dejav- 
nosti vezani na naselje. Zato je v celoti primerno ustanoviti te 
skupnosti za območje občine oz. v mestu za vse občine 
skupaj. 

Upoštevajoč navedeno stališče predlagamo: 
Prouči naj se zakonska možnost, da se v komunalno skup- 

nost vključi tudi urejanje lokalnih cest in ulic, oskrbovanje s 
toplotno energijo in oskrba s plinom iz omrežja, saj se inte- 
resi v teh dejavnostih oblikujejo in usklajujejo na ravni nase- 
lja in bi jih bilo zaradi povezanosti z drugimi komunalnimi 
dejavnostmi ter tudi iz razlogov racionalnosti primerno zdru- 
žiti v eno SIS. V primeru vključitve teh dejavnosti v občinske 
komunalne skupnosti je potrebno posebej proučiti ali še 
obstojijo potrebe po občinskih cestnih skupnostih in občin- 
skih energetskih skupnostih. 

Ta predlog pa ne izključuje obveze, da je komunalna ener- 
getika vključena v energetsko bilanco republike, kot tudi ne 
možnosti, da se večje OZD s področja komunalne energetike 
povezujejo v republikški energetski skupnosti. 

Zaradi tesne povezanosti stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva kaže proučiti tudi predlog za organizacijsko 
združitev teh dejavnosti v eno SIS tako na občinski kot na 
republiški ravni. Razlogi racionalnosti, bolj vsklajenega delo- 
vanja in učinkovitejšega delegatskega odločanja gotovo 
govorijo v tej smeri. Zato bi bilo koristno širše ovrednotiti 
zamisel, da bi se na ravni občine lahko oblikovala neke vrste 
splošna SIS materialne proizvodnje, ki bi vključevala vse 
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dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z življenjem in delom v 
naselju. 

Pri tem je potrebno uveljaviti fleksibilnost glede organizira- 
nja SIS na občinski ravni, upoštevajoč posebnosti odločanja 
in oblike družbenopolitičnih skupnosti in njihove medse- 
bojne povezanosti. V večji meri bi bilo potrebno uporabljati 
organiziranje temeljnih SIS oz. enot SIS v okviru občinskih 
oz. mestnih SIS za posamezna področja dejavnosti. Nasploh 
mora pri organiziranju SIS veljati načelo, da se z zakonom ne 
predpisuje obvezna ustanovitev in enotne oblike organizira- 
nja za posamezno območje oz. dejavnost. Odločilnega 
pomena pri oblikovanju SIS naj bo interes uporabnikov in 
izvajalcev. #. 

Po omenjeni zamisli bi ta SIS obsegala komunalno dejav- 
nost, razširjeno z urejanjem lokalnih cest ter toplovodom in 
dobavo plina iz omrežja, stanovanjsko dejavnostjo, pa tudi 
vodna zajetja, ki so sedaj vključena v SIS za vodno gospo- 
darstvo in ne nazadnje tudi stavbno-zemljiško sfero (v tej 
zvezi bi bilo potrebno proučiti zakon o stavbnih zemljiščih, ki 
predvideva ustanovitev zemljiških skladov, upoštevajoč, da 
gre za interese, ki so tesno povezani z zadovoljevanjem 
potreb na področju stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva; hkrati bi bilo potrebno proučiti možnost, da se pri- 
dobivanje in urejanje stavbnih zemljišč vključi v stanovanj- 
sko-komunalno skupnost). Po nekaterih mnenjih naj bi 
takšno organiziranje bistveno prispevalo k večjemu vplivu 
uporabnikov, kjer bi omogočilo celovito obravnavanje vseh 
vprašanj, vezanih na življenje in delo v določenem naselju. 
Tako zasnovana SIS na občinski ravni bi predstavljala tudi 
delegatsko bazo za uveljavljanje interesov občinskega zna- 
čaja v ustreznih SIS na republiški ravni (energetska, stano- 
vanjsko-komunalna, cestna). 

Glede organiziranosti SIS v energetskem gospodarstvu 
sprejemamo naslednja stališča: 

Glede na opredelitev, da se dejavnost oskrbe s toplotno 
energijo in oskrba plina iz omrežja vključujejo v komunalne 
skupnosti, odpade vrsta nalog, ki jih zakon o energetskem 
gospodarstvu v 17. čl. navaja kot naloge občinskih energet- 
skih skupnosti, in sicer: 

- sporazumevanje o cenah pri daljinskem oskrbovanju s 
toploto in cenah energetskih plinov v lokalnih omrežjih; 

- sprejemanje programov razvoja in načrtov graditve pro- 
izvodnih objektov za daljinsko oskrbo s toplovodnih distribu- 
cijskih objektov in stališč energetskih virov; 

- usklajevanje graditve kombiniranih proizvodnih objek- 
tov in zagotavljanje dela sredstev za izgradnjo; 

- določanje pogojev za priključitev na sistem daljinske 
oskrbe s toploto. Navedeno določilo občinskih energetskim 
skupnostim določa še naslednje: 

- ugotavljanje, usklajevanje in določanje skupnih potreb 
po energiji: 

- sprejemanje planskih aktov, s katerimi se določa poli- 
tika in cilji družbenega razvoja na področju energetskega 
gospodarstva na območju občine; 

- sprejemanje programov racionalnega ravnanja in varče- 
vanja z energijo ter skrb za učinkovitost njihovega izvajanja; 

- določanje vrstnega reda redukcij dobav električne in 
toplotne energije, zemeljskega plina, naftnih derivatov ter 
premoga v izjemnih primerih na svojem območju v skladu z 
dogovori v republiški energetski skupnosti; 

- oblikovanje smernic za delo delegatov v skupščini repu- 
bliške energetske skupnosti. 

Preostale naloge se torej nanašajo na planiranje in progra- 
miranje energetskega gospodarstva v območju, ki ga pokriva 
občinska energetska skupnost ter na določanje vrstnega 
reda redukcij. Zgolj navedene naloge ne morejo biti zado- 
sten vzrok za obstoj občinskih energetskih skupnosti. Predv- 
sem je energetsko gospodarstvo dejavnost, ki jo je potrebno 
urejati in razvijati enotno na ravni republike, seveda z upo- 
števanjem potreb in interesov posameznih območij. Poleg 
tega je ta dejavnost obvezen sestavni del občinskih družbe- 
nih planov. Vrstni red redukcij pa je možno določati ali v 
okviru posebnih dogovorov za posamezna območja ali pa 2 
ukrepi upravnih organov. Vsekakor pa mora biti komunalna 
energetika sestavni del energetske bilance, usklajene v repu- 
bliški energetski SIS. 

Iz navedenega torej izhaja, da ni potrebe za zakonsko 
opredelitev občinskih energetskih skupnosti, zaradi česar 
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predlagamo, da se zakon o energetskem gospodarstvu v 
delu, ki se nanaša na občinske energetske skupnosti, 
ustrezno spremeni, ter da se že ustanovljene skupnosti uki- 
nejo. 

Nadalje predlagamo, da se skrbno proučijo razlogi za in 
proti predlogu, da se na ravni republike oblikuje le ena ener- 
getska skupnost oz. da se sedanje posebne SIS ukinejo. 
Nujnost medsebojnega nadomeščanja energetskih virov ter 
vsklajenega načrtovanja bilansiranja ih izvajanja energetske 
politike terja takšno organizacijsko preoblikovanje. 

V republiški energetski skupnosti se mora vsklajevati inte- 
res izvajalcev, to je velikih tehničnih sistemov, organiziranih 
uporabnikov, kot tudi občinski interesi, ki imajo svojo bazo v 
občinskih komunalnih skupnostih. 

Glede organiziranosti SIS v cestnem gospodarstvu spreje- 
mamo naslednje stališče: 

Upoštevajoč predlog, da se dejavnost cestnega gospodar- 
stva, ki se nanaša na lokalne ceste in ulice, vključi v komu- 
nalne skupnosti, ni več potrebno delovanje občinskih SIS 
cestega gospodarstva, ampak zadošča republiška skupnost 
za ceste. 

Glede na navedeno stališče predlagamo, da se spremeni 
zakon o cestnem gospodarstvu v delu, ki določa ustanovitev 
občinskih cestnih skupnosti, ter da se že ustanovljene občin- 
ske cestne skupnosti ukine. 

Sedanja organiziranost (občinske cestne skupnosti) je 
posledica sporne zakonske opredelitve, da so ceste osnovna 
sredstva cestnih podjetij, kar predlagamo, da se spremeni. 
Drobitev že tako skromnih sredstev po občinskih interesih 
ovira izvajanje nujno enotnih programov vzdrževanja in 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest na ravni republike. 

Vsklajevanje interesov glede lokalnih cest v republiški 
cestni skupnosti naj poteka preko občinskih komunalnih 
skupnosti kot baze. Organ upravljanja republiške cestne 
skupnosti pa mora poleg delegatov občinskih komunalnih 
skupnosti vključevati še delegate uporabnikov in izvajalcev. 

Na področju vodnega gospodarstva sprejemamo glede 
organiziranosti SIS naslednje stališče: 

Sedanja organiziranost v osmih območjih vodnih skupno- 
sti za pomembnejša sotočja voda oz. dele teh vodilnih obmo- 
čij ni ustrezna, saj primarna raven oblikovanja in usklajeva- 
nja interesov ni vodno območje, ampak reka, porečje kot 
naravno zaokrožena celota, ki terja enotno obravnavanje. To 
je opravljanje vodnogospodarske dejavnosti in varovanje 
voda. 

Na podlagi navedenega predlagamo, da se ustrezno spre- 
jetemu stališču po potrebi sedanjih 8 območnih skupnosti 
preoblikuje v 3 vodne skupnosti po naslednjih porečjih: 

- Sava s pritoki; 
- Soča in druge reke, ki se zlivajo v Jadransko morje: 
- Drava z Muro. 
Takšno organiziranje SIS mora povzročiti tudi ustrezno 

preoblikovanje vodnogospodarskih podjetij, ki je slej ko prej 
nujno.■ 

Na področju železniškega prometa, PTT prometa in gozd- 
nega gospodarstva sprejemamo glede organiziranosti SIS v 
teh dejavnostih naslednje stališče: 

V navedenih dejavnostih je organiziranost ustrezna in ne 
predlagamo nobenih sprememb. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije je 
bilo predvideno, da se v tem srednjeročnem obdobju organi- 
zira enoten SIS za promet. Glede na načelna izhodišča, spre- 
jeta v gradivu, zavzemamo stališče, da oblikovanje te SIS ni 
potrebno. 

V. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVLJANJA 
V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

1. Zakonska ureditev 
Uresničevanje samoupravljanja kot proces odločanja 

poteka v organih SIS. V obstoječi zakonodaji najdemo štiri 
organe, ki so obvezni, to je skupščina SIS in organ samou- 
pravne delavske kontrole, ki jo kot organ upravljanja določa 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in skupni 
organ za planiranje, ki ga predpisuje zakon o sistemu družpe- 
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nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter organ 
za SLO in družbeno samozaščito po zakonu o SLO in DS (Ur. 
I. SRS 35/82). Uporabniki in izvajalci pa lahko v skladu z 
zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela obliku- 
jejo še druge skupne samoupravne organe za urejanje skup- 
nih zadev in izvajanje nalog na posameznih področjih. 

Skupščina je organ upravljanja SIS in mesto samouprav- 
nega sporazumevanja, ki se po zakonu o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela organizira in deluje tako, da je v njej 
zagotovljeno enakopravno odločanje uporabnikov in izvajal- 
cev o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 
Skupščino sestavljata zbor uporabnikov in zbor izvajalcev, ki 
sta delegatsko sestavljena. 

Zakon našteva zadeve, o katerih odloča skupščina, če ni s 
posebnim zakonom določeno drugače, napr.: 

- sprejema plan skupnosti; 
- oblikuje politiko na področju, za katerega je SIS usta- 

novljena; 
- sprejema programe dela in razvoja ipd. 
Načini odločanja v skupščini so po zakonu o skupnih 

osnovah svobodne menjave različni. Zakon določa, da upo- 
rabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o ustanovi- 
tvi SIS in njenim statutom določijo zadeve: 

- o katerih odločajo delegati v skupščini po predhodnem 
odločanju delavcev v TOZD; 

- o katerih odločajo delegati v skupščini na skupni seji 
obeh zborov; 

- o katerih odločata oba zbora enakopravno na ločenih 
sejah in 

- o katerih odloča posamezni zbor samostojno. 
Zakon pa ne našteva zadev, o katerih se odloča na enega od 

opisanih načinov, zavezuje pa skupnosti, da to urede v svojih 
samoupravnih splošnih aktih. 

Organ samoupravne delavske kotrole določijo člani SIS s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi SIS. Njegova 
naloga je skrb za uresničevanjein varstvo pravic, s tem da 
nadzoruje izvajanje pravic in opravlja nadzor nad uveljavlja- 
njem pravic, obveznosti in odgovornosti, nad oblikovanjem in 
uporabo sredstev, nad izvajanjem sprejetih planov ipd. 

Administrativno-strokovno delo za organe SIS se po 
zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela opravlja v 
delovni skupnosti SIS, ali pa SIS zagotovi opravljanje teh del s 
sporazumom z drugo SIS, organom ali organizacijo. 

Delegatski sistem v SIS je po zakonu o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela urejen tako, da skupščino sestavljajo 
delegati, ki jih vanje delegirajo delegacije delavcev, drugih 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih uporabnikov in izvajalcev, kot tudi delegati krajevnih 
skupnosti. Člane delegacije volijo in odpoklicujejo te organi- 
zacije in skupnosti po postopku in na način, ki ga določajo 
samoupravni splošni akti v skladu z zakonom. 

Zakon o volitvah in delegiranju v skupščine določa, da se 
glede volitev in delegiranja delegatov v skupščine SIS materi- 
alne proizvodnje primerno uporabljajo druge določbe tega 
zakona, kolikor ni za posamezne SIS s posebnimi zakoni 
drugače določeno. V poštev prihaja torej smiselna uporaba 
določb o volitvah delegacij temeljnih organizacij oz. skupno- 
sti v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. V skupščino 
delegirajo uporabniki in izvajalci delegate tako, da je zagotov- 
ljeno enakopravno odločanje obeh zborov. Zakon o volitvah 
določa, da število delegatskih mest v skupščini vsake SIS 
določajo delovni ljudje in občani s samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi SIS. Zakoni s posameznih področij dejav- 
nosti materialne proizvodnje pa predpisujejo oblikovanje 
delegacij oz. število delegatskih mest v republiških SIS oz. 
zvezah SIS. 

Samoupravni splošni akti SIS predstavljajo neposredno 
normativno podlago za delovanje SIS oz. uresničevanje sa- 
moupravljanja. 

Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela našteva 
zlasti samoupravni sporazum o ustanovitvi SIS, statut in 
samoupravni sporazum o temeljih plana SIS. 

Zakon določa tudi vprašanja, ki naj jih samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi SIS uredi, to so zlasti: 

- namen in cilji ustanovitve SIS, 
- predmet svobodne menjave dela, 
- samoupravna organiziranost SIS, 

- vsebina, način in postopek sporazumevanja o medseboj- 
nih pravicah, obveznostih in odgovornostih, 

- osnove družbeno-ekonomskih odnosov, 
- pravice in odgovornosti organov ipd. 

2. Ugotovitve, stališča in predlogi glede 
uresničevanja upravljanja v SIS materialne 
proizvodnje 

Glede organov SIS so naslednje ugotovitve: 
Pristojnosti skupščin so v samoupravnih splošnih aktih SIS 

v glavnem opredeljene v skladu z zakonom. Skupščina npr.: 
- določa predlog SIS v temeljih plana, 
- sprejema dolgoročne, srednjeročne in letne plane SIS, 
- sprejema ukrepe za izvajanje planov skupnosti, predlaga 

sklenitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS, 
- odloča o merilih za cene storitev in proizvodov, 
- sprejema zaključni račun skupnosti, 
- sklepa samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, 

obveznostih in odgovornostih z OZD, ki opravlja strokovna 
dela za SIS ipd. 

V nekaterih primerih se pojavljajo določbe, da ima skupš- 
čina izvršilni odbor. Pristojnosti izvršilnega odbora so zlasti: 

- priprava osnutkov samoupravnih splošnih aktov za 
obravnavo in sprejem na skupščini, 

- sprejema sklepe za izvajanje samoupravnih splošnih 
aktov v skladu s sklepi skupščine, 

- proučuje posamezne tekoče zadeve in jih posreduje 
skupščini, če so le-te v njeni pristojnosti, 

- izvršuje sklepe skupščine ipd. 
Nekateri (novejši) samoupravni splošni akti republiških SIS 

pa so namesto izvršilnih odborov oblikovali skupne organe 
uporabnikov in izvajalcev, kot napr.: 

- odbor za planiranje, 
- odbor za gospodarsko finančne zadeve, 
- odbor za normativno dejavnost ipd. 
Ti organi zagotavljajo v SIS pripravo, sprejemanje, izvajanje 

in spremljanje izvajanja posameznih odločitev v praksi. 
Številne pa so SIS materialne proizvodnje, kjer uporabniki 

in izvajalci niso oblikovali takšnih posebnih skupnih organov. 
- Odbor samoupravne delavske kontrole se skoraj povsod 

pojavlja kot ena izmed oblik nadzora nad delom SIS poleg 
nadzora, ki ga opravljajo člani skupnosti neposredno ali po 
skupščini SIS. 

Ta organ se včasih poimenuje tudi kot odbor z samoupravni 
nadzor (npr. zveza SIS za varstvo pred požarom) in ima v 
zakonu ustrezno razčlenjene pristojnosti, aii pa pristojnosti 
sploh niso naštete (npr. SIS za letališko dejavnost) in izhajajo 
iz splošnih opredelitev o nadzoru nad delom SIS, ki se uresni- 
čuje tudi prek članov neposredno ali prek skupščine in njenih 
organov. 

Glede organiziranja in delovanja organov SIS velja zavzeti 
naslednja stališča: 

Priprava planskih aktov, predlogov storitev, predlogov za 
določanje cen opd. je pomembna aktivnost, in si je ne 
moremo zamisliti brez poglobljenega strokovnega dela, v 
katerem enakopravno sodelujejo uporabniki in izvajalci. To 
sodelovanje bi se dalo vzpostaviti ravno v okviru skupnih 
organov, komisij ali drugih teles, s katrimi naj bi se nadome- 
stil en izvršilni organ, to je izvršilni odbor. Vprašanje oblikova- 
nja skupnih organov je tesno povezano z vprašanjem odgo- 
vornosti za strokovno pripravo gradiv. Strokovna služba SIS, 
posebej če je organizirana kot del službe pri izvajalski organi- 
zaciji, ne more biti glavni in edini nosilec priprave posamez- 
nih strokovnih gradiv, npr. odločitve o planskem aktu, če 
hočemo uveljaviti enakopravnost uporabnikov in izvajalcev 
pri pripravljanju in sprejemanju odločitev v SIS materialne 
proizvodnje. 

V tej zvezi dajemo naslednje predloge: 
- v vseh SIS bi se morali oblikovati skupni organi, ki bodo 

odgovorni za presojo predlaganih strokovnih gradiv, za 
spremljanje izvajanja sprejetih odločitev in za predlaganje 
ukrepov v primeru njihovega neizvajanja, ker so ne glede na 
usklajevanje stališč in odločanje v skupščini, primerne tudi 
predhodne razprave o posameznih predlogih v manjših skupi- 
nah delegatov; 

- posebej nujna je ustanovitev skupnega organa, ki je 
odgovoren za pripravo planskih aktov, ki se v praksi večkrat 
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ne organizira, čeprav je obvezen in ima po zakonu konkretne 
naloge; 

- tako uporabniki kot izvajalci bi morali delegirati v 
skupne organe delegate, ki so strokovno usposobljeni za 
opravljanje nalog teh skupnih organov. 

Ugotovitve glede načinov odločanja v skupščinah SIS so 
zlasti: 

Večina samoupravnih splošnih aktov SIS nima določb o 
zakonsko opredeljenih različnih načinih odločanja v skupš- 
čini. Tako npr. statut Zveze vodnih skupnosti predvideva, da 
skupščina zaseda praviloma na skupnih sejah obeh zborov ali 
ločeno, pri tem pa ne opredeljuje, na kakšen način se o 
posamezni zadevi odloča. V aktih se ponavljajo določbe o 
usklajevalnem postopku v primeru različnih mnenj obeh zbo- 
rov ipd. 

Ob takšni ureditvi se postavlja vprašanje, ali gre sploh za 
dvodomni delegatski sistem oz. ali ne deluje skupščina prav- 
zaprav kot enoten zbor uporabnikov in izvajalcev, kjer imajo 
izvajalci možnosti, da hitro »prepričajo« uporabnike o argu- 
mentih za posamezne odločitve, ki jih predlagajo. 

Nekateri samoupravni sporazumi pa omenjajo in podrob- 
neje razčlenjujejo različne oblike odločanja, ki jih predvideva 
zakon. Samoupravni sporazum o ustanovitvi republiške skup- 
nosti za ceste Slovenije npr. določa, da skupščina na skupni 
seji obeh zborov: 

- sprejema statut skupnosti, 
- določa predlog sprememb in dopolnitev samoupravnega 

sporazuma o ustanovitvi SIS 
na ločenih sejah obeh zborov enakopravno: 
- sprejema planske akte, 
- določa kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajem- 

nosti zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regi- 
onalnih cest, 

- določa kriterije in merila za cene storitev 
zbor uporabnikov odloča samostojno o 
- merilih za višino letnih povračil za uporabo cest, ki jih 

plačujejo uporabniki 
- višini povračil na osnovi meril, 
zbor izvajalcev pa odloča po tem samoupravnem spora- 

zumu samostojno o 
- volitvah predsednika 
- imenuje odbore in komisije 
- sprejema samoupravne splošne akte. 
Predlogi za izboljšanje stanja na tem področju so naslednji: 
Uveljaviti je potrebno zakonsko predvidene načine odloča- 

nja. Večino zadev, razen volitev organov skupščine, raznih 
drugih odborov in teles, ki urejajo bistvena vprašanja, bi 
morali zbori v skupščini SIS obravnavati in o njih sklepati na 
ločenih sejah zborov, če naj se uveljavi dvodomni način 
odločanja, kar je zlasti pomembno za uveljavljanje večjega 
vpliva zbora uporabnikov na sprejemanje odločitev v skupš- 
čini SIS. 

Glede vpliva zbora uporabnikov na odločitve v skupščini 
ugotavljamo: 

Čeprav zakonodaja nudi zadostno in celovito podlago za 
uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na osnovah svo- 
bodne menjave dela v SIS materialne proizvodnje, pa praksa 
kaže, da se v SIS premalo zagotavlja vpliv uporabnikov na 
odločitve o obsegu dejavnosti, ki je predmet svobodne 
menjave dela, in o sredstvih, ki so potrebna za zagotavljanje 
enostavne in razširjene reprodukcije v teh dejavnostih. To je 
večkrat posledica neustrezne ureditve v samoupravnih sploš- 
nih aktih, v katerih ni posebnih določb o zadevah, glede 
katerih sprejema zbor uporabnikov odločitve samostojno. 

Izkušnje tudi kažejo, da ne glede na pomanjkljivost norma- 
tivnih določb samoupravnih splošnih aktov SIS o vplivu zbora 
uporabnikov na odločanje v skupščini, uporabniki niso dovolj 
strokovno usposobljeni za obravnavo in kritično presojo oz. 
zavzemanje stališč do posameznih vprašanj uresničevanja 
svobodne menjave dela v SIS, npr. o elementih in merilih za 
določanje cen z opredeljevanjem normativov in standardov o 
storitvah in proizvodih ipd. V praksi se večkrat prelaga odgo- 
vornost za slabe strokovne predloge strokovnih služb ali 
izvajalcev kar na uporabnike. 

V zvezi s to problematiko gre zavzeti stališče, da je glede na 
obstoječe stanje krepitev vpliva zbora uporabnikov v skupš- 
čini SIS ena od bistvenih predpostavk za uresničevanje druž- 

benoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci po 
načelih svobodne menjave dela. 

S tem v zvezi dajemo naslednje predloge: 
- zboru uporabnikov je potrebno dati v praksi več pristoj- 

nosti, zlasti v zadevah, ki se nanašajo na sprejemanje materi- 
alnih obveznosti na podlagi sklepov, ki zadevajo samo upo- 
rabnike in glede udeležbe pri vlaganjih v razširjeno reproduk- 
cijo; zbor uporabnikov bi prav gotovo moral samostojno odlo- 
čati o: 
• določanju obsega potreb po posameznih vrstah storitev 

oz. dejavnosti in njihove kvalitete; 
• pogojih in kriterijih, pod katerimi naj bi bile potrebe 

zadovoljevane; 
• sredstvih, ki naj bi jih uporabniki združevali za zadovolje- 

vanje svojih potreb in 
• vseh .drugih materialnih obveznostih, ki zadevajo samo 

uporabnike; 
• nadzor nad izvrševanjem storitev, ki so predmet svo- 

bodne menjave dela; 
- s tem v zvezi se povezuje vprašanje odborov oz. komisij, 

ki bi jih morali zbori uporabnikov oblikovati in vanje delegirati 
strokovni potencial, za katerega vemo, da pri OZD uporabni- 
kih ni majhen, le izkoristiti bi ga morali, 

- v zvezi s soodločanjem uporabnikov v dejavnostih mate- 
rialne proizvodnje in tako v SIS kot v organih upravljanja 
izvajalcev bi bilo potrebno proučiti možnosti, da se uveljavlja 
soodločanje uporabnikov ali samo preko SIS ali pa samo 
preko delegatov v organih upravljanja izvajalcev; 

če pa zadržimo dvojnost uresničevanja posebnega družbe- 
nega interesa, potem pa predlagamo, da se nedvoumno raz- 
meji, o čem odločajo organi upravljanja SIS in o čem delavski 
sveti in hkrati predlagamo, da se poenoti način delegiranja 
delegatov v organe upravljanja izvajalce tako, da jih imenujejo 
zbori uporabnikov v SiS. 

Glede opravljanja administrativno-strokovnega dela za 
organe SIS so naslednje ugotovitve: 

V praksi so se uveljavile različne oblike organiziranja stro- 
kovnega dela za samoupravne interesne skupnosti od delov- 
nih skupnosti posameznih SIS, preko skupnih strokovnih 
služb za več SIS, ali pa strokovno delo za SIS opravlja stro- 
kovna služba organizacije združenega dela izvajalca (npr.: 
Aerodrom Ljubljana za SIS za letališko dejavnost, Združene 
organizacije PTT za SIS za PTT ipd). 

Glede sedanjega načina organiziranja strokovnega dela v 
SIS zavzemamo naslednja stališča: 

Strokovne službe ostajajo v nekaterih SIS še vedno, kljub 
odločni in široki družbeni akciji pred tremi leti center moči in 
odtujevanja samoupravnega odločanja delegatov v skupšči- 
nah SIS, saj sloni na njih v celoti priprava strokovnih gradiv 
oz. odločitev, končna odgovornost zanje pa se sicer prenaša 
na delegate, ki večkrat niso dovolj strokovno usposobljeni za 
kritično presojo gradiv. Poudariti velja, da govori zakon o 
administrativno-strokovnih delih in o drugih pomožnih delih 
za potrebe SIS. To določbo gre razumeti tako, da bi morala 
strokovna služba opravljati strokovna opravila za organe SIS, 
ki so pomožnega značaja, npr. sklicevanje sej, zapisniki, raz- 
množevanje gradiv ipd., ne pa takšnih del, kot .so priprava 
osnutkov planskih aktov, delovnih in tehničnih normativov in 
standardov ipd. 

Razmejevati je potrebno strokovno delo od upravljalskega 
odločanja v SIS. Delegatov ne bi smeli obremenjevati z mno- 
žico strokovnih podatkov, ampak je naloga strokovne službe, 
da predloži alternativne rešitve z indikativnimi kazalci za odlo- 
čanje. 

Prouči naj se, da bi ta strokovna dela za SIS prevzele bodisi 
specializirane organizacije izvajalcev ali uporabnikov oz. 
skupne strokovne službe teh OZD, svetovalne organizacije 
strokovne službe zbornic ali splošnih združenj pa tudi upravni 
organi za posamezna področja dejavnosti. 

Glede organiziranosti strokovnih služb v nekaterih dejavno- 
stih predlagamo v proučitev predlog, da se strokovne službe 
splošnih združenj in SIS na republiški ravni združijo. 

S tem bi se dosegla večja racionalnost, odpravilo podvaja- 
nja, kar bi prispevalo k večji kvaliteti strokovnega dela. 

Te organizacije in organi bi morali za strokovnost svojega 
dela odgovarjati, pri čemer bi lahko uveljavili različne sankcije 
v primeru strokovnih napak v izdelanih gradivih. 

Sicer pa so naloge strokovnih služb tako po značilnostih, 
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kot po obsegu posameznih dejavnosti tako različne, da ni 
mogoče oblikovati splošnih modelov njihovega organiziranja. 

Glede uresničevanja delegatskega sistema so naslednje 
ugotovitve: 

Sicer dobro zakonsko zasnovani delegatski sistem se v 
praksi SIS slabo uresničuje. Delavski svet naj bi imel usklaje- 
valno funkcijo stališč tam, kjer je več delegacij, kar gre v 
glavnem povezovati z že omenjeno nezadostno strokovno 
usposobljenostjo delegatov, zlasti uporabnikov, za kritično 
presojo predlaganih odločitev in za usklajevanje stališč v 
skupščini. Poleg tega praksa kaže, da delegati pogosto nasto- 
pajo preveč individualno in neusklajeno in da so slabo ali pa 
sploh niso povezani z delegatsko bazo. 

Predlagamo, da bi večji uporabniki oblikovali posebne ali 
skupne delegacije za SIS. Pri manjših uporabnikih je lahko 
delegatska baza delavski svet. 

Glede uresničevanja delegatskega sistema v splošni SIS 
materialne proizvodnje na občinski ravni (en SIS za energe- 
tiko, stanovanjsko in komunalno dejavnost, ceste itd.) bi 
kazalo dosledno uveljaviti sistem zamenljivih delegatov v SIS 
na republiški ravni. 

V praksi bi se moralo izboljšati uresničevanje delegatskega 
sistema predvsem z ustreznejšim kadrovanjem delegatov, ki 
bodo strokovno dovolj usposobljeni in sposobni za tvorno 
delovno povezavo z bazo, in s krepitvijo že omenjenih metod 
dela v skupščini prek skupnih odborov in teles, ki bodo 
zagotavljale boljšo informiranost delegatov o problemih in 
razlago možnih rešitev. 

Glede kvalitete samoupravnih sporazumov o ustanovitvi 
SIS zagotavljamo, da je stanje v praksi dokaj različno. Z 
izjemo nekaterih novejših, za samoupravne sporazume še 
vedno prevladuje ocena, da so ti akti bolj ali manj formalni 
okvir, ne pa vsebinska podlaga za zakonsko ustrezno in 
vseobsežno uresničevanje družbeno-ekonomskih odnosov in 
samoupravljanja v odnosih svobodne menjave dela. 

Pri mnogih samoupravnih sporazumih predvsem manjkajo 
ali pa so zakonu neustrezne in ne dovolj celovite določbe o 
načinih in postopkih planiranja v SIS, vsebini planskih aktov 
in konkretnem predmetu svobodne menjave dela. To je tudi 
razumljivo, saj predvsem pri občinskih sis veljajo v dobršni 
meri še stari akti iz obdobja pred sprejemom zakonov, ki 
urejajo to materijo. 

Čeprav zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
obvezuje, da mora samoupravni sporazum o ustanovitvi SIS 
urediti tudi osnove družbeno-ekonomskih odnosov, pa manj- 
kajo določbe o načinih in postopkih za vrednotenje rezultatov 
dela in prispevkov izvajalcev k ustvarjanju nove vrednosti in 

zadovoljevanju potreb na področju storitev oz. dejavnosti, ki 
je predmet svobodne menjave dela in se za to vprašanje 
praktično vselej prenaša na planske akte. 

V sporazumih ni določb o tem, o katerih zadevah odločajo 
delegati v skupščini po predhodnem izjavljanju delavcev 
TOZD, čeprav to zakon o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela izrecno zahteva. Neustrezna je tudi ureditev organizira- 
nosti strokovnih opravil za potrebe SIS. Glede slednjega se 
prenašajo vprašanja večkrat na posebne sporazume oz. 
pogodbe in je to lahko tudi eden od razlogov za slabo organi- 
zacijo dela v SIS. Večkrat zadeve, ki bi jih moral urediti 
samoupravni sporazum o ustanovitvi SIS, prenašajo na statut 
ali druge akte, prihaja pa tudi do podvajanja vsebine v različ- 
nih samoupravnih splošnih aktih SIS. V sporazumih je le 
redko najti določbe o sankcijah za kršitev sprejetih obvez- 
nosti. 

Zavzeti je stališče, da je potrebno v praksi bistveno izbolj- 
šati kvaliteto samoupravnih sporazumov o ustanovitvi SIS, da 
bodo urejali notranje odnose v skladu z zakoni in bili pri tem 
do te mere konkretizirani, da bodo resnično predstavljali 
vsebinsko normativno podlago za učinkovito delovanje SIS. 

Ne nazadnje ugotavljamo, da je pri organiziranju strokov- 
nega dela na obravnavanih področjih precej podvajanja ter da 
se v praksi ne spoštuje dovolj razmejitev pristojnosti in odgo- 
vornosti med institucijami, ki delujejo na posameznem 
področju (upravni organi, SIS, SZ itd.). Predlagamo, da se 
prouči organiziranje samostojnih upravnih organov za 
področje, kjer delujejo SIS materialne proizvodnje v občinah 
in posebnih družbenopolitičnih skupnostih. 

3. Samoupravna organiziranost izvajalcev 
Čeprav ni namen gradiva obavnavati tudi samoupravno 

organiziranost izvajalcev v posameznih dejavnostih, pa sma- 
tramo, da se je treba opredeliti v razpravi do teženj v Jugosla- 
viji, da se veliki tehnični - telrnološki sistemi, kot so JZ, JPTT, 
JUGEL oblikujejo tudi kot enotni ekonomski sistemi. 

Nesporno je, da predstavljajo ti sistemi tehnično-tehnolo- 
ško celoto, zaradi česar je potrebno zagotoviti njihovo enotno 
delovanje ter uskladiti elemente razvoja. To terja tudi dogovor 
o nekaterih elementih planiranja, kriterijih za urejanje medse- 
bojnih družbenoekonomskih odnosov in nekaterih elementih 
solidarnosti in vzajemnosti, nikakor pa to ne sme pomeniti 
enotnih cen ne glede na različne pogoje gospodarjenja kot 
tudi ne centraliziranje vseh sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo. 

Priloga I. 

PREGLED 
temeljnih zakonskih rešitev v 
posameznih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena, kjer so 
ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje 

Za temeljitejše razumevanje obravnavane problematike 
predstavljamo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, v katerih so ustanovljene SIS, člane teh skup- 
nosti oziroma udeležence samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov SIS ter vire za zagotavljanje sredstev v teh dejavno- 
stih. 

a) Energetsko gospodarstvo 
Na tem področju je bil sprejet zakon o energetskem gospo- 

darstvu (Ur. I. SRS, št. 33/81). Dejavnost oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena so raziskovanje, pridobiva- 
nje in distribucija premoga; jedrska dejavnost, proizvodnja, 
prenos in distribucija električne energije; raziskovanje in pri- 
dobivanje nafte in zemeljskega plina, nabava nafte, zemelj- 
skega plina in naftnih derivatov, predelava in oplemenitenje 

nafte in njenih derivatov in zemeljskega plina, njihov prenos 
po naftovodih in plinovodih in njihova distribucija. ^ 

V občinsko energetsko skupnost se združujejo delavci v 
temeljnih organizacijah in skupnostih, delovni ljudje v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih 
skupnostih (uporabniki), skupaj z delavci v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo energetske dejavnosti (izva- 
jalci). V republiško energetskih skupnostih (za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo ter za nafto in plin). 

V energetskem gospodarstvu je predvideno samoupravno 
združevanje dela in sredstev (uporabnikov in izvajalcev) za 
razširitev materialne osnove in sredstev (uporabnikov in izva- 
jalcev) za razširitev materialne osnove združenega dela, zdru- 
ževanje dela amortizacije, združevanje sredstev uporabnikov 
in povračila updrabnikov za priključitev na omrežje oziroma 
na povečan odjem kot tudi za oskrbo s tekočimi in plinastimi 
gorivi. 

Zakon ureja skupna izhodišča in osnove za urejanje odno- 
sov pri združevanju sredstev s samoupravnimi splošnimi akti 
v okviru energetskih skupnosti. Predvideva vrnitev vrednosti 
združenih sredstev in nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi (ali pa namesto tega druge pravice in ugodno- 
sti). Dokaj podrobno ureja tudi odnose v zvezi z izvajanjem 
investicij, ki se financirajo z združevanjem sredstev, oblikova- 
nje cen ter samoupravne sporazume o medsebojnih odnosih 
pri ustvarjanju in razporejanju skupnega prihodka. 
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b) Železniški in luški promet 
Na tem področju je bil sprejet zakon o SIS za železniški in 

luški promet (Uradni list SRS, št. 18/74). Zadeve posebnega 
družbenega pomena so trajnost, varnost in kakovost javnega 
železniškega in luškega prometa, razvoj železniških in luških 
zmogljivosti ter cene in tarife železniških in luških storitev. 

Kot obvezne člane, ki se združijo v SIS za železniški in luški 
promet SR Slovenije, navaja zakon organizacije združenega 
dela, ki so bile po posebnem zakonu dolžne obvezno združe- 
vati sredstva za modernizacijo železniških prog ter delovne 
ljudi in občane v krajevnih skupnostih (uporabniki), skupaj z 
delavci, ki opravljajo storitve v železniškem in luškem pro- 
metu (izvajalci). 

Zakon predvideva tudi obvezno združevanje sredstev ozi- 
roma obvezni prispevek za uresničevanje programa skupnosti 
in osnovnih ciljev razvoja javnega železniškega oziroma 
luškega prometa, določenih v družbenem planu. 

c) PTT promet 
Zakon o SIS za poštni, telegrafski in telefonski promet 

(Uradni list SRS, št. 24/75) določa, da so zadeve posebnega 
družbenega pomena programiranje razvoja PTT zmogljivosti 
ter financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja PTT 
zmogljivosti. 

Kot obvezne člane zakon predvideva delavce, ki opravljajo 
storitve v PTT prometu (izvajalci); kot uporabniki pa se zdru- 
žujejo glede na zainteresiranost in potrebe po PTT storitvah 
(torej prostovoljno) delavci temeljnih organizacij in delovnih 
skupnosti ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih 
ter samoupravnih interesnih skupnostih. Združujejo se v 
območne SIS (po prometno tehnološko zaokroženih območ- 
jih). Udeleženci, združeni v območnih SIS, se združijo v Skup- 
nost PTT prometa Slovenije. Neposredno pa se lahko vanjo 
združijo nosilci splošnih in pomembnejših funkcionalnih 
sistemov telegrafsko telefonskih zvez ter večje organizacije, 
za katere opravljajo PTT organizacije storitve po sporazumih 
oziroma pogodbah. 

Če organizacije združenega dela PTT prometa ne morejo iz 
svojega dohodka zagotoviti izvajanja zadev posebnega druž- 
benega pomena po sprejetih programih, se člani skupnosti za 
PTT promet sporazumejo o načinu in pogojih združevanja 
sredstev oziroma o drugih oblikah in virih financiranja. 

č) Cestno gospodarstvo 
Cestno gospodarstvo je urejeno v zakonu o cestah (Uradni 

list SRS, št. 38/81). Vzdrževanje in varstvo cest je dejavnost 
posebnega družbenega pomena. Pri rekonstrukciji in graditvi 
cest pa so zadeve posebnega družbenega pomena: zagotav- 
ljanje pretočnosti in varnosti prometa, usklajevanje progra- 
mov interesnih skupnosti za ceste z drugimi interesnimi skup- 
nostmi, določanje namena in uporabe sredstev, zagotavljanje 
enotnosti cestne mreže, določanje smeri in poteka cest, pove- 
zovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi prometnimi 
tokovi ter odločanje o opustitvi ceste. 

V občinsko skupnost se kot uporabniki združijo delavci v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in v delov- 
nih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, ter občani 
v krajevnih skupnostih; kot izvajalci pa delavci v organizacijah 
za vzdrževanje cest in delavci v temeljnih organizacijah, ki na 
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma projektirajo, 
gradijo in rekonstruirajo ceste (le za čas izvajanja dogovor- 
jene naloge in le v teh zadevah v zvezi z njihovimi nalogami). 

Za območje SR Slovenije ustanovijo uporabniki in izvajalci 
Skupnost za ceste Slovenije. 

Kot sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev cest 
predvideva zakon samoupravno združevanje sredstev, samo- 
prispevke, povračila, sredstva za ceste, vsebovana v malopro- 
dajni ceni bencina in plinskega olja. 

Predvideno je tudi obvezno -združevanje sredstev z zako- 
nom ter določitev obveznosti plačevanja prispevka skupnosti 
za ceste (z zakonom ali odlokom občinske skupščine). Zakon 
določa tudi okvirno vsebino samoupravnega sporazuma o 
vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne menjave dela 
(53. člen) in določa, da se na tej podlagi sklepa tudi letni 
samoupravni sporazum o povračilu za izvajanje dejavnosti 
vzdrževanja in varstva cest. 
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d) Vodno gospodarstvo 
Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 16/74) določa, da so v 

vodnem gospodarstvu dejavnosti posebnega družbenega 
pomena: urejanje vodnega režima, spremljanje njegovega 
stanja, usmerjanje gradnje vodnogospodarskih objektov in 
naprav, usmerjanje regulacije in drugih ureditev vodotokov in 
naravnih zbiralnikov vode, vzdrževanje naravnih vodotokov in 
drugih naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih 
objektov in naprav v splošni rabi, zbiranje in obdelava za 
vodno gospodarstvo pomembnih podatkov ter urejanje 
medrepubliških in meddržavnih vodnogospodarskih zadev. 

Vodne skupnosti ustanovijo kot uporabniki - delavci orga- 
nizacij združenega dela gospodarskih dejavnosti, delovni lju- 
dje, ki samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom s 
sredstvi v lastnini občanov, občani v krajevni skupnosti ter 
občani, organizirani v ribiških organizacijah, skupaj z izvajalci 
- delavci združenega dela vodnogospodarskih organizacij. 

Ustanovijo se praviloma po vodnih območjih (lahko pa tudi 
po delih vodnega območja, če se tako sporazumejo ustanovi- 
telji). Za območje SR Slovenije ustanovijo območne SIS Zvezo 
vodnih skupnosti Slovenije. 

Sredstva za vodno gospodarstvo se zagotavljajo s samou- 
pravnim združevanjem sredstev organizacij in skupnosti, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost, s povračili za izvajanje 
programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti, z 
odškodninami (za odvzeti pesek, mivko in prod iz strug brežin 
in priobalnih zemljišč, zaradi nenadnega onesnaževanja vode 
z nevarnimi ali škodljivimi snovmi); z namenskim delom 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov. 

Občinska skupščina lahko z odlokom določi, da uporabniki 
plačujejo povračila v obliki obveznega prispevka (v višini, 
potrebni za minimalno vodnogospodarsko dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena). 

e) Komunalne dejavnosti 
Po zakonu o komunalnih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 8/ 

82) so posebnega družbenega pomena: oskrba naselij z vodo, 
odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij, vzdrževa- 
nje čistoče v naseljih, urejanje javnih parkov, nasadov, drevo- 
redov, zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin s pripa- 
dajočimi napravami in opremo, urejanje javnih parkirišč, 
dovoznih poti, pešpoti, hodnikov in drugih javnih poti v nase- 
lju; javna razsvetljava v naselju, opravljanje javnega mestnega 
prometa, urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna 
dejavnost. 

Komunalno skupnost ustanovijo uporabniki - delavci 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti, drugi delovni ljudje in občani krajevnih skupnosti, 
skupaj z izvajalci - delavci komunalnih organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo komunalne dejavnosti. 

Ustanovi se praviloma na območju občin, lahko pa tudi za 
območje dveh ali več občin. Občinske komunalne skupnosti 
ustanovijo Zvezo komunalnih skupnosti Slovenije. 

Sredstva za komunalne dejavnosti zagotavljajo uporabniki 
in izvajalci s samoupravnim združevanjem sredstva za rekon- 
strukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav, s ceno 
posameznih komunalnih proizvodov in storitev, s povračili za 
gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne 
rabe, s sredstvi za urejanje stavbnih zemljišč v skladu s 
posebnim zakonom in z delom nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča v skladu s posebnim zakonom. 

Ce se uporabniki in izvajalci ne sporazumejo o povračilih za 
gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami skupne 
rabe, lahko občinska skupščina predpiše obvezno plačevanje 
prispevka iz dohodka za ta namen. 

f) Stanovanjsko gospodarstvo 
Po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, 

št. 3/81) obsega stanovanjsko gospodarstvo gradnjo, gospo- 
darjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini, zagotavljanje vzajemnosti in solidarnosti pri pridobi- 
vanju in uporabi stanovanj ter varstvo stanovanjskega in 
bivalnega okolja. 

Stanovanjsko skupnost ustanovijo s samoupravnim spora- 
zumom delavci organizacij združenega dela in delovnih skup- 
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nosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti; dru- 
štva in združenja upokojencev in invalidov; delovni ljudje, 
občani in stanovalci v krajevnih skupnostih, delavci, zapo- 
sleni pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, prek osnovnih 
organizacij zveze sindikatov; delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti obča- 
nov ter delovni ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali drugo dejavnost, prek občinskih obrtnih in 
drugih združenj; imetniki stanovanjske pravice in lastniki sta- 
novanj kot posameznih delov stanovanjskih hiš prek krajevne 
skupnosti; delovni ljudje in občani, ki pri bankah namensko 
varčujejo za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja, 
prek zbora stanovanjskih varčevalcev pri banki; člani stano- 
vanjskih zadrug prek stanovanjske zadruge; delavci v organi- 
zaciji združenega dela in delovni skupnosti, ki sodelujejo kot 
izvajalci v stanovanjskem gospodarstvu pri programiranju, 
urbanističnem načrtovanju, projektiranju, graditvi, urejanju 
stavbnih zemljišč, vzdrževanju, prenovi ali opravljanju drugih 
del in opravil za potrebe gospodarjenja s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini prek teh organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti. 

Stanovanjske skupnosti se ustanovijo za območje ene 
občine ali več občin. Občinske stanovanjske skupnosti pa 
ustanovijo Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Pri stanovanjskih skupnostih se zbirajo prispevki za vza- 
jemno združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo iz 
čistega dohodka. Obračunavajo se na osnovi bruto osebih 
dohodkov ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov. 
Ta vzajemno združena sredstva so vračljiva. Vračajo se v 
skladu z merili, ki so določeni s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana stanovanjske SIS. 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skup- 
nostih, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov ter delovni ljudje, ki 
samostojnno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo dejav- 
nost, zagotavljajo v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske SIS iz dohodka sredstva za soli- 
darnostno gradnjo stanovanj in za delno nadomeščanje sta- 
narin. ,,V ta namen plačujejo prispevek za solidarnost pri 
gradnji in uporabi stanovanj iz dohodka na osnovi bruto 
osebnih dohodkov. ^ 

Če k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana stano- 
vanjske SIS posamezni udeleženci ne pristopijo in so s tem 
ogroženi interesi kontinuirane stanovanjske gradnje in sklad- 
nega razvoja, lahko občinska skupščina predpiše, da so posa- 
mezne samoupravne organizacije in skupnosti dolžne do 
določenega roka opraviti postopek samoupravnega sporazu- 
mevanja. 

Če samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske 
SIS ni bil sklenjen ali če k temu sporazumu posamezni udele- 
ženci niso pristopili in bi bila s tem ogrožena solidarnostna 
gradnja stanovanj in delno nadomeščanje stanarin, lahko 
skupščina družbenopolitične skupnosti z odlokom ugotovi 
potreben obseg teh sredstev ter o njem predpiše obveznost 
plačevanja za tiste udeležence, ki sporazuma niso sklenili. 

g) Gozdarstvo 
Zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16/74; upoštevane pa 

so že rešitve iz predloga zakona o gozdovih iz 1.1985) določa, 
da so posebnega družbenega pomena varstvo, gojenje in 
urejanje gozdov ter odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. 

V skupnosti za gozdarstvo se združujejo delavci in kmetje, 
organizirani v gozdnogospodarskih organizacijah, delavci, 
organizirani v organizacijah združenega dela s področja pri- 
marne mehanične, kemične ali druge predelave gozdnih les- 
nih sortimentov ter organizacije združenega dela, ki gozdne 
lesne sortimente neposredno uporabljajo v zvezi s svojo 
dejavnostjo, in organizacije združenega dela s področja pro- 
meta z gozdnimi lesnimi sortimetni ter delavci, delovni ljudje 
in občani, organizirani v krajevnih skupnostih in drugih zain- 
teresiranih samoupravnih organizacijah in skupnostih s 
področja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega gospodarstva 
in varstva okolja. 

SIS 'se ustanavljajo za gozdnogospodarska območja. 
Območne SIS pa ustanovijo Samoupravno interesno skup- 
nost za gozdarstvo Slovenije. 
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Za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena 
se oblikujejo sredstva za regeneracijo gozdov r(ne bo več 
prispevkov oziroma povračil). Sredstva za gozdnobiološko 
reprodukcijo se zagotovijo v ceni gozdnih lesnih sortimentov. 
Obračunavajo se v breme celotnega prihodka gozdnogospo- 
darske organizacije. 

Republiški skupnosti se plačuje povračilo za uporabo cest, 
vsebovano v ceni goriva, ki je bilo porabljeno z vozili gozdno- 
gospodarskih organizacij na njihovih gozdnih cestah oziroma 
je bilo porabljeno z njihovo mehanizacijo. 

h) Obramba pred točo 
Po zakonu o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, 

št. 33/79) obsega obramba pred točo, napovedovanje, odkri- 
vanje in spremljanje nevihtnih oblakov, ugotavljanje stopnje 
njihove točnosti, obrambna dejanja in ugotavljanje uspešno- 
sti obrambe. Zadeve obrambe pred točo so posebnega druž- 
benega pomena. 

SIS za obrambo pred točo ustanovijo na branjenih območ- 
jih (ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije) delavci 
organizacij združenega dela, ki so registrirane za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, predelavo, dodelavo in promet s kmetij- 
skimi produkti, delavci gozdnogospodarskih organizacij 
združenega dela, lovskih organizacij ter drugih zainteresira- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, delavci in 
kmetje organizacij združenih kmetov ter zavezanci za davek 
od dohodka iz kmetijske dejavnosti v krajevnih skupnostih. 

Poznamo območne SIS za obrambo pred točo (po branje- 
nih območjih praviloma ena SIS). Zaradi dogovarjanja o skup- 
nih zadevah ustanovijo območne SIS koordinacijski odbor. 

Sredstva za nemoteno delovanje in redno vzdrževanje 
osnovnih sredstev sistema obrambe pred točo (razen strel- 
skih mest) zagotavlja SR Slovenija. 

Sredstva za pokrivanje materialnih in funkcionalnih stro- 
škov za delovanje dela sistema obrambe pred točo, ki ga 
predstavljajo strelska mesta, zagotavljajo organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
- člani SIS - s posebnim prispevkom iz dohodka. 

Zavezanci za davek iz dohodka iz kmetijske dejavnosti 
plačujejo prispevek od osnove, od katere plačujejo davek iz 
kmetijske dejavnosti (višino prispevka z odlokom določijo 
občinske skupščine z hranjenega območja). 

Če udeleženci ne sklenejo samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana SIS za obrambo pred točo in sredstva za 
izvedbo sprejetega programa SIS niso zagotovljena, določijo 
občinske skupščine z hranjenega območja višino prispevka 
za vse člane oziroma le za tiste, ki samoupravnega sporazuma 
niso sklenili. 

i) Varstvo zraka 
Zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75,12/77 in 35/ 

79) določa, da so zadeve varstva zraka posebnega pomena. 
Skupnosti za varstvo zraka lahko ustanovijo delovni ljudje 

in občani neposredno ali prek organizacij združenega dela, 
družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, če to narekujejo nji- 
hovi posebni interesi. 

Po zakonu se SIS za varstvo zraka obvezno ustanovi na 
območjih, na katerih je zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar 
pod kritično mejo (III. območje) ter na območjih, na katerih je 
zrak onesnažen nad kritično mejo (IV. območje). Ustanovijo jo 
delavci temeljnih organizacij, ki povzročajo onesnaževanje 
zraka, delavci drugih zainteresiranih temeljnih organizacij, 
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti. S samoupravnim sporazu- 
mom med skupnostmi za varstvo zraka v občinah se ustanovi 
Zveza skupnosti za varstvo zraka za območje SR Slovenije. 

Po zakonu bi morale temeljne organizacije in imetniki cest- 
nih motornih vozil kot uporabniki virov onesnaževanja zraka 
plačevati prispevek zaradi onesnaževanja zraka (v višini, dolo- 
čeni glede na obseg in stopnjo onesnaževanja, ki jo viri 
povzročajo). Prispevek, ki naj bi ga plačevali imetniki cestnih 
motornih vozil, naj bi bil odvisen od delovne prostornine 
motorjev. Njegovo višino naj bi določil z odlokom Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Zakon predvideva tudi obveznost plačevanja posebnega 
prispevka iz dohodka, ki naj bi ga plačevale temeljne organi- 
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zacije, ki upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja zraka. 
Višina in način plačevanja se določita s samoupravnim spora- 
zumom v SIS. 

Če sporazum ni sklenjen do 30. novembra za naslednje leto 
ali pa ga sklene le del udeležencev, in sredstva za izvedbo 
sprejetega programa niso zagotovljena, določi obveznost pla- 
čevanja in stopnjo tega prispevka za tiste, ki samoupravnega 
sporazuma niso sklenili, občinska skupščina z odlokom. 

j) Varstvo pred požarom 
Po zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/ 

76) je varstvo pred požarom dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. 

V občinsko SIS za varstvo pred požarom se s samouprav- 
nim sporazumom združujejo delavci in delovni ljudje v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter v krajevnih in drugih 
skupnostih ter delovni ljudje, ki delajo s sredstvi v lasti obča- 
nov, skupaj z delavči in člani gasilskih organizacij. 

Zakon določa obveznost ustanovitve občinskih SIS za var- 
stvo pred požarom za območje ene ali več občin in Zvezo 
skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom. 

Po zakonu delavci V temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela ter v delovnih skupnostih in delovni ljudje, ki z 
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov opravljajo gospo- 
darsko ali negospodarsko dejavnost, plačujejo prispevek 
občinski SIS za varstvo pred požarom. Osnova in višina pri- 
spevka se določi v skladu z resolucijo o družbenoekonomski 
pojitiki s samoupravnim sporazumom. 

Če niso zagotovljena sredstva za financiranje temeljnih ali 
nujnih zalog programa varstva pred požarom, je predvideno, 
da lahko občinska skupščina na predlog občinske SIS določi 
obvezni prispevek za zavezance, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma oz. za vse zavezance. 

Zakon predvideva tudi prispevek, ki ga plačujejo zavaro- 
valne skupnosti občinskih SIS za varstvo pred požarom. Nje- 
govo višino določijo dogovorno zavarovalne skupnosti z 
Zvezo SIS za varstvo pred požarom SR Slovenije. 

PRILOGA 2 

NEKATERI PODATKI O 
URESNIČEVANJU SAMOUPRAVNIH 
SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV 
SIS MATERIALNE PROIZVODNJE* 

• za informacijo navajamo nekatere podatke iz analiz ustreznih SIS 
ISEP: (plan 81-85, realizacija 81-84) 
proizvodni objekti: 

plan realizacija 
513MW 352 MW ali 96% 

TE TO Ljubljana 
NE Krško 
HE Solkan 
HE Mavčiče 
TE Ugljevik I 

83 
83 
84 
8 5 
84 

50 
332 

31 
38 

100 

bo leta 1985 
poskusno do 1981, ni zaklj. 
2 agregata 20 MW od 1984 
le pričeta gradnja 
bo leta 1985 

prenosni objekti (400, 220 in 110 kV napetosti) 

plan realizirano v gradnji 
število 
DV v km 
RTP moč v MW 

31 
251 

1150 

6 19% 
86 34% 
150 13% 

12 38% 
79 31% 

1000 87% 
distribucijski objekti na 110 kV 
število 31 9 29% 17 55% 
DV v km 102 61 60% 37 36% 
RTPvKVV 315 123 39% 191 61% 
objekti primarne energije (premog v 000 ton) 

ZPT 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
rjavi premog 
lignit 

plan realizacija 
6,077 96% 

54089% 
480 99% 
120 103% 

7.217 96% 
18.800 107% 

zaEGS 
4.880 

257 
288 

54 
5.479 

17.860 

realizacija 
88% 
64% 

102% 
91% 
88% 
92% 

Skupaj: 26.017 104% 23.339 91% 
Predlog finančne realizacije po skupinah objektov v % po letih 

81 82 83 84 81-84 
proizvodni objekti 
prenosni objekti 
distribucija 
primarna energija 
informativni sistem 
male HE in DV 
ostalo 

67 
29 

183 
33 

226 
24 

111 

55 
21 
15 
56 

9 
21 
34 

93 
17 
19 
85 

7 
26 
24 

97 
62 
65 
90 
74 
11 
52 

77 
31 
40 
70 
30 
19 
50 

Skupaj: 54 45 57 82 62 

* Podatki niso popolni in dokončni. Zbrali smo jih na podlagi informacij, ki jih 
spremljajo v splošnih združenjih, nekatere pa direktno od ustreznih SIS mate- 
rialne proizvodnje. 
Podatke bomo dopolnili z dokončnimi informacijami in morebitnimi popravki s 
strani SIS materialne proizvodnje. 

ISNAP:Združena sredstva po planu znašajo 34,3% srednjeročnih vla- 
ganj v višini 6.143 mio din (cene 180). SaS o temeljih plana je sklenilo 
78%, aneks 74% predvidenih podpisnikov. 
Realizacija združenih sredstev po letih: 

1981 1982 1983 1984 
73% 61% 46% 

Finančna realizacija po skupinah objektov v %: 
81 82 83 84 81-84 in 

pojasnilo 
- geološke 
raziskave za 
nafto in plin 

84 75 34 36 cca 1/3 
petletnega plana 

- finančna 
sanacija 
plinovodnega 
sistema 
- dograditev 
plin. sist. 

- udeležba za 
zagotovitev 
alžirskega plina 
- terminal za 
tekoči naftni plin 
Koper 
- skladišča za 
tekoči naftni plin 
Maribor 
- drugo 
(podzemska 
sklad, za zemelj. 
plin, sklad, za 
naftne derivate) 

+ 83 91 - 78% 81-83; 84 
rebal. 

0 91 j3 95 Tržič končan; 
prehodna dela 
Kranj-Šk. lo) 

0 0 - - v razčiščevanju 

0 6 - - predinv. 
dokumentacija 

0 22 5 25 bo gotovo 1986 

podzemska 
sklad, so še v 
raziskovanju; v 
Celju zgrajeno 
sklad, naftnih 
der. 83. 1. 

Skupaj: 404 81 30 
opomba: + pomeni, da je izvedena naloga, ki ni bila planirana 
- pomeni, da ni bila izvedena planiranajialoga 
Zveza stanovanjskih skupnosti: 

plan 
81-85 

reali 
81-84 

zacija 

- družbena najemna stanovanja 34.800 25.660 73% 
- individualna gradnja občanov 23.200 24.743 106% 
Skupaj: 58.000 50.403 87% 
SIS za železniški in luški promet 

(1) za področje železniškega prometa: 
delež finančne realizacije 1981-1984 v terminskem planu za prva 

štiri leta in v celotnem srednjeročnem obdobju: v% 
planirano 

81-84 81-85 
infrastruktura 
integralni transport 
promet 
vleka 

53,9 
49,8 
57,4 
96,3 

43,2 
39.8 
45.9 
77,1 
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skupaj naložbe 
republiškega pomena 
vzdrževalne dejavnosti 
ostale dejavnosti 
skupaj ostale naložbe 

61,6 
34,9 
16,2 
33,0 

49.3 
27,9 
13,0 
26.4 

Skupaj: 59,5 47,6 
Povračila za enostavno reprodukcijo ŽG Ljubljana so v petletnem 

obdobju okoli 74% planskih predvidevanj. 
(2) za področje luškega prometa: 

plan 
81-85 

realizacija 
81 -85 % 

splošna infrastruktura 379,5 84,9 22,4 
kontejnerski terminal 864,6 534,8 61,9 
terminal za sipke tovore 
terminal za razsute tovore 982,6 941,8 95,8 
tehnološka oprema 418,3 263,5 63,0 
ostalo - 21,7 - 
skupaj naložbe iz Dogovora 2.645,0 1.846,7 69,7 
objekti skladiščnih dejavnosti 190,0 226,6 119,2 
objekti vzdrževalnih dejavnosti 85,8 25,8 30,0 
družbeni standard 141,2 111,3 78,8 
skupaj druge naložbe 417,0 363,7 87,2 

3.062,0 2.211,4 72,2 
Skupnost za ceste Slovenije: 

plan 81 -85 ocena realizacije 
81-85 

enostavna reprodukcija 
- vzdrževanje cest 
- modernizacija cest 
- ojačitve 
razširjena reprodukcija 
- novogradnje cest 
- novogradnje objektov . 
- rekonstrukcije in obvozi 

81,6 km 
222,5 km 

73 km avtocest 
23 

68,9 km 

68% 
87% 
19% 

67% 
26% 
55% 

SIS za PTT promet: 
V območnih skupnostih je SaS o temeljih planov sklenilo 89% vseh 

udeležencev SaS o združitvi v SIS za PTT promet. oz. 71% vseh TOZD 
in KS v Sloveniji 

39% 
34% 
24% 
48% 
38% 
42% 
39% 
50% 
34% 

ocena realizacije naložb republiškega pomena po objektih v 
obdobju 1981-1984 glede na plan 1981-1985: 
- mednarodne, magistralne in tranzitne tt linije 
- glavne telefonske centrale v Sloveniji 
- prenosni sistemi med glavnimi.in vozličnimi TC 
- vozliščne z rajonskimi TG 
- prenosni sistemi med vozliščnimi in končnimi TC 
- glavni poštni centri 
- PTT informacijski sistem 
- objekti posebnega pomena za SLO in DS 
- PTT objekti na manj razvitih območjih 
Skupaj: 40% 

Po oceni bo petletna realizacija plana z 50%, najbolj zaostajajo 
naložbe v medkrajevni in mednarodni PTT promet. Brez združenih 
sredstev uporabnikov, bi bil plan realiziran le z 35%. 

Zveza vodnih skupnosti: 
ocena realizacije skupin programov v planu za prva 4 leta ter za 

celotno obdobje srednjeročnega plana: 
81-84 81-85 
~ 64% 77% 

73% 91% 
vzdrževanje in raziskave 
soudeležba v varstvu voda 
naložbe 
Skupaj: 67% 81% 

SIS za gozdarstvo Slovenije: 
plan realizacija 

- blagovna proizvodnja 000 mJ 

- poraba iesa 000 m3 0 letno 
- 0 letni obseg del v obnovi 
v negi 
- melioracije malodonosnih 
gozdov 
o 
- novogradnje in rek. goz. cest o 

81 2.598 
82-85 2.693 

84 2.678 
3.930 

3.760 ha 
20.630 ha 

81 
82 
83 

2.610 
2.719 
2.691 
3.924 

81 2 500 ha 
82-85 3.180 ha 0 81-83 
81-85 343 km 81 412 km 

84 388 km 82 473 km 
83 451 km 

101% 
101% 
100% 
100% 
111% 
107% 

59% 
120% 
138% 
131% 
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