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POROČILO 

o uresničevanju zakona o družbenem 

sistemu informiranja (ESA-688) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seji dne 4. 4. 
1985 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O DRUŽBE- 
NEM SISTEMU INFORMIRANJA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za informiranje, 

- Slobodan RAKOČEVIČ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje, 

- Marjan FLAJŠMAN, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE 

POVZETEK 

Zakon o družbenem sistemu informiranja (v nadaljnjem 
besedilu: zakon) je sprejela Skupščina SR Slovenije 16. 3. 
1983. Istočasno je sprejela tudi sklepe in usmeritve za 
izvajanje zakona, s katerimi med drugim podpira tudi 
program za izvajanje zakona, ki izrecno zavezuje vse 
nosilce, da dosledno in v predvidenih rokih uresničujejo 
posamezne naloge na področju DSI. 

S predloženim poročilom se želi prvič prikazati dose- 
žene rezultate pa tudi pomanjkljivosti in težave pri doseda- 
njem uresničevanju zakona. 

Pri pripravi poročila je sodelovalo večje število organov 
in organizacij v republiki, še posebej pa Zavod SRS za 
statistiko, SDK, NBS, Republiška geodetska uprava ter 
Gospodarska zbornica Slovenije: v poročilu pa so upošte- 
vane vse ugotovitve in ocene, ki so jih o uresničevanju 
zakona poleg omenjenih posredovali občinske skupščine 
oz. njihovi organi, posamezne informacijske službe, OZD 
in drugi. 

Ker družbeni sistem informiranja sega praktično na vsa 
področja družbenega življenja in dela in na vse ravni 
družbene organiziranosti, imajo določene obveznosti in 
odgovornosti za njegovo oblikovanje in delovanje številni 
družbeni subjekti. Zakon daje ustrezno pravno podlago in 
okvir za izgradnjo in delovanje racionalnega, našim druž- 
benim potrebam in pogojem prilagojenega družbenega 
sistema informiranja. Za dosego tega cilja morajo vsi sub- 
jekti pri njegovem uresničevanju dosledno upoštevati in 
uveljavljati njegova temeljna izhodišča in temeljna načela: 
podružbljanja, enkratnega zajemanja, racionalne obde- 
lave in shranjevanja podatkov, združevanja v enotne baze 
podatkov, hitrega in enostavnega dostopa, javnosti, odgo- 
vornosti dajalcev in uporabnikov informacij, varovanja in 
zaščite podatkov itd. 

Za operativne in strokovne naloge, ki izhajajo iz zakona 
in programa, so odgovorne informacijske službe. To so vsi 
organi in organizacije, ki v celoti ali delno v okviru svoje 
dejavnosti opravljajo dejavnosti družbenega sistema infor- 
miranja. Posebno odgovornost pa imajo informacijske 
službe, ki opravljajo naloge skupnega pomena za repu- 
bliko (v zakonu so kot take posebej opredeljene Zavod 
SRS za statistiko, SDK, NBS, RGU), ki morajo med drugim 
pripraviti tudi vrsto strokovnih podlag nujnih za uresniče- 
vanje zakona pri drugih nosilcih. 

Obsežne naloge na tem področju imajo tudi upravni in 
izvršilni organi družbenopolitičnih skupnosti ter poslo- 
vodni in samoupravni organi v OZD. Posebno vlogo pri 
spremljanju izvajanja politike na tem področju, usmerja- 

nju razvoja in usklajevanju različnih interesov in subjektov 
imajo sveti za družbeni sistem informiranja, ki se morajo v 
skladu z zakonom oblikovati v družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Družbenopolitične organizacije v skladu s temeljnimi 
ustavnimi načeli zagotavljajo celovit družbeni vpliv na tem 
področju. 

Pri uresničevanju zakona so bile pravočasno začete in 
opravljene številne aktivnosti, ki so prinesle določene 
pozitivne rezultate in premike, ponekod pa tudi pomem- 
ben napredek. S stanjem na področju družbenega sistema 
informiranja v ceioti pa kljub temu še zdaleč ne moremo 
biti zadovoljni, še vedno je preveč pomanjkljivosti, pone- 
kod pa se z reševanjem te problematike niso niti pričeli 
ukvarjati. Med objektivnimi okoliščinami, ki so ovirale 
boljše delo in hitrejši napredek, moramo upoštevati 
pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, tehničnih in 
drugih materialnih sredstev. Kadrovski, tehnični in drugi 
materialni pogoji so bili v času uresničevanja zakona 
izjemno slabi. Tako primanjkuje zlasti visokoizobraženih 
kreativnih strokovnjakov, kar se odraža v neustreznem 
razvoju celotnega področja pa tudi v slabi izkoriščenosti 
že tako nezadostne informacijske tehnologije. Temu lahko 
dodamo še nepovezanost obstoječe opreme in njeno 
iztrošenost ter nekatere omejitvene ukrepe, npr. omejitve 
pri uvozu informacijske tehnologije, omejitve pri finančnih 
vlaganjih v to opremo, kar je še poslabševalo obstoječe 
stanje. 

Vse preveč pa je čisto subjektivnih okoliščin, ki so 
zavirale uresničevanje zakona. Nizka in slabo razvita infor- 
macijska kultura, nerazumevanje vloge in pomena družbe- 
nega sistema informiranja za razvoj družbenopolitičnih in 
družbenoekonomskih odnosov za obvladovanje družbene 
reprodukcije, povečanje produktivnosti dela in zmanjševa- 
nje družbene režije na vseh področjih se jasno odražajo v 
neizpolnjevanju določenih nalog, ki bi morale v skladu z 
zakonom in programom aktivnosti potekati v vseh sredi- 
nah in pri vseh nosilcih in katerih izpolnitev ni neposredno 
odvisna od omenjenih objektivnih pogojev (npr. ocena 
obstoječega stanja in ugotavljanje vzrokov za obstoječe 
pomanjkljivosti) niti niso potrebni novi kadri ali posebna 
sredstva. 

Neizvrševanje-zakona, čeprav samo na nekaterih 
področjih, negativno vpliva na celotno stanje izgradnje in 
razvoja družbenega sistema informiranja. To velja zlasti za 
naloge, ki so skupnega pomena za vse subjekte DSI v 
republiki. 
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Posebno oviro za uresničevanje zakona predstavljajo 
neracionalnosti, ki so posledica številnih neustreznih 
predpisov, s katerimi se na raznih področjih nalagajo 
različnim subjektom določene naloge prav s področja DSI 
(zbiranje podatkov, vodenje evidenc itd.), pri tem pa ne 
upoštevajo načel zakona. 

Posebej velika ovira za hitrejše uresničevanje zakona pa 
so zamude pri uresničevanju aktivnosti in sprejemanju 
ukrepov, ki so v pristojnosti zveznih organov. Družbeni 
sistem informiranja v SRS kot sestavni del DSI v SFRJ se 
lahko oblikuje in deluje le na skupnih temeljih, ki so 
določeni z zakonom o temeljih družbenega sistema infor- 
miranja in informacijskem sistemu federacije (Ur. list SFRJ 
št. 68/81). To praktično pomeni, da je za uresničitev dolo- 
čenih nalog v republiki potrebna predhodna uresničitev 
velikega števila nalog v federaciji. To velja npr. praktično 
za vse skupne osnove DSI: standarde, enotne metodolo- 
gije, dogovorjene skupne vsebine itd. Zvezni zakon je 
izrecno predvidel, da se način opravljanja-določenih skup- 
nih del in nalog določi z zakonom, ki še ni sprejet in 
zamuja že več kot dve leti. To seveda ovira izpolnitev cele 
vrste nalog, ki bi jih sicer lahko v naši republiki pravo- 
časno opravili. 

Kljub omenjenim težavam pa je bila vrsta zakonskih 
nalog ustrezno in pravočasno opravljenih. Znatno število 
subjektov, zlasti nekatere občine in informacijske službe 
skupnega pomena za republiko, je vendarle opravilo 
celostne in poglobljene ocene obstoječega stanja in na tej 
podlagi oblikovalo lastne programe aktivnosti in jih velik 
del tudi dejansko uresničevali. 

Zakoni in drugi akti, ki so se pripravljali ali sprejemali v 
tem obdobju, so se usklajevali z zakonom o družbenem 
sistemu informiranja. Sprejetih je bilo več predpisov in 
družbenih dogovorov neposredno s področja DSI. pravno 
pa so se pričela urejati tudi vprašanja zavarovanja in 
zaščite podatkov v DSI. V posameznih sredinah, zlasti pri 
informacijskih službah na ravni republike, so se službe 
organizacijsko prilagodile zakonskim zahtevam, kar bo 
prispevalo k ustreznejšemu opravljanju dejavnosti DSI 
nasploh. Pričela so se pripravljalna dela na izdelavi stan- 
dardov. enotnih metodologij, zbiranja, obdelave, shranje- 
vanja in izkazovanja ter prenosa podatkov. Delo na vzpo- 
stavitvi in vodenju skupnih registrov DSI je v zključni fazi. 
Pripravljena je metodologija za vodenje katalogov podat- 
kov v informacijskih službah (zaradi zamude pri zvezni 
metodologiji zaradi racionalnosti še ni uveljavljena). V 
predvidenih rokih potekajo tudi dela pri izgradnji javnega 
omrežja za prenos podatkov. 

Med pomembnejše rezutate lahko štejemo že do sedaj 
doseženo uskladitev dela informacijskih služb skupnega 
pomena za republiko. Te službe so že poenostavile dolo- 
čene postopke zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov 
in izvedle še nekatere druge racionalizacije svojega dela, 
ki se pozitivno odražajo na celotno področje DSI. 

RKI je v okviru svoje odgovornosti za stanje na področju 
DSI redno spremljal izvajanje zakona in programa ter 
predlagal potrebne ukrepe v zvezi s tem ter skrbel za 

stalno usklajevanje v povezovanje dela med posameznimi 
nosilci, zlasti še med informacijskimi službami skupnega 
pomena za republiko. Oblikovali so se vzgojnoizobraže- 
valni programi za področje računalništva in informatike. 
Stekla je tudi akcija za širitev računalniške pismenosti in 
informacijske kulture. O tem je razpravljala tudi Skupščina 
SRS in podprla predlagani program aktivnosti na tem 
področju, v skladu s katerim se je že pričelo načrtno 
opremljanje šol z računalniško opremo. Pri tehnični 
opremljenosti zaradi že omenjenih razlogov večjih premi- 
kov ni bilo, premalo pa je bilo predlogov in ukrepov za 
poenotenje in skupno nabavo, uporabo in vzdrževanje 
tehnične opreme na tem področju. 

Raziskovalno delo je potekalo zlasti na področju raču- 
nalništva, ni pa bilo večjih raziskav glede drugih vidikov 
DSI, čeprav so za uspešen razvoj družbenega sistema 
informiranja nujne. 

Doseženi so bili določeni rezultati pri modernizaciji dela 
republiških organov in organizacij, vendar so ti še vedno 
preveč parcialni. Določeni rezultati so bili doseženi še na 
nekaterih drugih področjih, npr. na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je razširjen krog uporabnikov tudi na 
OZD; pripravljen je projekt informacijskega sistema o 
nameravanih investicijah; na področju planiranja so 
začete priprave za spreminjanje in dopolnjevanje metodo- 
loških osnov planiranja in tesnejše povezovanje s stati- 
stiko; na področju zemljiške politike in urejanja prostora 
so bile opravljene določene normativne aktivnosti ter pri- 
prava za vzpostavitev posameznih evidenc in informacij- 
skih sistemov (npr. o nepremičninah, prostorsko planira- 
nje v občini); na področju prenosa znanja in tehnologije se 
je pričelo z intenzivnim delovanjem na vzpostavljanju 
organizacijskih in metodoloških osnov informacijskega 
sistema za prenos znanja oz. znanstvenih in tehničnih 
informacij; na področju notranjih zadev in pravosodja se 
je nadaljevala izgradnja informacijskega sistema za notra- 
nje zadeve; na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter na področju zdravstva se je nadaljevalo z 
vzpostavitvijo celovitih informacijskih sistemov za to 
področje; določene izboljšave so bile dosežene tudi v 
kadrovskem in knjižničnem informacijskem sistemu. 

Pri nadaljnjem urejanju odnosov na področju DSI ter 
reševanju konceptualnih, vsebinskih, organizacijskih, teh- 
nično-tehnoloških in drugih vprašanj bo treba še bolj 
dosledno uveljaviti samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje, širše povezovanje in združevanje dela, 
sredstev in znanja ter hkrati zaostriti odgovornost strokov- 
nih in raziskovalnih organizacij ter informacijskih služb, še 
posebej tistih, ki imajo širši pomen za delovanje in razvoj 
družbenega sistema informiranja. 

Hkrati z večjo usklajenostjo med informacijskimi služ- 
bami skupnega pomena za republiko in drugimi dejavniki 
v republiki je treba zagotoviti tudi njihovo večje povezova- 
nje, usklajenost in delovno sodelovanje z organi, organi- 
zacijami in skupnostmi v občinah, še posebej pa bo 
pofrebno okrepiti tiste aktivnosti, ki so pomembne za 
razvoj družbenega sistema informiranja v celoti in tiste, ki 
imajo pomen za več subjektov DSI. 

1/ UVOD 
Zakon o družbenem sistemu informiranja (v nadaljnjem 

besedilu: zakon) je bil sprejet 16. 3. 1983 (Uradni list SRS št. 
10/83). Istočasno je Skupščina SR Slovenije v skladu z 253. in 
255. členom svojega poslovnika sprejela sklepe in usmeritve 
za izvajanje zakona. S temi sklepi in usmeritvami zbor združe- 
nega in zbor občin podpirata program aktivnosti za izvajanje 
zakona o družbenem sistemu informiranja (v nadaljnjem 
besedilu: program), ki ga je pripravil Republiški komite za 
informiranje (v nadaljnjem besedilu: RKI). V njem so konkreti- 
zirane naloge in dolžnosti, ki izhajajo iz zakona, določeni 
nosilci, zadolženi za njihovo uresničitev in roki, v katerih jih je 
potrebno opraviti. Takšen pristop je za uresničevanje zakona 
potreben tudi zato, ker je treba, ob upoštevanju posebnosti, 
potreb, pogojev in možnosti v posameznih sredinah in na 
posameznih področjih družbeni sistem-informiranja izobliko- 

vati usklajeno in povezano na vseh ravneh — od TOZD, kra- 
jevne skupnosti, občine, do republike in federacije. 

S predloženim poročilom želimo prvič čimbolj celovito pri- 
kazati dosedanje uresničevanje zakona in rezultate, ki so jih 
pri tem dosegli v posameznih sredinah, obenem pa želimo 
opozoriti tudi na težave in pomanjkljivosti, ki so bile pri tem 
prisotne. Pri pripravi poročila je sodelovalo večje število orga- 
nov in organizacij v republiki, še posebej pa Zavod SRS za 
statistiko, Služba družbenega knjigovodstva, Narodna banka 
Slovenije, Republiška geodetska uprava in Gospodarska 
zbornica Slovenije. V poročilu so upoštevane ugotovitve in 
ocene ter na podlagi enotno dogovorjene dispozicije posebej 
pripravljena poročila v zakonu in programu zadolženih sub- 
jektov: občinskih skupščin oz. njihovih organov, republiških 
upravnih organov, informacijskih služb ter drugih. Z večino 
navedenih subiektov so bile v okviru priprav poročila oprav- 
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Ijene predhodne konzultacije. Pri tem pa je potrebno opozo- 
riti, da so nekatera vprašanja, ki so zajeta v poročilu, celovi- 
tejše obravnavana v posebnih poročilih aii gradivih posamez- 
nih organov, organizacij in služb (npr. v poročilu SDK, Zavoda 
SRS za statistiko, NBS itd.). 

RKI je v skladu s programom sprožil številne aktivnosti. 
Poleg rednega delovnega sodelovanja z nosilci najpomemb- 
nejših nalog je v sodelovanju z informacijskimi službami 
skupnega pomena za republiko in skupnostjo slovenskih 
občin organiziral osem posebnih regijskih posvetov z name- 
nom, da bi tudi v občinah čimbolj celovito in uskaljeno ter 
strokovno pristopili k uresničevanju zakona. Pripravljene so 
bile posebne strokovne podlage, ki naj bi bile nosilcem v 
občinah pa tudi drugod pri izvedbi nalog v pomoč..Omenje- 
nim regijskim posvetom (bili so koncem leta 1983) je "v decem- 
bru leta 1984 sledil skupni posvet, na katerem je bilo ocenjeno 
uresničevanje zakona v občinah. Za usklajeno izvajanje 
zakona na ravni republike je RKI že v letu 1983 organiziral 
poseben delovni posvet tudi z vsemi republiškimi organi in 
organizacijami. 

Sprejeti dogovori in dane usmeritve na omenjenih posvetih 
so bile podlaga za pripravo med seboj usklajenih operativnih 
programov ter podlaga za vrsto drugih aktivnosti, potrebnih 
za izvajanje zakona. Obenem so ti delovni posveti in razgovori 
(ki so prerasli v obliko rednega delovnega povezovanja, sode- 
lovanja in dogovarjanja) na učinkovit in vsebinsko dovolj 
podroben način omogočili seznanitev velikega števila subjek- 
tov in nosilcev z zakonskimi nalogami in smerjo njihovega 
uresničevanja. S tem namenom je Uradni list SR Slovenije 
izdal posebno publikacijo z vsemi veljavnimi predpisi na tem 
področju (zveznimi in republiškimi), sklepi in stališči Skupš- 
čine SR Slovenije in programom aktivnosti s potrebnimi po- 
jasnili. 

RKI je navezal stike s strokovnimi in znanstvenimi organiza- 
cijami, ki se ukvarjajo s posameznimi vprašanji s področja DSI 
(npr. z RRC, Inštitutom Jožefa Štefana, obema Univerzama, 
Ekonomsko fakulteto, Pravno fakulteto, Inštitutom za javno 
upravo, ECM itd.), k izvajanju posameznih nalog pa je poleg 
tega pritegnil še posebne strokovnjake (npr. za pripravo stan- 
dardov, vzgojno-izobraževalnih programov itd.). 

Posebej je treba opozoriti na vlogo družbenopolitičnih 
organizacij, ki so s svojo široko aktivnostjo preko ustreznih 
oblik svojega delovanja vplivale in dajale podporo vsem aktiv- 
nostim potrebnim za uresničevanje zakona. 

2/ TEMELJNA IZHODIŠČA POMEMBNA ZA 
URESNIČEVANJE ZAKONA 

Razvoj usklajenega, racionalno organiziranega, na 
sodobno računalniško in komunikacijsko tehnolgijo oprtega 
in z značilnostmi, pogoji in potrebami naše družbe skladnega 
sistema informiranja je nepogrešljiva sestavina utrjevanja in 
nadaljnjega razvoja socialističnega samoupravljanja in uspeš- 
nega uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije. Zakon daje ustrezno pravno podlago in okvir za 
izgradnjo in delovanje takšnega sistema. Njegov osnovni 
namen je, da se obstoječi sistem informiranja spremeni' in 
izboljša tako, da bo omogočal samoupravno organiziranim 
delovnim ljudem in občanom, da dejansko postanejo njegovi 
temeljni subjekti. To hkrati pomeni, da mora neposredno 
služiti samoupravnemu odločanju ter delovnim ljudem in 
občanom in njihovim samoupravnim organizacijam in skup- 
nostim, družbenopolitičnim skupnostim, družbenopolitičnim 
organizacijam in drugim družbenim dejavnikom zagotavljati 
celovite, objektivne in pravočasne podatke in informacije, ki 
so jim potrebne. To terja, da vsi subjekti in nosilci pri svojem 
delojjanju dosledno uveljavljajo temeljna načela zakona: 
podružbljanja, javnosti, enkratnega zajemanja, racionalne 
obdelave in shranjevanja podatkov, združevanja v enotne 
baze podatkov, hitrega in enostavnega dostopa, odgovornosti 
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dajalcev in uporabnikov podatkov in informacij, varovanja in 
zaščite podatkov ter varstvo osebne svobode in zaščite oseb- 
nosti itd. 

Ker družbeni sistem informiranja sega praktično na vsa 
področja družbenega življenja in dela in na vse ravni druž- 
bene organiziranosti, imajo določene obveznosti in odgovor- 
nosti različni in številni družbeni subjekti: v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitič- 
nih organizacijah, državnih organih, strokovnih in znanstve- 
nih organizacijah, društvih itd. 

Čeprav je temeljno izhodišče zakona, da ne gre za izobliko- 
vanje nekakšnega v celoti novega družbenega sistema infor- 
miranja, ampak predvsem za dograditev in ustrezno preobli- 
kovanje obstoječega, pa je vseeno potrebno povsod opraviti 
zahtevne in dokaj obsežne naloge, ki so v veliki meri med 
seboj tudi povezane, zato je pri njihovem uresničevanju 
potrebno zagotoviti metodološko enotnost in časovno uskla- 

1 jenost. Uresničitev vrste nalog je tudi neposredno odvisna od 
predhodne uresničitve drugih. To še posebej velja za naloge, 
ki jih je potrebno enotno izvršiti v vsej republiki. Sem sodijo 
predvsem naloge, ki se nanašajo na pripravo in uveljavitev 
skupnih osnov družbenega sistema informiranja (standardi, 
metodologije, skupni registri itd.). 

V skladu z zakonom in programom je težišče operativnih in 
strokovnih nalog na informacijskih službah (v skladu z zako- 
nom so to vsi organi in organizacije, ki opravljajo dejavnosti 
družbenega sistema informiranja). Posebno odgovornost pa 
imajo pri tem informacijske službe, ki opravljajo naloge skup- 
nega pomena za republiko (v zakonu so kot take posebej 
opredeljene: Zavod SRS za statistiko, Narodna banka, SDK in 
Republiška geodetska uprava) in ki morajo med drugim pri- 
praviti tudi vrsto strokovnih podlag, nujnih za uresničevanje 
zakona pri drugih nosilcih. 

Vloga družbenopolitičnih organizacij je v skladu s temelj- 
nimi ustavnimi načeli predvsem v zagotavljanju ceiovitega 
družbenega vpliva na tem področju. V okviru Socialistične 
zveze se mora zagotavljati neposreden vpliv na oblikovanje in 
delovanje družbenega sistema informiranja, usklajevanje 
družbenopolitičnih stališč, obenem pa stalno preverjati druž- 
benopolitične vidike razvoja tega področja. 

Posebno odgovornost na tem področju, zlasti za spremlja- 
nje izvajanja politike na tem področju, usmerjanje razvoja in 
usklajevanje različnih subjektov, imajo sveti za družbeni 
sistem informiranja, ki se oblikujejo v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Razumljivo je, da sprejetje zakona in programa samo po 
sebi še ne pomeni takojšnje rešitve vseh problemov in 
odpravo vseh pomanjkljivosti na tem področju. Upoštevati se 
mora, da terja njegovo izvajanje vrsto zahtevnih nalog, ki jih ni 
mogoče opraviti čez noč, ampak so dolgoročne ali trajne 
narave. Gre za delo, ki mora biti sistematično, smotrno orga- 
nizirano in kontinuirano, v strokovnem pogledu pa kar se da 
dognano in pretehtano. To se je potrdilo že v dosedanjem 
uresničevanju zakona, ko je bila začeta vrsta aktivnosti, za 
katere pa je tudi v bodoče potrebno zagotoviti vse potrebne 
pogoje in ustrezno družbeno pozornost. 

3/GLAVNE ZNAČILNOSTI URESNIČEVANJA 
ZAKONA 

Čeprav so se po sprejetju zakona pričele številne predvi- 
dene aktivnosti v postavljenih rokih in so bili doseženi dolo- 
čeni pozitivni rezultati in uspehi, na nekaterih področjih pa 
celo pomembni in vidni premiki, s celotnim stanjem na tem 
področju še zdaleč ne moremo biti zadovoljni. Pri tej oceni 
seveda ne smemo prezreti dejstva, da pri tem obstajajo velike 
razlike med posameznimi sredinami in na posameznih 
področjih; kakor tudi da se vrsta nalog prepočasi uresničuje. 

Nedvomno vrsta objektivnih okoliščin vpliva na takšno sta- 
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nje. Tako so kadrovski, materialni in tehnični pogoji na tem 
področju vse prej kot ugodni. Pomanjkanje ustreznih strokov- 
njakov zlasti na področju informatike je pereče. Na vseh 
področjih nam primanjkuje strokovnjakov, ki bi se ukvarjali z 
organizacijo dela in poslovanja, z uvajanjem sodobne infor- 
macijske tehnologije, sistemskih analitikov ipd. 

Zaostajanje v opremljenosti s sodobno informacijsko teh- 
nologijo je dobro poznano. Temu lahko dodamo še nepoveza- 
nost obstoječe opreme, že kar precejšnjo zastarelost in iztro- 
šenost, kar povzroča njeno ne najboljšo izkoriščenost. Neka- 
teri omejitveni ukrepi - npr. omejitve uvoza potrebne infor- 
macijske tehnologije, omejene možnosti vlaganja finančnih 
sredstev na tem področju so takšno stanje še oteževale. 

Poleg teh objektivnih okoliščin so tudi številni subjektivni 
razlogi ovirali hitrejše uresničevanje zakona. Še vedno je 
marsikod prisotno nerazumevanje vloge in pomena družbe- 
nega sistema informiranja za razvoj družbenopolitičnih in 
družbenoekonomskih odnosov za obvladovanje družbene 
reprodukcije, usmerjanja gospodarskega razvoja, povečanje 
produktivnosti dela in zmanjševanje družbene režije na vseh 
področjih itd. Še vedno so prisotna pojmovanja, da gre pri 
družbenem sistemu informiranja za nekaj »od zunaj«, za 
dodatno delo, ki ga je treba uresničiti zaradi zakona, ni pa 
neposredno povezano s samim delovanjem posameznih orga- 
nov in organizacij in skupnosti. To seveda ne kaže samo na 
nepoznavanje zakonskih opredelitev družbenega sistema 
informiranja in njegovih dejavnosti1, ampak tudi na nerazu- 
mevanje samega njegovega bistva. Dejavnosti družbenega 
sistema informiranja neposredno omogočajo boljše delo na 
slehernem področju in so imanenten del vsake organizirane 
dejavnosti. Ustrezno opravljanje dejavnosti družbenega 
sistema informiranja neposredno vpliva tako na proizvodno, 
poslovno in upravno kakor tudi na vsako drugo delo. 

Takšna pojmovanja se jasno odražajo v neizpolnjevanju 
določenih nalog, ki bi morale v skladu z zakonom in progra- 
mom aktivnosti potekati v vseh sredinah in pri vseh nosilcih - 
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih skupnostih in 
drugod. Sem sodijo zlasti naslednje naloge: ocena obstoje- 
čega stanja, ugotavljanje vzrokov za obstoječe pomanjkljivo- 
sti ter sprejem ustreznih ukrepov za njihovo odpravo; ocena 
in racionalizacija obstoječih metod in načinov zbiranja, obde- 
lave in posredovanje podatkov, zagotovitev organizacijskih, 
kadrovskih in tehnično-tehnoloških in drugih materialnih 
pogojev za izgradnjo in delovanje družbenega sistema infor- 
miranja. Iz zbranih poročil in neposrednega vpogleda v stanje 
lahko ugotovimo, da zadolženi nosilci teh nalog niso povsod 
opravili. Brez poznavanja obstoječega stanja pa njegovo spre- 
minjanje in izboljševanje ne more biti učinkovito, zato tudi 
potrebne racionalizacije v bistvu niso mogoče. 

Prav racionalizacija dela številnih družbenih subjektov (zla- 
sti številnih organov in organizacij) pa pomeni uresničevanje 
pomembnih temeljnih načel in smotrov zakona o družbenem 
sistemu informiranja (npr. -načela enkratnega zajemanja 
podatkov, hitre in enostavne dostopnosti), odpravo najbolj 
perečih slabosti, zlasti zmanjševanje stroškov administrativ- 
nega ter upravnega in drugega strokovno-tehničnega dela, 
hkrati pa je pogoj za uvedbo sodobne informacijske tehnolo- 
gije. Uvedba te je smotrna le tedaj, ko je poslovanje in delova- 
nje, ki naj ga podpira, urejeno in racionalno. 

Te naloge bi morali uresničiti v vseh sredinah in na vseh 
področjih; za to večinoma tudi niso potrebni niti novi kadri 
niti posebna sredstva in tehnična oprema. Uresničitev teh 
nalog pa je pomembna tudi za opredelitev »vsebine in uskla- 
jevanja programiranja informacijskih potreb in izvajanja vseh 
drugih dejavnosti družbenega sistema informiranja« (12. Člen 
zakona o DSI). Zato moramo med subjektivne vzroke, ki 
ovirajo hitrejše spreminjanje stanja na tem področju, poleg 
povedanega in poleg večino premalo razvite informacijske 
tehnologije, šteti še vse preveč prisoten voluntarizem, površ- 

nost in nenačrtnost pri opredeljevanju informacijskih potreb. 
V zvezi s tem kaže še enkrat opozoriti na podvajanja pri 

zbiranju in obdelavi podatkov, pomanjkljivost, ki se vse pre- 
počasi odpravlja.2 Tudi odprtost virov informacij in s tem 
dostopnost do podatkov in informacij ni zadovoljiva. Nekatere 
službe se še vedno preveč zapirajo in skrbijo le za lastne 
potrebe po podatkih, ne sodelujejo pa z drugimi; racionalnih 
povezav je malo. 

Posebno oviro za dosledno in hitrejše uresničevanje 
zakona predstavljajo neracionalnosti, ki so posledica neraci- 
onalnosti v obstoječih predpisih na najrazličnejših področjih. 
Številni predpisi nalagajo različnim subjektom določene 
naloge prav s področja družbenega sistema informiranja (zbi- 
ranje podatkov, vodenje evidenc itd.), pri tem pa vsi še ne 
upoštevajo temeljnih načel zakona o DSI. Še slabše je stanje 
glede tega seveda v predpisih, ki so bili sprejeti pred sprejet- 
jem zakona. Neracionalnosti, ki jih povzročajo neustrezni 
predpisi (npr. zapleteni postopki, podvajanja itd.), se ne 
morejo odpravljati, kot se včasih misli, samo z uvajanjem 
sodobne opreme. Brez ustrezne revizije takšnih predpisov 
tudi izgradnja družbenega sistema informiranja, kot jo določa 
zakon, ni mogoča. 

V SR Sloveniji je bilo po sprejetju zakona pripravljenih vrsta 
konkretnih racionalizacij in predlogov tudi v zvezi s tem. 
Opozoriti pa je treba, da prav na tem področju velja vrsta 
zveznih zakonov, kjer pa je pot za njihovo spremembo 
bistveno daljša. T udi najpomembnejše informacijske službe v 
republiki (Zavod SRS za statistiko, SDK, Narodna banka) so v 
pretežnem obsegu svojega dela odvisne od zveznih predpi- 
sov. Najbolj zgovoren primer za to je lahko prav program 
statističnih raziskovanj pomembnih za vso državo, ki ga izva- 
jajo republiški zavodi za statistiko in ki pomeni vsaj 75% vsega 
njihovega dela. Ker večina informacijskih služb znaten del 
svojega dela opravlja na podlagi zveznih predpisov, ima raci- 
onalizacija in sprememba samo republiških lahko le omejen 
učinek. 

Zamujanje ali neizvrševanje tudi le posameznih zakonskih 
obveznosti ima neugodne posledice na celotno stanje izgrad- 
nje in razvoja družbenega sistema informiranja. To velja zlasti 
za obveznosti, ki so skupnega pomena za vse subjekte DSI v 
republiki oz. državi ali pa so pomembne vsaj za večje število 
subjektov v določeni družbenopolitični skupnosti ali pa na 
določenem področju. Uresničevanje zakona v okviru temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti ima pomen predv- 
sem za učinkovitost dela znotraj organizacij in skupnosti, ne 
vpliva pa neposredno na opravljanje dejavnosti DSI na nivoju 
družbenopolitičnih skupnosti. Položaj je seveda obrnjen 
glede opravljanja dejavnosti v družbenopolitičnih skupnostih, 
kjer pa zamujanja in vse druge neustreznosti v veliki meri 
neposredno vplivajo na opravljanje teh dejavnosti tudi v OZD 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Še več. 
Neustrezno, neracionalno in neusklajeno opravljanje teh 
dejavnosti neposredno povzroča nepotrebno delo in stroške 
tem organizacijam in skupnostim. 

Končno je potrebno posebej opozoriti na okoliščino, ki je 
imela na dosedanje uresničevanje zakona posebno velik vpliv. 
Družbeni sistem informiranja v SR Sloveniji kot sestavni del 
DSI v SFRJ se lahko oblikuje in deluje le na z zakonom o 
temeljih družbenega sistema informiranja in o informacij- 
skem sistemu federacije (Ur. list SFRJ št. 68/81) določenih 
skupnih temeljih. To praktično pomeni, da določenih nalog v 
republiki ni mogoče ali pa vsaj ni smotrno uresničiti predno 
niso opravljene določene zadeve v federaciji. To še posebej 
velja za skupne osnove (standardi, enotne metodologije zbira- 
nja, obdelave in izkazovanja podatkov, usklajeno programira- 
nje, dogovorjene skupne vsebine itd.), brez katerih niti v 
vsebinskem niti v metodološkem in tehnično-tehnološkem 
pogledu ni mogoče zagotoviti enotnosti, usklajenosti in raci- 
onalnosti na področju družbenega sistema informiranja. 
Večina teh skupnih osnov mora biti že zaradi enotnosti in 
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povezanosti DSI enotno uveljavljena v vsej državi in bi jih 
morali pripraviti pristojni zvezni organi. V skladu s tem so tudi 
skupne osnove, ki so opredeljene v republiškem zakonu, v 
veliki meri le izpeljava in konkretizacija ustreznih določil 
zveznega zakona, zato brez konkretne izdelave teh osnov na 
zvezni ravni ni mogoča ali vsaj ni smotrna njihova izdelava in 
uveljavitev v republiki. 

Citirani zvezni zakon je izrecno predvidel, da se način 
opravljanja določenih skupnih del in nalog DSI določi z zako- 
nom, ki bi moral biti sprejet že do konca leta 1982. Tega, za 
uresničevanje obeh zakonov o družbenem sistemu informira- 
nja, nujnega zakona še vedno ni. To seveda povzroča zamude 
pri celi vrsti nalog, ki bi jih lahko v naši republiki uresničili. Pri 
tistih nalogah, ki jih ni bilo mogoče odlagati, ostaja bojazen, 
da utegne omenjeni zakon, ko bo sprejet, spremeniti način 
njihovega opravljanja, kar pa je seveda neracionalno. 

Posebej je treba opozoriti tudi na problem neupoštevanja 
informacijskih vidikov pri spreminjanju predpisov, še posebej 
intervencijskih, kar še povečuje neracionalnosti z vidika DSI, 
terja prepogosto, često nemogoče »čez noč« izvedljivo prila- 
gajanje organizacije in vsebine posameznih dejavnosti DSI in 
otežkoča načrtno in sistematično delo pri razvoju družbenega 
sistema informiranja kot celote. 

41 URESNIČEVANJE PROGRAMA AKTIVNOSTI 
Ker so v programu konkretno razčlenjene vse v zakonu 

določene naloge, ki jih je potrebno uresničiti v posameznih 
sredinah in na posameznih področjih, lahko s podrobnejšim 
prikazom aktivnosti nazorno dopolnimo v prejšnjih točkah 
podano splošno oceno dosedanjega uresničevanja zakona. 

1) Oceno obstoječega stanja kot podlago za načrtovanje, 
vodenje in usklajevanje vseh aktivnosti na področju DSI 
morajo v skladu s programom opraviti za to zadolženi nosilci 
v družbenopolitičnih skupnostih in v vseh sredinah.3 Te 
naloge marsikje niso opravili. Tako na primer stanja do sedj 
niso ocenili v 12 občinah.4 

V nasprotju s tem pa so v nekaterih občinah opravili celo- 
vite in poglobljene ocene in na njihovi podlagi tudi oblikova- 
vali svoje programe aktivnosti ter jih pričeli konkretno uresni- 
čevati.5 RKI je na omenjenih regijskih posvetih z občinami 
posebej opozarjal zadolžene nosilce na nujnost temeljite 
ocene stanja - pripravil je tudi posebno gradivo6 kot stro- 
kovni delovni pripomoček nosilcem teh aktivnosti v občinah. 
Informacijske službe skupnega pomena za republiko, ki jih 
zakon neposredno omenja, so opravile ocene z vidikov, ki jih 
program posebej določa, sprejele in ob sodelovanju RKI so 
uskladile tudi svoje programe aktivnosti za uresničevanje 
zakona. 

O stanju na področju zbiranja, obdelave, shranjevanja, upo- 
rabe in izkazovanja ter zaščite podatkov in tehnične opremlje- 
nosti govori tudi gradivo Republiškega družbenega sveta za 
vprašanja organizacije in delovanja administrativno-strokov- 
nih služb »Organizacije in delovanje administrativno-strokov- 
nih služb v SRS«. RKI je v sodelovanju z vsemi republiškimi 
upravnimi organi pripravil posebno, celovitejšo analizo o 
načrtnem in medsebojno usklajenem razvoju informacijskih 
sistemov republiških organov in organizacij. Ocene o stanju 
na področju DSI pa zajemajo tudi nekatere druge analize, ki 
so bile pripravljene v tem času: Analiza ustavne preobrazbe 
državne uprave, Analiza republiških predpisov z vidika mož- 
nosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil 
(Poročevalec, 1984/št. 37). Informacija o vzpostavljanju evi- 
denc o mednarodnem sodelovanju in informacijskega 
sistema za mednarodne odnose v povezanosti z drugimi repu- 
blikami ter pokrajinama in federacijo. 

2) Ker so podatki in informacije, ki se zagotavljajo v družbe- 
nem sistemu informiranja, nujna podlaga za planiranje vseh 
družbenih subjektov, je v zakonu in programu dana posebna 
pozornost družbenemu planiranju. Vsi subjekti družbenega 

sistema informiranja so v svojih planskih aktih dolžni oprede- 
liti tudi naloge v zvezi z izgradnjo in razvojem družbenega 
sistema informiranja. Glede na to, da od uveljavitve zakona 
subjekti DSI večinoma niso spreminjali svojih planskih aktov, 
ta naloga še ni opravljena. Te spremembe bo zato potrebno 
opraviti ob pripravi novih srednjeročnih planskih aktov za 
obdobje 1986-90, za kar so temeljne usmeritve dane tudi z 
zakonom (13. člen). 

Tudi v večini občin področje družbenega sistema informira- 
nja ni bilo na ustrezen način vključeno v plane tekočega 
srednjeročnega obdobja, pač pa se pripravlja vključitev v 
plane za prihodnje srednjeročno obdobje. Družbeni sistem 
informiranja se ponekod v planskih aktih opredeljuje kot 
posebno področje, drugod pa je vsebovan po drugih planskih 
poglavjih. Posebej je treba opozoriti, da tudi marsikje tam, 
kjer so v pldne sprejeli določene obveznosti s področja DSI, te 
niso v celoti realizirali in je zato pogost primer njihovega 
prenašanja v naslednje srednjeročno obdobje. V nekaterih 
občinah menijo, da je vzrok temu tudi v okoliščini, da so 
določene naloge s področja DSI prišle sredi srednjeročnega 
planskega obdobja, sicer pa so vzroki predvsem v kadrovskih 
in materialnih težavah, pogostokrat pa izvirajo tudi iz nerazu- 
mevanja pomena in vloge družbenega sistema informiranja za 
razvoj proizvajalnih sil in samoupravnih družbenoekonom- 
skih in političnih odnosov. 

Družbeni sistem informiranja je po sprejetju zakona obrav- 
navan v Analizi o razvojnih možnostih SR Slovenije v obdobju 
1986-1995/2000 in v Predlogu smernic za dolgoročni plan SR 
Slovenije ter v globalni oceni uresničevanja usmeritev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 v letu 1984 z 
oceno možnosti razvoja v letu 1985. V teh dokumentih se 
opozarja na večino bistvenih problemov na tem področju ter 
na dejstvo, da bo ključne naloge na tem področju potrebno 
šele opraviti. 

Pri zagotavljanju podatkov, potrebnih za planiranje, pred- 
stavlja posebno oviro še vedno neracionalna delitev dela na 
področju zbiranja, obdelave in posredovanja podatkov. 
Začete so sicer določene aktivnosti za izboljšanje statistične 
in metodološke podlage planiranja in drugih vidikov zagotav- 
ljanja potrebnih podatkovnih podlag za pripravo, uresničeva- 
nje in spremljanje planskih aktov. Integracijo planskih kazal- 
cev v statistični sistem in druge naloge v zvezi s tem bo 
potrebno in možno izpeljati v najtesnejši povezanosti s pripra- 
vami nove sistemske zakonodaje o planiranju in metodolo- 
ških osnov planiranja. 
3) Zakon o družbenem sistemu informiranja določa izdajo 
nekaterih predpisov, nalaga pa tudi uskladitev samoupravnih 
splošnih aktov z zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi, 
a) V organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih uskladitev samoupravnih sploš- 
nih aktov z zakonom večinoma ni bila opravljena. To velja tudi 
za OZD, ki opravljajo dejavnosti DSI kot glavno dejavnost z 
nekaj izjemami (npr. RRC). 

Odbor za obveščanje in politično propagando pri RS ZSS je 
že v 1983. letu ob sodelovanju z RKI opravil priprave za 
uskladitev samoupravnih splošnih aktov z zakonom v OZD. 
Izdelana je bila tudi posebna analiza pravilnikov o obvešča- 
nju. RKI naj bi skupaj z odborom pripravil ustrezne strokovne 
podlage za usklajevanje samoupravnih splošnih aktov z zako- 
nom takoj po sprejetju zakona o javnem obveščanju tako, da 
bi v teh aktih celovito uredili vsa vprašanja s področja obveš- 
čanja. 

Za hitrejše urejanje vprašanj družbenega sistema informira- 
nja v organizacijah združenega dela vključno z normativno 
ureditvijo, so pomembne aktivnosti, ki jih opravlja Center za 
razvijanje obveščanja v združenem delu pri Delavski enotnosti 
(posveti, seminarji, strokovna pomoč). 

b) Družbeni sistem informiranja je bil v statutih nekaterih 
občin opredeljen še pred sprejetjem zakona, v večini občin pa 
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to pomembno področje družbenega življenja in dela tudi po 
sprejetju zakona ni našlo ustrezne opredelitve. Trenutno ima 
17 občin v svojih statutih bolj ali manj ustrezno opredeljen 
družbeni sistem informiranja. Razumljivo je, da bodo občine 
opredelile ta vprašanja v svojih statutih šele ko jih bodo 
spreminjali in dopolnjevali tudi zaradi drugih zadev. RKI je v 
skladu s programom pripravil posebno strokovno podlago kot 
pomoč občinam pri opredeljevanju družbenega sistema infor- 
miranja v statutih in drugih aktih7. 

c) Sprejem zakona pa je tako v občin$h kot v republiki 
vzpodbudil in okrepil urejanje odnosov in zadev z družbenim 
dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem (v Celju 
so npr. pripravili zasnovo družbenega dogovora o skupnem 
razvoju podatkovnih baz ter razvoju tehničnih in tehnoloških 
osnov DSI v občinah celjskega območja; v Mariboru priprav- 
ljajo samoupravni sporazum, s katerim bodo podrobno opre- 
delili naloge in vlogo posameznih udeležencev v sistemu 
informiranja v mestu in občinah; v republiki je bil sprejet 
Družbeni dogovor o informacijskem sistemu organov za 
notranje zadeve ter Družbeni dogovor o mednarodnem znan- 
stvenem, tehničnem in kulturnem sodelovanju; pripravlja se 
samoupravni sporazum za področje znanstvenega in tehnič- 
nega informiranja; v postopku sprejemanja je samoupravni 
sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načr- 
tovanju, vzpostavljanju in tielovanju informacijskih sistemov 
za podporo odločanju (predvideni udeleženci: Skupščina SR 
Slovenije, Izvršni svet Skupščine SRS, RK SZDL Slovenije, RS 
ZSS, CK ZKS, RK ZSMS, skupščine občin in skupščine poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti, Izobraževalna, Razisko- 
valna, Kulturna ter Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost 
socialnega varstva ŠRS in Gospodarska zbornica Slovenije. 

č) RKI je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za 
notranje zadeve pripravil predlog za izdajo zakona o zaščiti in 
varovanju podatkov v družbenem sistemu informiranja s 
tezami za osnutek. Zbori skupščine SR Slovenije so potrebo 
po sprejemu tega zakona podprli, obenem pa menili, da bi 
bilo potrebno pred sprejetjem tega zakona v SR Sloveniji 
proučiti, katera vprašanja na tem področju je treba urediti 
enotno za celotno SFRJ z zveznim predpisom. SR Slovenija je 
zato dala ustrezno pobudo pristojnim zveznim organom. 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je to pobudo že sprejel in zavezal 
pristojne zvezne upravne organe, da najkasneje v II. četrtletju 
1985 pripravijo potrebna gradiva in predloge za normativno 
ureditev teh vprašanj v SFRJ. Takoj ko bo to delo opravljeno 
bo RKI dopolnil omenjeni predlog za izdajo zakona o zaščiti in 
varovanju podatkov v družbenem sistemu informiranja. 

RKI je v roku pripravil metodologijo za vodenje katalogov 
podatkov v družbenem sistemu informiranja (vendar je zaradi 
zamude pri pripravi zvezne metodologije še ni predpisal), 
Republiška geodetska uprava pa je v letu 1984 pripravila 
delovno zasnovo pravne ureditve registra prostorskih enot. V 
tem času je bilo sprejetih tudi več podzakonskih aktov, ki 
podrobneje urejajo nekatere skupne osnove DSI (npr. glede 
registra prebivalstva, uvajanja in uporabe EMŠO). 

d) Po sprejetju zakona se je pri pripravah drugih zakonov in 
predpisov pričel doslednje upoštevati vidik družbenega 
sistema informiranja. Že z upoštevanjem načel in določb 
zakona pri pripravah novih predpisov se v veliki meri prepre- 
čujejo nova podvajanja in druge pomanjkljivosti pri zbiranju, 
obdelavi in shranjevanju podatkov in tudi nepotrebni stroški 
povezani s tem. 

Še vse prepogosto pa manjka informacijskih podlag za 
pripravo in izvajanje posameznih zakonov in drugih predpi- 
sov, pa tudi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov ali pa so te nezadostne in pomanjkljive. V zvezi s tem je 
treba posebej opozoriti na opravljeno analizo republiških 
predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in 
administrativnih opravil, ki so jo zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavali januarja 1985 in v kateri so evidentirane tudi vse 
tiste določbe V posameznih zakonih in drugih predpisih, ki jih 

bo treba spremeniti z vidika družbenega sistema informiranja 
in uskladiti z zakonom. 

RKI je predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SRS, da s 
poslovnikom ali na drug način zaveže vse republiške upravne 
organe in organizacije, da v sodelovanju z njim in drugimi 
pristojnimi informacijskimi službami pri vseh pravnih predpi- 
sih, ki jih pripravljajo, obvezno preverijo njihovo skladnost z 
zakonom o DSI (seveda glede tistih vprašanj, ki se nanašajo 
na dejavnosti družbenega sistema informiranja). 

e) Stanje na področju družbenega sistema informiranja 
kakor tudi samo izvajanje zakona je v veliki meri odvisno od 
številnih zveznih predpisov. Večina informacijskih služb 
opravlja, kot smo že omenili, velik če ne celo največji del 
svojih nalog na njihovi podlagi (npr. pretežen del statističnih 
raziskav, dejavnosti SDK, NB itd.). V zadnjih dveh letih so 
informacijske službe skupnega pomena za republiko, RKI, 
GZS in tudi drugi8 dali nekaj pobud za spremembo in dopolni- 
tev nekaterih zveznih predpisov predvsem s ciljem, da se 
racionalizirajo posamezni postopki, naloge in dejavnosti ter 
odpravijo najbolj pereče pomanjkljivosti na področju družbe- 
nega sistema informiranja v skladu z zagonom. 

Za razvoj in delovanje družbenega sistema informiranja so 
najpomembnejši tisti zvezni predpisi, ki se neposredno nana- 
šajo na DSI. Med te lahko uvrstimo tudi nekatere v zadnjem 
času sprejete zakone (npr. zakon o SDK in zakon o NB 
Jugoslavije, ki poleg drugega opredeljujeta vlogo in naloge 
teh organizacij tudi kot informacijskih služb. Z vidika DSI so 
prav tako»pomembne priprave nekaterih drugih zakonov (npr. 
zakon o vzpostavljanju enotnega registra prebivalstva, zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o statističnih raziskova- 
njih pomembnih za vso državo). Še enkrat pa je treba opozo- 
riti, da še vedno ni sprejet zakon o načinu opravljanja skupnih i 
zadev in nalog družbenega sistema informiranja in informacij- 
skega sistema federacije, ki je ključnega pomena za izgradnjo 
skupnih osnov ter s tem tudi za usklajen razvoj in delovanje 
družbenega sistema informiranja v celotni državi in ki bi 
moral biti sprejet že leta 19829 

4) Zakon za opravljanje dejavnosti DSI ne predpisuje organi- 
zacijskih oblik, ampak šteje vsak organ, organizacijo, pa tudi 
kakršnokoli drugo organizacijsko obliko, v kateri se oprav- 
ljajo te dejavnosti, za inforamcijsko službo, ki se mora glede 
opravljanja teh dejavnosti seveda ravnati po njegovih do- 
ločbah. 

- V OZD in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih se dejavnosti DSI oz. posamezne naloge na tem področju 
opravljajo praktično v vseh možnih oblikah (v delovnih skup- 
nostih skupnih služb, tozdih, delovnih organizacijah). Po 
sprejetju zakona so bili organizacijski vidiki izvajanja dejavno- 
sti DSI obravnavani na več strokovnih posvetovanjih. Posebej 
velja omeniti lanskoletni posvet Društva ekonomistov Ljub- 
ljana (pripravljen je bil v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije, RKI in proizvajalci računalniške programske 
opreme) na temo »Izbrani problemi organiziranja računalni- 
ško zasnovanih informacijskih sistemov«; gradivo priprav- 
ljeno za ta posvet pomeni pomembno strokovno oporo pri 
uresničevanju zakona. 

. - V SRS deluje več OZD, ki se v okviru svojega delovnega 
področja neposredno ukvarjajo z izgradnjo in delovanjem 
računalniško podprtih informacijskih sistemov in drugimi 
nalogami, povezanimi in pomembnimi za razvoj družbenega 
sistema informiranja, premalo pa je med njimi sodelovanja in 
smotrne delitve dela. Stanje glede tega se tudi po sprejetju 
zakona ni bistveno spremenilo, vendar je nujno treba opraviti 
zahtevne naloge, s sorazmerno majhnim potencialom, ki ga 
imamo na razpolago. 

Posebej je v tej zvezi potrebno opozoriti na potrebo po 
doslednejšem uresničevanju tudi zakona o zadevah poseb- 
nega družbenega pomena in o postopku obveznega sporazu- 
mevanja na področju računalništva (Ur. list SRS št. 39/81). 

poročevalec 
7 



Usklajen razvoj strojne in programske računalniške opreme in 
oblikovanje enotnega računalniškega sistema je posebnega 
družbenega pomena. Vse organizacije združenega dela, kate- 
rih poslovni predmet obsega tudi zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, morajo v skladu s citiranim zakonom skleniti 
samoupravne sporazume o usklajevanju planov, s katerimi 
usklajujejo svoje cilje in prevzemajo obveznosti za skladen 
razvoj na tem področju. 

V zadnjem času narašča opravljanje nekaterih dejavnosti, ki 
sodijo na področje družbenega sistema informiranja, z delov- 
nimi sredstvi v lasti občanov. (Gre predvsem za dejavnosti v 
zvezi z računalniško obdelavo podatkov, programiranje itd.) 
Glede na to, da so po zakonu vse dejavnosti DSI posebnega 
družbenega pomena, bo potrebno ta vprašanja tudi s tega 
vidika preučiti in predpisati pogoje in načine opravljanja takš- 
nih dejavnosti. Trenutno je v veljavi le začasno navodilo za 
izdajo obrtnega dovoljenja o opravljanju nekaterih storitev s 
področja računalništva, v obrtnem zakonu, ki je v pripravi, pa 
se bo to vprašanje celoviteje uredilo. 

Posebna vprašanja v zvezi z organiziranjem dejavnosti 
družbenega sistema informiranja v skladu z zakonom obsta- 
jajo v občinah. Določenih nalog, ki jih zakon v 28. členu 

^nalaga občinam, obstoječi občinski organi in organizacije ter 
službe niso opravljali. Gre za naloge, ki so pomembne za vse 
subjekte DSI v občini (usklajevanje programov evidentiranja, 
zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podatkov, infor- 
macijsko-dokumentacijska in komunikacijska dejavnost za 
delegatsko obveščanje in odločanje, sprejetje ukrepov za 
postopno izgradnjo skupne tehnične infrastrukture, priprava 
programov izdelave in uporabe enotnih tehnoloških rešitev 
avtomatske obdelave podatkov itd. V skladu s splošno inten- 
cijo zakona, po kateri tudi za te naloge praviloma ne bi bilo 
potrebno ustanavljati novih služb, ampak naj bi se njihovo 
opravljanje zagotovilo z obstoječimi, potrebno pa je, da se te 
službe v vsaki občini posebej določijo. Zakon kot možnega 
nosilca za te naloge (na podlagi pobud iz občin) izrecno 
omenja INDOK centre. V slovenskih občinah deluje trenutno 
16 INDOK centrov, od tega števila pa so INDOK center določili 
kot skupnega nosilca le v eni občini. Večina občin te službe še 
ni določila (nosilca so določili le v 8 občinah), zato se seveda 
te za usklajeno delovanje družbenega sistema infortniranja v 
občinah izredno pomembne naloge še vedno ne opravljajo. 
To je tudi eden od razlogov, da se prav v občinah zakon vse 
prepočasi in premalo sistematično uresničuje. Med službami, 
ki se ukvarjajo pretežno z nalogami družbenega sistema infor- 
miranja in ki bi jim prav tako lahko ob zagotovitvi določenih 
pogojev poverili opravljanje omenjenih skupnih nalog, so 
pomembne službe za AOP. Te imajo v 9 občinah. Organizi- 
rane so različno: v okviru občinskih upravnih organov pristoj- 
nih za občo upravo (npr. Ptuj, Domžale, Velenje, Novo mesto, 
Kranj), v posameznih občinah obstajajo specializirane organi- 
zacije, ki opravljajo te naloge za občino (npr. Razvojni center 
Celje, Ekonomski center Maribor, Uprava za AOP Ljubljana). 
V nekaterih občinah ali celo regijah so posamezne OZD 
osrednje nosilke razvoja in delovanja AOP10 in skupaj z obči- 
nami načrtujejo razvoj, vzdržujejo sredstva in izvajajo obde- 
lave. Ob teh nedvomno racionalnih oblikah povezav in sode- 
lovanja pa to. še vedno ni v zadostni meri uveljavljeno glede 
drugih, zlasti vsebinskih in organizacijskih vidikov uresniče- 
vanja zakona o DSI.11 V večini občin se npr. razpoložljive 
podatkovne zbirke informacijskih služb vse premalo uporab- 
ljajo. 

SDK ugotavlja, da občinski upravni organi in organizacije 
ter strokovne službe interesnih skupnosti pogosto same po 
nepotrebnem zbirajo in obdelujejo podatke, ki so jim na 
razpdlago v že obdelani obliki. Racionalnejše in z manjšimi 
stroški pa se lahko opravijo tudi morebitne dodatne obdelave 
za posebne potrebe posameznih uporabnikov. Po oceni SDK 
prihaja do takšnih podvajanj v več kot tretjini občin. 

Sodelovanje med informacijskimi službami v republiki in 

ustreznimi občinskimi službami je različno razvito. Do nekate- 
rih posebnosti pri tem prihaja tudi zaradi različne organizira- 
nosti teh služb v republiki, to še posebej velja za tiste republi- 
ške službe, ki jih v občinah sploh nimajo ali pa vsaj niso 
posebej organizirane (npr. Zavod SRS za statistiko, NBS itd.). 

Informacijske službe skupnega pomena za republiko so 
opravile nekatere spremembe v svoji notranji organizaciji, s 
katerimi naj bi izboljšali opravljanje teh nalog, obenem pa tudi 
olajšali sodelovanje z občinami in drugimi subjekti. 

5) Svet SR Slovenije za družbeni sistem informiranja je bil 
ustanovljen v roku in v skladu z zakonom. Z delom je pričel v 
začetku'leta 1984. Doslej je imel pet sej, na katerih je obravna- 
val aktualna vprašanja razvoja in delovanja DSI v SR Sloveniji. 
Poglobljeno je obravnaval tudi tista vprašanja, ki so bila na 
dnevnih redih Sveta družbenega sistema informiranja SFRJ in 
ki so bila neposredno povezana oz. pomembna za urejanje 
določenih zadev v republiki. Svet je vzpostavil tudi delovno 
povezavo z nekaterimi že ustanovljenimi sveti za družbeni 
sistem informiranja v občinah. Vse strokovne naloge za svet 
opravlja RKI. 

Sveti za DSI so ustanovljeni v 23 občinah, delati pa so 
pričeli v občinah: Ljubljana, Ilirska Bistrica, Velenje, Maribor, 
Radlje ob Dravi. 

V 15 občinah so sveti šele v ustanavljanju: sprejete ali vsaj 
pripravljene imajo posebne akte - povečini gre za posebne 
odloke; nekaj težav pa imajo ponekod pri njihovi kadrovski 
izpopolnitvi. Ustanovitev teh svetov v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih, torej tudi v občinah, je obvezna po zveznem 
zakonu (člen 25). RKI je kot strokovno pomoč občinam pripra- 
vil vzorčni akt, primeren za ustanovitev sveta z obrazloži- 
tvijo,12 neposredno pa je sodeloval pri razjasnjevanju vpra- 
šanj, ki so se ponekod pojavljala glede sestave, načinov 

"delovanja ter pri odpravljanju nekaterih nejasnosti glede raz- 
mejitve med nalogami in vlogo svetov in sveti pri občinskih 
konferencah SZDL za informiranje. 

Širši družbeni vpliv na delo informacijskih služb skupnega 
pomena za republiko se glede dejavnosti DSI zagotavlja tudi z 
določenimi organi teh služb (sveti NBS, SDK, sosveti pri 
Zavodu SRS za statistiko). V praksi njihov vpliv predvsem 
zaradi premalo razvitih delegatskih razmerij med delegati v 
teh organih in organi, organizacijami in skupnostmi, ki jih 
delegirajo, še ne prihaja dovolj do izraza. Prav v tem je npr. 
vzrok, da se sosveti za posamezna področja statističnih razi- 
skovanj pri Zavodu za statistiko (ustanovljeni so bili spomladi 
1982, trenutno jih deluje 26) še niso polno uveljavili, čeprav se 
je pokazalo, da bi lahko postali pomembna oblika podružblja- 
nja statističnih raziskovanj in pomembna oblika organizira- 
nega sodelovanja med uporabniki statističnih raziskav in 
Zavodom ter strokovne koordinacije na tem področju nas- 
ploh. 

6) Skupne osnove DSI so v zveznem in republiškem zakonu 
opredeljene kot elementi, od katerih je odvisno usklajeno in1 

racionalno delovanje družbenega sistema informiranja tako v 
okviru SR Slovenije kot celotne SFRJ. Te pa so: standardi, 
enotne metodologije zbiranja, obdelave in izkazovanja podat- 
kov, usklajeno programiranje, dogovarjanje skupne vsebine 
itd. Vse to so tisti elementi, ki morajo veljati za vse subjekte 
DSI, njihova izdelava pa zahteva visokokvalitetno strokovno 
delo predvsem informacijskih služb, seveda v najtesnejšem 
sodelovanju z vsemi subjekti DSI. Program nekatere naloge v 
zvezi s skupnimi osnovami še posebej izpostavlja. 

Glavni vidiki stanja pri uresničevanju skupnih osnov in 
posledice, ki jih imajo na uresničevanje zakona v celoti, so 
razvidni že iz splošne ocene v prejšnjih poglavjih. Med 
pomembnejše dosežene rezultate pri dosedanjem uresniče- 
vanju zakona pa je zaradi takšnega njihovega pomena treba 
uvrstiti prav intenziviranje dela na skupnih osnovah in uskla- 
jevanje med informacijskimi službami skupnega pomena za 
republiko. Omeniti je treba zlasti naslednje: 

- Napredek pri oblikovanju enotnih evidenc in registrov 

8 poročevalec 



ter baz podatkov. Informacijske službe skupnega pomena za 
republiko so uskladile vzpostavljanje in vzdrževanje skupnih 
registrov DSl (register prebivalstva, register organizacij in 
skupnosti). Register organizacij in skupnosti je vzpostavljen 
pri Zavodu SRS za statistiko in zagotavlja podatke vsem 
zainteresiranim subjektom, vzpostavljen je tudi register prebi- 
valstva v občinah in centralni register pri Zavodu SRS za 
statistiko. Register prostorskih enot ni vzpostavljen, vzpostav- 
ljeni so le nekateri njegovi sestavni deli: register območij 
teritorialnih enot in evidenca hišnih številk, vendar pa je 
Republiška geodetska uprava v sodelovanju z RKI in drugimi 
pripravila prvo zasnovo pravne ureditve tega registra. V teku 
so priprave zveznih zakonov o enotni evidenci teritorialnih 
enot in o uvajanju enotnega registra prebivalstva. 

Vsi vzpostavljeni registri in evidence pa med seboj še niso v 
celoti usklajeni in povezani. Pri uvajanju EMŠO na primer, ki 
je eden od pomembnejših standardiziranih povezovalnih in 
identifikacijskih elementov, 'so doseženi sicer lepi uspehi 
(uvedena je že v občinske registre stalnega prebivalstva, 
osebne izkaznice, rojstno matično knjigo, kadrovsko evi- 
denco in osebni list učenca srednjih šol, tekoče pa se uvajajo 
v poročne matične knjige, matične knjige umrlih, potne listine 
in vozniško dovoljenje. V centralnem registru prebivalstva, ki 
ga vodi Zavod SRS za statistiko, pa se vodi evidenca določe- 
nih EMŠO). 

V tem času so bili doseženi bistveni premiki glede odprave 
podvajanj in drugih neracionalnosti, ki so pred sprejetjem 
zakona obstajale med informacijskimi službami skupnega 
pomena v republiki, še več — med Zavodom SRS za statistiko, 
SDK in NB tistih podvajanj, ki bi se lahko odpravila samo z 
ukrepi in aktivnostjo v republiki, ni več. Ostala so še tista 
podvajanja in pomanjkljivosti, ki izvirajo iz zveznih predpisov. 
Glede odprave teh pomanjkljivosti so te službe sprožile nekaj 
konkretnih pobud. 

Premalo pa je bilo storjenega glede odpravljanja podvajanj 
in drugih neracionalnosti, ki obstajajo med temi informacij- 
skimi službami in drugimi službami in subjekti v republiki, 
npr. med Zavodom SRS za statistiko in SIS za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje itd.). 

- Zavod SRS za statistiko je v okviru uresničevanja zakona 
v sodelovanju z QZS in drugimi intenziviral delo pri vzpostav- 
ljanju statistične banke podatkov. Ta večnamenska banka 
podatkov, ki naj bi bila dostopna najširšemu krogu subjektov 
DSl, je v omejenem obsegu že operativna. Še vedno pa je to 
šele začetek graditve in uresničevanja celovitejšega koncepta 
večnamenskih baz podatkov v DSl. V zvezi s tem tudi še ni do 
kraja razčiščeno vprašanje, ali naj bi v republiki imeli samo 
eno splošno banko podatkov, npr. na Zavodu SRS za stati- 
stiko, ali pa naj bi vsaka osrednja informativna služba v 
republiki imela svojo. 

- Določene manjše izboljšave in premike lahko ugotovimo 
pri pripravi in sprejemanju vsakoletnih statističnih razisko- 
vanj. Prizadevanja za zmanjšanje števila teh raziskovanj sicer 
niso prinesla praktično nobenih omembne vrednih rezultatov, 
čeprav so bili storjeni s strani Zavoda za statistko konkretni 
poskusi v tej smeri. Res je domet tega prizadevanja v republiki 
omejen že zaradi tega, ker je velika večina raziskovanj predpi- 
sana z zveznim odlokom in programom. Glavni razlog za 
ohranjanje obstoječih republiških raziskovanj pa je, da se jih 
uporabniki niso pripravljeni odreči ne glede na dejanske 
potrebe in včasih celo ne glede na možnost pridobitve podat- 
kov tudi drugače. Seveda se večina teh raziskovanj financira 
iz republiškega proračuna brez udeležbe zainteresiranih upo- < 
rabnikov, to pa ima za posledico neselektiven odnos mnogih 
uporabnikov. Posebej velja omeniti, da je za razliko od prejš- 
njih let bil odlok in program teh raziskovanj za leto 1985 
predložen že na začetku leta. 

- Na področju DSl je izdelanih in uveljavljenih standardov 
izredno malo. Sprejetje zakona je tako pravzaprav sprožilo 
prve aktivnosti za njihovo sistematično pripravo. Obstoječi 

standardi in rešitve so v glavnem ožjega ali internega 
pomena. Vse prepočasno pa je oblikovanje enotnih standar- 
dov za celotno državo. Pomembne pobude pa tudi strokovne 
podlage so bile glede tega na »portoroškem« posvetu Društva 
ekonomistov Ljubljane 1983. leta o »Problemih standardizira- 
la in standardizacije v informacijskih sistemih OZD«. Dana je 
bila tudi vrsta konkretnih pobud zveznim organom. Tako je 
med drugimi npr. RKI skupaj z GZS dal pobudo za pripravo 
enotne klasifikacije proizvodov in storitev. 

RKI je leta 1984 ustanovil posebno komisijo za standardiza- 
cijo, z nalogo usklajevanja vseh aktivnosti na področju stan- 
dardizacije v SRS. Komisija je že pripravila oceno stanja 
jugoslovanskih standardov na tem področju. Na tej podlagi 
bodo oblikovani ustrezni predlogi za pospešeno pripravo 
standardov na zvezni ravni. 

RKI je v skladu z določili zakona pripravil metodologijo za 
vodenje katalogov podatkov in skupnega kataloga podatkov. 
Vendar metodologije, kot smo že omenili, ni predpisal, ker bi, 
zaradi zamude pri pripravi zvezne metodologije, lahko prišlo 
do nepotrebnega dela pri vzpostavljanju katalogov podatkov. 
Vsebina katalogov podatkov informacijskih služb v SR Slove- 
niji bo morala biti usklajena tudi z vsebino zveznih katalogov 
podatkov, ker bi sicer nekatere službe, kot so SDK, Zavod 
SRS za statistiko, Narodna banka Slovenije in nekatere druge 
zaradi povezave in sodelovanja z ustreznimi zveznimi organi 
in službami morale vzpostaviti in voditi dva kataloga podat- 
kov. RKI je pripravljalcem zvezne metodologije dal na razpo- 
lago celotno gradivo v zvezi z metodologijo. Rešitve, ki jih 
predvideva slovenska metodologija, so sprejete v osnutek 
zvezne, tako da se bo republiško medotologijo lahko predpi- 
salo istočasno z zvezno. 

Po sprejetju zakona so bile intenzivne priprave za izgradnjo 
javnega omrežja za prenos podatkov, tako da je bila v letu 
1984 lahko sprejeta tudi odločitev o dobavi opreme za to 
omrežje. Ta je v skladu s sprejetim dogovorom v skupnosti 
JPTT organizacij. Ker gre za izjemno pomemben infrastruk- 
turi element družbenega sistema informiranja, ki bo omogo- 
čil racionalen in hiter prenos podatkov, je interes za priključi- 
tev v javno omrežje za prenos podatkov v SR Sloveniji izrazilo 
že okoli 190 organizacij. Javno omrežje bo predvidoma 
poskusno pričelo delovati letos. 

7/ Tehnično-tehnološka osnova družbenega sistema infor- 
miranja se v zadnjih dveh letih ni pomembnejše razširila in 
izboljšala predvsem zaradi že omenjenih objektivnih razlogov 
(pomanjkanje sredstev; omejitev uvoza; težav, s katerimi se 
ubadajo domači proizvajalci računalniške opreme itd.). 

Med posameznimi organizacijami in organi v republiki so 
bile vzpostavljene računalniške povezave, ki so še v fazi 
testiranja (Zavod SRS za statistiko — Zavod SRS za družbeno 
planiranje, Zavod SRS za statistiko - Republiški sekretariat 
za pravosodje in upravo, Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo - RRC. Tehnična oprema posameznih organov in 
organizacij je bila delno dopolnjena in razširjena (npr. RSNZ, 
SDK); pri drugih pa so te zamenjave in dopolnitve v zaključnih 
fazah (npr. SIS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 

V republiki in občinah je bilo sprejetih nekaj ukrepov za 
boljšo izrabo obstoječih zmogljivosti, oživelo je sodelovanje 
in dogovarjanje o združevanju sredstev in skupni uporabi 
računalniških zmogljivosti med občinami, med občinami in 
delovnimi organizacijami, občinskimi in republiškimi resor- 
nimi organi. V posameznih občinah so nadaljevali ali pa začeli 
s pripravami in drugimi akcijami za uvajanje in širšo uporabo 
računalniške in druge sodobne informacijske tehnologije. 

Republiški upravni organi na posameznih področjih so 
nadaljevali z razvojem enotnih računalniških programskih 
rešitev (npr. obračun OD, finančno knjigovodstvo, obdelava 
tekstov, kadrovske evidence), nekatere pa so pričeli razvijati 
na novo (materialno poslovanje), Društvo ekonomistov Ljub- 
ljana pa je v sodelovanju s proizvajalci računalniške program- 
ske opreme in drugimi pripravilo Katalog rešitev in storitev na 
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področju računalniško podprtih informacijskih sistemov. 
V republiški upravi se intenzivno pripravlja program moder- 

nizacije dela republiških upravnih organov in organizacij; 
obstoječi računalniško podprti informacijski sistem za sprem- 
ljanje dela izvršnega sveta pa se uvaja v skupščino SR Slove- 
nije. Aktivnosti za uvajanje računalnikov v svoje poslovanje pa 
tečejo tudi v družbenopolitičnih organizacijah in Gospodarski 
zbornici Slovenije. 

Vse te aktivnosti sicer še ne pomenijo bistvenega napredka, 
so pa pomembna opora za pripravo Programa razvoja teh- 
nično-tehnoioške osnove družbenega sistema informiranja? ki 
ga predvideva program in ki bo pripravljen v okviru priprav 
srednjeročnih planskih aktov za obdobje 1986-90. 

V SR Sloveniji je instaliranih okrog 500 računalnikov.13 Po 
skupni moči, merjeno zlasti po kapacitetah diskovnih enot in 
številu možnih ali priključenih terminalov ter delno po moči 
centralnega procesorja, predstavlja preko 60% računalniških 
kapacitet v SR Sloveniji uvožena oprema. 

Velika večina računalniške opreme v SR Sloveniji (približno 
70%) je instalirane v OZD, kjer se tudi sicer v primerjavi z 
drugimi področji intenzivneje opremljajo z računalniško 
opremo. Stanje opremljenosti kaže na veliko nesorazmerje 
med močjo zlasti večjih računalnikov in periferno opremo, ki 
je na njih vezana, zato je po ocenah približno 35% obstoječih 
računalniških kapacitet neizkoriščenih. 

V občinah je tehnična opremljenost, ki je potrebna za učin- 
kovito in racionalno opravljanje cele vrste dejavnosti družbe- 
nega sistema informiranja, pomanjkljiva, raznolika, neenako 
razporejena in različno izkoriščena. V več* kot polovici občin 
pa so zaenkrat edine računalniške obdelave podatkov tiste, ki 
se opravljajo v okviru ISONZ in SDK. Lastne računalnike ima 
11 občin in mesto Ljubljana, določeno število pa dela na 
opremi organizacij združenega dela. 

V največ primerih občine uporabljajo računalnike za vode- 
nje davkov, register prebivalcev, kataster, finančno knjigo- 
vodstvo, osebne dohodke, kadrovsko evidenco, evidenco 
socialne pomoči, evidenco nezaposlenih, registracijo motor- 
nih vozil in podobno. Redki so primeri interaktivne povezave 
in sistematične uporabe osrednjih baz podatkov v okviru 
statistike, SDK idr. 

8) Obstoječe stanje na področju varovanja in zaščite podat- 
kov v družbenem sistemu informiranja je že dalj časa izjemno 
slabo in se tudi v tem obdobju ni izboljšalo. Iz ocene stanja na 
tem področju, pripravljene ob predlogu za izdajo zakona o 
zaščiti podatkov v družbenem sistemu informiranja leta 1984, 
izhaja, daje le 10% informacijskih služb, ki zbirajo, obdelujejo 
in hranijo podatke, ta vprašanja rešilo kolikor toliko zadovo- 
ljivo. Ob vse večji uporabi računalniške tehnologije pa dobi- 
vajo ta vprašanja vse večji pomen in nove razsežnosti. Možno- 
sti namernih ali slučajnih izgub in uničenj ter možnosti za 
nepravilno ali nedovoljeno uporabo podatkov naraščajo. 

V 1984. letu je bi! v skladu s programom pripravljen predlog 
za izdajo zakona o zaščiti podatkov v DSI s tezami za osnutek. 
Postopek za sprejem tega zakona sedaj miruje, i.n sicer do 
tedaj, dokler ne bo sprejeta odločitev, katera vprašanja na tem 
področju se bodo uredila enotno za vso državo z zveznim 
predpisom. 

9) V skladu z zakonom in programom je bilo intenzivirano 
oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov na področju 
DSI. Izdelani so tudi predlogi izobraževalnih programov za 
višjo in visoko stopnjo usmerjenega izobraževanja ter za 
specializacijo in izobraževanje uporabnikov. 

Za usklajevanje in vzpodbujanje aktivnosti na tem področju 
deluje pri RKI posebna strokovna komisija. O pripravi progra- 
mov so tekle tudi intenzivne razprave v strokovnih svetih 
posebnih izobraževalnih skupnosti, v organih in delovnih 
telesih univerz in VOZD ter GZS. 

Sorazmerno je razvito dopolnilno izobraževanje na 
področju računalništva in informatike, ki ga izvajajo predv- 
sem organizacije združenega dela, ki proizvajajo ali zastopajo 
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tuje proizvajalce računalniške opreme in pa delavske uni- 
verze. Pomanjkljivost tega, čeprav nasploh seveda koristnega 
izobraževanja je, da ni dovolj sistematično in usklajeno, tem- 
več naravnano na trenutne potrebe in firmske interese. 

Posebnega pomena na tem področju je projekt Centra za 
razvoj univerze Univerze E Kardelja v Ljubljani »Visokošolski 
informacijski sistem«. Gre predvsem za vzpostavitev enotnih 
evidenc, ki bodo omogočile racionalno zbiranje in posredova- 
nje informacij o udeležencih in izvajalcih izobraževanja ter o 
programih visokošolskega izobraževanja. 

V letu 1984 so bile začete široke akcije za širitev računalni- 
ške pismenosti in informacijske kulture. O tem so decembra 
1984 razpravljali tudi zbori Skupščine SRS in podprli predlo- 
žen program aktivnosti v zvezi s tem. V skladu z njim se je že 
pričelo načrtno opremljanje šol z računalniško opremo. 

Obstoječi kadrovski potencial je vsaj po številu zadovoljiv le 
glede nalog v zvezi z AOP (ocenjuje se, da opravlja ta dela in 
naloge preko 7000 delavcev). Vendar pa je struktura manj 
ugodna, saj ima le slaba tretjina teh delavcev visoko izo- 
brazbo, to pa seveda zavira boljšo izkoriščenost obstoječe 
računalniške opreme ter razvoj tehnoloških osnov DSI. Na 
področju družbenega sistema informiranja praktično skoraj 
ni kadra, ki bi se ukvarjal z organizacijo in projektiranjem 
sistemov, sistemsko analizo ter drugimi vsebinskimi vprašanji 
DSI. ' 

Vprašanja izobraževanja še naprej ostajajo pomembna za 
razvoj DSI. Sem sodijo zldsti naloge glede izobraževanja 
kadrov z različnih strokovnih področij, ki bi morali poleg 
dobrega poznavanja matične stroke imeti tudi dovolj znanja 
za uporabo informacijske tehnologije. 

10. Razvoj in delovanje DSI in kvalitetno uresničevanje vrste 
nalog na tem področju zahteva dobro organizirano strokovno 
in znanstveno raziskovalno delo. Program predvideva vključi- 
tev strokovnih in znanstvenih organizacij v celo vrsto aktivno- 
sti. Ni mogoče reči, da takšnega sodelovanja in angažiranosti 
v tem času ni bilo, v vseh ozirih se je celo bistveno povečalo. 
Vendar pa gre še vedno bolj za posamične pobude in akcije 
kot pa za organizirano in načrtno vključevanje. Omeniti velja 
aktivnosti v Raziskovalni skupnosti Slovenije in posameznih 
posebnih raziskovalnih skupnostih; v letnih programih in zas- 
novah srednjeročnih in dolgoročnih programov so zajete tudi 
teme s področja DSI.'5 

Strokovno in raziskovalno delo poteka precej intenzivno 
tudi v posameznih občinah. V Novi Gorici je Zavod za druž- 
beno planiranje izdelal nalogo o razvojni problematiki DSI na 
območju regije, v Ravnah na Koroškem s posebno raziskavo 
skušajo opredeliti ukrepe za racionalizacije na tem področju, 
vzpostaviti učinkovito delegatsko informiranje, zagotoviti jav- 
nost podatkov in informacij ter pripraviti predloge rešitev na 
področju DSI za krajevne skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti; v Mariboru se opravija raziskovalna naloga »Stati- 
stično planski informacijski sistem v Mariboru« itd. 

Pri vsem tem je tudi še vse preveč prisotna premajhna 
načrtnost in nezadostno usklajevanje potreb »uporabnikov« v 
občinskih in republiških okvirih, pa tudi slaba delitev deia 
med raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami, kar pov- 
zroča po eni strani nesmotrna podvajanja po drugi strani pa 
ostajajo določena vprašanja in problemi neproučeni. Pogo- 
stokrat se zaradi nepoznavanja že doseženih raziskovalnih 
razultatov ti slabo izkoriščajo, zlasti to velja za rezultate razi- 
skovanj, strokovnega dela in izkušenj iz drugih okolij. 

Takoj po sprejetju zakona je RKI 30 znanstvenim in strokov- 
nim ustanovam v republiki dal pobudo in jih pozval k sodelo- 
vanju pri izvedbi določenih nalog na področju DSI. Odziv teh 
ustanov pa je bil sila skromen, saj so odgovorile le tri. Zato pri 
izvedbi posameznih nalog na področju družbenega sistema 
informiranja v celoti ni prišlo do ustreznega sodelovanja 
znanstvenih in strokovnih ustanov in posameznih organov in 
organizacij, ki so bili nosilci določenih nalog. 

Tudi vse s programom predvidene raziskave in projekti še 
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niso v celoti vgrajeni v programe raziskovalnih organizacij in 
zasnove programov raziskovalnih skupnosti za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

11. Pozitivni, vendar še vedno preveč parcialni so rezultati 
racionalizacije in modernizacije dela upravnih in drugih 
državnih organov. Pri tem je treba ponovno poudariti, da je 
uporaba sodobne tehnologije v upravi možna in smotrna le, 
če je samo upravno poslovanje smotrno in racionalno ure- 
jeno. Neracionalni postopki in delovne metode, ki so sicer 
pogostokrat posledica različnih predpisov pa tudi neustrezna 
organiziranost in notranja delitev dela, v mnogočem oviraj 
modernizacijo upravnega dela ali pa vsaj znatno zmanjšujejo 
njene učinke. 

Med dosežene rezultate je treba šteti informacijski sistem 
za spremljanje dela Izvršnega sveta in njegovo širitev v Skupš- 
čino SRS; avtomatsko obdelavo osebnih dohodkov; kadrov- 
skih evidenc; finančnega in materialnega poslovanja. 

V tem času je bilo doseženo večje usklajevanje potreb in 
porabe računalniških storitev republiških upravnih organov in 
organizacij; okrepilo se je sodelovanje med organi, organiza- 
cijami in skupnostmi v republiki, k čemur naj bi prispevala 
tudi sklenitev posebnega že omenjenega samoupravnega 
sporazuma. Medresorska komisija za modernizacijo dela 
republiških organov, ki jo je ustanovil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije leta 1982, pripravlja celovit program moderniza- 
cije republiške uprave za obdobje 1986-90. 

12. Uresničevanje zakona in programa s strani informacij- 
skih služb skupnega pomena za republiko, še zlasti Službe 
družbenega knjigovodstva, Zavoda SRS za statistiko, 
Narodne banke Slovenije in Republiške geodetske uprave, ki 
so v zakonu posebej navedene, v veliki meri neposredno 
vpliva na uresničevanje zakona nasploh. 

Te službe so po sprejetju zakona na pobudo in s sodelova- 
njem RKI sprejele in uskladile svoje programe za uresničeva- 
nje zakona in programa (posebne programe za uresničevanje 
zakona so sprejele tudi nekatere druge takšne inforamcijske 
službe npr. Ljubljanska banka-Združena banka) ter uveljavile 
redne oblike medsebojnega sodelovanja. Rezultati tega so do 
sedaj naslednji: 

— Odpravljena je vrsta medsebojnih podvajanj pri zbiranju, 
obdelavi in izkazovanju podatkov (npr. podatkov o uporabni- 
kih družbenih sredstev). 

— Začelo se je skupno delo pri pripravi skupnih osnov DSI; 
usklajeno so oblikovane pobude in predlogi za različne raci- 
onalizacije v federaciji. 

— Posebno pozornost so v teh službah posvetili racionali- 
zaciji lastnih sistemov, s čimer naj bi obenem bistveno izbolj- 
šali zadovoljevanje informacijskih potreb drugih subjektov. V 
tem okviru so razvili nove oblike zagotavljanja javnosti in 
dostopnosti do podatkov in informacij. SDK je pričela redno 
objavljati pomembnejše podatke o poslovanju bančnih in 
drugih finančnih organizacij, podatke o poslovanju zavaroval- 
nic, podatke o prihodkih in odhodkih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti ter podatke o prihodkih in odhodkih samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Pripravljajo tudi publikacijo s 
podatki o poslovanju delovnih skupnosti iz posameznih 
področij (gospodarstvo, družbene dejavnosti, bančništvo, 
zavarovalstvo itd.) ter publikacijo s podatki o poslovanju 
delovnih organizacij, ki imajo v svojem sestavu temeljne orga- 
nizacije združenega dela s področja gospodarstva. Svoje 
mesečne statistične biltene bodo izboljšali s kratkimi ocenami 
gospodarskih gibanj v občini v posameznem mesecu in pre- 
urejenimi in dopolnjenimi tabelarnimi pregledi. Tudi Narodna 
banka Slovenije je izdala poseben katalog podatkov, s kate- 
rimi je informirala o razpoložljivih podatkih svoje informacij- 
ske službe najširši krog uporabnikov. 

- SDK je predlagala vrsto racionalizacij glede bilančnih 
shem periodičnih obračunov in zaključnih računov, popolnej- 
šega zajemanja podatkov o investicijah itd. O tem je SDK s 
posebnim poročilom, ki ga je pripravila skupaj z RKI, poročala 

Skupščini SR Slovenije. Skupščina SRS je to poročilo obrav- 
navala in sprejela 20. 4. 1983. 

Ugotoviti je treba, da kljub zahtevam SDK v SR Sloveniji 
tudi ob sprejetju novega zakona o obračunskem sistemu in 
novih predpisov glede vsebine posameznih postavk v obraz- 
cih periodičnega obračuna in zaključnega računa, bilančne 
sheme periodičnih obračunov in zaključnih računov niso bile 
dopolnjene oz. spremenjene, čeprav so bili pripravljeni pred- 
logi v SDK Jugoslavije. 

Spremembe, ki jih je predlagala SDK v SR Sloveniji na 
področju spremljanja investicij, so bile zajete v zvezni projekt 
»Koncept dolgoročnega razvoja informiranja o investicijah in 
predlogi za izpopolnitev«, ki zajema celovito informiranje o 
nameravanih investicijah, o investicijah v graditvi in o investi- 
cijskih učinkih. Pri realizaciji tega projekta sodelujejo vse 
informacijske službe skupnega pomena. Del projekta, ki 
odpade na Službo družbenega knjigovodstva in pomeni vred- 
nostno spremljanje investicij v graditvi, se je začel izvajati 1.1. 
1985. 

Pripominjamo, da je v »Delovnem programu Službe družbe- 
nega knjigovodstva« za letošnje leto predvideno, da bo 
Služba, to je SDK Jugoslavije v sodelovanju s službami v 
republikah in avtonomnih pokrajinah, začela skupaj z drugimi 
informacijskimi službami na ravni SFRJ pripravljati skupne 
standarde, metodologije in definicije podatkov in informacij 
ter da bo predpisala metodologijo za vodenje kataloga podat- 
kov, ki jih evidentira, zbira in obdeluje SDK. 

- Zavod SRS za statistiko je nadaljeval z racionalizacijo 
svojega sistema zbiranja podatkov. Nekoliko se je povečala 
ažurnost in dostopnost podatkov, ki jih obdeluje. V roku je 
bila zaključena obdelava podatkov iz popisa prebivalcev iz 
leta 1981. Tudi skupni registri DSI, ki jih vodi Zavod, so 
dograjeni in usklajeni z zakonom. Zavod je začel oblikovati 
statistično banko podatkov, ki operativno deluje v omejenem 
obsegu, zaenkrat samo za nekatera področja. Skupaj z odlo- 
kom o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko, so 
pripravili ožji predlog nekaterih racionalizacij statističnih razi- 
skovanj, pomembnih za republiko. 

Glede aktivnosti Zavoda SRS za statistiko v republiškem in 
jugoslovanskem okviru pa je treba še posebej - kar velja sicer 
tudi za druge informacijske službe skupnega pomena za 
republiko - opozoriti na redni letni poročili zavoda minuli dve 
leti, ki konkretno, širše in celovito predstavljata njegovo aktiv- 
nost in ki sta bili-obravnavani in sprejeti v Skupščini SR 
Slovenije. 

- Tudi Narodna banka Slovenije je racionalizirala svoj 
informacijski sistem in tako sedaj v celoti pokriva plačilni 
promet s tujino, kreditne posle, izvoz in uvoz blaga in storitev, 
obračun stimulacij priliva deviz in bilance bank in drugih 
finančnih organizacijah, pri čemer imajo uporabniki informa- 
cij pravico in možnost dokumentirane kontrole vseh po- 
datkov. 

Odpravljene so nekatere pomanjkljivosti v metodologiji 
monetarnega planiranja. Skupaj s Centrom za proučevanje 
sodelovanja z deželami v razvoju je začeta izgradnja informa- 
cijskega sistema za spremljanje mednarodnih gospodarskih 
odnosov, ki bo temeljil na statistiki mednarodnih organizacij. 
Osnovni problem nadaljnjega razvoja je zaostajanje pri gradi- 
tvi informacijskega sistema narodnih bank drugih republik in 
pokrajin ter Narodne banke Jugoslavije. 

- Republiška geodetska uprava je aktivnosti za vzpostavi- 
tev evidence nepremičnin uskladila z zakonom ter v tem 
okviru sprejela več podzakonskih predpisov; za potrebe občin 
so pripravili enotne računalniške programske rešitve. Regi- 
ster prostorskih enot v skladu z zakonom še ni vzpostavljen, 
pripravljene pa so prve teze za normativno ureditev njegovih 
osnov. 

Ponovno pa je treba poudariti, da kljub navedenim rezulta- 
tom vse naloge niso bile opravljene v celoti ali pa vsaj ne v 
tistem obsegu kot jih nalaga zakon. Res je v veliki meri razlog 

poročevalec 
11 



za to, da so te službe, razen Republiške geodetske uprave, v 
organzacijskem, delovnem, metodološkem in vsebinskem 
pogledu vezane na zakonske, metodološke in druge skupne 
osnove enotne za vso državo in je zato postopek spreminjanja 
in usklajevanja teh osnov bistveno daljši. Vendar pa to ne 
more biti opravičilo za neizvršitev tistih racionalizacij, ki so 
možne v republiki. To ne velja toliko za racionalizacijo in 
odpravo podvajanj in drugih pomanjkljivosti med temi služ- 
bami, temveč med temi službami in drugimi subjekti. Prav 
tako pa se bo morala aktivnost za spremembo zveznih predpi- 
sov, metodoloških in drugih enotnih osnov v skladu s temelj- 
nimi izhodišči družbenega sistema informiranja in dejanskimi 
družbenimi potrebami okrepiti. 

13) V programu so posebej določene tudi nekatere kon- 
kretne naloge posameznih republiških upravnih organov pa 
tudi skupne naloge upravnih organov pri uresničevanju za- 
kona. 

Upravni in izvršilni organi imajo pomembne dolžnosti na 
področju DSI ne samo po zakonu o DSI, temveč tudi po 
zakonu o temeljih sistema državne uprave in o zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ 
št. 23/78). Dejavnosti, ki jih opravljajo organi državne uprave 
pri uresničevanju svojih temeljnih funkcij, zlasti v okviru 
spremljanja stanja na določenem področju in odgovornosti za 
to stanje, so v bistvu dejavnosti družbenega sistema informi- 
ranja, zaradi česar imajo ti organi vse tiste pravice, dolžnosti 
in odgovornosti, ki jih imajo po zakonu informacijske službe. 
Vse informacijske službe pa so med drugim odgovorne, 
seveda v okviru svojega delovnega področja, za resničnost! 
celovitost, pravočasnost, razumljivost in dotfopnost podat- 
kov in informacij, ki jih zbirajo; obdelujejo in izkazujejo, za 
usklajeno nabavo in učinkovito uporabo in vzdrževanje raču- 
nalniške, programske in druge opreme ter za usklajen razvoj 
in uporabo skupnih osnov DSI. To velja praktično tudi za vse 
upravne organe. Poleg tega pa sodijo določeni republiški 
upravni organi med informacijske službe, ki opravljajo naloge 
skupnega pomena za republiko, te pa imajo, kot smo že 
omenili, vrsto posebnih nalog. 

V skladu s Skupnimi usmeritvami o razvoju informacijskih 
sistemov republiških organov in organizacij, ki jih je republi- 
ški Izršni svet sprejel konec leta 1982, zakonom in progra- 
mom, je treba poleg rezultatov, ki so omenjani v prejšnjih 
točkah, omeniti še naslednje: 

Zavod SRS za družbeno planiranje je moderniziral svoje 
finančno-materialno poslovanje ter uvedel sistem za obdelavo 
besedil, ki se uporablja zlasti pri pripravi planskih doku- 
mentov. 

Vzpostavljena je povezava med računalnikom Zavoda SRS 
za družbeno planiranje in Zavoda SRS za statistiko, ki je v fazi 
testiranja, s čimer bo Zavodu za družbeno planiranje omogo- 
čen neposreden dostop do statistične banke podatkov. 

Vzpostavljena je tudi terminalska povezava med Republiško 
geodetsko upravo in računalnikom Zavoda SRS za statistiko, 
kar omogoča kontrolo podatkov o registru območnih teritori- 
alnih enot in EHIŠ. 

ZAMTES je vzpostavil evidenco za mednarodno, tehnično, 
prosvetno in kulturno sodelovanje; Republiški komite za med- 
narodno sodelovanje je pričel delo na vzpostavljanju evi- 
dence o mednarodnih odnosih in sodelovanju; Komisija za 
oceno investicij v SR Sloveniji je pripravila projekt informacij- 
skega sistema o nameravanih naložbah in njihovih učinkih; 
Sekretariat IS za kadrovska vprašanja nadaljuje s delom pri 
razvoju kadrovskega ^formacijskega sistema; Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republiška 
uprava za družbene prihodke sta začela vzpostavljati informa- 
cijski sistem za svoja področja dela. Informacijski sistem 
sekretariata IS S SRS je ob pomoči Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve sprejet v poslovanje ZAMTES-a, priprav- 
ljeni pa so tudi projekti za razširitev v Skupščino; Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo je vzpostavil nekatere 

evidence s področja pravosodja ter moderniziral finančno in 
materialno poslovanje. 

Ob teh nedvomno vzpodbudnih premikih pa še vedno v 
veliki meri držijo ugotovitve iz analize o stanju in razvoju 
informacijskih sistemov v republiški upravi, ki jo je 1983. leta 
opravil RKI kot eno izmed konkretnih izhodišč za aktivnosti 
republiških upravnih organov pri uresničevanju zakona. Ana- 
liza je ugotovila, da obstaja precejšnja zaprtost in nepoveza- 
nost med upravnimi organi in organizacijami pri zbiranju, 
obdelavi in izkazovanju podatkov. Večina še vedno zbira 
podatke predvsem za svojo uporabo, kampanjsko, brez med- 
sebojnega povezovanja. Slabo in premalo usklajeno je tudi 
sodelovanje republiških upravnih organov z ustreznimi občin- 
skimi upravnimi organi glede dejavnosti in nalog DSI. Za 
zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov in informacij v 
republiških organih in organizacijah večinoma še vedno ne 
uporabljajo sodobnih metod in tehnologije. To velja tudi za 
njihovo administrativno poslovanje. Razlog za te pomanjklji- 
vosti so zelo slabi kadrovski, materialni in tehnični pogoji 
republiških upravnih organov in organizacij. Za izboljšanje 
tega stanja bodo morali večjo vlogo v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi opraviti republiški upravni organi, zadolženi za 
področje uprave, tehnologije in planiranja ter za razvoj DSI v 
celoti. 

RKI je v okviru svoje odgovornosti za stanje na področju 
družbenega sistema informiranja redno spremljal izvajanje 
zakona in programa. Sprejemal in predlagal je potrebne 
ukrepe v zvezi s tem ter skrbel za stalno usklajevanje in 
povezovanje dela med posameznimi nosilci, še zlasti informa- 
cijskimi službami skupnega pomena za republiko. 

V tem okviru je oblikoval več delovnih skupin in strokovnih 
komisij za posamezna področja, v katerih aktivno delujejo in 
se povezujejo informacijske službe ter strokovne in razisko- 
valne organizacije in drugi subjekti (npr. za področje izobra- 
ževanja, za standardizacijo v DSI, za usklajevanje uporabe 
računalniških zmogljivosti izven uprave, za razvoj DSI v obči- 
nah, za reševanje nekaterih nalog v zvezi z izgradnjo javne 
mreže za prenos podatkov, neposredno z RKI je delovno 
povezana tudi Medresorska komisija IS S SRS za moderniza- 
cijo dela republiških upravnih organov). Takoj po sprejetju 
zakona je RKI organiziral različne redne oblike delovnih kon- 
taktov in sodelovanja z nosilci posameznih nalog (poleg sej 
komiteja posebne posvete in sestanke s predstavniki informa- 
cijskih služb skupnega pomena za republiko, o izgradnji javne 
mreže, o uresničevanju zakona o občinah - osem posvetov v 
1983. letu itd.). 

Že v letu 1983 je pripravil posebno gradivo za usklajenejše 
uresničevanje zakona v občinah (objavljeno v Občanu št. 23/ 
1983); pripravil osnutek metodologije za vodenje kataloga 
podatkov v DSI; predlog za izdajo zakona o zaščiti podatkov v 
družbenem sistemu informiranja; osnutek odloka o sestavi in 
poslovnika o delu. 

Sveta za družbeni sistem informiranja SRS; začasno navo- 
dilo za izdajo obrtnega dovoljenja za opravljanje nekaterih 
storitev s področja računalništva s samostojnim osebnim 
delom (skupaj z Republiškim komitejem za industrijo in grad- 
beništvo in Gospodarsko zbornico Slovenije); več analiz, 
ocen, informacij, tolmačenj; obravnaval vsa pomembna vpra- 
šanja s področja DSI v tem obdobju na sejah komiteja. RKI je v 
sodelovanju ? Univerzitetnim računskim centrom, Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, Republiškim sekretariatom za notra- 
nje zadeve, Zavodom SRS za statistiko pričel vzpostavljati 
računalniško vodeno evidenco opreme, kadrov in aplikacij v 
SR Sloveniji. Evidenca bo služila za tekoče spremljanje stanja 
na področju DSI in ustrezno planiranje. 

RKI je v skladu z zakonom opravljal vse strokovne in organi- 
zacijske nalotje za svet SRS za družbeni sistem informiranja. 
Redno je organiziral širše razprave v okviru priprav na'seje 
Sveta družbenega sistema informiranja SFRJ; sodeloval pri 
pripravah in izvedbi pomembnejših strokovnih srečanj. 
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1 za uspešnejše in še učinkovitejše opravljanje funkcij na 
področju DSI pa bo nujno potrebno izboljšati kadrovsko situ- 
acijo v komiteju, obenem pa zagotoviti še tesnejše povezave 
strokovnih kadrovskih potencialov v celotni republiški upravi. 
To je tudi nujen pogoj za strokovno, poglobljeno, sistema- 
tično in celovito spremljanje stanja, razvoja in delovanja DSI. 

14/ Program posebej določa, da morajo republiški upravni 
organi in organizacije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
drugi organi in organizacije v republiki v skladu s svojo 
zakonsko opredeljeno vlogo, pristojnostjo in odgovornostjo 
na podlagi skupnih registrov DSI in drugih skupnih osnov 
zagotoviti racionalno, učinkovito in usklajeno zbiranje, obde- 
lavo in izkazovanje podatkov na svojih delovnih področjih, 
konkretno so opredeljena prioritetna področja in nosilci (Pro- 
gram, poglavje C, tč. 21), na katerih je treba te naloge še 
posebej pospešeno uresničiti. 

Nedvomno lahko ugotovimo, da so na teh in še na nekaterih 
drugih področjih v tem pogledu dosegli določene rezultate. 
Npr.: 

- na področju ekonomskih odnosov s tujino je razširjen 
krog uporabnikov podatkov iz leta 1980 vzpostavljenega 
informacijskega sistema ekonomskih odnosov s tujino tudi na 
OZD; 

- pripravljen je projekt informacijskega sistema o namera- 
vanih investicijah; 

- o racionalizacijah in premikih na področju družbenega 
knjigovodstva in dinarskega področja; 

- na področju planiranja so začete priprave za spreminja- 
nje in dopolnjevanje metodoloških osnov planiranja in tes- 
nejše povezovanje s statistiko; 

- glede zemljiške politike in urejanja prostora velja poleg 
normativne aktivnosti ter priprav evidenc nepremičnin ome- 
niti še vzpostavitev posameznih informacijskih sistemov, npr. 
računalniškega informacijskega sistema za prostorsko plani- 
ranje v občini (Ljubljana-Center); 

- na področju prenosa znanja in tehnologije velja, poleg 
ocen in analiz stanja, omeniti bolj organizirano povezovanje s 
svetom in tujimi bazami podatkov ter intenzivno delovanje na 
vzpostavljanju organizacijskih in metodoloških osnov infor- 
macijskega šistema za prenos znanja oz. znanstvenih in teh- 
ničnih informacij; na področju notranjih zadev in pravosodja 
se je nadaljevala, v skladu z v 1983. letu sklenjenim družbenim 
dogovorom, izgradnja informacijskega sistema organov za 
notranje zadeve; 

- intenzivirane so tudi aktivnosti za izgradnjo javnega 
informacijskega sistema oz. povezovanja njegovih posamez- 
nih delov; 

- na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
se je nadaljevalo z uresničevanjem programa vzpostavitve 
celovitega informacijskega sistema; 

- na področju zdravstva se nadaljuje delo na projektu 
»Računalniško podprt zdravstveni informacijski sistem«; 

- začete so tudi celovitejše priprave računalniško podpr- 
tega davčnega sistema; 

- določene izboljšave so dosežene v kadrovskem informa- 
cijskem sistemu; 

- izboljšave v knjižničnem (izpopolnjen je bil programski 
paket IBIS, začeto je vzpostavljanje povezav oz. mreže uni- 
verznih, specializiranih knjižnic in specializiranih INDOK cen- 
trov); 

- stekle pa so tudi priprave za oblikovanje posebnega 
informacijskega sistema, ki bo omogočal prenos proizvodnje, 
značilne za drobno gospodarstvo na obstoječe in nove enote 
drobnega gospodarstva; 

- potekajo tudi aktivnosti za vzpostavljanje informacij- 
skega sistema na področju turizma, spremembe in dopolnitve 
informacijskega sistema za spremljanje razporejanja 
dohodka in delitve sredstev za OD. 

Bolj podrobna razčlenitev naštetih informacijskih sistemov 
bi sicer dala popolnejšo podobo stanja na posameznem 
področju, vendarle pa lahko že na podlagi navedenega ugoto- 
vimo, da posamezni deli družbenega sistema informiranja že 

delujejo tudi na sodobnih tehničnih in tehnoloških osnovah, 
med njimi tudi nekateri, najneposredneje povezani s ključnimi 
družbenogospodarskimi nalogami (ekonomski odnosi s 
tujino), drugi prav tako pomembni pa se gradijo. Dinamika 
uresničevanja nalog in razreševanja perečih problemov na 
vseh področjih še ni zadovoljiva in bo treba zadeve bolj 
pospešeno reševati. 

Program je temeljna, še vedno aktualna in konkretizirana 
podlaga za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri nadaljnji 
izgradnji DSI, od OZD, občin do republike, zato bo nujno 
potrebno vsestransko okrepiti družbenopolitična in strokovna 
prizadevanja vseh odgovornih dejavnikov v OZD, občinah in 
republiki za njegovo izvajanje v skladu s sklepi in usmeritvami 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri urejanju odnosov DSI ter reševanju konceptualnih, vse- 
binskih, organizacijskih, tehnično-tehnoloških in drugih vpra- 
šanj je treba dosledno uveljaviti samoupravno sporazumeva- 
nje in družbeno dogovarjanje, širše povezovanje in združeva- 
nje dela, sredstev in znanja ter hkrati zaostriti odgovornost 
strokovnih in raziskovalnih organizacij ter informacijskih 
služb, še posebej tistih, ki imajo širši pometi za delovanje in 
razvoj družbenega sistema informiranja. 

Hkrati z večjo usklajenostjo med informacijskimi službami 
skupnega pomena za republiko in drugimi dejavniki v repu- 
bliki je treba zagotoviti tudi njihovo večje povezovanje, uskla- 
jenost in delovno sodelovanje z organi, organizacijami in 
skupnostmi v občinah, še posebej pa okrepiti tiste aktivnosti, 
ki so pomembne za razvoj družbenega sistema informiranja v 
celoti ali tiste, ki imajo pomen za več subjektov družbenega 
sistema informiranja. 

1 3. člen zakona o temeljih družbenega sistema Informiranja In o Informacij- 
skem sistemu federacije opredeljuje kot dejavnosti družbenega sistema Infor- 
miranja naslednje: evidenčno, statistično, knjlgovodstveno, dokumentacijsko, 
knjižničarsko, analitično, Informacijsko-komunlkacijsko In druge delavnosti, s 
katerimi se uresničujejo graditev, razvoj In delovanje družbenega sistema In- 
formiranja. 2 Tako npr. SDK v zvezi s tem meni, da je treba doseči odpravo takšnih 
podvajanj v občinah, ki za opravljanje navedenih dejavnosti sploh niso poo- 
blaščene. Po 5. členu zakona o DSI pa so subjekti družbenega sistema informi- 
ranja dolžni dajati podatke samo, če zblran|e in zajemanje teh podatkov temel|l 
na zakonu oz. odloku, izdanem na podlagi zakona ali na samoupravnem sploš- 
nem aktu. Po tem zakonu sme zbirati In zajemati podatke o Istem pojavu, 
odnosu alt dejstvu samo en organ alf organizacija. 

Obseg omenjenih podvajanj oz. posameznih faz podvajanj nikakor nI zane- 
marljiv. Nasprotno, rezultati posebnega vprašalnika, ki so ga Izpolnile podruž- 
nice SDK, so pokazali, da gledano v celoti prihaja do podva|anj v različnih 
fazah evidenčno Informatlvno-analltične dejavnosti v več kot tretjini vseh 
občin. Od skupno S5 občin v 22 občinah njihove strokovne službe zbirajo 
določene podatke oziroma obrazce zaključnih računov In periodičnih obraču- 
nov neposredno od OZD, predvsem OZD Iz gospodarstva, v 22 občinah, seveda 
istih, te podatke tudi obdeluje|o In to predvsem ročno, kar v 31 občinah pa 
strokovne službe same pripravljajo pisne informacije za potrebe odločanja. Ker 
pa podatki, na osnovi katerih v občinah pripravljajo pisne informacije, veči- 
noma niso kontrolirani s strani SDK, prihaja tudi do nepravilnega obveščanja 
javnosti. 3 Podatki Iz občin so zbrani na osnovi poročil, ki so jih RKI posredovale 
občinske skupščine oz. njihovi pristojni organi In sicer do 31.12. 1984. 4 Ocene stanja do sedaj niso sprejeti v nasiednjih občinah: Črnomelj, Gro- 
suplje. Logatec, Ljubljana Šiška, Murska Sobota, Ormož, Piran, Ribnica, Radlje 
ob Dravi, Slovenske Kon|ice, Trbovl|e, Vrhnika. 5 Ljubljana Center, Hrastnik, Maribor, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, 
Tolmin, Idrija, Šentjur pri Celju. 6 Gradivo Je bilo ob|avlJeno kot posebna priloga v Občanu, glasilu SSO, št. 23 
z dnfc 10. 11. 1983. 

V tetu 1984 pa je med drugim RKI posredoval vsem občinskim Izvršnim 
svetom pregled izbranih, razpoložljivih strokovnih študij, analiz, lnformaci|, ki 
so neposredno v zvezi z uresničevanjem DSI v občinah In bi Jim lahko bile v 
oporo pri uresničevanju zakona. 7 Objavljeno v že omenjeni posebni prilogi Občana št. 23/1983. 8 Npr. v januarju letos so računovodski In finančni delavci Slovenije dali 
pobudo, na) bi se periodični obračuni pripravljali le trikrat na leto; pobudo so 
delegati Iz SRS že podali v delovnih telesih zveznega zbora Skupščine SFRJ. 8 Delovno zasnovo osnutka zakona je sicer že obravnaval svet DSI SFRJ (In 
tudi svet za DSI SRS), vendar pristojni zvezni organi še niso predložili, s 
pripombami sveta In drugih, dopolnjenega In spremenjenega osnutka v 
ponovno obravnavo. 10 primeri: Meblo, Mura, Radenska. 111. odst. 27. člena zakona določa: »V občini mora biti izvajanje dejavnosti 
DSI urejeno tako, da se na skupnih osnovah povezujejo podatki in Informacije 
OZD In KS in drugih samoupravnih organizacij In skupnosti v občini, občinskih 
organov in organizacij ter podatki in Informacije Iz drugih informacijskih služb«. 

Objavljen v prilogi Občana št. 23/1983. 12 Natančnejši podatki so v prilogi A. 1* Natančnejši podatki so podani v prilogi B. 15 V letih od 1982-84 Je bilo preko Raziskovalne skupnosti Slovenije financi- 
ranih 11 raziskovalnih nalog s področia računalništva in Informatike. Načrt 
PoRS za družbeno Infrastrukturo za 1985. leto pa predvideva 10 raziskav s 
področja razvijanja In uvajanja Informacijskih sistemov. 

* 



PRILOGA A 

ZMOGLJIVOST IN UPORABA OPREME 
ZA AVTOMATSKO OBDELAVO 
PODATKOV (AOP) V SR SLOVENIJI - 
STANJE 1.1. 1984 (neuradni podatki) 

Enote za AOP, ki imajo računalniški sistem - 373. 
Enote za AOP skupaj 554. 
Število vseh računalnikov 562. 
Število računalnikov instaliranih od leta 1982 dalje, 

zmogljivosti nad 65 KB: 

skupaj 65-128 129-256 257-500 501-1000 nad 1000 

133 30 23 10 32 32 
Zmogljivost vseh računalnikov v SR Sloveniji je znašala 

103.563 KB. 
Število ur dela računalnikov 1.399.659. 
Povprečje ur dela na računalniku na dan - 625. 
Število realiziranih ur na računalnikih v letu 1983 je bilo 

1.399.659. 

Po posameznih aplikacijah je bilo število ur porazdeljeno 
takole: 

gospodarstvo 967.145 (65%) 
družbene dejavnosti 100.280 (7%) 
finančne organizacije 178.417 (12%) 
družbenopolitične skupnosti 133.668 (9%) 
druge organizacije 20.149 ' (1%) 

Enote za AOP po številu računalniških sistemov in po lastni- 
štvu računalnikov: 

skupaj z 1 račun. z 2 račun. s 3 račun. s 4 ali več 
373 273  74 14 11 

Od dvajsetih različnih proizvajalcev računalnikov, zastopa- 
nih v SR Sloveniji, so najbolj pogosti: IBM, Iskra Date, Delta in 
Borroughs. 

Skupno število terminalov 
lokalnih 
oddaljenih (preko PTT linij) 

3.119 
2.129 

990 

PRILOGA B 

DELAVCI V ENOTAH AOP - STANJE 1.1. 
1984 (neuradni podatki) 

V enotah za AOP dela v SR Sloveniji 7.162 delavcev. Od teh 
1.015 z visoko izobrazbo, 914 z višjo, 3.309 s srednjo in 1.924 z 
nižjo. 

Delavci v enotah za AOP, ki delajo na posameznih področjih 
AOP, so po izobrazbi porazdeljeni takole (stanje 1.1. 1984 - 
neuradni podatki): 

projektanti ali organizatorji dela 
752 delavcev; 196 z visoko, 268 z višjo, 280 s srednjo in 8 z 

nižjo izobrazbo 

projektanti in analitiki dela 
558 delavcev; 269 z visoko, 169 z višjo, 119 s srednjo in 1 z 

nižjo izobrazbo 

organizatorji, programerji dela 
691 delavcev; 74 z visoko, 168 z višjo, 427 s srednjo, 55 z 

nižjo 

priprava dela (skladišče, dispečerji) 
131 delavcev; 76 s srednjo in 55 z nižjo izobrazbo 

obdelava 
493 delavcev; 5 z visoko, 20 z višjo, 354 s srednjo in 114 z 

nižjo izobrazbo 

operaterji 

2510 delavcev; 8 z visoko, 10 z višjo, 1.037 s srednjo in 1.455 
z nižjo 

konzolni operaterji 
676 delavcev; 1 z visoko, 8 z višjo, 570 s srednjo in 97 z nižjo 

izobrazbo 

vodje enot za AOP 
577 delavcev; 268 z visoko, 174 z višjo, 128 s srednjo in 7 z 

nižjo izobrazbo 
drugi delavci: 774. 

PREDLOG UGOTOVITEV IN SKLEPOV 

ob obravnavi poročila o uresničevanju zakona o 

družbenem sistemu informiranja 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 

1. Zakon o družbenem sistemu Informiranja z jasno oprede- 
ljenimi izhodišči, cilji in smotrno razmejitvijo pravic in dolžno- 
sti med posameznimi družbenimi subjekti daje podlago in 
usmeritve za izgradnjo in delovanje racionalnega, ekonomič- 
nega in učinkovitega družbenega sistema informiranja, ki bo 
v vseh pogledih ustrezal značilnostim, pogojem in potrebam 
nase družbene ureditve. Aktivnosti, ki jih je sprožil so že 
prinesle prve rezultate in nekatere v danih pogojih celo 
pomembne premike. 

Kvaliteta, ažurnost in celovitost podatkov in informacij se je 
na določenih področjih izboljšala. Tudi sodelovanje, usklaje- 
vanje in povezovanje pooblaščenih organov in organizacij za 
zbiranje podatkov, zlasti informacijskih služb skupnega 
pomena za republiko je bistveno boljše, čeprav vse podvaja- 
nje pri zbiranju podatkov ter kampanjsko in nesistematično 
zbiranje podatkov še ni odpravljeno. 

Dostopnost podatkov in obveščanje uporabnikov o razpo- 
ložljivih podatkih in informacijah se je izboljšalo. 

2. Uresničevanje zakona o družbenem sistemu informiranja 
ni potekalo povsod z enako doslednostjo in dinamiko, zato so 
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rezultati različni - nekje so vidni, ponekod pa jih sploh ni. 
Ponekod zakona sploh niso začeli izvajati. Ohranjanje obsto- 
ječega stanja z vsemi pomanjkljivostmi kaže v veliki meri na 
nerazumevanje družbenega sistema informiranja in pomena, 
ki ga ima za skladen in učinkovit razvoj posameznih področij 
družbenega življenja in dela. za razvoj socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov 
v celoti ter za uresničevanje dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije in možnosti, ki jih lahko prispeva k zmanj- 
ševanju družbene režije nasploh. 

3. Čeprav so po sprejetju zakona pri izgrajevanju družbe- 
nega sistema informiranja in pri razreševanju aktualnih vpra- 
šanj sodelovali številni družbeni subjekti vključno z nekate- 
rimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami, je strokovni 
potencial, ki ga imamo, še vedno premalo vključen in angaži- 
ran pri reševanju zahtevnih razvojnih in strokovnih nalog 
glede razvoja in delovanja družbenega sistema informiranja. 

4. V okviru razvijanja in uveljavljanja skupnih osnov družbe- 
nega sistema informiranja so bili doseženi vidni uspehi pri 
vzpostavljanju in vodenju skupnih registrov; intenzivno, v 
skladu s programom in roki tečejo priprave za vzpostavitev 
javnega omrežja za prenos podatkov. Vendar v celoti vzeto 
delo na vzpostavljanju in uvajanju skupnih osnov, še zlasti 
standardov, enotnih metodologij, usklajenih programov zbi- 
ranja, obdelave in izkazovanja podatkov poteka prepočasi, to 
pa zavira razvoj družbenega sistema informiranja v celoti 
Počasno vzpostavljanje skupnih osnov DSI v federaciji otež- 
koča, v posameznih delih pa celo onemogoča delo v republiki 
na tem področju 

5. Zaradi številnih predvsem objektivnih razlogov nimamo 
tehnične osnove, ki bi omogočala izoblikovanje sodobnega 
družbenega sistema informiranja. Poleg tega je pri tem tudi 
premalo prizadevanj za skupno nabavo, uporabo in vzdrževa- 
nje računalniške komunikacijske in druge sodobne informa- 
cijske opreme in premalo skupnih tehnoloških rešitev. 

6. Zaskrbljujoče je stanje na področju zaščite in varovanja 
podatkov in računalniške opreme. Ukrepi, ki se glede tega 
sprejemajo, so nezadostni in pomanjkljivi. Pomemben korak 
za izboljšanje tega stanja je priprava ustreznih republiških in 
zveznih predpisov za to področje družbenega sistema infor- 
miranja. ( 

7. Program aktivnosti za izvajanje zakona o družbenem 
sistemu informiranja je temeljna, še vedno aktualna in kon- 
kretizirana podlaga za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti pri 
nadaljnji izgradnji družbenega sistema informiranja, od orga- 
nizacij združenega dela, občin do republike, zato bo nujno 
potrebno vsestransko okrepiti držbenopolitična in strokovna 
prizadevanja vseh odgovornih dejavnikov v OZD, občinah in 
republiki za njegovo izvajanje v skladu s sklepi in usmeritvami 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri urejanju odnosov v družbenem sistemu informiranja ter 
reševanju konceptualnih, vsebinskih, organizacijskih, teh- 
nično-tehnoloških in drugih vprašanj je treba dosledno uve- 
ljaviti samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarja- 
nje, širše povezovanje in združevanje dela, sredstev in znanja 
ter hkrati zaostriti odgovornost strokovnih in raziskovalnih 
organizacij ter informacijskih služb, še posebej tistifi, ki imajo 
širši pomen za delovanje in razvoj družbenega sistema infor- 
miranja. 

Hkrati z večjo usklajenostjo med informacijskimi službami 
skupnega pomena za republiko in drugimi dejavniki v repu- 
bliki je treba zagotoviti tudi njihovo večje povezovanje, uskla- 
jenost in delovno sodelovanje z organi, organizacijami in 
skupnostmi v občinah. 

8. Pri izvajanju zakona o družbenem sistemu informiranja je 
potrebno okrepiti in še podrobneje razčleniti zlasti tiste aktiv- 
nosti iz Programa za njegovo izvajanje, ki so pomembne za 
razvoj družbenega sistema informiranja v celoti in tiste, ki 
imajo pomen za več subjektov družbenega sistema informira- 
nja. To so zlasti naslednje: 

- Pospešiti je treba izdelavo celovitega koncepta dolgo- 
ročnega razvoja družbenega sistema informiranja ter zagoto- 
viti vse pogoje za celovito in strokovno poglobljeno spremlja- 
nje in usmerjanje razvoja družbenega sistema informiranja, 
hkrati pa tudi pospešiti dela na posameznih za družbeno 
reprodukcijo, razvoj političnega sistema in uresničevanje 
gospodarske stabilizacije ključnih področij. V vsebinskem 
pogledu to terja pospešeno in v jugoslovanskih okvirih uskla- 

jeno razčlenjevanje dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije z vidika družbenega sistema informiranja ozi- 
roma operacionalizacijo kazalcev za ugotavljanje, razporeja- 
nje in delitev dohodka; sistema zbiranja, zajemanja, obdelave, 
shranjevanja in izkazovanja podatkov in dejstev na področju 
mednarodnega sodelovanja, še zlasti ekonomskih odnosov s 
tujino; prenosa in uporabe znanja ter tehnologije; za urejanje 
in gospodarjenje s prostorom: zagotavljanje vpogleda v 
celoto odnosov in tokov družbene reprodukcije na ravni orga- 
nizacij združenega dela in narodnogospodarski ravni; pove- 
čevanje učinkovitosti gospodarjenja, dela strokovnih služb in 
uprave ter racionalno organizirano delovanje celotnega poli- 
tičnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

Nosilci:RK za informiranje in RK za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo v sodelovanju z drugimi republiškimi organi in 
organizacijami, Gospodarska zbornica Slovenije 

Rok: 1985/86 
- Planske, upravne in druge strokovne organizacije bodo 

morale posebno pozornost nameniti posodabljanju metodo- 
logije planiranja, vsebinsko metodološkim opredelitvam mini- 
malnih kazalcev razvoja in njihovemu uveljavljanju in razvoju 
integriranega sistema družbenih računov. 

Nosilci: RK za družbeno planiranje, Zavod SRS za stati- 
stiko, Zavod SRS za družbeno planiranje, Službe družbenega 
knjigovodstva, Narodna banka Slovenije (ISEOT) 

Rok: 1985 - v okviru priprave dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih aktov 

- V okviru priprav srednjeročnih planskih aktov mora biti 
pospešena in z razvojnimi cilji usklajena revizija in dograjeva- 
nje statističnega sistema, aktivnost pri uveljavljanju in razvoju 
skupnih registrov družbenega sistema informiranja. 

Nosilci: Zavod SRS za statistiko in druge informacijske 
službe skupnega pomena za republiko - nosilke izgradnje in 
razvoja posameznih registrov 

Rok: 1985 in srednjeročno obdobje 
- V skladu z zakonskimi izhodišči bo treba okrepiti stro- 

kovno, razvojno in raziskovalno delo pri operacionalizaciji, 
uvajanju in dosledni uporabi skupnih osnov družbenega 
sistema informiranja. Med prioritetne naloge pri tem sodi 
izdelava in uvajanje standardov od nomenklatur proizvodov, 
identifikacij, tehničnih standardov do standardizirane aplika- 
tivne programske opreme; izdelava in uporaba enotnih meto- 
dologij za zbiranje in obdelavo podatkov itd. Nujno bo pospe- 
šiti dogovore o delitvi dela in odgovornosti za izgradnjo ter 
povezovanje večnamenskih baz podatkov družbenega 
sistema informiranja. 

Nosilci: RK za informiranje (Koordinacijska komisija za 
standardizacijo na področju računalništva in informatike) 

Rok: stalna naloga 
- Zagotoviti je treba boljšo povezavo, sodelovanje in deli- 

tev dela med informacijskimi službami: od centrov AOP, 
INDOK centrov do informacijskih služb skupnega pomena za 
republiko. Skupni računalniški centri lahko z združevanjem 
sredstev zagotovijo sredstva za nabavo skupne opreme in na 
ta način tudi cenejšo uporabo programske in aparaturne 
opreme. 

Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, RK za informira- 
nje, informacijske službe skupnega pomena za republiko 

Rok: 1985, stalna naloga 
- Zagotoviti bo treba bolj načrten in usklajen razvoj, proiz- 

vodnjo in uporabo informacijske tehnologije. V samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, še posebej v tistih, ki so dolžne 
pripraviti dolgoročne plane, v občinah in na ravni republike je 
treba zagotoviti povezovanje pri programiranju in uporabi 
računalniške opreme Vlaganja v razširjanje uporabe računal- 

\ nikov za vodenje proizvodnih procesov in poslovanja ter v tej 
zvezi tudi uporabo proizvodov domače proizvodnje računalni- 
ške opremo bo potrebno bolj spodbujati in pospeševati z 
ukrepi kreditne, investicijske in tekoče ekonomske politike. V 
ta namen je treba intenzivirati aktivnosti za sklenitev ustreznih 
samoupravnih sporazumov, pritegniti k sodelovanju potenci- 
alne uporabnike in pospešiti vzpostavitev javnega omrežja v 
vsej državi. Na podlagi opravljenih analiz, zlasti analize o 
uresničevanju zakona o zadevah posebnega družbenega 
pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na 
področju računalništva še v 1985. letu bo treba pripraviti 
bistvene, s programom predvidene elemente projekta dolgo- 
ročnega razvoja družbenega sistema informiranja. 

poročevalec 
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Nosilci: RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, RK za 
informiranje, RK za promet in zveze, ZP PTT Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, OZD proizvajalke računalni- 
ške opreme 

Rok: 1986 
- V kadrovski politiki bo treba uveljaviti odgovornost za 

organizacijo in delovanje družbenega sistema informiranja 
pri vseh poslovodnih delavcih, vodilnih delavcih v upravi in 
drugod. S tem v zvezi je velikega pomena tudi načrtno in 
sistematično zmanjševanje in odpravljanje »računalniške 
nepismenosti«, v skladu s programom, ki ga je sprejel Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije in podprla skupščina SR Slove- 
nije. 

Nosilci: Zavod SRS za šolstvo, RK za vzgojo in izobraževa- 
nje, RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, RK za Informiranje, RK za medna- 
rodno sodelovanje, Raziskovalna skupnost Slovenije Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije, ZSMS, ZOTKS 

Rok: 1985 
- V planskih aktih republike za obdobje 1986-1990 bo 

potrebno opredeliti tiste delea družbenega sistema informira- 
nja, ki bi jih v tem obdobju zgradili in tiste ključne skupne 
naloge, ki so pomembne za njegov razvoj v celoti. To pa terja 
večjo aktivnost vseh odgovornih nosilcev. 

Nosilci: RK za družbeno planiranje, Zavod SRS za druž- 
beno planiranje, RK za informiranje v sodelovanju z druaimi 
subjekti 

Rok: 1985 
- V okviru priprav planskih aktov za naslednje srednje- 

ročno obdobje morajo informacijske službe skupnega 
pomena za republiko, še zlasti Narodna banka Slovenije, 
Zavod SRS za statistiko. Služba družbenega knjigovodstva. 
Republiška geodetska uprava, še v letu 1985 pripraviti raz- 
vojne koncepte oziroma srednjeročne plane ter jih medse- 
bojno uskladiti. 

Nosilci: informacijske službe skupnega pomena za repu- 
bliko 

Rok: 1985 
- Pri pripravi vseh zakonov in drugih predpisov je treba 

zagotoviti dosledno spoštovanje načel in določb zakona o 

družbenem sistemu informiranja. V zvezi s tem bi bilo treba 
dosledno uveljaviti, da se pri vseh predpisih v tej luči obvezno 
preučijo in uskladijo vsi vidiki in rešitve, ki se nanašajo na 
zbiranje, evidentiranje, obdelavo, hranjenje in izkazovanje 
podatkov in dejstev. j 

Nosilci: vsi republiški upravni organi, RK za informiranje 
Rok: stalna naloga 
- V skladu z usmeritvami iz analize republiških predpisov z 

vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil pa je nujno čimprej odpraviti ugotovljene slabosti v 
predpisih v zvezi z zbiranjem, evidentiranjem, obdelavo, hra- 
njenjem in izkazovanjem podatkov na posameznih področjih, 
nadaljevati analizo predpisov tudi z vidika družbenega 
sistema informiranja ter okrepiti akcije za hitrejše spreminja- 
nje in dopolnjevanje zveznih predpisov, zaradi katerih ni 
mogoče odpraviti neracionalnosti v republikah. 

Nosilci: RK za Informiranje v sodelovanju z republiškimi 
upravnimi organi in organizacijami in drugimi subjekti DSI 

Rok: 1985 
- Za pospešeno uresničevanje ustreznih smotrov družbe- 

nega sistema Informiranja je velikega pomena tesnejše 
delovno sodelovanje med družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, skupščino SR Slovenije, izvršnim svetom skupščine SR 
Slovenije, samoupravnimi interesnimi skupnostmi, Gospodar- 
sko zbornico Slovenije pri vseh aktivnostih na področju druž- 
benega sistema informiranja. Zato je potrebno pospešiti tudi 
izdelavo celovitejšega in usklajenega programa moderniza- 
cije oziroma informatizacije v republiški upravi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju, upoštevajoč Skupne usmeritve raz- 
voia informacijskih sistemov v republiških upravnih organih, 
skupščini SR Slovenije, družbenopolitičnih in drugih organi- 
zacijah in organih, ki jih je sprejel Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije, zakon in program. 

Nosilci: Odbor podpisnikov SaS o sodelovanju in izvajanju 
skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju 
informacijskih sistemov za podporo odločanju, Medresorska 
komisija za modernizacijo dela republiških organov pri izvrš- 
nem svetu skupščine SR Slovenije 

Rok: 1985 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog 

pri načrtovanju, vzpostavljanju in 

delovanju informacijskih sistemov za 

podporo odločanja (ESA-641) 

Koordinacijski odbor za informacijske sisteme pri Predsed- 
stvu RK SZDL Slovenije je na svoji 8. seji, 15. aprila 1985, na 
osnovi pripomb in predlogov iz razprave o osnutku samou- 
pravnega sporazuma v Skupščini SR Slovenije in v ustreznih 
organih drugih udeležencev sporazuma določil besedilo • 

PREDLOGA SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O SODELO- 
VANJU IN IZVAJANJU SKUPNIH NALOG PRI NAČRTOVANJU 
VZPOSTAVLJANJU IN DELOVANJU INFORMACIJSKIH 
SISTEMOV ZA PODPORO ODLOČANJU hkrati s PROGRAM- 
SKIMI USMERITVAMI TER AKCIJSKIM PROGRAMOM ZA 

IZVAJANJE SPORAZUMA. 
Razprava o predlogu samoupravnega sporazuma je predvi- 

dena do 31. maja 1985, sporazum pa naj bi udeleženci spre- 
jeli do konca junija 1985. 

Prosimo, da hkrati s sprejemom predloga Samoupravnega 
sporazuma o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri 
načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih siste- 
mov za podporo odločanju imenujete tudi podpisnika spora- 
zuma ter delegata v Odboru udeležencev samoupravnega 
sporazuma. 
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POVZETEK 

Že ob razpravi o Zakonu o družbenem sistemu informi- 
ranja v letu 1983 je Komisija za informiranje Skupščine SR 
Slovenije predlagala, da bi določen del nalog, ki izvirajo iz 
zveznega Zakona o temeljih družbenega sistema informi- 
ranja in o informacijskem sistemu federacije, ter določene 
naloge, ki jih je opredelil republiški zakon ter hkrati obrav- 
navan in podprt program aktivnosti za njegovo izvajanje, 
uresničevali na osnovi skupno dogovorjenih akcij. Komi- 
sija je dala pobudo, da se z ustreznim dogovorom orga- 
nov organizacij in skupnosti v republiki postavijo temelji 
za skupno in usklajeno načrtovanje, vzpostavljanje in 
delovanje informacijskih sistemov za podporo odločanju. 

Samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju 
skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju 
informacijskih sistemov za podporo odločanju tako 
natančneje določa nekatere skupne naloge udeležencev 
pri načrtovanju informacijskih sistemov za podporo odlo- 

čanju (na osnovi skupnega projekta), glavne temelje infor- 
macijskih sistemov za podporo odločanju (baze podatkov 
informacijskih služb skupnega pomena za republiko, 
skupne in večnamenske baze podatkov informacijskih 
služb in informacijske sisteme udeležencev sporazuma), 
glavne cilje takšnega skupnega in usklajenega delovanja 
(bolj kakovostno obveščanje in odločanje v celoti obvlado- 
vanja družbenoekonomske reprodukcije, povečano kako- 
vost strokovnopolitičnega dela ter racionalizacijo admini- 
strativno-strokovnega dela), temeljne skupne osnove raz- 
voja ter način uresničevanja tako dogovorjenih nalog in 
načel. Udeleženci se s sporazumom tudi zavezujejo, da 
bodo na osnovi sprejetih kriterijev združevali sredstva za 
izdelavo osnovnega projekta kot tudi za pripravo in reali- 
zacijo drugih skupno dogovorjenih nalog iz osnovnega 
projekta. 

Na podlagi 143. člena Ustave SR Slovenije, 586. člena 
Zakona o združenem delu, 6. člena Zakona o temeljih družbe- 
nega sistema informiranja in o informacijskem sistemu fede- 
racije (Uradni list SFRJ, št. 68/81) ter 2„ 3. in 13. člena Zakona 
o družbenem sistemu informiranja (Uradni list SRS, št. 10/23) 

SKLEPAMO 
Skupščina SR Slovenije, Predsedstvo SR Slovenije, Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije, Republiška konferenca SZDL 
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Cen- 
tralni komite Zveze komunistov Slovenije, Republiška konfe- 
renca Zveze socialistične mladine Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, skupščine občin in skupščine posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti, Izobraževalna skupnost Slove- 
nije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slo- 
venije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega 
varstva Slovenije, Ustavno sodišče SR Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženci). 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri 

načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju 
informacijskih sistemov za podporo odločanju 

1. člen 
Udeleženci s samoupravnim sporazumom v skladu z Zako- 

nom o družbenem sistemu informiranja in Zakonom o teme- 
ljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem 
sistemu federacije racionalno in usklajeno načrtujemo, vzpo- 
stavljamo in razvijamo informacijske sisteme za podporo 
odločanju in ustvarjamo možnosti za njihovo delovanje v 
skladu s svojimi, skupnimi in splošnimi družbenimi potrebami 
in interesi. 

2. člen 
Podlaga sistemov za podporo odločanju so: 
- baze podatkov informacijskih služb skupnega pomena za 

republiko in federacijo, 
- skupne in večnamenske baze podatkov informacijskih 

služb, 
- informacijski sistemi udeležencev tega samoupravnega 

sporazuma 

3. člen 
Udeleženci se zavezujemo, da bomo usklajeno, načrtno in 

organizirano zadovoljevali informacijske potrebe za podporo 
odločanju. 

Pri tem bomo zagotavljali načrten in usklajen razvoj baz 
podatkov, ki bo temeljil na medsebojnem vsebinskem, obli- 
kovnem in formalnem povezovanju v celoto na posameznih 
strokovnih in delovnih področjih. 

Udeleženci se zavezujemo, da bomo usklajeno na osnovi 
enotne metodologije in standardov gradili svoje in skupne ter 
večnamenske baze podatkov kot sestavni del tekočih proce- 

sov in vsebin dela posameznih organov, organizacij in skup- 
nosti. 

4. člen 
Udeleženci se zavezujemo, da bomo na podlagi Zakona o 

družbenem sistemu informiranja zagotavljali bolj kakovostne 
podatke in informacije za odločanje, spremljanje odločitev in 
planiranje razvoja na vseh ravneh. 

Udeleženci bomo baze podatkov gradili tako, da bodo: 
- podpirale procese obveščanja in odločanja v celoti 

obvladovanja družbenoekonomske reprodukcije, 
- omogočale povečano kakovost strokovnopolitičnega 

dela vsakega posameznega organa, organizacije in skupnosti 
in vseh kot celote, 

- omogočale racionalizacijo administrativno-strokovnega 
dela. 

5. člen 
Procese delegatskega obveščanja in odločanja bomo ude- 

leženci podpirali predvsem: 
- z zagotavljanjem dostopnosti in pretoka podatkov in 

informacij, 
- z analizo in definiranjem informaciskih potreb uporab- 

nikov, 
- z uvajanjem novih oblik in metod dela ter s prilagoditvijo 

organizacije dela sodobnim sredstvom informatike, 
- s postopnim odpravljanjem podvajanj strokovnega dela 

na posameznih področjih in z opredeljevanjem še nepokritih 
delovnih nalog. 

- s stalnim razvijanjem informacijske kulture. 

6. člen 
Povečana kakovost strokonopolitičnega dela udeležencev 

se bo uresničevala zlasti: 
- z medsebojno usklajenim načrtovanjem in izvajanjem 

progamov dela (mrežno planiranje dela na vseh nivojih), 
- s sprotnim zagotavljanjem vpogleda nad shranjenimi 

podatki z možnostjo za selektivno diseminacijo informacij, 
- s hitrim in popolnim informiranjem o kvaliteti in popol- 

nosti načrtovanih in v roku opravljenih nalogah, 
- s postopno popolno zaposlenostjo administrativnih in 

strokovnih delavcev, s pregledom nad količino in kakovostjo 
opravljenega dela ter s tem v zvezi z ustvarjanjem predpogo- 
jev za nagrajevanje po delovnih rezultatih, 

- z uporabo novih oblik in metod komuniciranja med 
vsemi udeleženci, 

- s permanentnim usposabljanjem kadrov. 

7. člen 
Udeleženci bomo racionalizacijo administrativno-strokov- 

nega dela na vseh ravneh uresničevali tudi: 
- z obvezo, da se podatek praviloma enkrat vnese v sistem, 
- z možnostjo, da je podatke in informacije pred shranje- 

vanjem v bazo podatkov mogoče usklajevati z drugimi 
podatki in informacijami, združevati, dopolnjevati, ne da bi 
bilo pri tem potrebno znova vnašati celotno besedilo, 
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- z možnostjo povezav in prenašanja baz podatkov na 
mikrofilmski medij, 

- z opustitvijo večine internih evidenc, ki podvajajo delo 
ipd. 

8. člen 
Podatki in informacije, ki se zagotavljajo z razvojem infor- 

macijskih sistemov za podporo odločanju, so javni in pod 
enakimi pogoji dostopni vsem subjektom družbenega sistema 
informiranja, če ni z zakonom ali samoupravnim splošnim 
aktom določena omejena uporaba. 

9. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma se obvezujemo, da 

bomo posamezne informacijske sisteme za podporo odloča- 
nju gradili in nadalje razvijali glede na posamezne vsebine ali 
procese dela na skupnih osnovah delovanja in razvoja. Tam, 
kjer posamezni informacijski sistemi za podporo odločanju že 
delujejo, pa zaradi neenotne metodologije, standardizacije ali 
tehnične opreme medsebojno niso usklajeni, bomo na pod- 
lagi osnovnega projekta postopoma ustvarjali možnosti za 
njihovo povezljivost. 

10. člen 
Poteg z zakonom o družbenem sistemu informiranja dolo- 

čenih skupnih osnov so za razvoj informacijskih sistemov za 
podporo odločanju še zlasti pomembne: 

- medsebojno usklajena metodologija v procesih zajema- 
nja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov in infor- 
macij, 

- medsebojno usklajena standardizacija v procesih nasta- 
janja, zbiranja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podat- 
kov in informacij, 

- usklajena strojna in programska oprema in njeno vzdrže- 
vanje, 

- enotne oblike in postopki arhiviranja dokumentov (ne 
glede na medij), 

- enotne oblike in metode usposabljanja in izobraževanja, 
- enotni postopki zaščite in varovanja podatkov in infor- 

macij (ne glede na medij). 

11. člen 
V samoupravnem sporazumu opredeljena izhodišča in 

skupni cilji razvoja so podlaga za izdelavo osnovnega pro- 
jekta informacijskih sistemov za podporo odločanju. 

Osnovni projekt informacijskih sistemov za podporo odlo- 
čanju in njegovi izvedbeni projekti bodo opredelili vsebine, 
oblike, metode in procese, ki skupaj ob dogovorjeni delitvi 
dela tvorijo informacijske sisteme za podporo odločanju, 
posamezne nosilce in roke. 

12. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma se obvezujemo, da 

bomo na podlagi pripravljenih kriterijev v okviru odbora ude- 
ležencev samoupravnega sporazuma združevali sredstva za 

pripravo in izvedbo osnovnega projekta in realizacijo skupno 
dogovorjenih nalog iz osnovnega projekta. 

13. člen 
Da bi zagotovili ustrezno dinamiko razvoja informacijskih 

sistemov za podporo odločanju, udeleženci samoupravnega 
sporazuma ustanavljamo skupen organ - odbor udeležencev 
samoupravnega sporazuma. Vsak udeleženec vanj delegira 1 
delegata. 

Odbor udeležencev ima svoje izvršilno telo. 

14. člen 
Naloge odbora udeležencev samoupravnega sporazuma 

so, da: 
— s poslovnikom opredeli svoje naloge in naloge izvršil- 

nega telesa odbora udeležencev, 
— imenuje projektni svet, ki pripravi osnovni projekt infor- 

macijskih sistemov za podporo odločanju, 
— predlaga udeležencem v sprejem osnovni projekt infor- 

macijskih sistemov za podporo odločanju, spremlja izvajanje 
nalog, ki izhajajo iz osnovnega projekta in predlaga ukrepe za 
njegovo kvalitetno in tekoče izvajanje, 

— ugotavlja rezultate razvoja posameznih informacijskih 
sistemov za podporo odločanju, 

— spremlja dosežke ter oblikuje predloge za usklajeno 
načrtovanje in izvajanje razvojnih nalog, pomembnih za raz- 
voj informacijskih sistemov za podporo odločanju, 

— pripravi na osnovi dogovorjenih skupnih potreb kriterije 
financiranja za realizacijo skupnih nalog iz tega samouprav- 
nega sporazuma in jih predlaga udeležencem v sprejem, 

— opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo udeleženci. 
Odbor udeležencev tekoče ocenjuje izvajanje tega samou- 

pravnega sporazuma in sprejema usmeritve za nadaljnje delo- 
vanje. 

Sedež odbora udeležencev samupranega sporazuma je pri 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

15. člen 
K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi drugi 

organi, organizacije in skupnosti. 

16. člen 
Pobudo za spremembe in dopolnitve tega samoupravnega 

sporazuma lahko da vsak udeleženec. Spremembe in dopol- 
nitve samoupravnega sporazuma se sprejemajo po enakem 
postopku kot samoupravni sporazum. 

17. člen 
Samoupravni sporazum je sprejet, ko ga podpišejo poo- 

blaščeni predstavniki udeležencev tega samoupravnega spo- 
razuma. 

18. člen ' 
Ta samoupravni sporazum začne veljati 8. dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

'• \ 
Pobuda za pripravo samoupravnega sporazuma o sodelo- 

vanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavlja- 
nju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odloča- 
nju je bila dana na Komisiji za informiranje Skupščine SR 
Slovenije, sprejeta v okviru Tiskovnega sveta pri Predsedstvu 
RK SZDL Slovenije in v Izvršnem odboru Predsedstva RK 
SZDL Slovenije ter realizirana v Koordinacijskem odboru za 
informacijske sisteme pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije. 

Osnutek Samoupravnega sporazuma o sodelovanju in izva- 
janju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delova- 
nju informacijskih sistemov za podporo odločanju je sprejela 
Skupščina SR Slovenije na sejah zborov dne 6. marca 1985, 
obravnavali in podprli so ga tudi v ustreznih organih drugih 
udeležencev sporazuma. 

II. 
Osnova predlaganega samoupravega sporazuma izhaja iz 

opredelitve v Ustavi SR Slovenije (143. člen), v Zakonu o 

temeljih družbenega sistema informiranja in o informacij- 
skem sistemu federacije in v Zakonu o družbenem sistemu 
informiranja, ki so ga 1983. leta sprejeli zbori Skupščine SR 
Slovenije. 

Program aktivnosti za izvajanje Zakona o družbenem 
sistemu informiranja je razmejil vsebine in nosilce posamez- 
nih obstoječih informacijskih sistemov ter nakazal potrebo po 
vsestranskem razvoju novih oblik in metod dela, podprtih s 
sodobnimi sredstvi informatike. Cilj tega samoupravnega 
sporazuma je, da tako razmejene in nakazane vsebine iz 
programa aktivnosti poveže vodoravno (podpisniki na ravni 
republike) in navpično (skupščine občin in posebnih DPS) v 
medsebojno usklajene in načrtne dejavnosti razvoja informa- 
cijskih sistemov za podpro odločanju. Ti naj podatkovno 
podpirajo sprejemanje, vrednotenje in kontrolo izvajanja 
odločitev na vseh ravneh odločanja. Temelje na: 

— vključevanju inforamcijskih sistemov skupnega pomena 
za republiko in federacijo (statistike, Službe družbenega knji- 
govodstva, Narodne banke, zdravstvenega in socialnega 
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zavarovanja in drugih) v enotni koncept razvoja. Spremljali ga 
bodo na podlagi izpolnjevanja posameznih nalog, začrtanih v 
zakonih in drugih predpisih, ki opredeljujejo njihovo celotno 
dejavnost, predvsem z vidika medsebojnega povezovanja na 
osnovi enotne metodologije in usklajene standardizacije ter s 
povratnim informiranjem o kakovosti, popolnosti in pravočas- 
nosti zadovoljevanja opredeljenih potreb uporabnikov; 

— skupnih in večnamenskih bazah podatkov, ki so vezane 
na multidisciplinarna strokovna področja ali procese zbiranja, 
obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov, informacij in 
dokumentov (ekonomski odnosi s tujino, družbeno planira- 
nje, mednarodni odnosi, pravni, pravosodni, kadrovski, knjiž- 
nični ipd). Njihov razvoj mora izhajati iz potrebe po medseboj- 
nem organizacijskem, vsebinskem, tehničnem in pogram- 
skem povezovanju oz: kompatibilnosti, ki bo omogočala raci- 
onalno in kakovostno referalno dejavnost v prid delegatskega 
obveščanja in odločanja; 

- informacijskih sistemih, ki naj bodo sestavni del teko- 
čega dela (dejavnosti) udeležencev. V bistvu pomenijo novo 
obliko in metodo dela, podprto s sodobnimi sredstvi informa- 
tike, ki imajo že v svojih izhodiščih razvoja jasno izraženo 
potrebo bo boljši organizaciji, kakovosti in racionalizaciji dela 
na vseh nivojih. Omogočajo, da postanejo posamezna 
delovna mesta še bolj sestavni del kontinuiranega procesa, v 
katerem so izpostavljeni: natančnost, pravočasnost, popol- 
nost in kakovost načrtovanega in opravljenega dela. Z distri- 
buiranim vnosom podatkov v različne baze postanejo ti ele- 
menti tudi vidni in primerljivi, kar bi omogočalo povratno 
informacijo o rezultatih dela vseh sodelujočih v sistemu. S 
tem bi ustvarili bistvene pogoje za spremljanje klasične orga- 
nizacije dela udeležencev in izpostavili potrebo po nenehnem 
preverjanju in dopolnjevanju skupnih osnov razvoja. 

III. 
Dosledno izvajanje samoupravnega sporazuma oziroma 

projektno opredeljenih in medsebojno povezanih posamez- 
nih informacijskih sistemov za podporo odločanju bi pome- 
nilo pomemben premik v kakovosti mrežnega načrtovanja in 
izvajanja skupaj dogovorjenih nalog in racionalnih povezav 
med posameznimi bazami podatkov, ki imajo lastno vsebin- 
sko identiteto v enotni strukturi komuniciranja. Doseženi 
rezultati bi spodbudno delovali na nadaljnji razvoj družbe- 
nega sistema informiranja v SFRJ ter ustvarjali pogoje za naše 
aktivno vključevanje v mednarodno delitev dela na razvejenih 
področjih informacijskih dejavnosti. To pa ni enkratno deja- 
nje, temveč proces, ki mora imeti ustrezno dinamiko ter jasne 
in realno ovrednotene programe razvoja. 

Izdelava osnovnega in izvedbenih projektov mora zaradi 
svoje družbene razsežnosti in vsebine dobiti tudi odgovarja- 
joče mesto v pripravi novega srednjeročnega plana razvoja 
SR Slovenije in odgovarjajoče mesto v družbenih planih in 
planih udeležencev tega samoupravnega sporazuma. 

V samoupravnem sporazumu je predlagano, da ima vsak 
udeleženec delegata v Odboru udeležencev, le-ta pa izmed 
delegatov imenuje izvršilno telo. Za pripravo in nadzor pri 
pripravi osnovnega in izvedbenih projektov Odbor določi 
ustrezni projektni svet kot strokovni organ. 

Krog udeležencev samoupravnega sporazuma ni zaključen. 
Že v razpravi o osnutku je bila izražena zahteva, da-so med 
udeleženci samoupravnega sporazuma tudi vse samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje. Zato Koordinacijski odbor za informacijske sisteme 
pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije predlaga, da samou- 
pravne interesne skupnosti pristopijo k samoupravnemu spo- 
razumu, obravnavajo in sprejmejo pa naj ga v enofaznem 
postopku. 

IV. ». 
Razprave o osnutku samoupravnega sporazuma v organih 

predvidenih udeležencev so potrdile potrebo po sprejemu 
takšnega sporazuma, kot tudi izhodišča in temeljne cilje 
samoupravnega sporazuma. 

Pri pripravi besedila predloga Samoupravnega sporazuma 
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o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, 
vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za pod- 
poro odločanju je Koordinacijski odbor za informacijske 
sisteme pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije kot predlagatelj 
proučil vse pripombe in predloge iz razprave ter jih v določeni 
meri upošteval. Pri tem je zlasti izhajal iz usmeritev, ki so jih 
sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije. Tako daje udeležen- 
cem v obravnavo In sprejem hkrati s predlogom samouprav- 
nega sporazuma tudi programske usmeritve ter akcijski pro- 
gram za izvajanje tega sporazuma. Odbor udeležencev samo- 
upravnega sporazuma pa bo na podlagi vnaprej definiranih 
skupnih potreb predlagal vsem udeležencem v sprejem tudi 
poseben sporazum o financiranju dogovorjenih nalog. 

Predlagatelj pa ni mogel upoštevati predlogov, da se med 
udeležence sporazuma vključijo tudi informacijske službe, ki 
opravljajo na področju DSI dejavnosti skupnega pomena za 
republiko (Zavod SRS za statistiko, Narodna banka Slovenije, 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Republiška 
geodetska uprava ipd.), saj so njihove naloge posebej dolo- 
čene s posameznimi zakoni, iz vsebine sporazuma pa je 
razvidno, da bodo informacijski sistemi za podporo odločanju 
temeljili in uporabljali tudi njihove baze podatkov. 

Predlagatelj tudi ni mogel sprejeti tistih pripomb k osnutku, 
..ki niso direktno vezane na vsebino samoupravnega spora- 
zuma, ampak na njegovo izvedbo (n. pr., da morajo biti že v 
sporazumu poimensko definirani odgovorni nosilci nalog 
izgradnje posameznih inforamcijskih sistemov; da je 
potrebno eksplicitno definirati sistem odgovornosti ipd.), saj 
se bodo ta vprašanja sproti reševala v okviru priprave projekta 
oz. ob njegovem izvajanju. Isti značaj imajo tudi pripombe, ki 
so povezane z vprašanjem financiranja. Te naloge mora v 
bodoče reševati Odbor udeležencev sporazuma kot uresniče- 
valec vsebine samoupravnega sporazuma. 

Tudi predlagane spremembe naslova sporazuma predalga- 
telj ni upošteval, saj sedanji naziv pojmuje odločanje v širšem 
pomenu in so vanj že vključeni tudi nosilci samoupravnega 
odločanja v združenem delu in delegatskem sistemu. 

Uporaba terminologije v sporazumu temelji tako na zvez- 
nem kot na republiškem zakonu o družbenem sistemu infor- 
miranja. S terminom »baza podatkov« pojmujemo urejen in 
ažurno vzdrževan skup podatkov o dejstvih in dogodkih, 
»informacijski sistem« pa je urejena celota vsebin, metod in 
sredstev za neposredno opravljanje dejavnosti na podorčju 
družbenega sistema informiranja. 

V zvezi s predlogom, da že samoupravni sporazum natanč- 
neje opredeli delo Odbora udeležencev, predlagatelj meni, da 
naj se poslovanje Odbora precizira s posebnim poslovnikom. 

Glede pripombe, da osnutek samoupravnega sporazuma ne 
precizira oziroma niti ne omenja odloka, ki naj bi ga (na 
podlagi zakona) sprejele občinske skupščine v zvezi z nekate- 
rimi zbiranji podatkov, predlagatelj meni, da bo o tem vpraša- 
nju sicer potrebno zavzeti določeno stališče, vendar na nivoju 
posameznih podpisnikov. 

V. 
Samoupravni sporazum ne predvideva večje finančne obre- 

menitve, temveč predvsem racionalno in medsebojno uska- 
Ijeno izrabo že obstoječih zmogljivosti udeležencev (organi- 
zacijske, planske, tehnične, programske, kadrovske, izobra- 
ževalne ipd). Finančna sredstva bi bilo potrebno skupno 
zagotoviti le za: 

- izdelavo osnovnega in izvedbenih projektov, 
- enotno vzdrževanje in razvoj standardizacije, 
- enotno vzdrževanje katalogov in struktur baz podatkov, 
- skupne programske in sistemske rešitve, 
- skupne osnove izobraževanja in usposabljanja ter varo- 

vanja in ščitenja podatkov, 
- nove oblike in metode mesebojnega komuniciranja 

Finančna sredstva za uvajanje posameznih informacijskih 
sistemov za podporo odločanju v svoje tekoče delo (poslova- 
nje, dejavnost) zagotovijo v svojih finančnih programih udele- 
ženci sami. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu (ESA-605) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 25. 4. 
1985 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Maver JERKIČ, republiški svetovalec v Republiškem 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA 
IN UREJANJE PROSTORA 

POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije in Skupščina Skupnosti sociali- 
nega varstva Slovenije sta dne 30. 1. 1985 oziroma 27. 12. 
1984 sprejeli predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter 
predlagatelju naložili, naj v najkrajšem času pripravi osnu- 
tek omenjenega zakona. 

Predlagane rešitve v osnutku zakona upoštevajo usme- 
ritve skupščinskih sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu, kakor tudi temeljne usmeritve skupščinskih teles 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Za hitrejše uresničevanje družbenoekonomskih odno- 
sov v stanovanjskem gospodarstvu so bile sprejete usme- 
ritve, po katerih naj se v skladu s sprejetimi temeljnimi 
načeli v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
uveljavijo vse možne oblike stanovanjske gradnje. Pri tem 
je potrebno zagotoviti družbeni vpliv na planirani obseg 
stanovanjske gradnje, na zagotavljanje sredstev, na vrsto 
in kvaliteto stanovanj, na racionalnost graditve, oblikova- 
nja cen stanovanj ter na izgradnjo celovitih naselij. Nepo- 
sredni vpliv pri tem morajo dobiti pričakovalci stanovanj in 
člani stanovanjskih zadrug. 

V osnutku zakona je navedeno načelo upoštevano. 
Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja je tista, ki je 
opredeljena s planskimi akti stanovanjske skupnosti in 
družbeno politične skupnosti. 

V skladu z usmeritvami, da se omogočijo vse oblike 
stanovanjske gradnje, je za razliko od dosedanje ureditve 
v osnutku zakona predvideno, da lahko nastopa kot inve- 
stitor v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji tudi izva- 
jalska organizacija združenega dela. 

V spremenjenih določbah o lastni udeležbi zakon 
podrobneje kot doslej določa obveznosti in oprostitve 
plačila lastne udeležbe pri pridobitvi ali zamenjavi stano- 
vanj v družbeni lastnini ter na novo določa tudi odlog 
plačila lastne udeležbe na čas po vselitvi v stanovanje v 
skladu z merili določenimi v družbenem dogovoru. 

Za lastnike stanovanj in poslovnih prostorov v stano- 
vanjskih hišah v družbeni lastnini zakon določa, da plaču- 
jejo sorazmeren del stroškov vzdrževanja in upravljanja, ki 
se nanašajo na skupne dele in naprave stanovanjske hiše 
ter sorazmeren del skupnih funkcionalnih stroškov na 
podlagi odločbe, ki ima izvršilni naslov. V zakonu sta 
določeni tudi osnovi za določitev višine teh stroškov. 

Na podoben način kot je z zakonom urejeno plačevanje 
prispevkov lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov, 
ureja zakon tudi bolj učinkovito plačevanje stanarine. 
Odločba o določitvi stanarine je izvršilni naslov. Za reševa- 
nje sporov v obeh primerih je v osnutku zakona predvi- 
deno redno sodišče, ki naj rešuje spore v nepravdnem 
postopku. 

Z namenom, da bi zagotovili enotnejšo evidenco in 
smotrnejše gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini, osnutek zakona o dopolnitvami 76. člena 
podrobneje in jasneje določa naloge hišnega sveta v 
okviru dosedanjih nalog. 

Zakon določa, da se črtajo določbe, ki se v sedanjem 
zakonu nanašajo na revalorizacijo in amortizacijo stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, ker ta vpraša- 
nja urejata zvezna zakona. 

V osnutku zakona je predvideno zagotavljanje sredstev 
za reševanje stanovanjskih vprašanj in za gradnjo domov 
upokojencev na dosedanji način še do leta 1990. 

Na enak način, kot so se do leta 1985 zagotavljala 
sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj učencev m 
študentov, ureja osnutek zakona tudi zagotavljanje sred- 
stev za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organi- 
zacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju od 1. 1. 
1986 do 31. 12. 1990. 

Z namenom, da se zagotovi kontinuiteta raziskovalnega 
dela in njenega financiranja, osnutek zakona določa 
namensko porabo sredstev anuitet odpravljenega republi- 
škega stanovanjskega sklada, za financiranje raziskav in 
študij na področju stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva. 
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1. člen 
11. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list1 

SRS, št. 3/81 in 34/83) se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja je tista, ki je 

opredlejena v planskih aktih stanovanjske skupnosti in druž- 
benopolitične skupnosti. 

Investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je 
lahko stanovanjska skupnost, organizacija združenega dela, 
stanovanjska zadruga, poslovna skupnost in izvajalska grad- 
bena organizacija združenega dela.« 

2. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovnaju v 

družbeni lastnini ali pridobi posojilo za nakup stanovanja v 
etažni lastnini ali za graditev stanovanjske hiše, mora prispe- 
vati lastna sredstva glede na revalorizirano vrednost stanova- 
nja ali stanovanjske hiše in v skladu s svojim socialnim in 
zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi možnostmi. 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pra- 
vice so vračljiva. 

Kdor se preseli, plača lastno udeležbo glede na razliko v 
revalorizirani vrednosti prejšnjega in novopridobljenega sta- 
novanja. 

Kdor se preseli iz večvrednega v manjvredno stanovanje in 
je že plačal lastno udeležbo, je upravičen do povrnitve lastne 
udeležbe v sorazmerju z revalorizirano vrednostjo prejšnjega 
in novopridobljenega stanovanja. 

Kdor se izseli iz stanovanja pred iztekom dobe za vračilo 
lastne udeležbe, je upravičen do povrnitve vplačanih sredstev 
lastne udeležbe v skladu z določenimi merili in kriteriji. 

Lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju niso dolžni prispevati: 

- zakonec ali oseba, ki pridobi stanovanjsko pravico po 
smrti zakonca oziroma osebe, s katero je živela v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posledice kot 
zakonska zveza oziroma po razvezi zakonske zveze ali prene- 
hanju dalj časa trajajoče življenjske skupnosti: 

- otroci, posvojenci, starši in posvojitelji imetnika stano- 
vanjske pravice in njegovega zakonca in tisti, ki jih je imetnik 
stanovanjske pravice dolžan vzdrževati po zakonu, če so z 
imetnikom stanovanjske pravice stanovali do njegove smrti; 

- občan, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, 
namenjenem osebi, ki opravlja službeno dolžnost: 

- nosilec družbene funkcije, ki je pridobil stanovanjsko 
pravico v kraju zunaj stalnega prebivališča, za čas opravljanja 
funkcije v tem kraju: 

- delavec, ki je zaradi potreb organizacije združenega dela 
aii delovne skupnosti, razporejen na delo iz enega kraja v 
drugi kraj; 

~ občan, ki se mora na podlagi pravnomočne odlobče izseliti iz stanovanja zaradi rušenja, elementarnih in drugih 
nesreč ter spremembe namembnosti stanovanja v skladu s 
prostorskimi izvedbenimi akti, prenove stanovanja in v drugih 
podobnih primerih; 

- občan, ki se preseli iz večjega v manjše stanovanje. 
Pogoji in merila ter postopki za določitev višine plačila, 

vplačilo ter vračilo lastne udeležbe se določijo v samouprav- 
nem splošnem aktu stanodajalca v skladu s planskim aktom 
stanovanjske skupnosti in družbenim dogovorom o skupnih 
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje družbeno ekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR 
Sloveniji. 

Izjemoma se lahko odloži plačilo lastne udeležbe tudi na 
čas po vselitvi v stanovanje v skladu z merili določenimi v 
samoupravnem splošnem aktu stanodajalca. 

Za lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice na 
stanovanju v družbeni lastnini se štejejo lastna sredstva in 
namensko posojilo na vezana ali privarčevana sredstva obča- 
nov v banki.« 

3. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 

meznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši mora plačati soraz- 

meren del stroškov vzdrževanja, upravljanja in prenove, ki se 
nanašajo na skupne dele in naprave stanovanjske hiše ter 
sorazmeren del skupnih funkcionalnih stroškov. 

Osnova za določanje sorazmernega dela stroškov iz prejš- 
njega odstavka, razen stroškov upravljanja, je v odstotku 
izraženo razmerje med revalorizirano vrednostjo stanovanja 
oziroma poslovnega prostora in revalorizirano vrednostjo sta- 
novanjske hiše. 

Stroški upravljanja skupnih delov in naprav stanovanjske 
hiše znašajo 46,6% vseh stroškov upravljanja stanovanjske 
hiše, ki jih določi skupnost stanovalcev v skladu s planskim 
aktom stanovanjske skupnosti. 

Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 
meznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe, 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši plačuje sorazemren 
del stroškov vzdrževanja, in upravljanja skupnih delov in 
naprav ter skupne funkcionalne stroške v obliki mesečnih 
akontacij, do 15. v mesecu v naprej. 

če lastnik stanovanja ali poslovnega prostora kot posamez- 
nega dela stanovanjske hiše tega ne uporablja sam, plačuje 
imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega protora skupnosti stanovalcev sorazmerni 
del stroškov iz prvega odstavka tega člena.« 

4. člen 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino akontacije serazmernega dela stroškov vzdrževanja 

in upravljanja skupnih delov in naprav stanovanjske hiše in 
skupnih funkcionalnih stroškov določi na predlog skupnosti 
stanovalcev stanovanjska skupnost z odločbo na podlagi 
določb tega zakona, planskega akta stanovanjske skupnosti, 
sprejetega programa in finančnega načrta gospodarjenja s 
stanovanjsko hišo. 

Odločba o določitvi višine akontacije sorazmernega dela 
stroškov iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov. 

Predlog za uvedbo postopka izvršbe vloži skupnost stasno- 
valcev oziroma delovna skupnost stanovanjske skupnosti ali 
organizacija združenega dela, če jo za to pooblasti skupnost 
stanovalcev. 

Z odločbo o akontaciji iz prvega odstavka tega člena opravi 
stanovanjska skupnost tudi obračun in poračun vplačanih 
akontacij in stroškov vzdrževanja in upravljanja skupnih delov 
in naprav stanovanjske hiše ter skupnih funkcionalnih stro- 
škov za preteklo leto. Razlika pri obračunu se upošteva pri 
določitvi akontacije za naslednje leto.« 

5. člen 
Za 44. členom se doda novi 44. a člen, ki se glasi: 
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 

meznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši lahko vloži zahtevo za 
presojo določene višine akontacije sorazmernega dela stro- 
škov vzdrževanja in upravljanja skupnih delov in naprav sta- 
novanjske hiše in skupnih funkcionalnih stroškov v roku 15 
dni po prejemu odločbe pri pristojnem organu stanovanjske 
skupnosti. 

Zahteva za presojo ne zadrži izvršitve odločbe o določitvi 
akontacije sorazmernega dela stroškov vzdrževanja in uprav-' 
Ijanja skupnih delov in naprav stanovanjske hiše in skupnih 
funkcionalnih stroškov. 

Če lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot 
posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši ni zadovoljen z 
odločitvijo o presoji določene višine akontacije sorazmernega 
dela stroškov vzdrževanja in upravljanja skupnih delov in 
naprav stanovanjske hiše in skupnih funkcionalnih stroškov, 
ima zavezanec najkasneje v 30 dneh od odločitve pristojnega 
organa stanovanjske skupnosti pravico vložiti predlog za 
določitev akontacije pri pristojnem rednem sodišču; enako 
pravico ima zavezanec tudi, če ta organ ne odloči v 30 dneh 
po prejemu njegove zahteve. 

Sodišče odloča o tem v nepravdnem postopku. 
Vložitev predloga ne zadrži izvršitve odločbe o določitvi 

akontacije sorazmernega dela stroškov vzdrževanja in uprav-' 
Ijanja s skupnimi deli in napravami stanovanjske hiše in skup-j 
nih funkcionalnih stroškov.« % 
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6. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sorazmerni del stroškov za prenovo skupnih delov in 
naprav stanovanjske hiše se določi s pogodbo, ki jo lastnik 
stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posameznega 
dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe poslov- 
nega prostora v stanovanjski hiši sklene s skupnostjo stano- 
valcev v skladu s sprejetim programom prenove. 

Če se lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot 
posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši in skupnost 
stanovalcev ne moreta sporazumeti o višini sorazmernega 
dela stroškov prenove skupnih delov in naprav stanovanjske 
hiše, lahko vsaka prizadeta stranka zahteva, .da določi te 
stroške pristojno redno sodišče v nepravdnem postopku. 

Dokler ni pravnomočno končan postopek pred rednim 
sodiščem je dolžan lastnik stanovanja oziroma poslovnega 
prostora kot posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik 
pravice uporabe poslovnega prostra v stanovanjski hiši plače- 
vati akontacijo sorazmernega dela stroškov v višini, ki jo 
določi redno sodišče z začasno odredbo ob prejemu zahtevka 
za določitev stroškov.« 

7. člen 
63. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino stanarine za posamezno stanovanje določi stano- 

vanjska skupnost z odločbo na podlagi določb.tega zakona, 
planskega akta stanovanjske skupnosti in odločbe o dodelitvi 
stanovanja. Tako se določi tudi stanarina za stanovanja v lasti 
občanov in civilno pravnih oseb, če so ta oddana na podlagi 
odločbe o ddaji stanovanja. 

Odločba o določitvi stanarine je izvršilni naslov. 
Predlog za izvedbo postopka izvršbe vloži skupnost stano- 

-- valcev oziroma delovna skupnost stanovanjske skupnosti ali 
organizacija združenega dela, če jo za to pooblasti skupnost 
stanovalcev. 

Če planski akt stanovanjske skupnosti iz prvega odstavka ni 
sprejet, sprejme občinska skupščina odlok o začasni ureditvi 
oblikovanja in plačevanja stanarin. 

Stanarina se plačuje skupnosti stanovalcev. Skupnost sta- 
novalcev lahko pooblasti delovno skupnost stanovanjske 
skupnosti ali organizacijo združenega dela, da v njenem 
imenu in na njen račun opravlja naloge v zvezi s pobiranjem in 
izterjavo stanarin. 

Stanarina se plačuje mesečno do 15. v mesecu vnaprej.« 

8. člen 
64. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži v roku 15 dni po 

prejemu odločbe o določitvi višine stanarine zahtevo za pre- 
sojo določene stanarine pri pristojnem organu stanovanjske 
skupnosti. 

Zahteva za presojo ne zadrži izvršitve odločbe o določitvi 
stanarine. 

Če imetnik stanovanjske pravice ni zadovoljen z odločitvijo 
o presoji določene stanarine, ima najkasneje v 30 dneh od 
odločitve pristojnega organa stanovanjske skupnosti pravico 
vložiti predlog za določitev stanarine pri pristojnem rednem 
sodišču; enako pravico ima imetnik stanovanjske pravice 
tudi, če ta organ ne odloči v 30 dneh po prejemu njegove 
zahteve. 

Sodišče odloča o tem v nepravdnem postopku. 

Vložitev predloga ne zadrži izvršitve odločbe o določitvi 
stanarine.« 

9. člen 
Prvi odstavek 65. člena se črta. 

10. člen 
Za drugo alineo 76. člena se doda nova tretja alinea, ki se 

glasi: 
»- tekoče odvaja sredstva za vzajemno gospodarjenje s 

stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v 
skladu s planskim aktom stanovanjske skupnosti.« 

Sedanje tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo četrta, 
peta, šesta in sedma alinea. 

Za sedanjo šesto alineo se dodata dve novi alinei, ki se 
glasita: 

- tekoče obvešča stanovanjsko skupnost o vseh spremem- 
bah v posameznih stanovanjih ali stanovanjski hiši, ki vplivajo 
na določitev oziroma višino stanarine; 

- najmanj dvakrat letno (polletno in ob koncu leta) dostavi 
stanovanjski skupnosti pregled stanarin, najemnin in stroškov 
in sicer po posameznih elementih stanarine, najemnine in 
stroškov.« 

Sedanje sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in 
trinajsta alinea postanejo deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, 
štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea. 

11. člen 
Naslov IV. poglavja: »Ugotavljanje vrednosti stanovanj in 

stanovanjskih hiš, določanje revalorizacije in amortizacije«, 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš.« 

12. člen 
Črtajo se 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101. in 102. člen. 

13. člen 
V 132. členu se letnica »1985« nadomesti z letnico »1990«. 

14. člen 
Za prvim odstavkom 136. člena se doda novi drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe 37. člena tega zakona se lahko 

sredstva solidarnosti na podlagi planskega akta stanovanjske 
skupnosti uporabljajo od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 tudi za 
reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organizacij za izo- 
braževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju.« 

15. člen 
143. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva anuitet odpravljenega republiškega stanovanj- 

skega sklada se uporabljajo za financiranje raziskav in študij 
na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v 
skladu s programom, ki ga sprejmeta Skupščini Zveze stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije in Zveze komunalnih skupnosti 
Slovenije in za stroške poslovanja s temi sredstvi.« 

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

SRS. 

IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah vseh zborov dne 30. 
januarja 1985 sprejela predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s 
tezami in naročila predlagatelju, naj pripravi osnutek zakona 
ter ga predloži Skupščini SR Slovenije v obravnavo. Pri tem 
naj predlagatelj osnutka zakona upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije, 
pripombe delegatov, skupin delegatov ter pripombe in mne- 

nja iz razprave delegatov na sejah zborov. 
Obravnavani predlog za izdajo zakona je v tezah vseboval 

spremembe in dopolnitve, s katerimi je predlagatelj želel rešiti 
težave: pri izvajanju družbenousmerjene stanovanjske grad- 
nje, v zvezi s plačilom lastne udeležbe, predvsem pri zame- 
njavi stanovanj in njenem obročnem odplačevanju, ob določi- 
tvi prispevkov etažnih lastnikov v zvezi z vzdrževanjem, uprav- 
ljanjem in prenovo skupnih delov in naprav stanovanjske hiše 
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ter skupnih funkcionalnih stroškov, pri izterjavi prispevkov 
etažnih lastnikov in stanarin od imetnikov stanovanjske pra- 
vice ter pri medsebojnih odnosih med skupnostjo stanoval- 
cev, njenim hišnim svetom in stanovanjsko skupnostjo. Črtati 
pa je treba člene v zvezi z revalorizacijo in amortizacijo, ker ti 
področji urejata zvezna zakona o amortizaciji in revalorizaciji 
družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 70/84). 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona je v pristojnih telesih 
skupščine, predvsem pa na sejah zborov Skupščine SR Slove- 
nije, bila dana vrsta pripomb tudi na tiste določbe zakona, za 
katere predlagatelj ni predvideval, da bi se ob spremembi in 
dopolnitvi zakona spreminjale oziroma dopolnjevale. Dopol- 
nilne predloge za spremembo zakona je imela tudi Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki je predlog za izdajo 
zakona obravnavala 27. 12. 1984. 

Ob pripravi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu je predlagatelj upošte- 
val večino pripomb, predlogov in mnenj iz razprave. Pri tem je 
upošteval sprejeta stališča Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, da spremembe in dopolnitve zakona 
morajo izhajati iz že sprejetih temeljnih izhodišč ureditve 
stanovanjskega gospodarstva. V primerih, ko bi posamezne 
rešitve bistveno odstopale od teh izhodišč, pa morajo le-te biti 
ustrezno argumentirane in verificirane v družbenopolitičnih 
organizacijah. 

1. 
Zbor združenega dela Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

Skupščine SR Slovenije ter Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva so ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu v zvezi s spremembami in dopolnitvami 11. člena zakona 
v svojih sklepih sprejeli usmeritev, da se naj omogoči hitrejše 
uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu. Uveljavijo naj se vse možne oblike stanovanj- 
ske graditve v skladu s temeljnimi načeli, ki so bila oprede- 
ljena v, stališčih, sklepih in priporočilih za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji iz leta 1979 in v zakonu o 
stanovanjskem gospodarstvu. 

V teh dokumentih je bila opredeljena družbeno usmerjena 
stanovanjska gradnja kot gradnja stanovanj, pri katerih ima 
družba kot celota oziroma posamezna družbenopolitična 
skupnost osrednji interes, ki se uresničuje z družbenim dogo- 
varjanjem in samoupravnim sporazumevanjem v vseh fazah 
načrtovanja graditve in gospodarjenja. Pri tem je potrebno 
zagotoviti družbeni vpliv na zagotavljanje sredstev za plani- 
rani obseg stanovanjske graditve ter na vrsto in kvaliteto 
stanovanj, na racionalizacijo graditve, oblikovanje cen ter na 
izgradnjo celovitih naselij. Poleg širšega družbenega vpliva 
morajo v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji dobiti 
neposredni vpliv pričakovalci stanovanj ter člani stanovanj- 
skih zadrug. 

Zagotovijo naj se pogoji, da bodo izvajalci stanovanjske 
gradnje že v fazi usklajevanja elementov, planskih aktov vseh 
udeležencev pri graditvi stanovanj prisotni s svojimi ponud- 
bami, predlogi in možnostmi za prevzem gradnje in da bodo 
uporabniki že v fazi planiranja presojali o prednostih in spo- 
sobnostih izvajalcev gradnje stanovanj in z njimi sklepali 
samoupravne sporazume in dogovore za uresničevanje druž- 
beno usmerjene stanovanjske gradnje. 

Med ugotovitvami, sklepi in priporočili, ki so jih sprejeli 
organi Skupščine SR Slovenije 1983 k poročilu o izvajanju 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu so bile dane tudi 
usmeritve, da se v okviru družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje omogoči uveljavitev vseh možnih oblik stanovanjske 
gradnje, upoštevajoč gradnjo za trg oziroma proizvodnjo sta- 
novanj. 

Usmeritve za uveljavitev vseh možnih oblik stanovanjske 
gradnje v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
so bile sprejete tudi v družbenem dogovoru o določitvi skup- 
nih elementov stanovanjske in komunalne politike (Uradni list 
SFRJ, št. 2/85) in v zvezni in republiški resoluciji o politiki 
uresničevanja družbenega plana za obdobje 1981 do 1985 v 
letu 1985. 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) je na 
podlagi sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 
nadaljnje uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu vgradil v 54. člen možnost, da 

izvajalske organizacije združenega dela, ki so registrirane za 
gradnjo objektov, proizvajajo stanovanjske in spremljajoče 
objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje v 
skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti in planom družbenopolitične skupnosti. V 
tem členu je določeno, da izvajalska organizacija za proiz- 
vodnjo stanovanj pridobi gradbeno dovoljenje. V 61. členu 
zakona o graditvi objektov pa je določeno, da strokovno 
nadzorstvo nad proizvodnjo stanovanjskih in spremljajočih 
objektov v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
mora zagotoviti stanovanjska skupnost. 

Ob upoštevanju določb 54. in 61. člena zakona o graditvi 
objektov ter določb zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 18/84), ki se nanašajo na kompleksno stanovanjsko 
in drugo graditev, je v osnutku zakona proizvodnja stanovanj 
opredeljena kot ena izmed možnih oblik uresničevanja druž- 
beno usmerjene stanovanjske gradnje. Osnutek zakona tako 
v 11, členu določa, da pri izvajanju družbeno usmerjene 
stanovanjske gradnje kot investitorji lahko nastopajo stano- 
vanjska skupnost, organizacija združenega dela, stanovanj- 
ska zadruga in poslovna skupnost ter tudi izvajalska grad- 
bena organizacija združenega dela. Pri tem določbe spreme- 
njenega 11. člena ne posegajo v možne načine opravljanja 
investitorskih del in nalog, ne v načine oddajanja del, dogo- 
varjanje in sporazumevanje med udeleženci pri stanovanjski 
graditvi, omogočajo pa, da se v vseh oblikah v največji možni 
meri omogoči vpliv pričakovalcev stanovanj in vseh drugih 
zainteresiranih, da skupaj izberejo najboljše poti za raci- 
onalno stanovanjsko gradnjo, za družbeno sprejemljiv način 
oblikovanja cen v skladu s sistemom določenim v novi 
sistemski zakonodaji s področja družbene kontrole cen. 

Tako oblikovana določba 1. člena osnutka zakona v pove- 
zavi z zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki 
urejajo financiranje, investiranje, opravljanje investitorskih 
del in nalog pri graditvi objektov, omogoča, da v okviru 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje lahko nastopajo 
kot investitorji samoupravna stanovanjska skupnost, organi- 
zacija združenega dela, stanovanjska zadruga, poslovna 
skupnost in izvajalska organizacija združenega dela. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja zajema vso pla- 
nirano stanovanjsko gradnjo v strnjenih naseljih ne glede na 
velikost in število objektov v obstoječih ali novih naseljih, 
izven nje pa ostaja stanovanjska gradnja, ki se ureja s pro- 
storskimi ureditvenimi pogoji. 

2. 
Osnutek besedila sprememb in dopolnitev 33. člena 

zakona o stanovanjskem gospodarstvu ohranja temeljno 
načelo, da je vsakdo, ki rešuje svoje stanovanjsko vprašanje 
ali izboljšuje stanovanjske razmere, dolžan prispevati lastna 
sredstva glede na vrednost stanovanja in v skladu s svojim 
socialnim in zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi mož- 
nostmi. 

O pobudi predlagatelja ob predlogu za izdajo zakona, da 
se v primerih preselitve oziroma zamenjave stanovanj plača 
lastna udeležba le od razlike v revalorizirani vrednosti prejš- 
njega in novopridobljenga stanovanja so bila v zborih Skup- 
ščine SR Slovenije mnenja deljena. Predlagatelju je bilo 
naloženo, da ponovno prouči vprašanje lastne udeležbe in 
ob pripravi osnutka zakona argumentirano razloži vse možne 
vidike racionalnejše uporabe stanovanj in v tej zvezi tudi 
lastno udeležbo. 

Na pobudi Republiškega komiteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
poslala anketo večjim organizacijam združenega dela, da bi 
na podlagi odgovorov ugotovili, kako se uveljavlja lastna 
udeležba pri dodeljevanju družbenih stanovanj in pri preseli- 
tvah. Iz rezultatov je razvidno, da organizacije združnega 
dela v večini primerov obračunavajo lastno udeležbo skladno 
z določili zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Pri tem pa je večina organizacij združenega dela določila 
obveznost plačila lastne udeležbe po vselitvi v stanovanje in 
sicer z obročnim odplačevanjem. Iz podatkov anketiranih 
organizacij združenega dela je razvidno, da se pri reševanju 
stanovanjskih vprašanj zamenjava stanovanj močno uveljav- 
lja. Od rešenih stanovanjskih vprašanj v okviru družbenih 
stanovanj v letu 1984 je odpadlo 53% na zamenjave in 47% 
na prve dodelitve stanovanjske pravice. 

Prispevek lastne udeležbe pri zamenjavi stanovanj stano- 
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dajalci praviloma obračunavajo od razlike v revalorizirani 
vrednosti prejšnjega in novopridobljenega stanovanja. 

Predlagatelj meni, da bi sprememba tretjega odstavka 33. 
člena in predvidena oprostitev plačila lastne udeležbe ob 
preselitvi iz večjega v manjše stanovanje omogočila v večih 
primerih zamenjave stanovanj in s tem racionalno izrabo 
stanovanj. 

Pri oprostitvah plačila lastne udelžbe ob pridobitvi stano- 
vanjske pravice naj bi se s predlaganimi spremembami ize- 
načila z zakonom oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska 
skupnost z imetnikom stanovanjske pravice ima po zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posle- 
dice kot zakonska zveza. 

V osnutku zakona je sprejeta pobuda, da se po smrti imet- 
nika stanovanjske pravice oprostijo plačila lastne udeležbe 
tudi ožji družinski člani, ki so z njim stanovali do smrti. 

Plačila lastne udelžbe naj bi bil oproščen delavec, ki je 
zaradi potreb svoje organizacije združenega dela aH delovne 
skupnosti razporejen na delo iz enega kraja v drug kraj in 
občan, ki se mora na podlagi pravnomočne odločbe izseliti 
iz stanovanja, na katerem ima stanovanjsko ali lastninsko 
pravico, zaradi rušenja, zaradi elementarnih in drugih 
nesreč, spremembe namemebnosti stanovanja v skladu s 
prostorsko izvedbenimi akti, prenove stanovanj in drugih 
podobnih primerih. 

V osnutku zakona je predvideno, da je imetnik stanovanj- 
ske pravice oproščen plačila lastne udeležbe ob preselitvi iz 
večjega v manjše stanovanje ne glede na vrednost stano- 
vanja. 

Za nepredvidene izjemne primere, ko delavec ali občan iz 
objektivnih razlogov ne bi mogel takoj ali pred vselitvijo 
poravnati lastne udelžebe, naj bi bila dana možnost, da se v 
skladu z merili določenimi v samoupravnih splošnih aktih 
stanodajalca, plačilo lastne udeležbe lahko odloži. V družbe- 
nem dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in uskla- 
jevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva bodo opredeljeni 
upravičenci do odloga oziroma obročnega plačevanja lastne 
udeležbe in merila ter kriteriji, po katerih je možen odlog. 

3. 
Z namenom, da se učinkoviteje in sprotno zagotavljajo 

sredstva za gospodarjenje s stanovanjsko hišo in plačevanje 
skupnih funkcionalnih stroškov so v osnutku zakona predvi- 
dene spremembe in dopolnitve 43., 44. in 45. člena, ki urejajo 
obveznosti lastnika stanovanja oziroma poslovnega prostora 
kot posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnika pravice 
uporabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši (etažni last- 
nik) in spremembe 63. in 65. člena, ki urejata obveznosti 
imetnika stanovanjske pravice glede stanarine. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona je bilo predlagate- 
Jju naročeno, da se v zakon vgradi tak način izterjave, ki bo 
učinkovit, racionalen in bo hkrati zagotavljal pravno varnost 
etažnim lastnikom in imetnikom stanovanjske pravice. Zakon 
naj smiselno zagotavlja enak pravni položaj za vse kategorije 
stanovalcev tako za imetnike stanovanjske pravice, kot za 
etažne lastnike. Zagotovljen naj bo enak pravni režim za 
izterjavo stroškov vzdrževanja in upravljanja, stroškov pre- 
nove in funkcionalnih stroškov ter stanarine. 

Pri določanju višine sorazmernih stroškov in stanarine naj 
se upoštevajo kriteriji, ki jih je treba objektivno opredeliti v 
zakonu tako, da se na njihovi podlagi lahko neposredno 
ugotovi višina obveznosti. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upošteval sta- 
lišča in predloge iz razprave. V prvem odstavku 43. člena so 
navedeni vsi elementi stanarine, ki jih plačuje etažni lastnik 
in so: stroški vzdrževanja, upravljanja in prenove, ki se nana- 
šajo na skupne dele in naprave stanovanjske hiše ter funkci- 
onalni stroški. Amortizacija pri teh stroških ni zajeta, ker jo 
etažni lastnik ne plačuje. 

Drugi odstavek določa, kaj je osnova za določanje soraz- 
mernega dela stroškov. Pri tem so izločeni stroški upravlja- 
nja, ker se ti določajo v absolutnem znesku za stanovanjsko 
enoto in ne v sorazmernem znesku kot ostali stroški. Višino 
stroškov upravljanja določi skupnost stanovalcev v skladu s 
planskimi akti stanovanjske skupnosti. 

Od skupnih stroškov upravljanja znašajo stroški upravlja- 
nja skupnih delov in naprav stanovanjske hiše 46,6%. Nave- 
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deno razmerje je ugotovljeno na podlagi povprečnih norma- 
tivov stroškov upravljanja za 5.000 stanovanjskih enot. Nor- 
mativi so objavljeni v priročniku za gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini. Etažni lastnik plača 
46,6% stroškov upravljanja v primerjavi s stroški upravljanja, 
ki jih plača v stanarini imetnik stanovanjske pravice. S tem 
so podani enaki kriteriji pri določanju stroškov upravljanja 
kot sta zahtevali Zakonodajno pravna komisija in Komisija za 
pravosodje Skupščine SR Slovenije. 

Sredstva za vzdrževanje in upravljanje skupnih delov in 
naprav stanovanjske hiše ter za kritje skupnih funkcionalnih 
stroškov se tekoče mesečno zagotavljajo, ker se tekoče 
pojavljajo tudi stroški. Stroški prenove pa se zagotavljajo s 
pogodbo na podlagi sprejetega programa prenove praviloma 
v daljših časovnih obdobjih. Ob obravnavi programa prenove 
se zbor stanovalcev dogovori tudi o načinu financiranja in 
zagotavljanja sredstev za predvideni obseg dela. 

V četrtem odstavku 43. člena je določen tudi rok, do kate- 
rega mora etažni lastnik izpolniti svoje mesečne obveznosti. 

V celoti se spremeni tudi določba 44. člena po kateri naj bi 
se stroški vzdrževanja in upravljanja skupnih delov in naprav 
stanovanjske hiše in skupni funkcionalni stroški, ki so se do 
sedaj določali s pogodbo, v bodoče določali z odločbo. 
Odločbo izda stanovanjska skupnost na predlog skupnosti 
stanovalcev na podlagi določb zakona in planskih aktov sta- 
novanjske skupnosti. Odločba je izvršilni naslov. Predlog za 
uvedbo postopka izvršbe vloži skupnost stanovalcev oziroma 
delovna skupnost stanovanjske skupnosti ali organizacije 
združenega dela, če jo za to pooblasti skupnost stanovalcev. 

V zadnjem odstavku 44. člena je določen tudi način obra- 
čuna in poračuna vplačanih akontacij in določitve akontacije 
za naslednje leto. 

V razpravi ob predlogu za izdajo zakona so bili izraženi 
pomisleki ali ne bo predviden način povzročil nove obreme- 
nitve in povečanje administracije ter stroškov poslovanja. Ob 
upoštevanju, da so morale do sedaj biti sklenjene z etažnimi[ 
lastniki pogodbe o plačevanju prispevkov in letno izdelani 
obračuni in poračuni, v primerih neplačila pa vlagane tožbe s 
predhodnimi (praviloma neuspešnimi) opomini za plačilo 
neplačanih obveznosti, je sedaj predviden način bistveno 
poenostavljen in zahteva veliko manj administrativnega dela. 

Glede na predviden nov način urejanja medsebojnih odno- 
sov med etažnim lastnikom in skupnostjo stanovalcev je 
posebej predvidena tudi njihova pravna varnost. Te pravice 
so urejene v 44. a členu. Pomembno pri urejanju sporov s 
skupnostjo stanovalcev je to, da zahteva za presojo določene 
višine akontacije pri pristojnem organu stanovanjske skup- 
nosti in vložitev predloga za določitev višine akontacije pri 
pristojnem rednem sodišču ne zadržita izvršitve odločbe. S 
tem se želi preprečiti posameznikom, da sprožijo spor z 
namenom, da preložijo obveznost za kasnejši čas. 

Prenova skupnih delov in naprav stanovanjske hiše je bila 
do sedaj urejena v 43., 44. in 45. členu skupaj z drugimi 
obveznostmi etažnih lastnikov." V osnutku sprememb in 
dopolnitev zakona je predvideno, da bo prenova celovito 
urejena v 45. členu zakona. 

4. 
Na podoben način, kot je v osnutku zakona urejeno dolo- 

čanje in plačevanje prispevkov etažnih lastnikov, je v spre- 
membah 63., 64. in 65. člena urejeno določanje in plačevanje 
stanarine. 

V 63. členu je določeno, da se stanarina določi z odločbo, 
ki ima izvršilni naslov. Glede na nejasnosti v 3. odstavku 63. 
člena je predlagatelj dopolnil besedilo, iz katerega je raz- 
vidno, da skupnost stanovalcev lahko pooblasti delovno 
skupnost stanovanjske skupnosti ali organizacijo združe- 
nega dela, da v njenem imenu in na njen račun opravlja 
zbiranje stanarin. 

1/ 64. členu se na novo ureja tudi pravno varstvo imetnika 
stanovanjske pravice glede na novo ureditev določanja sta- 
narine oziroma novo ureditev pravic in obveznosti v zvezi z 
uporabo stanovanja. 

Glede določanja prispevkov etažnih lastnikov in stanarine 
je dana pristojnost pri reševanju teh sporov rednim sodiš- 
čem, ki o tem odločajo v nepravdnem postopku. Predlagatelj 
meni, da v teh sporih in sporih v zvezi z izterjavo, ne gre za 
reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samou- 
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pravnih odnosov ampak za reševanje sporov v zvezi s plače- 
vanjem denarnih obveznosti. 

5. 
V osnutku zakona je predvidena tudi dopolnitev 76 člena 

zakona. Ta člen je dopolnjen s tremi novimi alineami, da 
hišni svet tekoče odvaja sredstva za vzajemno gospodarjenje 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v 
skladu s planskimi akti stanovanjske skupnosti, da tekoče 
obvešča stanovanjsko skupnost o vseh spremembah v posa- 
meznih stanovanjih ali stanovanjski hiši, ki vplivajo na dolo- 
čitev ali spremembo stanarine in da najmanj dvakrat letno 
pošlje stanovanjski skupnosti pregled stanarin, najemnin in 
stroškov in sicer po posameznih elementih stanarin, najem- 
nin in stroškov. Navedene naloge so določene v samem 
zakonu, niso pa posebej opredeljene v 76. členu, kjer so 
naštete naloge hišnega sveta. Finančne podatke, ki naj bi jih 
hišni svet sporočal stanovanjski skupnosti, mora hišni svet 
pripraviti za poročilo zboru stanovalcev, zato se hišnemu 
svetu s spremembami zakona ne nalagajo nove naloge, 
zagotavlja pa se pregled gospodarjenja s sredstvi in s stano- 
vanjskim skladom občine. Podatki o fizičnih kazalcih ozi- 
roma o izvedbi preureditve v stanovanjih ali na skupnih delih 
in napravah stanovanjske hiše, morajo biti evidentirani v knji- 
govodstvu osnovnih sredstev. Urejene morajo biti medse- 
bojne pravice in obveznosti, ki iz takih vlaganj nastajajo, pri 
tem pa je stanovanjska skupnost oziroma njena delovna 
skupnost ali organizacija združenega dela, ki jo pooblasti 
stanovanjska skupnost na podlagi 63. člena,zakona, dolžna 
na novo ugotoviti stanarino v primerih, ko se s spremembo v 
stanovanju poveča vrednost stanovanja ali izboljša standard 
bivanja. 

6. 
V letu 1984 je bil sprejet nov zakon o revalorizaciji družbe- 

nih sredstev, ki določa način opravljanja revalorizacije stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini ter način izkazo- 
vanja rezultatov revalorizacije. Z uveljavitvijo navedenega 
zakona je nastala kolizija med zakonom o stanovanjskem 
gospodarstvu in zakonom o revalorizaciji družbenih sred- 
stev. Za odpravo kolizije je potrebno spremeniti naslov IV. 
poglavja zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ter črtati 
95., 96., 97., 98., 99., 100,, 101. in 102. člen. 

Revalorizacija stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini se po 11. členu zakona o revalorizaciji opravi vsako 
leto glede na stanje nabavnih in odpisanih (amortiziranih) 
vrednosti teh sredstev na dan 31. 12. leta, za katerega se 
opravlja revalorizacija. 

Nabavna vrednost, ki je osnova za amortizacijo in revalori- 
zacijo stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, je 
opredeljena v 16. členu zakona o amortizaciji družbenih 
sredstev; v vrednost pa so všteti izdatki za nakup, graditev, 
ali dograditev in izdatki za pridobitev projektne in druge 
dokumentacije, na podlagi katere so bili opravljeni nakup, 
graditev ali dograditev in izdatki za ureditev funkcionalnega 
zemljišča. V vrednost, ki je osnova za revalorizacijo zgrajenih 
objektov, so všteti tudi izdatki za priključke na energetsko, 
toplotno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. I/ nabavno 
vrednost se ne vštevajo izdatki za pridobitev zemljišča, 
namenjenega za dostop h gradbenim objektom ali za druge 
potrebe pri njihovi uporabi. 

Osnova za revalorizacijo nabavne vrednosti je stanje te 
vrednosti na dan 31. 12. pri zmanjšanju za spremembe te 
vrednosti, ki so nastale med letom, na koncu katerega se 
opravlja revalorizacija. Zakon o revalorizaciji predpisuje tudi 
osnovo in način revalorizacije odpisane (amortizirane) vred- 
nosti sredstev. Gradbeni objetki se revalorizirajo po koefici- 
entih, določenih po indeksih cen, ki jih Zvezni zavod za 
statistiko ugotovi in objavi za čas od 1. oktobra predhodnega 
leta do 30. 9. preteklega leta. 

Po opravljeni revalorizaciji se revalorizirana vrednost 
objektov primerja s tekočimi tržnimi cenami enakih oziroma 
podobnih objektov. Če se ugotovljena revalorizirana 
nabavna vrednost objekta več kot za 10% razlikuje od tržne 
cene, mora uporabnik družbenih sredstev za ugotovljeno 
razliko povečati oziroma zmanjšati nabavno vrednost, lahko 
pa poveča oziroma zmanjša rezultat revalorizacije nabavne 
vrednosti objektov, če je razlika med revalorizirano nabavno 

vrednostjo in tekočimi tržnimi cenami enaka ali manjša od 
10%. 

7. 
Pri spremembah določil zakona o stanovanjskem gospo- 

darstvu, ki se nanašajo na obračunavanje amortizacije stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini je predlagatelj 
izhajal predvsem iz ocene gibanja stanarin v preteklih letih, 
ki ni sledilo sprejetim opredelitvam prehoda na ekonomske 
stanarine, ter je povzročilo, da v okviru stanarine ni bilo 
možno zagotavljati predpisane stopnje amortizacije. 

V predlogu za izdajo zakona je bilo predlagano, da se 
spremeni besedilo 137. člena zakona in se obračun 
»celotne« amortizacije (1% od revalorizirane vrednosti stano- 
vanjskega sklada) vrši od leta 1987 dalje. 

Istočasno s spremembami zakona je potekala razprava o 
novem zakonu o amortizaciji družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ, št. 70/84). Določila tega zakona so posegla tudi v 
način obračunavanja amortizacije stanovanjskih hiš v druž- 
beni lastnini zato je bilo, kot so opozorili Odbor za stano- 
vanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela, Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 
Zbora občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
nije, potrebno pri pripravi osnutka zakona določila zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu uskladiti tudi z novim zveznim 
zakonom o amortizaciji. 

Predlagatelj meni, da je potrebno črtati 99. in 137. člen 
zakona, kajti način obračunavanja amortizacije ter njeno 
uporabo določajo 38. in 43 člen zakona o amortizaciji druž- 
benih sredstev, amortizacijske stopnje pa Nomenklatura 
sredstev za amortizacijo (zap. št. skupine 20), ki je sestavni 
del tega zakona. 

V prehodnih določbah (46. člen) zveznega zakona o amor- 
tizaciji je določen postopen prehod na predpisane amortiza- 
cijske stopnje, ki jih bo po zveznem zakonu potrebno obra- 
čunavati od leta 1987 dalje, oziroma po sprejetih spremem- 
bah omenjenega zakona po letu 1988. Glede na to, da amor- 
tizacijo v celoti določa zvezni zakon, je v zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu potrebno črtati tudi 100. člen, ki dQloča 
način amortizacije bivalnih prostorov v domovih upoko- 
jencev. 

8. 
V prehodnih in končnih določbah zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu (132. člen) je bilo določeno, da poteka zago- 
tavljanje sredstev za gradnjo domov za upokojence, pred- 
vsem pa za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in 
invalidov po tedanjih predpisih, vendar le do leta 1985. V 
razpravah o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu je bil 
podan predlog, da se dosedanja ureditev zagotavljanja sred- 
stev za te namene podaljša do leta 1990. Predlog temelji na 
praksi v preteklem obdobju, ki je pokazala, da je dopolnilno 
zagotavljanje sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj 
upokojencev in invalidov ter za gradnjo domov ustrezno, 
zagotavlja pa tudi rešitev še nerešenih vprašanj v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. 

Predlagatelj meni, da je pobuda upravičena in predlaga, da 
se sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj in za grad- 
njo domov za upokojence in invalide zagotavljajo po doseda- 
njih predpisih do leta 1990. 

9. 
V 136. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu je 

določeno, da se ne glede na določbe 37. člena zakona, sred- 
stva solidarnosti lahko uporabljajo na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti do 
31. 12. 1985 tudi za reševanje stanovanjskih vprašanj učen- 
cev in študentov. 

V razpravah o predlogu za izdajo zakona je bil podan 
predlog (Izobraževalna skupnost Slovenije), da se na enak 
način kot se do leta 1985 zagotavljajo sredstva za reševanje 
stanovanjskih vprašanj učencev in študentov, pd 1. 1. 1986 
do 31. 12. 1990 zagotavljajo sredstva za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj gojencev organizacij za izobraževanje in uspo- 
sabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. 

Predstavniki Izobraževalne skupnosti Slovenije ocenjujejo, 
da je glede na izredno kritične razmere potrebno sanirati, 
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adaptirati ali dograditi okoli 50.000 m2 površin za 2.500 
gojencev v 24 zavodih. 

Predlog, da se v naslednjem srednjeročnem obdobju zago- 
tavljajo sredstva za reševanje problemov bivanja gojencev 
zavodov za usposabljanje in izobraževanje otrok in mladost- 
nikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju so podprli 
Skupščina SR Slovenije, Skupščina skupnosti socialnega 
varstva in Zveza socialistične mladine Slovenije. 

Predlagatelj meni, da je pobuda upravičena in predlaga, da 
se del sredstev solidarnosti uporablja od 1. 1. 1986 do 31. 12. 
1990 za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organiza- 
cij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

10. 
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s tezami 
sta matična odbora Zbora združenega dela in Zbora občin 
podprla pobudo, da se sredstva anuitet odpravljenega repu- 
bliškega stanovanjskega sklada tudi po letu 1985 uporabljajo 
za raziskovalno dejavnost. Zveza stanovanjskih skupnosti 
Slovenije je predlagala, da se ta člen dopolni tako, da se iz 
sredstev anuitet odpravljenega republiškega stanovanjskega 
sklada do leta 1987 tudi delno sofinancira delovanje Zveze 
stanovanjske skupnosti Slovenije skladno z delovnim in 
finančnim načrtom. 

Namen uporabe sredstev anuitet odpravljenega republi- 
škega stanovanjskega sklada je opredeljen v 143. členu 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Predlagatelj ugotav- 
lja, da je bilo na področju stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva opravljenih več raziskovalnih nalog, ki so dale 
dobre rezultate. Da bi se zagotovila kontinuiteta raziskoval- 
nega dela, se predlaga, da naj bi se sredstva anuitet odprav- 
ljenega republiškega stanovanjskega sklada še naprej upo- 
rabljala v te namene. 

Predlagatelj meni, da glede na opredeljen značaj porabe . 
omenjenih sredstev v 143. členu zakona ter glede na potrebe 
po raziskovalnem delu na stanovanjskem in komunalnem 
področju, teh sredstev ni mogoče porabljati za druge 
namene, zato pobude Zveze stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije ni mogoče sprejeti. Sredstva za delovanje Zveze morajo 
zagotoviti ustanovitelji Zveze stanovanjskih skupnosti. 

11. 
V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o stanovanjskem gospodarstvu je predlagatelj pred- 
videl možnost vračila lastne udeležbe občanom, ki so jo ob 
pridobitvi stanovanjske pravice plačali, pa je po predlagani 
spremembi ne bi bili dolžni plačati ali pa bi jo bili "dolžni 
plačati v manjšem znesku. 

V razpravi o predlogu za izdajo se je izoblikovalo stališče, 
da je taka rešitev nesprejemljiva. Rešitev so podprli: Odbor 
za stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora združenega dela iri Odbor za urejanje prostora in var- 
stvo okolja Zbora občin, odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin, Občinska konferenca SZDL 
Ljubljana Center, Odbor za družbenoekonomske odnose 
Družbenopolitičnega zbora, Svet za vprašanja delovnih in 
življenjskih razmer delavcev pri Zvezi sindikatov Slovenije in 
Zveza socialistične mladine Slovenije. 

V razpravi so bile podane pripombe tudi na nekatere druge 
člene zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki pa jih pred- 
lagatelj ni mogel upoštevati. 

Železniško gospodarstvo je podalo pobudo za dopolnitev 
24. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu in sicer 
tako, da bi se za stanovanjsko gradnjo namenilo tudi del 
sredstev enostavne reprodukcije, ki se po planinskih doku- 
mentih železniškega gospodarstva namenijo za reševanje 
stanovanjske problematike v zvezi s pridobivanjem deficitar- 
nih kadrov. 

Odbor za stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora združenega dela in Odbor za urejanje prostora 
in varstvo okolja Zbora občin pobude ne podpirata. Odbor za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora pa 
nalaga predlagatelju, da pobudo prouči. 

Predlagatelj pobude železniškega gospodarstva ni sprejel, 
ker je financiranje stanovanjskega gospodrstva urejeno 
sistemsko, odstopanje od veljavnega sistema pa zahteva 
spremembo temeljnih načel o načinu oblikovanja sredstev za 

stanovanjsko gospodarstvo in sicer pri združevanju sredstev 
za gradnjo stanovanj iz dohodka organizacij združenega 
dela. 

Spremembo in dopolnitev 27. člena zakona predlagata 
Svet za vprašanja delovnih in življenjskih razmer pri predsed- 
stvu Zveze sindikatov Slovenije in Ljubljanska banka-Stano- 
vanjsko komunalna banka. Pobudniki sprememb menijo, da 
sredstva vzajemnosti ne morejo biti vezana izključno na pra- 
vico, da ta sredstva koristijo le tiste organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti, ki začasno ne ustvarjajo dovolj 
sredstev čistega dohodka za planiran obseg stanovanjske 
gradnje, določen s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti. Poudarjajo tudi, da finančni 
predpisi ne dopuščajo kreditiranje organizacij združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo brez predhodnih sanacijskih pro- 
gramov in da sedanji tretman vzajemnostnih sredstev ne 
ustreza ustavnemu načelu vzajemnosti v celoti. 

Do vzajemnih sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj 
delavcev so po zakonu v skladu z merili in kriteriji, določe- 
nimi v samoupravnem sporazumu o temeljih planov samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti, upravičeni delavci tistih 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, 
ki začasno ne morejo zagotoviti dovolj čistega dohodka, da 
bi v skladu skupne porabe oblikovali sredstva za dogovorjen 
obseg stanovanjske gradnje v okviru samoupravne stano- 
vanjske skupnosti. 

Glede na probleme, ki se porajajo v praksi pri porabi sred- 
stev vzajemnosti je predlagatelj mnenja, da je treba oprede- 
liti osnove in kriterije za porabo sredstev vzajemnosti v druž- 
benem dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in 
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Slovenije in 
se dogovoriti o skupnih izhodiščih za enotno politiko na tem 
področju. 

Ni dvoma, da so sredstva vzajemnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu ena od oblik začasne družbene pomoči za 
reševanje stanovanjskih vprašanj, zato je treba najti način, 
kako se v praksi in bančni poslovni politiki taka družbena 
pomoč tudi uveljavi (začasni moratorij itd.). 

Skupina delegatov je predlagala, da stroški začasnega 
upravljanja po 77. členu zakona bremenijo stanovalce in ne 
stroške upravljanja stanovanjske hiše. S tem naj bi stimulirali 
učinkovitejše organiziranje in delovanje hišne samouprave. 
Pobuda ni spremeljiva, ker bi v neorganizirani hiši s težavo 
zbirali dodatna sredstva, izterjava preko sodišč pa bi zahte- 
vala le dodatno delo in nove stroške. 

Spremembo nekaterih določil 51. člena zakona sta predla- 
gala Vrhovno sodišče SR Slovenije in Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije. Vrhovno sodišče SR Slovenija ugotavlja, 
da je v prvem odstavku 51. člena določeno, da hišni svet 
sporoči organizaciji združenega dela podatke o dolžnikih in 
dolžnih zneskih. Beseda »sporoči« ni jasna. V praksi se je 
pojavilo vprašanje ali ta člen posega v že obstoječa obligacij- 
ska razmerja. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije pred- 
laga, da se da možnost zahtevati odpoved stanovanjskega 
razmerja v primerih neplačila storitev. Predlagatelj meni, da 
neredno plačevanje stroškov, ki so vezani na stanovanjsko 
enoto ni neposredno-vezano na stanovanjsko razmerje, 
ampak je civilno pravno razmerje med organizacijami zdru- 
ženega dela in imetniki stanovanjske pravice, kot sledi iz 51. 
člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Ureditev teh razmerij naj se zagotovi z učinkovito izterjavo 
dolgov. 

Predlagatelj pripomb ni sprejel. Po zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu hišni svet ni več odgovoren za plačilo 
skupno nastalih stroškov v stanovanjski hiši, temveč jih le 
razdeli in poskuša po normalni poti izterjati. Če mu to ne 
uspe, prenese nadaljnjo izterjavo na organizacijo, ki je nudila 
posamezne storitve. Beseda »sporoči« pomeni, da hišni svet 
predloži upniku seznam dolžnikov in dolžnih zneskov. 

Predlog za odpoved stanovanjskega razmerja s strani 
dobaviteljev komunalnih storitev sicer ima svojo utemeljitev 
za discipliniranost stanovalcev pri plačilu njihovih obvezno- 
sti, vendar obstaja nevarnost, da bi se tako široka pooblastila 
v praksi zlorabljala. 

Predlog, da se v zakonu določijo vse vrste storitev, ki jih je 
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etažni lastnik in nosilec stanovanjske pravice dolžan plačati 
hišnemu svetu, ni sprejemljiv. V zakonu ni mogoče našteti 
vseh komunalnih storitev, o njih določajo občine s svojimi 
odloki in so lahko različni. Taka posebna določila v zakonu 
pa so tudi nepotrebna, saj so v 58. členu zakona opredeljeni 
stroški, ki bremenijo imetnika stanovanjske pravice poleg 
stanarine, poleg tega pa hišni svet razdeli skupne obrato- 
valne stroške na posameznega obveznika v stanovanjski hiši, 
zato so mu poznane obveznosti posameznikov. 

13. 
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna sredstva iz pro- 

računov družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega zakona za 
republiko, občine in druge uporabnike družbenih sredstev 
ter za občane ne bodo nastale nove materialne obveznosti, 
prav tako pa tudi ne nove upravno-administrativne naloge. 
Nasprotno s spremembo in dopolnitvijo zakona je predvi- 
deno učinkovitejše izvajanje zakona in poenostavitev ozi- 
roma racionalizacija postopkov. 

DOLOČBE ZAKONA 
O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, 
KI SE SPREMINJAJO 

11. člen 
Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja je tista, ki je 

opredeljena s planskimi akti družbenopolitične skupnosti. 
Investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je 

lahko stanovanjska skupnost, organizacija združenega dela, 
stanovanjska zadruga in poslovna skupnost, če jo za to poo- 
blasti stanovanjska skupnost. 

Stanovanjska skupnost lahko poveri investitorska dela 
organizaciji združenega dela, ki ne sme biti izvajalec del na 
stanovanjskih objektih, za katera opravlja investitorska dela. 
Izjemoma pa lahko ta dela opravlja tudi delovna skupnost 
stanovanjske skupnosti. 

33. člen 
Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju v 

družbeni lastnini oziroma se preseli v večje ali večvredno 
stanovanje ali pridobi posojilo za nakup stanovanja v etažni 
lastnini ali za graditev stanovanjske hiše, mora prispevati 
lastna sredstva glede na vrednost stanovanja in v skladu s 
svojim socialnim in zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi 
možnostmi. 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pra- 
vice so vračljiva. 

Kdor se preseli v večje ali večvredno stanovanje in je že 
plačal lastno udeležbo, plača lastno udeležbo glede na razliko 
v revalorizirani vrednosti prejšnjega in novopridobljenega sta- 
novanja. 

Kdor se preseli iz večjega v manjše stanovanje je upravičen 
do povrnitve lastne udeležbe v sorazmerju z revalorizirano 
vrednostjo prejšnjega in novopridobljenega stanovanja. 

Kdor se izseli iz stanovanja pred iztekom dobe za vračilo 
lastne udeležbe je upravičen na povrnitev vplačanih sredstev 
lastne udeležbe v skladu z določenimi merili in kriteriji. 

Lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju ni dolžan prispevati: 

- zakonec, ki pridobi stanovanjsko pravico zaradi smrti 
zakonca ali po razvezi zakonske zveze; 

- občan, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, 
namenjenem osebi, ki opravlja službeno obveznost; 

- nosilec družbene funkcije, ki je pridobil stanovanjsko 
pravico v kraju zunaj stalnega prebivališča, za čas opravljanja 
funkcije v tem kraju. 

Pogoji, merila in kriteriji ter postopki za določitev višine ter 
vračilo lastne udeležbe se določijo s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

Za lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice na 
stanovanju v družbeni lastnini se štejejo lastna sredstva in 
namensko posojilo na vezana ali privarčevana sredstva 
občana v banki. 

43. člen 
Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 

meznega dela stanovanjske hiše mora plačevati sorazmeren 
del stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo stroškov za 
prenovo skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši in skup- 
nih funkcionalnih stroškov. 

Osnova za določanje sorazmernega dela stroškov iz prejš- 
njega odstavka je v odstotku izraženo razmerje med revalori- 

zirano vrednostjo stanovanja oziroma poslovnega prostora in 
revalorizirano vrednostjo stanovanjske hiše. 

Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora kot posamez- 
nega dela stanovanjske hiše plačuje stroške iz prvega 
odstavka v obliki mesečnih akontacij. 

Če lastnik stanovanja ali poslovnega prostora kot posamez- 
nega dela stanovanjske hiše tega ne uporablja sam, plačuje 
imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora skupnosti stanovalcev sorazmerni 
del stroškov iz prvega odstavka tega člena. 

44. člen 
Stroški iz prejšnjega člena se določijo s pogodbo, ki jo 

lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 
meznega dela stanovanjske hiše ter imetnik pravice uporabe 
na poslovnem prostoru v stanovanjski hiši sklene s skup- 
nostjo stanovalcev. 

45. člen 
Če se lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot 

posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši ali skupnosti 
stanovalcev ne moreta sporazumeti o višini stroškov, lahko 
vsaka prizadeta stranka zahteva, da določi te stroške posebno 
sodišče združenega dela. 

Dokler ni pravnomočno končan postopek pred posebnim 
sodiščem združenega dela, je dolžan lastnik stanovanja ozi- 
roma poslovnega prostora ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši plačevati akontacijo 
stroškov v višini, ki jo določi posebno sodišče združenega 
dela z začasno odredbo ob prejemu zahtevka za določitev 
stroškov. 

63. člen 
Višino stanarine posameznega stanovanja ugotovi delovna 

skupnost stanovanjske skupnosti ali organizacija združenega 
dela, ki jo za to pooblasti stanovanjska skupnost na podlagi 
določb tega zakona in samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti. Tako se določi tudi stanarina 
za stanovanja v lasti občanov in civilnopravnih oseb, če so ta 
oddana na podlagi odločbe o oddaji stanovanja. 

Če samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti ne bi bil podpisan, lahko občinska skupščina 
sprejme odlok o začasni ureditvi oblikovanja in plačevanja 
stanarin. 

Stanarina se plačuje skupnosti stanovalcev. Skupnost sta- 
novalcev lahko zaupa zbiranje stanarine delovni skupnosti 
stanovanjske jgkupnosti ali organizaciji združenega dela. 

Stanarina se plačuje mesečno vnaprej.* 

64. člen 
Imetnik stnovanjske pravice lahko vloži zahtevo za presojo 

določene stanarine pri posebnem organu stanovanjske skup- 
nosti. Če se imetnik stanovanjske pravice s presojo in odloči- 
tvijo ne strinja, lahko vloži zahtevo za ponovno presojo dolo- 
čene stanarine pri posebnem sodišču združenega dela v roku 
trideset dni od prejema odločbe posebnega organa stano- 
vanjske skupnosti. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka ne zadrži obveznosti plače- 
vanja stanarine, določene po prvem odstavku prejšnjega 
člena. 
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65. člen 
Če imetnik stanovanjske pravice ne plačuje stanarine 

redno, lahko stanovanjska skupnost na zahtevo skupnosti 
stanovalcev izda odločbo, s katero ±igotovi višino zneska, ki 
ga je dolžan plačati ter mu naloži, da v roku petnajstih dni 
plača zaostalo stanarino, če imetnik stanovanjske pravice v 
tem roku ne plača stanarine, ali zoper to odločbo ne ugovarja, 
postane odločba izvršilni naslov v smislu predpisov o izvršil- 
nem postopku. 

če imetnik stanovanjske pravice tri mesece zapored ali tri 
mesece v zadnjih dveh letih ne plača stanarine, lahko zahteva 
skupnost stanovalcev od stanodajalca, da mu odpove stano- 
vanjsko razmerje po predpisih o stanovanjskih razmerjih. Če 
mu stanodajalec v tridesetih dneh po prejemu te zahteve ne 
odpove stanovanjskega razmerja po predpisih o stanovanj- 
skih razmerjih, je sam dolžan kriti zaostalo stanarino. 

76. člen 
Hišni svet opravlja zlasti naslednje naloge: 
- opravlja funkcijo delegacije za delegiranje delegatov v 

zbor uporabnikov enote stanovanjske skupnosti za gospodar- 
jenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, 
če je ta ustanovljena, če statut ali drugi samoupravni splošni 
akt skupnosti stanovalcev ne določa drugače; 

- skrbi za smotrno gospodarjenje s stanovanji in stanovanj- 
sko hišo; 

- skrbi za izvajanje programa dela zbora stanovalcev; 
- skrbi za izvajanje vseh vzdrževalnih del v stanovanjski 

hiši; 
- skrbi za operativno izvajanje del pri uporabi stanovanjske 

hiše; 
- vodi poslovne knjige za skupnost stanovalcev; 
- sklepa pogodbe o oddaji nalog in opravil v zvezi z 

gospodarjenjem s stanovanjskimi hišami, organizacijami 
združenega dela oziroma delovnim skupnostim in delovnim 
ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov; 

- skrbi za varstvo bivalnega okolja; 
- pripravlja osnutek statuta in drugih splošnih aktov, pro- 

gramov, finančnih načrtov, zaključnih računov in drugih 
aktov, ki jih sprejema zbor stanovalcev in jih daje stanovalcem 
v razpravo; 

- sklepa pogodbe o začasni oddaji stanovanja, ki je name- 
njeno hišniku, snažilki ali drugim delavcem pri obratovanju 
stanovanjske hiše; 

- daje mnenje za preureditev podstrešnih, kletnih ali dru- 
gih skupnih prostorov v stanovanje oziroma v poslovne pro- 
store; 

- sklepa pogodbe z lastniki stanovanj in imetniki pravice 
uporabe in imetniki stanovanjske pravice; 

- skrbi za opravljanje nalog in ukrepov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 

- skrbi za izvajanje hišnega reda. 

95. člen 
Organizacija združenega dela ali delovna skupnost, ki jo 

pooblasti stanovanjska skupnost, opravi revalorizacijo stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini vsako leto po 
stanju 31. decembra. 

Revalorizacija se opravi do 30. aprila naslednjega leta, 
uporablja pa se s 1. januarjem. 

96. člen 
Revalorizacija stanovanj in stanovanjskih hiš se ugotovi na 

podlagi dokumentacije o ugotovitvi njihove vrednosti. 

97. člen 
Stanovanja in stanovanjske hiše, stara sto ali več let, se ne 

revalorizirajo in se zanje tudi ne obračunava amortizacija, 
razen če je bila na teh stanovanjih oziroma hišah izvršena 
prenova, katere vrednost presega 50% prejšnje vrednosti sta- 
novanja ali stanovanjske hiše. 

98. člen 
Revalorizirano vrednost stanovanja in stanovanjskih hiš 

izkažejo skupnosti stanovalcev v svojih poslovnih knjigah. 

99. člen 
Amortizacfja stanovanj in.stanovanjskih hiš znaša najmanj 

1% revalorizirane vrednosti stanovanja in stanovanjske hiše. 
Amortizacija stanovanj in stanovanjskih hiš se obračunava 

šestmesečno. 
O uporabi amortizacije odločajo stanovalci v skupnosti 

stanovalcev in vlagatelji v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana in planom stanovanjske skupnosti. 

100. člen 
Določbe o amortizaciji po tem zakonu se uporabljajo tudi za 

bivalne prostore v domovih upokojencev. 

101. člen 
Določbe o revalorizaciji se uporabljajo tudi za stanovanja 

kot posamezne dele stanovanjske hiše in za stanovanja v 
družinskih stanovanjskih hišah v lasti občanov, ki so oddana 
na podlagi odločbe. 

102. člen 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

predpiše način ugotavljanja, izkazovanja in razporejanja 
rezultatov opravljene revalorizacije ter način zbiranja podat- 
kov pri Službi družbenega knjigovodstva za družbeno evi- 
denco o izvajanju revalorizacije v roku treh mesecev po uve- 
ljavitvi tega zakona. 

132. člen 
Za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in invali- 

dov ter za gradnjo domov za upokojence se bodo do leta 1985 
zagotavljala sredstva po dosedanjih predpisih. 

136. člen 
Ne glede na določbe 37. člena tega zakona se lahko sred- 

stva solidarnosti na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti uporabljajo do 31. 
decembra 1985 tudi za reševanje stanovanjskih vprašanj 
učencev in študentov. 

143. člen 
Raziskave in študije na področju stanovanjskega in komu- 

nalnega gospodarstva se v obdobju 1981-1985 v skladu s 
programom, sprejetim v skupščinah Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije in Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, 
financirajo iz sredstev anuitet odpravljenega republiškega 
stanovanjskega sklada. 
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SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI 

INFORMACIJA 

o izvajanju zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ESA-704) 

I. UVOD 
Z zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja (zvezni zakon), zakonom o pokojninskem in 
invaldskem zavarovanju (republiški zakon) ter statutom skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bil vsebin- 
sko zaokrožen sistem pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja ter končan proces njegovega usklajevanja z ustavo in zako- 
nom o združenem delu, ki opredeljujeta samupravni položaj 
delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi. Tako se je 
1. januarja 1984 začel v SR Sloveniji izvajati nov sistem pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Po nekaj več kot enolet- 
nem obdobju je mogoče podati le prve podatke in ugotovitve o 
izvajanju novega republiškega zakona, saj je to obdobje, glede 
na dolgoročnost pokojninskega zavarovanja, gotovo prekratko 
za celovitejše ocene delovanja vseh njegovih novosti. Izvajanja 
novega republiškega zakona tudi ni mogoče ocenjevati brez 
povezave z zveznim zakonom in določili samoupravnih sploš- 
nih aktov skupnosti. Le-tem je bila prepuščena konkretnejša 
ureditev številnih institutov, ki so v zakonu le splošno oprede- 
ljeni. 

Za popolnejšo informacijo je potrebno tudi prikazati 
pomembnejše novosti republiškega zakona, ki so zlasti. 

- obvezno zavarovanje kmetov in članov njihovih gospodar- 
stev; .... 

- obvezno zavarovanje vseh delovnih ljudi, ki oravljajo samo- 
stojno dejavnost kot edini ali glavni poklic ne glede na članstvo 
v poklicni strokovni organizaciji; 

- razširitev kroga zavarovancev z vrhunskimi športniki in 
delavci, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas brezposel- 
nosti; 

- pravica do predčasne pokojnine; 
- način oblikovanja najnižje in najvišje pokojninske osnove; 
- pravica do družinske pokojnine na podlagi dalj časa traja- 

joče življenjske skupnosti; 
- sprememba pogoja starosti za pridobitev pravice do družin- 

ske pokojnine za vdovo in vdovca; 
- možnost pridobitve pravice do dela družinske pokojnine po 

drugem roditelju, kadar otrok izgubi oba roditelja; 
- pravica do varstvenega dodatka za delovne ljudi, ki oprav- 

ljajo samostojno dejavnost (9. člen republiškega zakona); 
- izpeljava določil zveznega zakona o usklajevaju pokojnin; 
- poudarjeno je načelo prevencije invalidnosti; 
- na področju invalidskega zavarovanja je ohranjeno uveljav- 

ljanje pravic v skupnosti in uresničevanje pravic iz tega zavaro- 
vanja v organizacijah združenga dela; 

-1, im. »dokup let« za čas prejšnjega opravljanja samostojne, 
gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti; 

- možnost vštevanja zavarovalne dobe, ki se sicer šteje s 
povečanjem, v dejanskem trajanju; 

- obvezna revizija del oziroma nalog, na katerih se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem 

- in druge novosti, ki zaradi omejenega obsega gradiva niso 
posebej navedene. 

II. PRVE OCENE IZVAJANJA ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

A) Splošna ocena 
V javnih razpravah pred sprejemom republiškega zakona je 

bila odmevnost med delovnimi ljudmi izredno velika, kar potr- 
juje tudi veliko število prispelih pripomb in predlogov. Veliko jih 

je v zakonu upoštevanih, nekaj pa jih je zakonodajalec prepustil 
samoupravnemu urejanju v skupnosti. V zakon pa načeloma 
niso bili vključeni taki predlogi, ki bi pomenili preveliko širitev 
pravic in s tem potrebo po dodatnih finančnih sredstvih, saj je 
bilo potrebno obseg pravic uskladiti z realnimi materialnimi 
možnostmi združenega dela. V zakonu pa so kljub temu neka- 
tere določbe, ki dejansko pomenijo širitev pravic, npr.; pred- 
časna pokojnina, nekatere novosti v kmečkem zavarovanju, 
priznavanje dobe na podlagi »dokupa let«, možnost pridobitve 
pravice do pokojnine na podlagi lastnosti zavarovanca po 15. 
maju 1945, v določenih primerih opustitev pogoja zavarovalne 
dobe za pridobitev pravic na podlagi preostale delovne zmož- 
nosti, to je tiste pravice, za katere je prevladalo mnenje, da so v 
novem sistemu nujno potrebne. 

Ob prvi oceni izvajanja zakona lahko ugotovimo, da so nje- 
govi učinki v glavnem pozitivni in da je uresničil cilje, ki so bili 
zastavljeni ob njegovem sprejemu. Vendar pa ni prezreti, da 
nekaterih pomembnih in v razpravi izpostavljenih vprašanj 
zakon, v skladu z vnaprej določeno zasnovo, ni razrešil, ker so 
po svoji vsebini sodila v okvir samoupravnega urejanja v skup- 
nosti. Ze pred uveljavitvijo zakona pa je bilo očitno, da jih tudi 
po samoupravni poti v skupnosti zaradi zelo različnih interesov, 
ne bo lahko urejati - npr.: nekaterih odprtih vprašanj zavarova- 
nja kmetov, zlasti v tistem delu, ki so se nanašala na prehod iz 
starega na nov sistem, nadalje ugotavljanje invalidnosti za 
kmete, limitiranja najvišje pokojninske osnove, odbitnih odstot- 
kov za predčasno uopkojitev, odpovedi beneficirani dobi in 
druga. Ta vprašanja je morala zato skupnost po sprejemu 
zakona razreševati v sodelovaju s pristojnimi družbenopolitič- 
nimi dejavniki, kot so RK SZDL, Zveza sindikatov, Republiški 
komite za delo, Uprave za družbene prihodke, Zdravstvene 
skupnosti, Zadružna zveza Slovenije in drugi. 

Za oceno izvajanja zakona je izredno pomembno dejstvo, da 
se je njegova realzacija začela v času zelo zaostrenih gospodar- 
skih razmer, ki se kažejo zlasti v izjemnem porastu življenjskih 
stroškov, inflacije, hitrem gibanju osebnih dohodkov in padanju 
življenjskega standarda delavcev in upokojencev. V takih raz- 
merah vse bolj oživljajo številne zahteve za postopno izenačitev 
položaja vseh upokojencev, ki se kažejo npr. v stalnih polemi- 
kah o načinu usklajevanja pokojnin (linearnost ali degresija) ter 
v zahtevah, ki terjajo, naj pokojninski sistem popravlja nekatere 
pojave, ki pa imajo svoje vzroke v sistemu delitve osebnih 
dohodkov; pri čemer pa so možnosti pokojninskega sistema 
zelo omejene. Inflacijska gibanja v gospodastvu ter začasno 
prehodno obdobje oblikovanja pokojninske osnove po zvez- 
nem zakonu, pa prinašajo v sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja nekatere deformacije, ki ga vse bolj odmi- 
kajo od načel, na katerih temelji. Za razrešitev teh težav bi 
morali v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti 
dosledno uresničevanje predvsem tistih določb, ki vplivajo na 
gmotni položaj upokojencev. To pa so predvsem določbe zvez- 
nega zakona o tekočem usklajevanju pokojnin in valorizaciji 
osebnih dohodkov na zadnje leto dela pri oblikovanju pokojnin- 
ske osnove. Prav odložitev izvajanja nekaterih določb zveznega 
zakona za določeno prehodno obdobje, je odločilno vplivala na 
to, da v inflacijskih razmerah učinki novega sistema v celoti 
niso taki, kot je bilo pričakovano, in kar pogosto povzroča 
negodovanja upokojencev. To pa še ne pomeni nujne spre- 
membe zakonov, saj sami zakoni za čas po poteku prehodnega 
obdobja ponujajo ustrezne rešitve. Zaradi tega se bo potrebno v 
vmesnem obdobju do polne realizacije odloženih določb zvez- 
nega zakona posluževati nekaterih izjemnih ukrepov, kot v letu 
1984, ki jih je skupnost sprejela po dogovoru s pristojnimi 
družbenimi dejavniki (npr. večje povečevanje najnižjih pokoj- 
nin, izredna uskladitev najnovejših pokojnin). 
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Novi predpisi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
delovno-pravna zakonodaja in splošni ekonomski položaj v 
združenem delu, so tudi povzročili, da se je v letu 1984 
občutno povečala stopnja starostnega upokojevanja in sicer 
od povprečne stopnje rasti 3,4% v obdobju 1981-1983, na 
6,3% v navedenem letu. 

B) Ocena izvajanja posameznih določb 
zakona 
1. Novi zavarovanci 

a) Vključitev Kmetov v enotno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

V prejšnjem sistemu so bili kmetje obvezno zavarovani v 
posebnem starostnem zavarovanju kmetov, ki jetemeljilo na 
načelu ena kmetija-ena pokojnina, pod določenimi pogoji pa 
je bilo možno prostovoljno zavarovanje združenih kmetov v 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Republiški zakon pa je v skladu z zveznim zakonom uvedel 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vse zdru- 
žene in druge kmete ter člane njihovih gospodarstev, ki 
opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali glavni poklic. 

Tako so obvezno zavarovani kmetje, ki imajo lastnost zdru- 
ženega kmeta po predpisih o združevanju kmetov in to ne 
glede na stopnjo združenosti dela in višino ustvarjenega 
dohodka. Obseg zavarovanja je odvisen od višine izbrane 
zavarovalne osnove. Združeni kmet, ki se zavaruje po zavaro- 
valni osnovi, ki ni nižja od zneska najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo, je zavarovan za vse zavarovane primere, 
če pa se zavaruje od nižje zavarovalne osnove, je zavarovan le 
za primer starosti, izgube delovne zmožnosti in smrti. 

Obvezno so zavarovani tudi drugi kmetje in člani njihovih 
gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini 
ali glavni poklic. Ne glede na višino izbrane zavarovalne 
osnove in višino plačanega prispevka pa imajo ti kmetje le 
pravico do starostne, invalidske in družinske pokojnine, ne pa 
tudi drugih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Zavarovanje kmetov je obvezno po dopolnjenem 15. letu 
starosti. Osnova zavarovanja je osebni dohodek. Ker se 
osebni dohodek praviloma še ne ugotavlja, so kmetje zavaro- 
vani po izbranih zavarovalnih osnovah, ki jih določi skupnost. 
Vendar osnova ne more biti nižja od polovice zneska najnižje 
pokojninske osnove, ki jo vsako leto določi skupnost. 
»Zakon določa višino zavarovalnih osnov le načelno vse 

ostalo je prepustil skupnosti. Že v času javne razprave o 
zakonu so bile podane zahteve, naj se ob osnutku zakona 
objavijo tudi bodoče zavarovalne osnove. To je bilo realizi- 
rano in tako so bile v zakonodajnih gradivih te osnove objav- 
ljene in nato tudi v javni razpravi potrjene. Izhajale so iz 
zahtev, naj se kmetom v pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju omogoči v načelu enak družbenoekonomski položaj kot 
delavcem v združenem delu. Take zavarovalne osnove je 
skupnost nato vgradila v svoje samoupravne splošne akte 
oziroma izvedbene sklepe. Po začetku izvajanja zakona pa so 
pristojni družbeni dejavniki oblikovali novo stališče, da je 
družbeno nesprejemljiva možnost pridobitve nesorazmerno 
visokih pokojnin že po kratkem času zavarovanja po najvišji 
možni zavarovalni osnovi. Zaradi tega je skupnost sprejela 
začasno omejitev izbire najvišjih zavarovalnih osnov z 
naknadnim izvedbenim sklepom. Zoper tako odločitev pa je 
sprožen postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti, in sicer 
glede njegove časovne uporabe za tiste zavarovance, ki so se 
v začetku leta 1984 že zavarovali po najvišjih osnovah. 

Poudariti velja, da so se v začetnem obdobju izvajanja 
zavarovanja kmetov pojavila nekatera druga odprta vpraša- 
nja, katerih razreševanje ni bilo možno le v skupnosti, saj so 
terjala širši družbeni pristop. Ustrezne rešitve so bile končno 
realizirane z nekaterimi spremembami samoupravnih sploš- 
nih aktov skupnosti, kot tudi z usklajevanjem stališč pristojnih 
družbenih dejavnikov. Tako je skupnost poleg že omenjene 
omejitve izbire zavarovalnih osnov spremenila tudi sklep o 
»dokupu let« v zvezi z zahtevo, naj se zakoncem kmetov- 
kooperantov prizna čas izključitve iz starostnega zavarovanja 
kmetov. Čeprav so bile take zahteve pred sprejemom zakona 
odločno zavrnjene, so se ponovno pojavile v prvih mesecih 
izvajanja zakona in so predstavljale eno izmed najbolj spornih 
vprašanj. To vprašanje se je v mesecu aprilu letos ponovno 

pojavilo v skupščini SR Slovenije, čeprav je bila predhodno 
problematika kompromisno že razrešena, tako, da je bila po 
vključitvi vseh družbenih dejavnikov, zlasti SZDL, tem zavaro- 
vancem dana možnost dokupa let pod ugodnejšimi pogoji. 

Sporno je bilo tudi, ali naj se osnova za plačilo prispevkov 
za dokup let všteva v pokojninsko osnovo. Po usklajeni druž- 
beni akciji je bilo sprejeto na skupščini skupnosti pozitivno 
stališče. Pristojni dejavniki so namreč menili, da taka možnost 
temelji neposredno na določbah zakona o plačilu prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Ob izvajanju zakona so se pojavila še druga vprašanja glede 
izvajanja zavarovanja kmetov, do katerih so bila zavzeta 
skupna stališča. Tu je šlo na primer za vprašanja ali je možno 
zavarovati upokojenca starostnega zavarovanja kmetov kot 
aktivnega zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, način uveljavljanja zavarovalne dobe za prevzemnika 
kmečkega gospodarstva, priznavanje statusa zavarovanca iz 
starostnega zavarovanja kmetov itd. 

Iz vsega navedenega je možno ugotoviti, da je novi sistem 
zavarovanja za kmete v SR Sloveniji dolgoročno gledano 
pozitiven. 

Te ugotovitve tudi ne spremeni dejstvo, da je zakon, zlasti 
zaradi prehoda s starega na novo zavarovanje in tudi kombi- 
nacije obeh ter zaradi številnih odprtih vprašanj izvedbene 
narave, v prvih mesecih izvajanja prinesel že vnaprej pričako- 
vane težave. Le-te pa so se sproti razreševale tako, da v 
končni posledici vendarle ni bilo večjih ovir pri njegovi uvelja- 
vitvi. 

V letu 1984 se je v nov sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vključilo 41.849 kmetov, od tega 28.835 združe- 
nih kmetov in 13.014 drugih kmetov. Po zbranih podatkih je 
ostalo izven zavarovanja 5.634 kmetov, ki kljub pozivom niso 
vložili prijave v zavarovanje. Gre predvsem za kmete - bivše 
zavarovance starostnega zavarovanja kmetov. Struktura zava- 
rovanih in nezavarovanih kmetov po regijah je razvidna iz 
naslednje tabele: 

Zavarovanci po 
območnih delovnih 
enotah 

Združeni 
kmetje 

Drugi 
kmetje 

Skupaj Izven 
zavaro- 

vanja 
1. MURSKA SOBOTA 7.582 2.307 
2. MARIBOR 5.134 3.423 
3. CELJE 4.798 2.704 
4. LJUBLJANA 3.542 1 540 
5. NOVO MESTO 1.491 2 220 
6. RAVNE NA KOROŠKEM 2.318 149 
7. KRANJ 2.385 94 
8. NOVA GORICA 1.004 259 
9. KOPER 581 514 

9.889 
8.557 
7.602 
5.082 
3.711 
2.467 
2.479 
1.263 
1.095 

920 
1.715 

970 
292 
371 
480 
140 
247 
499 

SKUPAJ: 28.835 13.014 41.849 5.634 

Kmetje so že v prvem letu izvajanja zakona uveljavljali vse 
možnosti za pridobitev pokojnine ob izpolnitvi minimalnih 
pogojev za starostno upokojitev (15 let zavarovalne dobe). 
Tako so uveljavili vštetje časa, prebitega v starostnem zavaro- 
vanju kmetov, vštetje časa opravljanja kmetijske dejavnosti 
prevzemnika kmečkega gospodarstva, dokup let opravljanja 
kmetijske dejavnosti, pokojninsko dobo s pričami (1-letni rok) 
in drugo. 

V obdobju od 1. 1. 1984 do 31. 12. 1984 so kmetje vložili 
približno 24.000 zahtevkov za priznanje pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, kar. predstavlja 15% vseh 
vloženih zahtevkov v skupnosti v letu 1984. Od tega jih je bilo 
12.880 za priznanje dobe iz starostnega zavarovanja kmetov, 
4.213 za dokup let opravljanja kmetijske dejavnosti in 2.746 za 
priznanje kmečke pokojnine. Ostali se nanašajo na uveljavlja- 
nje druge pokojninske dobe in na uveljavljanje pravic do 
pokojnine po novem zakonu. Pri tem je pomembno dejstvo, 
da je posameznik lahko vložil hkrati večje število zahtevkov 
(npr. ob zahtevku za starostno pokojnino še zahtevek za 
dokup let in priznanje dobe iz starostnega zavarovanja kme- 
tov). Tak način uveljavljanja pravic je bil najpogostejši pri 
bivših zavarovancih starostnega zavarovanja kmetov, starih 
nad 60 let. Razen tega so kmetje, ki so bili v povojnem 
obdobju v delovnem razmerju, z upoštevanjem dobe prebite v 
starostnem zavarovanju kmetov, izkoristili tudi možnost pri- 
dobitve pravice do starostne pokojnine na podlagi 144. člena 
republiškega zakona. 

Naslednja tabela prikazuje število uveljavljenih starostnih, 
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invalidskih in družinskih pokojnin, ločeno za združene kmete 
- zavarovane po najmanj 4. osnovi (združeni kmetje) in za 
druge kmete ter združene kmete, zavarovane do 4. osnove 
(drugi kmetje) ter za tiste kmete-zavarovance, ki so imeli vsaj 
5 let lastnost zavarovanca starostnega zavarovanja kmetov in 
imajo s tem zagotovljeno pokojnino v višini najmanj 50% 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki je 
enaka kmečki pokojnini (kmetje s kmečko pokojnino). 

Vrsta pokojnin starostna invalidska družinska Skupaj vse 
uživalci pokojnina pokojnina pokojnina pokojnine 
združeni kmetje 195 6 2 203 
drugi kmetje 34 2 1 o' 
kmetje s kmečko pokojnino 209 11  4_ iJ_ 
SKUPAJ: 438 19 464 

b) Obseg zavarovanja in uveljavljanja pravic po prejš- 
njem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 

V SR Sloveniji imamo še vedno dva sistema zavarovanja 
kmetov: novo obvezno zavarovanje združenih in drugih kme- 
tov ter članov njihovih gospodarstev ter nadaljevanje starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

Kmetje - bivši zavarovanci po zakonu o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, ki do 31. 12. 1983 niso izpolnili pogojev za 
pridobitev pravic do starostne pokojnine po omenjenem 
zakonu, so se s 1. januarjem 1984 vključili v novo pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Le kmetje, ki so do 31. 12. 1983 
dopolnili starost 60 let, so imeli možnost izbire zavarovanja. 
Po zbranih podatkih je ostalo v starostnem zavarovanju kme- 
tov 5.253 zavarovancev, pri čemer posebej izstopata mursko- 
soboško (1.224) in mariborsko območje (1.424), ki imata sku- 
paj polovico teh zavarovancev. 

Uživalcem pokojnin iz starostnega zavarovanja kmetov se 
zagotavlja kontinuiteta uživanja uveljavljenih pravic. Število 
uživalcev kmečkih pokojnin je od leta 1980 v upadanju s 
povprečno stopnjo 3,0%. V letu 1984 je bilo v povprečju 
37.396 uživalcev pokojnin iz starostnega zavarovanja kmetov, 
na dan 1. 1. 1985 pa le še 36.494 uživalcev. 

Po novem zakonu mora znašati pokojnina kmetov najmanj 
50% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz prete- 
klega leta. Zaradi gibanj osebnih dohodkov, ki so podlaga za 
določitev omenjenega zneska najnižje pokojnine, se tudi 
kmečka pokojnina večkrat spreminja, tako da je znašala v 
aprilu 1985 6.903 din. 

c) Spremembe pri zavarovanju oseb, ki opravljajo samo- 
stojne dejavnosti ter vključitev vrhunskih športnikov in 
oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas brezposel- 
nosti, v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki 
opravljajo samostojno gospodarsko, umetniško ali kakšno 
drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost kot 
edini ali glavni poklic, ni novost, saj segajo prvi začetki pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja nekaterih kategorij teh 
oseb že v leto 1952. V SR Sloveniji je bilo obvezno zavarova- 
nje teh oseb sistemsko urejeno od 1. januarja 1973. dalje z 
republiškim zakonom, konkretno izvajanje zavarovanja pa je 
bilo urejeno s posameznimi pogodbami med skupnostjo in 
ustreznim strokovnim združenjem za posamezne kategorije 
samostojnih zavarovancev. 

Novost ureditve obveznega zavarovanja je v tem, da vklju- 
čuje v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vse 
osebe, ki opravljajo na*območju SR Slovenije samostojno 
dejavnost kot edini in. glavni poklic, ne glede na članstvo v 
poklicni strokovni organizaciji. Tako je bilo 1.1. 1985 iz tega 
naslova zavarovanih v obveznem zavarovanju 39.152 oseb. 

S tako ureditvijo obveznega zavarovanja se osebam, ki 
opravljajo samostojno dejavnost, zagotavljajo pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz ustave, zakona o združenem delu in 
zveznega zakona. Tako so osebe, ki opravljajo samostojno 
dejavnost, izenačene v pravicah in obveznostih z delavci v 
združenem delu, saj imajo po novih predpisih tudi pravico do 
varstvenega dodatka, če izpolnjujejo splošne premoženjske 
pogoje. Ta pravica tudi tem zavarovancem sedaj zagotavlja 
večjo socialno varnost, pridobili pa so jo tudi tisti, ki so bili 
upokojeni po prejšnjih predpisih. 

Novost je tudi vključitev vrhunskih športnikov - članov 
telesnokulturnih organizacij v SR Sloveniji, ki niso zavarovani 
na kakšni drugi podlagi, v obvezno zavarovanje. V letu 1984 je 
25 vrhunskih športnikov uveljavilo pravico do zavarovanja. 
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Novost je tudi obvezno zavarovanje vseh oseb, ki jim je 
prenehalo delovno razmerje, prejemajo pa denarno nadome- 
stilo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. Takšno zavarovanje lahko traja največ eno 
leto s tem, da plačujejo prispevke za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje skupnosti za zaposlovanje. Takšna ureditev 
predstavlja posebno novost pri zagotavljanju socialne varno- 
sti tudi tistih zavarovancev, ki jim je delovno razmerje prene- 
halo brez njihove krivde ali volje, saj so sedaj obvezno zavaro- 
vane vse osebe, ne pa le tiste, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi prenehanja organizacije združenega dela. V 
letu 1984 je bilo prijavljeno v zavarovanje 1.317 takih oseb, kar 
pomeni, da je bila uvedba takšnega zavarovanja utemeljena. 

Pri izvajanju zavarovanja za vse v tem poglavju navedene 
zavarovance, ni bilo večjih problemov niti težav pri odmerja- 
nju pravic. To pa zaradi tega, ker je za nekatere odpadel pogoj 
članstva v poklicni organizaciji kot podlaga za obvezno zava- 
rovanje, odpravljena pa je bila tudi različnost osnov za posa- 
mezne kategorije teh zavarovancev. Spremembe na področju 
obveznega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno dejav- 
nost, so ti zavarovanci v praksi pozdravili, izražajo pa pomi- 
sleke, ker nimajo pravice do predčasne pokojnine. Menijo, da 
zaradi tega niso v celoti izenačeni z zavarovanci - delavci v 
združenem delu. 

2. Odmera pokojnine 
Določanje pokojninske osnove in odmero pokojnine ureja 

zvezni zakon. Podlago za določitev pokojninske osnove pred- 
stavlja za večino primerov osebni dohodek ali osnova zavaro- 
vanja iz določenega obdobja pred upokojitvijo. V praksi so 
pogoste težave glede vštevnosti določenih dohodkov v pokoj- 
ninsko osnovo, saj nekatere organizacije združenega dela pri 
dajanju podatkov prištevajo k osebnim dohodkom tudi druge 
prejemke, ki po njihovih samoupravnih aktih in po svoji vse- 
bini nimajo značaja osebnih dohodkov (n. pr.: socialne 
pomoči, jubilejne nagrade, regresi itd.). 

Problemi, ki so se pojavljali v zvezi z oblikovanjem pokoj- 
ninske osnove za t. i. detaširane delavce, so po sprejemu 
republiškega zakona ter Družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih ter pogojih za uveljavljanje pravic in odgo- 
vornosti iz dela pri izvajanju del v tujini, odpadli. Se vedno pa 
so prisotni za čas od 1. 1. 1973 dO začetka uporabe novega 
republiškega zakona. V tem času so bile te osebe zavarovane 
po osnovah, ki jih je za vsako leto določila skupnost in od 
katerih so bili obračunani in plačani prispevki. Zato bi bilo 
umestno, da predstavljajo tudi podlago za oblikovanje-njihove 
pokojninske osnove. Praksa sodišč združenega dela pa temu 
ne sledi, saj pokojninsko osnovo v teh primerih določa ob 
upoštevanju dejansko doseženega osebnega dohodka v 
dinarjih in. v devizah, preračunanega na dinarsko vrednost. 
Tak način oblikovanja pokojninske.osnove pa pomeni neso- 
razmerno višjo pokojninsko osnovo, s tem pa tudi višjo pokoj- 
nino, kot bi sicer bila, če bi pri izračunu pokojninske osnove 
upoštevali osnove zavarovanja, od katerih so bili tudi obraču- 
nani in plačani prispevki. 

Poseben problem v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju predstavlja izredno hitra rast osebnih dohodkov zaposle- 
nih v zadnjih letih, ki pa nima posledičnega pozitivnega vpliva 
na raven pokojnin, uveljavljenih v teh letih. Nasprotno, te 
pokojnine so praviloma celo nižje, kot tiste, uveljavljene v 
prejšnjih letih. Vzrok za takšno stanje je ob inflatornih giba- 
njih predvsem V začasnem prehodnem načinu oblikovanja 
pokojninske osnove, ki ga določa zvezni,zakon in po katerem 
se osebni dohodki oziroma osnove zavarovanja valorizirajo 
na predzadnje leto dela. Dodatni vzrok pa je tudi v dejstvu, da 
je podlaga za oblikovanje pokojninske osnove daljše časovno 
obdobje (praviloma 10 oz. 5 let). Zato vpliv večje rasti osebnih 
dohodkov v dveh ali treh letih dela, na višino pokojninske 
osnove ni bistven. 

Poleg tega hitra rast osebnih dohodkov povzroča, da 
postaja odločilnega pomena tudi datum upokojitve. To je 
imelo sprva za posledico prikrajšanost nekaterih upokojen- 
cev, kar pa je skupnost S posebnimi ukrepi v začetku leta 1985 
skoraj v celoti odpravila. Taki izjemni ukrepi bodo ob nadaljnji 
izredni rasti osebnih dohodkov potrebni tudi v naslednjih 
letih, vse do tedaj, ko se bo pričel uporabljati 25. člen zvez- 
nega zakona o valorizaciji osebnih dohodkov na raven zad- 
njega leta dela. Če se ta določba v doglednem času ne bo 
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začela uporabljati, navedene situacije ne bo mogoče kar 
naprej razreševati z izrednimi ukrepi. 

Višina pokojnine je v naši republiki omejena navzdol in 
navzgor. Navzdol jo omejuje najnižja pokojninska osnova, ki 
po zakonu ne sme biti nižja kot 65% povprečnega osebnega 
dohodka iz preteklega leta, navzgor pa najvišja pokojninska 
osnova, ki po zakonu ne sme preseči 3,5 kratnega povpreč- 
nega osebnega dohodka iz preteklega leta. V obeh primerih 
zakon pooblašča skupnost, da s samoupravnim splošnim 
aktom določi zneske v okviru navedenih meja. 

S pomočjo najnižje pokojninske osnove lahko skupnost v 
zaostreznih družbenoekonomskih razmerah v skladu z nače- 
lom vzajemnosti in solidarnosti dokaj uspešno uravnava 
gmotni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninami. Zato 
lahko z večkratnim izjemnim povečanjem najnižje pokojnin- 
ske osnove dosega, da se pokojnina, odmerjena od te osnove, 
in pokojnine z varstvenim dodatkom povečujejo več kot druge 
pokojnine. S takimi intervencijami pa po drugi strani posega v 
razmerja, ki jih pogojuje delitveni sistem. Pokojnina, odmer- 
jena od najnižje pokojninske osnove, ni rezultat zavarovanče- 
vega osebnega dohodka oziroma delovnega prispevka, tem- 
več solidarnosti in vzajemnosti drugih zavarovancev. Število 
teh upokojencev ob vsakokratnem izjemnem povečanju 
narašča. Po povečanju najnižje pokojninske osnove s 1. janu- 
arjem 1985 je bilo takšnih upokojencev že okoli 54.300. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da je zaradi nizkih osebnih dohod- 
kov, ki so jih imeli kot delavci, med upravičenci do odmere 
pokojnine od te osnove vedno več novih upokojencev in 
upokojencev, ki so kot aktivni zavarovanci delali na zahtevnej- 
ših delih in nalogah. Najnižja pokojninska osnova znaša od 1. 
januarja 1985 dalje 20.500 din, najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo (40 oz. 35 let) 17.425 din, najnižja pokoj- 
nina za najnižjo pokojninsko dobo (15 let) pa 7.175 din (za 
moškega) oziroma 8.200 (za žensko). 

Limitiranje najvišje pokojninske osnove je bilo v času spre- 
jemanja zakona deležno številnih različnih stališč, končno pa 
je bilo sprejeto stališče, da najvišja pokojninska osnova ne 
sme presegati 3,5 kratnega povprečnega osebnega dohodka 
v preteklem letu. 

Skupnost od leta 1978 dalje določa najvišjo pokojninsko 
osnovo v razmerju 3,1 kratnega povprečnega osebnega 
dohodka iz preteklega leta. Število upokojencev, ki so v posa- 
meznem letu prejemali limitirane zneske pokojnine, se je 
gibalo med 300 in 450. V letu 1984 pa je njihovo število zaradi 
relativno visokega povečanja pokojnin med letom naraslo na 
900. 

Ker so se na eni strani najnižje pokojnine povečale bolj kot 
druge, nekatere najvišje pa - tiste, ki so bile že v začetku leta 
limitirane na najvišji znesek - sploh nič, je skupnost med 
letom v letu 1984 popravila prvotno najvišjo pokojninsko 
osnovo na razmerje, ki ga dovoljuje republiški zakon. Na ta 
način je nekoliko zmanjšala delovanje sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v smeri uravnilovke (ob večjem 
povečanju najnižjih pokojnin in zadrževanju najvišjih se 
zmanjšujejo razponi med najnižjo in najvišjo pokojnino), 
hkrati pa dosegla, da so se najvišje pokojnine vsaj deloma 
uskladile. 

Ta situacija se bo v pogojih hitrejše rasti povprečja osebnih 
dohodkov in povečanja deleža višine uskladitve pokojnin med 
letom na račun tekočega porasta osebnih dohodkov še zao- 
strila. Zato bo kazalo razpravljati o nekaterih pobudah, ki se 
nanašajo na korekcijo zakonskega limita. 

Te pubude temeljijo na tem, da je po izračunih na podlagi 
zakona največji možni razpon med najnižjo in najvišjo pokoj- 
nino v začetku leta 1:5, le-ta pa se ob vsakokratni uskladitvi 
med letom zmanjša in znova poveča v začetku naslednjega 
leta. Glede na to, da je veljavna najnižja pokojninska osnova 
višja, kot jo določa v najnižjem znesku republiški zakon, 
znaša trenutno razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino 
1:4,2, le-to pa se bo med letom znižalo, odvisno od višine 
uskladitve pokojnin. 

3. Predčasna pokojnina 
Z novim republiškim zakonom je bila v skladu z določbami 

zveznega zakona po številnih polemikah ponovno vpeljana na 
območju SR Slovenije pravica do predčasne pokojnine. 
Pogoje za pridobitev pravice določa zvezni zakon, republiški 
zakon določa način odmere predčasne pokojnine, medtem ko 

zmanjšanje pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj 
določa na podlagi usmeritev republiškega zakona statut 
skupnosti. Zmanjšanje pokojnine je dvojno: starostna pokoj- 
nina, ki bi pripadala zavarovancu, če bi izpoljneval tudi 
potrebno starost, se zmanjša tako zaradi nezadostne starosti 
(za vsako manjkajoče leto za 1,5%), kakor tudi zaradi manjka- 
joče pokojninske dobe (za 0,5% za vsako manjkajoče leto). 
Odstotek zmanjšanja se tako giblje od najmanj 2-10%.Vendar 
zmanjšanje pokojnine preneha, ko upokojenec izpolni pogoje 
starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 21. 
členu zveznega zakona (60 let moški, 55 let ženska). Od tedaj 
dalje pa seveda upokojenec prejema pokojnino glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo. 

Po podatkih iz meseca aprila 1985 je predčasno pokojnino 
uživalo skupaj 3043 upokojencev, od tega 1607 moških in 
1436 žensk. 

Če uživalce predčasne pokojnine razvrstimo po panogah 
dejavnosti, iz katerih prihajajo, vidimo, da jih je največ iz t.i. 
druge industrije (404), sledijo kovinska industrija (281), trgo- 
vina in gostinstvo (272), kulturna in socialna dejavnost (265), 
tekstilna industrija (189), lesna industrija (178), gradnje (161), 
družbene in državne organizacije (132), živilska industrija 
(114) itd. 

Podatki o kvalifikacijski strukturi pokažejo naslednjo sliko: 
za dobršen del kvalifikacija ni bila definirana (848), za tiste pa, 
za katere imamo podatke na voljo, pa so: kvalificirani (858)! 
polkvalificirani (382), s srednješolsko izobrazbo (321), nekva- 
lificirani (302) itd. 

V povprečju so uveljavili moški predčasno pokojnino s 36 
leti in 7 meseci pokojninske dobe in starostjo 56 let, ženske pa 
z 32 leti pokojninske dobe in starostjo 52 let. To pomeni, da 
prejemajo moški zaradi predčasnega odhoda v pokoj v pov- 
prečju za 8% nižjo pokojnino, ženske pa za 6% nižio pokoj- 
nino. 

Povprečna predčasna pokojnina je znašala v mesecu aprilu 
19.061 din, od tega 20.207 din za moške in 17.791 din za 
ženske. 

Predčasno pokojnino v nižjem znesku, kot znaša najnižja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo, je prejemalo 1617 
uživalcev, torej 53% vseh uživalcev predčasne pokojnine. Med 
njimi je bilo 663 moških in 954 žensk. Povprečna pokojnina le- 
teh je znašala 15.493 din, od tega moških 15.543 din, žensk pa 
15.458 din. Uživalci predčasne pokojnine po zakonu niso 
upravičeni do varstvenega dodatka, ne glede na to, da preje- 
majo pokojnino nižjo od najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo in izpolnjujejo tudi premoženjske pogoje za 
priznanje pravice do varstvenega dodatka. To pravico pa 
pridobijo, ko dopolnijo starost za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine. 

4. Ponovna odmera pokojnine na podlagi 
osebnega dohodka iz minulega dela 

Zvezni zakon je vpeljal možnost ponovne odmere pokojnine 
na podlagi dela osebnega dohodka, ki ga je zavarovanec 
pridobil na podlagi minulega dela v odvinosti od prispevka, ki 
ga je dal s svojim delom in upravljanjem k rezultatom gospo- 
darjenja s sredstvi za zboljševanje in razširjanje materialne 
osnove dela. Z republiškim zakonom je način take odmere 
podrobneje konkretiziran. Čeprav bi po zakonu o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu temeljne organizacije združe- 
nega dela v svojih samoupravnih splošnih aktih lahko uredile 
način ugotavljanja prispevka delavcev k rezultatom gospodar- 
jenja z družbenimi sredstvi tudi za dobo pred izdajo zakona, v 
skupnosti do sedaj ni bilo primera ponovne odmere pokoj- 
nine na tej podlagi. Na tej podlagi pa bi lahko dokaj učinko- 
vito vplivali na raven pokojnin nekaterih kategorij zavarovan- 
cev iz prejšnjih obdobij. 

5. Usklajevanje pokojnin in gmotni položaj 
upokojencev 

Z zveznim zakonom je vpeljano tekoče usklajevanje pokoj- 
nin z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov, ki so ga skup- 
nosti dolžne pričeti izvajati najkasneje do 31. decembra 
1986.V skladu z republiškim zakonom in statutom skupnosti 
smo se v naši republiki opredelili za postopen prehod na nov 
način ukslajevanja pokojnin, ki v primerjavi z dosedaj veljav- 
nim terja dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zava- 
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rovanje. Postopnost naj bi bila izražena skozi povečevanje 
deleža uskladitve pokojnin med letom na račun tekočega 
porasta nominalnih osebnih dohodkov v posameznem letu. 
Tako naj bi o usmeritvah skupščine skupnosti, sprejetih ob 
uveljavitvi zveznega zakona, v letu 1983 znašal delež 25%, v 
letu 1984 50%, v letu 1985 75% in v letu 1986 celoten porast 
nominalnih osebnih dohodkov.V resnici pa je v letu 1983 
znašala dosežena višina povečanja pokojnin med letom 
20,5% in v letu 1984 50% dejansko doseženega porasta nomi- 
nalnih osebnih dohodkov v posameznem od navedenih let. 

Kolikšen bo delež povečanja pokojnin na račun porasta 
nominalnih osebnih dohodkov v letu 1985, bodo določili ude- 
leženci družbenega dogovora o usklajevanju pokojnin na 
podlagi uradnih podatkov in ocen o doseženi družbeni pro- 
duktivnosti in rasti nominalnih osebnih dohodkov v prvih 
šestih oziroma prvih devetih mesecih letošnjega leta. 

Udeleženci pa se bodo prizadevali, da bo skupnost med 
letom uskladila pokojnine najmanj za 60% porasta nominal- 
nih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju 
republike v letu 1985. 

Uskladitve pokojnin med letom veljajo od 1. januarja dalje. 
Statut določa, da se morajo pokojnine med letom uskladiti 
najmanj trikrat in sicer s 1. julijem, 1. oktobrom in 1. decem- 
brom, z družbenim dogovorom pa so lahko določeni tudi 
drugačni roki. V pogojih visoke inflacije je nujno, da se 
pokojnine med letom usklajujejo prej, kot to določa statut 
skupnosti, višina povečanja pokojnin ob prvi uskladitvi pa 
mora biti čim višja. Višji odstotek povečanja pokojnin izpla- 
čan kasneje, je zaradi učinkov inflacije seveda manj vreden. 

Uskladitve pokojnin med letom se upoštevajo pri dokončni 
uskladitvi pokojnin v začetku naslednjega koledarskega leta, 
ko je potrebno pokojnine uskladiti še za razliko do dejansko 
doseženega porasta nominalnih osebnih dohodkov vseh 
delavcev, zaposlenih na območju republike, doseženega v 
preteklem letu. V prehodnem obdobju se znesek pokojnine 
po dokončni uskladitvi pokojnin izplačuje le za naprej, torej 
od 1. januarja v koledarskem tetu, v katerem je opravljena 
dokončna uskladitev. S prehodom na sistem tekočega uskla- 
jevanja pokojnin pa bo ob dokončni uskladitvi potrebno izpla- 
čati tudi razliko za vse preteklo leto med zneskom pokojnine 
po dokončni uskladitvi in pokojnino, izplačano v preteklem 
letu. 

Gmotni položaj upokojencev se iz leta v leto slabša. To 
kažejo tudi dosežena razmerja med povprečno starostno 
pokojnino in povprečnim osebnim dohodkom v zadnjih petih 
letih, ki se kljub nespremenjeni pokojninski dobi, zmanjšu- 
jejo: v letu 1980-73,5, v letu 1981 -72,3, v letu 1982-73,1, v 
letu 1983-71,9 in v letu 1984-71,5. Ti podatki kažejo tudi na 
to, da se realna vrednost pokojnin znižuje bolj kot realna 
vrednost osebnih dohodkov. 

Nekatere vzroke za poslabšanje smo že navedli. Kljub dose- 
daj najvišjemu deležu medletne uskladitve v letu 1984, se je 
tudi v tem letu gmotni položaj upokojencev, v primerjavi z 
letom poprej, še poslabšal, kar je posledica izrazito velikega 
.povečanja osebnih dohodkov v tem letu. Kolikor se bo hitra 
rast osebnih dohodkov nadaljevala tudi v letošnjem letu, bo 
nujno potrebno pokojnine med letom uskladiti za več kot 
polovico porasta nominalnih osebnih dohodkov v letu 1985, 
sicer se bo gmotni položaj upokojencev še nadalje slabšal. 

Skupnost je po izvedeni dokončni uskladitvi pokojnin na 
podlagi gibanj osebnih dohodkov v letu 1984 (obdobje ja- 
nuar-april) s 1. januarjem 1985 izplačevala naslednje zneske 
povprečnih pokojnin: starostnih 24.052 din, invalidskih 19.451 
din in družinskih 16.209 din. Varstveni dodatek k pokojnini je 
prejemalo 40.547 ali 15% vseh upokojencev. Največ uživalcev 
varstvenega dodatka je med uživalci družinskih pokojnin, 
sledijo invalidski upokojenci, namanj pa jih je med starost- 
nimi. Povprečni varstveni dodatek k starostni pokojnini je 
znašal v mesecu aprilu letos 3.787 din, k invalidski pokojnini 
3.758 din in k družinski pokojnini 4.814 din. 

Pokojnino, nižjo od zneska najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo 17.425 din, je prejemalo skupno 108.116 
upokojencev. Med njimi jih je bilo 37,5% upravičenih do 
varstvenega dodatka, preostalih 62,5% pa ne. 

Na relativno nizko raven pokojnin vpliva tudi dopolnjena 
pokojninska doba uživalcev pokojnin. Sedanji uživalci sta- 
rostnih pokojnin so uveljavili pravico do pokojnine v pov- 
prečju z 32 leti pokojninske dobe (moški 35 let, ženske 29 let), 

invalidski upokojenci s 24 leti (moški 26, ženske 21 let), 
družinski pa s 27 leti pokojninske dobe. Uživalcev pokojnin s 
polno pokojninsko dobo je med starostnimi upokojenci 
36,4%, med invalidskimi le 0,6% in med družinskimi upoko- 
jenci 11,5%. Če bi vsi starostni upokojenci uveljavili pravico 
do starostne pokojnine s polno pokojninsko dobo, bi pov- 
prečna starostna pokojnina namesto 24.052 din znašala pri- 
bližno 26.134 din. . . , 

Struktura uživalcev pokojnin po opravljeni dokončni uskla- 
ditvi pokojnin na podlagi gibanj nominalnih osebnih dohod- 
kov v letu 1984 je razvidna iz naslednje razpredelnice: 

STRUKTURA UŽIVALCEV POKOJNIN 
V SR SLOVENIJI PO VRSTAH POKOJNIN GLEDE 
NA NJIHOVO VIŠINO (april 1985) 

Dohodkovne skupine 
din 

Strukture uživalcev pokojnin po vrstah 

starostne invalidske družinske vse 
do 

6.501 
7.001 
7.501 
8.001 
8.501 
9.001 

10.001 
11.001 
12.001 
13.001 
14.001 

6.500 
7.000 
7.500 
8.000 
8.500 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 

0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,6 
0,5 
1,8 
1,4 
1,8 
2,7 

0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,5 
1.4 
2.5 
3,3 
3,8 
4,2 

0,5 
0,5 
0,8 
1.4 
1.1 
1,3 
2,9 
2.5 
2,3 
3.2 
3,9 

11,4 

0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,5 
0,5 
1,2 
1.2 
2,1 
2.3 
2,8 
5,3 

vseh do 15.000 9,5 16.2 31,6 16,7 

15.001 
16.001 
17.001 
18.001 

- 16.000 
- 17.000 
- 18.000 
- 20.000 

4,8 
6.4 

11,6 
7.5 

11.7 
14.8 
14,1 
8,7 

18,6 
15,0 
7,8 

14,4 

10,0 
10,6 
11,3 
9,6 

vseh do 20.000 39,8 65,5 87,4 58,2 

20.001 
22.001 
24.001 
26.001 

- 22.000 
- 24.000 
- 26.000 
- 28.000 

7,7 
8,5 
6,9 

13,5 

6,3 
5,6 
4,2 

11,5 

4,1 
2,1 
1,8 
1,4 

6,5 
6,1 
4,9 
9,9 

vseh od 20.001 
28.000 

do 28.000 
36,6 27,6 9,4 27,3 

28.001 
30.001 
32.001 
34.001 
36.001 
38.001 

30.000 
32.000 
34.000 
36.000 
38.000 
40.000 

6,7 
3,0 
2.5 
2,2 
1.6 
1,5 

1,9 
1,3 
0,9 
0,7 
0,5 
0,3 

0,9 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 

4,1 
2,0 
1,6 
1,3 
1,0 
0,9 

vseh od 28.001 
40.000 17,5 5,6 2,6 10,9 

40.001 - 42.000 
42.001 - 44.000 
44.001 - 46.000 
46.001 - 48.000 
48.001 - 50.000 

nad50.000 

1,0 
0,9 
0,7 
0,6 
0,5 
2,3 

0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 

0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 

0,7 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
1,2 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
Oznaka: - ni uživalca 
0,0 delež manjši od 0,1 

Za primerjavo navajamo tudi podatke o strukturi ukpoko- 
jencev glede na višino pokojnin v letu 1984 (naknadna uskla- 
ditev, izvedena v letu 1985 v razpredelnici ni upoštevana), 
tako za vse upokojence, kot tudi samo za tiste, ki so se 
upokojili s polno pokojninsko dobo: 
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Dohodkovne 
skupine din 

Struktura uživalcev pokojnin po vrstah 
starostne 

a 

6.501 
7.001 
7.501 
8.001 
8.501 
9.001 

10.001 
11.001 
12.001 
13.001 
14.001 

do 6.500 
7.000 
7.500 
8.000 
8.500 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 

0,1 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
1.0 
1.7 
2.1 
3.8 
7,1 

11,8 
4.9 

vseh do 15.000 33,7 
15.001 
16.001 
17.001 
18.001 

- 16.000 
- 17.000 
- 18.000 
- 20.000 

4,5 
4,0 
5,5 

10,1 

4.5 
1.6 
6,1 
1.7 
1.7 
1.8 
4,0 

vseh do 20.000 57,8 
v15,3 

78,5 

20.001 
22.001 
24.001 
26.001 

22.000 
24.000 
26.000 
28.000 

7,8 
16,7 
3,8 
3,0 

5,8 
5,1 
2,1 
1,8 

vseh do 
do 

20.001 
28.000 31,3 14,8 

28.001 
30.001 
32.001 
34.001 
36.001 
38.001 
vseh 

30.000 
32.000 
34.000 
36.000 
38.000 
40.000 

2,4 
2.0 
1,4 
1.1 
0,8 
0,7 

1,3 
1,1 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 

od 28.001 
do 40.000 8,4 4,8 

40.001 
42.001 
44.001 
46.001 
48.001 

nad 

42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
50,000 

0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,6 

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

Skupaj 100,0 36,4 

invalidske 
a 

0,4 
0,1 
0,2 
0,7 
0,8 
1,0 
3.2 
4.8 
7.3 

18,3 
16,2 
5.9 

58,9 
5,3 
4.3 
3,6 
6.4 
0,1 

4.5 
11,7 

1.6 
1,1 

18,9 
0,8 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 

2,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

100,0 

Oznaka: a - struktura vse uživalcev 
b - struktura uživalcev s polno pokojninsko dobo 
- ni uživalca 
- 0,0 delež manjši od 0,1 

Pokojnine se bodo s 1. junijem že prvič uskladile na podlagi 
gibanj nominalnih osebnih dohodkov v letu 1985 in sicer za 
22%. Ker velja povečanje za nazaj od 1. januarja 1985 bo 
stvarna slika ravni pokojnin dokaj ugodnejša. 

V zaostrenih družbeno-ekonomskih razmerah so vedno 
pogostejše zahteve po usklajevanju pokojnin v enakih zne- 
skih in ne v enakih odstotkih. Takšna uskladitev bi vsebinsko 
pomenila negacijo zakonitosti, na katerih temelji sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Naravnan je tako, 
da naj bi se v kar največji meri odražal položaj, ki ga je imel 
upokojenec kot delavec v združenem delu. Vsaka degresivna 
uskladitev pa ruši razmerja med pokojninami, vzpostavljena 
ob odmeri. Ker je višina pokojnine odvisna od dopolnjene 
pokojninske dobe (podpovprečne pokojnine pa so v pretežni 
meri takšne zaradi krajše pokojninske dobe, medtem ko je 
situacija pri nadpovprečnih pokojninah obratna), ima degre- 
sivni način usklajevanja za posledico odvzemanje pokojnin- 
ske dobe tistim, ki imajo večjo pokojnino zaradi daljše pokoj-' 
ninske dobe in dodajanje pokojninske dobe tistim, ki imajo 
nizko pokojnino zaradi krajše pokojninske dobe. Hkrati pa se 
na ta način ruši kolikor toliko stabilno ravnovesje med pokoj- 
ninami, uveljavljenimi v različnih letih: stare nižje so višje kot 
nove nižje, stare višje pa so nižje kot nove višje 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 

94,5 

0,2 
0,2 
0,0 
0,0 

0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,6 

družinske 

3.3 
1.5 
1,9 
1.4 
1,8 
1,4 
3,2 
4,0 

15,6 
21,1 
12,0 
7.6 

0,1 
0,2 
0,4 
1.1 
1,6 
1.2 

74,8 4,6 
12,0 
3,7 
1,4 
2,6 

3,2 
0,5 
0,4 
0,7 

9,4 72,2 
v10,1 

1,7 
1,5 
0,7 
0,5 

0,6 
0,5 
0,2 
0,2 

4,4 1,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 

0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 

1,1 
oo~ 
0,0 
0,0 
0,0 

0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 

100,0 11,5 

1,1 
0,5 
0,7 
0,7 
0,8 
1.1 
2,4 
3.2 
7.7 

13,4 
12,9 
5.8 

50,3 
6,6 
4,0 
4,0 
7,3 

5.4 
11,6 
2.5 
1,9 

21,4 
1,5 
1,2 
0,8 
0,7 
0,5 
0,4 

5,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 

100,0 

0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
2,7 
1,1 
4,2 
1,7 
1,0 
1,0 
2,2 

3,1 
2,7 
1,1 
0,9 

7,8 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 

2,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

21,2 

Če naj bo pokojnina rezultat delovnega prispevka na pod- 
lagi minulega dela, merjenega z doseženim osebnim dohod- 
kom v določenem obdobju pred upokojitvijo in dopoljeno 
pokojninsko dobo, potem se, če želimo, da ta rezultat ostane 
nespremenjen skozi daljše obdobje uživanja pokojnine, 
pokojnine morajo usklajevati z enakimi odstotki. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je ocenilo, da so sprejeti 
sklepi skupnosti o uskladitvah pokojnin v skladu z zveznim in 
republiškim zakonom. 

Pri vsem navedenem pa je potrebno poudariti, da še tako 
»idealen« pokojninski sistem ne more dati visoke pokojnine 
tistemu delavcu, ki je v času delovnega razmerja prejemal 
nizke osebne dohodke. 

Ker je podlaga za odmero pokojnine osebni dohodek, le-ta 
pa v sedanjih pogojih delovanja delitvenega sistema ni vedno 
rezultat dela, temveč tudi drugih okoliščin, lahko prihaja do 
razlik med pokojninami, uveljavljenimi v različnih obdobjih v 
okviru posamezne panoge dejavnosti, kategorije upokojen- 
cev itd. Takšne razlike je mogoče omiliti z usklajevanjem prej 
uveljavljenih pokojnin s kasneje uveljavljenimi. Skupnost bo v 
letu 1985 pripravila analizo dosedaj uveljavljenih pokojnin, ki 
naj bi služila kot podlaga za ustrezne odločitve, s katerimi bi 
se najbolj pereče situacije omilile oziroma odpravile. 
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6. Pravice na podlagi invalidnosti 
a) Spremenjena definicija invalidnosti 

Bistvena novost na področju invalidskega zavarovanja je 
nedvomno že z zveznim zakonom določena nova definicija 
invalidnosti ter uvedba spremenjene delovne zmožnosti in 
neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti kot dveh 
pomembnih ukrepov za preprečevanje nastajanja invalidno- 
sti. Definicijo spremenjene delovne zmožnosti ter neposredne 
nevarnosti za nastanek invalidnosti je opredelil šele republiški 
zakon. 

Ob uporabi definicije invalidnosti so se v začetku v praksi 
pokazali določeni problemi. Za pravilno oceno invalidnosti 
oziroma spremenjene delovne zmožnosti, so namreč potrebni 
poleg podatkov oziroma natančnega opisa del in nalog, ki jih 
zavarovanec opravlja in na katere je razporejen, še podatki 
oziroma opisi vseh del in nalog v TOZD-u, kjer je zavarovanec 
v delovnem razmerju, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi 
oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. S tem v zvezi 
pa se pojavljajo tako težave pri zbiranju številnih podatkov, 
kakor tudi pri vsebinskem ugotavljanju del in nalog, ki ustre- 
zajo zavarovančevi strokovni izobrazbi oziroma z delom pri- 
dobljeni delovni zmožnosti. To še zlasti v primerih, ko gre za 
ozko strokovno usposobljenost oziroma priučitev in v prime- 
rih del in nalog, za opravljanje katerih se zahteva nizka stop- 
nja strokovne izobrazbe. Vse to povzroča tako dolgotrajnejši 
pripravljalni postopek in postopek ocenjevanja oziroma ugo- 
tavljanja invalidnosti. Opozoriti velja, da sama definicija inva- 
lidnosti povzroča tudi obilico dela ne samo v skupnosti, 
temveč tudi v organizacijah združenega dela. To še posebno v 
tistih primerih, kjer je v TOZD-u veliko število del in nalog, in 
pa v primeru, ko razvidi del in nalog niso popolni ali ne 
ustrezajo dejanskemu opravljanju dela. Čeprav je skupnost 
poenostavila pripravljalni postopek, pa se ob taki definiciji le 
ni mogoče izogniti povečanju tovrstnih administrativnih opra- 
vil - če seveda želimo pravilno oceno invalidnosti. 

Definicija invalidnosti tudi ni povsem ustrezna za ugotavlja- 
nje invalidnosti in preostale delovne zmožnosti za zavaro- 
vance-združene kmete, saj je vprašljivo ocenjevanje invalid- 
nosti teh kmetov s stališča del in nalog, ki bi ustrezale kmetovi 
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti na kmetiji. Definicija invalidnosti je predvidena za 
delavce v temeljnih organizacijah združenega dela, kjer so 
dela in naloge opredeljene v razvidu del in nalog. 

b) Pravica zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo 
Zvezni zakon je na področju invalidskega zavarovanja vpe- 

ljal pomembno vsebinsko novost, ki je v tem, da zavarovanci - 
delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo, uveljavljajo 
in uresničujejo svoje pravice v organizaciji združenega dela. 
Pri urejanju tega področja v republiškem zakonu je v SR 
Sloveniji potekala zelo živahna javna razprava, v kateri so se 
stališča do teh vprašanj večkrat bistveno spremenila. Tako se 
je na podlagi večinskega mnenja organizacij združenega dela 
v zadnji fazi spremenilo besedilo osnutka in predloga zakona, 
ki je določalo, da v skladu z 38. členom zveznega zakona, 
delovni invalidi uveljavljajo in uresničujejo svoje pravice v 
organizaciji združenega dela. Sprejet je bil sistem, v katerem 
zavarovanci uveljavljajo pravice na podlagi invalidnosti v 
skupnosti, uresničujejo pa jih v organizacijah združenega 
dela, upoštevaje pri tem načelo vzajemnosti in solidarnosti. 

Taka rešitev je torej drugačna, kot jo predvideva zvezni 
zakon, saj je republiški zakon v bistvu ohranil dotedanji 
sistem uveljavljanja in uresničevanja pravic. 

Problemi so se pojavili pri odmeri denarnega nadomestila 
zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 
delu po 47. členu zakona. Podani so bili celo predlogi za 
ustrezno spremembo tega člena. Ob njegovi uporabi se je 
namreč ugotovilo, da so usklajeni zneski osebnega dohodka 
zavarovanca iz koledarskega leta pred nastankom invalidno- 
sti kot osnove za odmero nadomestila tembolj nerealni in 
neprimerljivi z osebnim dohodkom iz leta 1983, čimbolj je 
nastanek invalidnosti odmaknjen letu 1983. Bistveni vzrok za 
takšne razlike je v tem, da se pri uskladitvi osebnega dohodka 
iz koledarskega leta pred nastankom invalidnosti na leto 
1983, ne upoštevajo v tem času nastale spremembe v vredno- 
tenju del in nalog, ki jih je delovni invalid opravljal pred 

nastankom invalidnosti oziroma spremembe v sistemu delitve 
osebnih dohodkov. Na osnovo za odmero nadomestila vpli- 
vajo tudi različni odstotki dodatka na minulo delo, ki jih je 
delovni invalid prejemal pred nastankom invalidnosti in ki jih 
prejema v letu, za katero se odmerja nadomestilo oziroma v 
letu 1983. 

Glede na to, da so pristojni družbeni dejavniki ugotovili, da 
sprememba zakona ni potrebna, je skupnost razrešila nastalo 
problematiko tako, da je sprejela sklep o načinu uskladitve 
osebnega dohodka iz koledarskega leta pred nastankom inva- 
lidnosti za določanje nadomestila zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu za delovne invalide, pri 
katerih je invalidnost nastala do 31. decembra 1983. Po tem 
sklepu se je ob prvi odmeri nadomestila po 47. členu republi- 
škega zakona osebni dohodek iz koledarskega leta pred 
nastankom invalidnosti uskladil tako, da je enak osebnemu 
dohodku, ki bi ga delovni invalid prejel v letu 1983, če bi še 
opravljal dela in naloge, katera je opravljal pred nastankom 
invalidnosti. S takim načinom uskladitve so bili izenačeni 
delovni invalidi iz obdobja pred 1. januarjem 1984 z delovnimi 
invalidi, ki bodo pridobili pravice po novih predpisih po 1. 
januarjem 1984. 

Glede na to, da se bodo po daljši uporabi 47. člena republi- 
škega zakona zopet pojavila neskladja pri realni določitvi 
osnove za odmero nadomestila, predvsem zaradi sprememb v 
vrednotenju del in nalog v združenem delu, pa bi ob morebit- 
nih kasnejših spremembah republiškega zakona kazalo uza- 
koniti rešitev, ki jo je uporabila skupnost. 

V skupnosti je na dan 1. januarja 1985 prejemalo nadome- 
stilo osebnega dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dok- 
valifikacije 126, nadomestilo osebnega dohodka za čas čaka- 
nja na razporeditev na drugo ustrezno delo 312, nadomestilo 
osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
9.337, nadomestilo osebnega dohodka zaradi manjšega oseb- 
nega dohodka na drugem ustreznem delu 14.141, torej skupaj 
.23.916 delovnih invalidov. 
c) Pravice zavarovancev s spremenjeno delovno zmož- 
nostjo oziroma neposredno nevarnostjo za nastanek inva- 
lidnosti. 

Spremenjena definicija invalidnosti in uvedba institutov 
spremenjene delovne zmožnosti in neposredne nevarnosti za 
nastanek invalidnosti so povzročili, da se je v letu 1984 zmanj- 
šalo število ugotovljenih delovnih invalidov III. kategorije inva- 
lidnosti na račun tistih zavarovancev, pri katerih se je ugoto- 
vila spremenjena delovna zmožnost. Slednji niso delovni inva- 
lidi ter uveljavljajo in uresničujejo svoje pravice v organizaci- 
jah združenega dela. S tem je uresničena določba zveznega 
zakona, po katerem je ugotovitev spremenjene delovne zmož- 
nosti ali neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti s 
priznanjem pravice do razporeditve na drugo delo preventivni 
ukrep, ki preprečuje v končni fazi nastanek invalidnosti. 

Tako je bilo v letu 1983 ugotovljenih 3.412 delovnih invali- 
dov III. kategorije invalidnosti, v letu 1984 pa samo 2.541. Pač 
pa je bilo v letu 1984 ugotovljenih 1.428 zavarovancev s 
spremenjeno delovno zmožnostjo. Naraslo je tudi število 
tistih zavarovancev, pri katerih je podana neposredna nevar- 
nost za nastanek invalidnosti (od 41 na 67). 

Organizacije združenega dela so bile dolžne urediti neka- 
tera vprašanja invalidskega zavarovanja in prevencije invalid- 
nosti (spremenjena delovna zmožnost in neposredna nevar- 
nost za nastanek invalidnosti) v svojih samoupravnih splošnih 
aktih. Skupnost je skupaj z ZS Slovenije in Republiškim komi- 
tejem za delo nudila ustrezno strokovno pomoč organizaci- 
jam združenega dela s posebnim pripomočkom (Model samo- 
upravnih splošnih aktov), z razgovori v organizacijah združe- 
nega dela in s strokovnimi seminarji. Na tej podlagi in zaradi 
tega, ker ni bilo opaziti večjih problemov pri uresničevanju 
pravic, je mogoče oceniti, da je večina organizacij združe- 
nega dela to problematiko uredila v svojih samoupravnih 
splošnih aktih, čeprav šele v prvi polovici leta 1984. 

7. Pravica do družinske pokojnine 
Za pridobitev pravice do družinske pokojnine morajo biti 

izpolnjeni splošni in posebni pogoji. Doslej je tako splošne 
kot posebne pogoje določal zvezni zakon. Ker pa so zakonska 
zveza in družinska razmerja v pristojnosti republiške ali 
pokrajinske zakonodaje, je tudi zvezni zakon določil le 
splošne pogoje. 
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Kot poseben pogoj za pridobitev pravice do družinske 
pokojnine je pri vdovi določena starost 50 let. Novost republi- 
škega zakona je v povečanju starosti za 5 let. Podatkov o 
vplivu pogoja zvišane starosti še ni mogoče zbrati, ker lahko 
vdova po 147. členu republiškega zakona v prehodnem 
obdobju še vedno uveljavi pravico do družinske pokojnine po 
prejšnjih pogojih. 

Pri vdovcu je kot poseben pogoj za pridobitev pravice do 
družinske pokojnine določena starost 55 let. Novost je v 
znižanju pogoja starosti za vdovca s 60 na 55 let. Po zbranih 
podatkih je po 1. 1. 1984 uveljavilo pravico do družinske 
pokojnine 27 vdovcev, ki so bili ob uveljavitvi pravice do 
družinske pokojnine mlajši kot 60 let. 

Pri novosti, ki omogoča uveljavljanje družinske pokojnine 
tudi osebi, ki je živela z zavarovancem v življenjski skupnosti, 
ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, predstavlja 
poseben problem vprašanje, kateri organ je pristojen za ugo- 
tovitev dejstva, ali je med zavarovancema dejansko bila 
podana življenjska skupnost ali ne. Ob sprejemu zakona je 
bilo dogovorjeno, da bodo ta vprašanja reševala redna 
sodišča v nepravdnem postopku. Po pričetku izvajanja 
zakona pa večina rednih sodišč odklanja ugotavljanje zgolj 
obstoja življenjske skupnosti, čeprav sicer obstoj takšne 
skupnosti ugotavljajo v dednih postopkih. Sodišče združe- 
nega dela SR Slovenije meni, da bi morala obstoj take življenj- 
ske skupnosti ugotavljati skupnost. Tako stališče pa v končni 
posledici pomeni, da bo moral izvenzakonski partner isto 
dejstvo dokazovati večkrat in zato voditi različne postopke 
pred raznimi organi, n. pr. pred sodiščem zaradi dedovanja, 
stanovanjski skupnosti zaradi stanovanja, v skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja zaradi upokojitve itd. 
Ravno v izogib temu je bilo pred sprejemom zakona v komisiji 
Izvršnega sveta za pripravo novega republiškega zakona spre- 
jeto stališče, da obstoj ali neobstoj življenjske skupnosti ugo- 
tavlja redno sodišče v nepravdnem postopku toliko časa, 
dokler v republiki ne bi poiskali take rešitve, ki bo to dokazo- 
vanje za vse primere uredila na enem mestu in pri enem 
organu. V pristojnih zakonodajnih telesifvskupščine SR Slo- 
venije bo potrebna ponovna obravnava tega vprašanja, saj 
večkratno dokazovanje istega dejstva pred različnimi organi 
vsekakor ni družbeno opravičljivo. 

Zakonska novost je tudi, da otroku, ki izgubi oba roditelja - 
zavarovanca, pripada poleg družinske pokojnine po enem 
tudi del družinske pokojnine po drugem roditelju. Do sedaj je 
bila priznana pravica do družinske pokojnine po obeh rodite- 
ljih v 38 primerih in sicer za 52 otrok. 

8. Uživanje pravic 
a) Izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev 

Zvezni zakon določa, da se pokojnine in druge denarne 
dajatve odmerjajo v mesečnem znesku in se izplačujejo za 
nazaj To velja za vse tiste zavarovance, ki so se upokojili po 
začetku uporabe zakona, to je od 1. 7. 1983 dalje. Takšna 
ureditev izplačevanja ima za posledico stalno nezadovoljstvo 
dela upokojencev, ki poudarja, da imamo v sedanjem pokoj- 
ninskem sistemu glede izplačevanja pokojnin dve kategoriji 
upokojencev; takšne, ki prejemajo pokojnino po prejšnjih 
predpisih za naprej in upokojence, ki prejemajo pokojnino po 
novem zakonu za nazaj. Tako novi upokojenci poudarjajo, da 
so v neenakopravnem oziroma slabšem položaju: 

— pri prvem nakazilu pokojnine ali druge denarne dajatve, 
ko izplačiio dajatve čaka do konca tekočega meseca in 

- pri vseh uskladitvah ter poračunih za nazaj (tekoče uskla- 
jevanje), ko prejmejo razliko za zadnji mesec z enomesečno 
zamudo. 

Pri realizaciji omenjenega določila zakona so se pojavile 
tudi številne strokovnotehnične težave in povečal se je obseg 
administrativnih del pri vodenju evidenc, obdelavi podatkov 
in ažurnosti informacij (povprečne pokojnine, višina izplača- 
nih dajatev za posamezni mesec in podobno). Zato se je pri 
izplačevanju trajanje večine postopkov podaljšalo, s tem pa 
tudi objektivno poslabšala ažurnost nakazovanja. 

b) Vpliv ponovne sklenitve delovnega razmerja ali zavaro- 
vanja na drugi podlagi na uživanje pokojnine (reaktiviranje) 

Republiški zakon onemogoča dvojni status tako, da upoko- 
jenec ne more biti v delovnem razmerju ali zavarovan na 
kakšni drugi podlagi in hkrati prejemati pokojnino. Izjema 

velja le za uživalca pokojnme, ki prične ali nadaljuje s samo- 
stojno umetniško ali drugo kulturno dejavnostjo, kmetijsko 
dejavnostjo, dejavnostjo izumitelja ali avtorja tehničnih izbolj- 
šav. V teh primerih se uživalcu pokojnina na njegovo željo 
izplačuje, čas opravljanja katere od navedenih dejavnosti pa 
se takšnemu upokojencu ne upošteva za odstotno povečanje 
že uveljavljene pokojnine oziroma za novo odmero pokojnine. 

Ugotavljamo, da je izredno majhno število tistih upokojen- 
cev, ki se reaktivirajo in s tem odpovedo uživanju pokojnine. 
Omeniti pa velja poseben položaj upokojencev starostnega 
zavarovanja kmetov, ki nimajo možnosti reaktiviranja, saj jim 
zakon omogoča le nadaljevanje uživanja kmečke starostne 
pokojnine v skupnosti. Seveda pa se lahko reaktivirajo tisti 
kmetje, ki so uveljavili pokojnino po novih predpisih. 
9. Matična evidenca zavarovancev 

Po zveznem zakonu je možno pridobiti in odmeriti pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja le na podlagi 
podatkov, zbranih in evidentiranih v. skladu z zveznim zako- 
nom o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ker se navedene 
določbe zveznega zakona nanašajo praviloma le na delavce v 
združenem delu, je republiški zakon v 94. členu določil tudi 
zbiranje in evidentiranje vseh tistih podatkov, ki se nanašajo 
na delovne ljudi, ki so obvezno zavarovani po republiškem 
zakonu, zlasti za zavarovance, ki opravljajo samostojno dejav- 
nost. Za te zavarovance zagotavljajo podatke pristojne uprave 
za družbene prihodke, za samostojne kulturne delavce pri- 
stojni upravni organ, pri katerem je razvid kulturnih delavcev, 
za zavarovance - vrhunske športnike pa telesno-kulturna 
skupnost Slovenije. 

Za zavarovance, ki so opravljali samostojno dejavnost in so 
bili zavarovani po posebnih pogodbah, so do konca leta 1983 
posredovale podatke občinske zdravstvene skupnosti ozi- 
roma njihove strokovne službe, s katerimi je imela skupnost 
sklenjen poseben samoupravni sporazum. Ob pričetku upo- 
rabe republiškega zakona je bilo potrebno izvesti reorganiza- 
cijo posredovanja podatkov matične evidence za te zavaro- 
vance, saj po novem zakonu zagotavljajo podatke občinske 
uprave za družbene prihodke in ne več zdravstvene skup- 
nosti. 

Novega načina zagotavljanja podatkov v tako kratkem času 
še ni mogoče oceniti v celoti. Plačilo prispevkov za te zavaro- 
vance je namreč pogoj, da se jim opravljanje samostojne 
dejavnosti šteje v zavarovalno dobo in da še ugotovi njihove 
zavarovalne osnove oziroma dohodek, na podlagi katerega so 
zavarovani. Pripomniti pa velja, da sodelovanje skupnosti z 
upravami za družbene prihodke poteka tvorno, čeprav so 
prisotne kadrovske težave in omejene možnosti avtomatske 
obdelave podatkov. 

Glede posredovanja podatkov za kulturne delavce in zava- 
rovance - vrhunske športnike je po zakonu pristojen pristojni 
upravni organ, pri katerem je razvid samostojnih kulturnih 
delavcev oziroma Telesno kulturna skupnost Slovenije. Ker 
pa taka pravna ureditev ni ustrezna, bi bilo primerno, da bi 
tudi za te zavarovance posredovale podatke občinske uprave 
za družbene prihodke, saj le-te tudi zanje obračunavajo in 
izterjujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in hkrati razpolagajo z vsemi potrebnimi podatki. Občinske 
uprave za družbene prihodke bi lahko posredovale podatke 
tudi za zavarovance, ki delajo v tujini, pa so obvezno zavaro- 
vani pri skupnosti. 

Praksa kaže, da bi bilo najprimerneje, če bi uprave za 
družbene prihodke posredovale podatke tudi za delavce, 
zaposlene v zasebnem sektorju. Le-te razpolagajo z vsemi 
potrebnimi podatki, ker od samostojnih zavezancev za prispe- 
vek, ki imajo zaposlene delavce, prejemajo plačilne liste. Te 
podatke po samoupravnemu sporazumu posredujejo skupno- 
sti občinske zdravstvene skupnosti, ki pa morajo voditi evi- 
dence o teh zavarovancih le za potrebe skupnosti. Tak način 
posredovanja podatkov izvira iz časov, ko so občinske zdrav- 
stvene skupnosti pobirale prispevke za celoten zasebni sek- 
tor, sedaj pa je taka delitev na nosilce samostojnega dela in 
njihove delavce neracionalna in povzroča le nepotrebno pod- 
vajanje evidenc. V zvezi z nakazanimi možnimi rešitvami, pa je 
potrebno poudariti, da republiška uprava za družbene pri- 
hodke sodi, da zaradi nekaterih vsebinskih razlogov ter zaradi 
kadrovskih težav in omejene možnosti računalniške obdelave, 
v večini občin take dodatne naloge ne bi bile izvedljive. 
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10. Pravice borcev NOV 
Čeprav pravice borcev NOV skoraj v celoti ureja zvezni 

zakon, je v republiškem zakonu tudi na tem področju nekaj 
novosti. 

Določba republiškega zakona o zajamčeni republiški 
osnovi za borce sicer ni nova, vendar pa je novost v tem, da je 
zajamčena pokojninska osnova za borce enaka povprečnemu 
osebnemu dohodku delavcev v združenem delu v SR Sloveniji 
v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine, 
povečanemu za 17,65% (prej 17,6%). Takšna raven zajamčene 
pokojninske osnove zagotavlja, da bo polna zajamčena 
pokojnina v višini 85% pokojninske osnove v tekočem letu 
ustrezala povprečnemu osebnemu dohodku delavcev v SR 
Sloveniji v preteklem letu. 

Zajamčena pokojninska osnova opravičuje svoj namen, saj 
število pokojnin borcev NOV, odmerjenih od te osnove ne 
pada, temveč narašča. To pomeni, da je zajamčena osnova v 
večini primerov še vedno večja od pokojninske osnove, izra- 
čunane na podlagi osebnih dohodkov in da je zato ugodna, 
čeprav je glede na zaostrene ekonomske razmere čedalje več 
pripomb, da višina te osnove ne ustreza dejanski vrednosti te 
osnove pred leti. V začetku leta 1985 je bilo 30.728 uživalcev 
omenjenih pokojnin. 

Nadaljnja novost republiškega zakona je v tem, da zagotav- 
lja individualnim kmetom in z njimi izenačenim združenim 
kmetom-borcem NOV pred 9. 9.1943 oziroma do 13. 10. 1943 
pokojnino najmanj v višini najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo. Ta določba je posledica vključitve kmetov, ki so 
bili prej v starostnem zavarovanju kmetov, v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Kmetje-borci NOV so imeli namreč 
prej pravico do varstvenega dodatka h kmečki starostni 
pokojnini, ki pa je bila ožja pravica, saj je bil varstveni dodatek 
odvisen od stopnje kmetove socialne ogroženosti. Število 
kmetov-borcev NOV, uživalcev pokojnin iz starostnega zava- 
rovanja kmetov, je bilo na dan 1.1. 1985 skupaj 2.812. 

Republiški zakon ohranja pravico do odstotnega povečanja 
pokojnine za pokojninsko dobo, dopolnjeno nad polno pokoj- 
ninsko dobo samo za borce NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 
13. 10. 1943. Tem zavarovancem se pokojnina poveča za 1% 
za vsako leto dopolnjene pokojninske dobe nad 35 let (moški) 
oziroma 30 let (ženske), vendar največ za 5%. 

Pripomniti pa velja, da ostali zavarovanci po novem republi- 
škem zakonu te pravice nimajo. Taki ureditvi nasprotujejo 
zlasti zavarovanke, ki so lahko v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih v delovnem razmerju do dopolnitve 40 let pokojnin- 
ske dobe. 

11. Pokojninska doba 
Republiški zakon je med drugim kot bistveno novost uvedel 

tudi možnost t. im. »dokupa let« za zavarovance, ki so pred 
uvedbo obveznega zavarovanja opravljali naslednje samo- 
stojne dejavnosti: samostojno kmetijsko, gospodarsko ali 
drugo poklicno dejavnost, dejavnost obdelave in spravila 
lesa, ter čas prebit v svojstvu vrhunskega športnika. To pra- 
vico imajo tudi družinski člani nosilca samostojne gospodar- 
ske ali kmetijske dejavnosti, če so skupaj z njim opravljali tako 
dejavnost. Možnost dokupa je tem osebam dana do 31. 12. 
1986, razen za dokup let opravljanja kmetijske dejavnosti, kjer 
je ta rok 31. 12. 1988. 

Število vloženih in pozitivno rešenih zahtev za vse vrste 
»dokupa let« je bilo do 31. 12. 1984 naslednje: 
1. Opravljanje kmetijske dejavnosti 

Vrsta zahtev vloženi pozitivno negativno 
rešeni rešeni 

Združeni kmetje 
Člani gosp. združenih kmetov 
50% ali 75% osnove 
(ugodnejši dokup) 
Individualni kmetje 
Člani gosp. individualnih 
kmetov 

1.557 
347 

1.249 

1.060 

1.285 
159 

47 
909 

757 

11 

6 

2. Opravljanje samostojne dejavnosti 
Vrsta zahtev vloženi pozitivno negativno 

rešeni rešeni 

Nosilci samostojne gospodar- 302 230 8 
ske dejavnosti 
Družinski člani 234 210 5 
Skupaj: 536 440 13 

3. Opravljanje športne dejavnosti 

Vrsta zahtev vloženi pozitivno negativno 
rešeni rešeni 

Vrhunski športniki 85 68 

4. Opravljanje del pri sečnji, obdelavi in spravilu lesa 

Vrsta zahtev vloženi pozitivno negativno 
rešeni rešeni 

Delavci na obdelavi in sečnji 
lesa 

33 15 

Skupaj: 4.213 3.157 24 

Vsi zavarovanci imajo možnost obročnega plačevanja pri- 
spevkov za »dokup let« v roku enega leta od vročitve sklepa. 
Zato finančni učinki na podlagi pozitivno rešenih zahtev še 
niso znani. Tudi povprečno število »dokupljenih let« bo 
možno ugotoviti v celoti šele po plačilu prispevkov. Prvi 
izračuni pa kažejo, da je bilo vseh dokupljenih let v letu 1984 
7.428, od tega iz kmetijske dejavnosti 6.474 let. Doba »dokupa 
let« se vpiše v delovno knjižico po plačilu celotnega pri- 
spevka. 

Novost republiškega zakona je tudi, da se v zavarovalno 
dobo všteva čas, prebit v delovnem razmerju do 31. decembra 
1957, pred dopolnjenim 15. letim starosti, v katerem je bila 
oseba pokojninsko in invalidsko zavarovana. Iz tega naslova 
je bilo v letu 1984 vloženih 679 zahtev, pozitivno rešenih pa 
562. Opozoriti velja, da pri tem niso evidentirani primeri, pri 
katerih je bila zaposlitev pred 15. letom že vpisana v novih 
delovnih knjižicah in bila všteta za odmero zgolj na podlagi 
tega vpisa. 

Na podlagi živahne javne razprave je republiški zakon 
dopustil zavarovancu možnost opredelitve, da uveljavi pra- 
vico do starostne pokojnine tudi tako, da se mu obdobja 
zavarovalne dobe, ki se štejejo s povečanjem, vštevajo v 
pokojninsko dobo v dejanskem trajanju, v skladu s samou- 
pravnim splošnim aktom skupnosti. Vsebinsko ta določba 
posega v delovno-pravna razmerja in ureja prenehanje delov- 
nega razmerja zaradi izpolnitve pogojev za polno osebno 
pokojnino. Ker pa je tudi povezana s problematiko štetja 
zavarovalne dobe s povečanjem in izpolnjevanjem pogojev za 
upokojitev, je to področje načelno urejeno v republiškem 
zakonu in statutu skupnosti. 

Skupnost ne razpolaga s podatkom o številu tistih, ki so 
možnost po 106. členu zakona uveljavili, saj se takšni zavaro- 
vanci štetju zavarovalne dobe s povečanjem odpovedo že v 
sami organizaciji združenega dela, v skupnost pa pridejo šele 
takrat, ko izpolnijo pogoje za upokojitev tudi brez takoimeno- 
vane benefikacije. 

12. Štetje zavarovalne dobe s povečanjem 
a) Splošne ugotovitve 

Skladno z določilom 108. člena zakona je bil koncem leta 
1984 sprejet nov republiški družbeni dogovor o ukrepih in 
aktivnostih pri uveljavljanju in izvajanju štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem. Osnovni namen tega dogovora je zagoto- 
viti takšno varstvo delavcev na najtežjih in zdravju škodljivih 
delih, da do uporabe instituta zavarovalne dobe, ki se šteje s 
povečanjem, sploh ne bi prišlo. Zato je v besedilu vgrajen 
restriktivni pristop: povečano zavarovalno dobo bo namreč 
mogoče priznati le tedaj, ko bodo dosledno uporabljeni vsi 
drugi predhodni ukrepi varstva delavcev pri delu, pa kljub 
temu ne bo mogoče odpraviti težkih in zdravju škodljivih 
delovnih razmer. 

Novost republiškega zakona na tem področju je, da se tudi 
zavarovancem, ki opravljajo samostojno dejavnost, lahko 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, če delo opravljajo v 
posebno težkih in zdravju škodljivih razmerah, pa tudi tistim 
samostojnim zavarovancem, ki po določenih letih starosti ne 

40 
poročevalec 



morejo opravljati svoje samostojne poklicne dejavnosti. 
Zaradi take ureditve ugotavljamo manjši dotok zahtev s 

področja privatnega sektorja, saj so bili samostojni obrtniki in 
delavci pri njih izenačeni z delavci v združenem delu glede 
načina, pogojev in kriterijev za štetje zavarovalne dobe s 
povečanjem (livarji, steklopihači ter predvsem avtoprevoz- 
niki). V letu 1985 pa je pričakovati povečan dotok teh zahtev 
predvsem za avtoprevoznike, ki so v letu 1984 preko svojih 
zadrug, zbirali podatke in dokazila za uveljavljanje štetja zava- 
rovalne dobe s povečanjem, 
b) Revizija in njen potek 

Republiški zakon določa, da mora skupnost do 31. 12. 1984 
v vseh panogah gospodarstva opraviti revizijo del in nalog, na 
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem. Tako je 
skupnost na podlagi svojih usmeritev in terminskih progra- 
mov, do konca leta 1984 opravila revizijo vseh del in nalog, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem in ki so v 
pristojnosti skupnosti. Skupne ugotovitve opravljene revizije 
so naslednje: 

- določila zakona o varstvu pri delu se ne izvajajo: ne 
opravljajo se namreč ekološke meritve, če pa se že, se ne 
izvajajo kontinuirano; 

- dispanzerji za medicino dela ne opravljajo preventivnih 
zdravstvenih pregledov delavcev v predpisanih obdobjih ali 
pa jih sploh ne opravljajo, ker OZD na te preglede delavcev ne 
pošiljajo, kot bi morale po splošnih in internih predpisih; 

- premalo je sistematičnega dela v preventivnem zdrav- 
stvenem varstvu in na področju varstva pri delu; 

- tehnologija in pogoji dela so se spreminjali, vendar OZD 
ne ugotavljajo kako to vpliva na pravico do povečane zavaro- 
valne dobe; 

- OZD v svojih planskih aktih nimajo vgrajenih programov 
sanacijskih ukrepov v smislu določb republiškega družbe- 
nega dogovora o povečani zavarovalni dobi; 

- v svojih programih dela morajo pristojne inšpekcije dati 
prioriteto odpravi navedenih pomanjkljivosti; 

- kot kaže praksa, bi se morali inšpektorji dela večkrat 
posluževati svoje pravice in z odločbo odrediti krajše roke za 
ekološke preiskave in preventivne zdravstvene' preglede 
delavcev, če ugotovijo, da gre za večje nevarnosti poškodb in 
zdravstvenih okvar. Ce je potrebno, da bi se morali posluže- 
vati tudi sankcij, da bi uveljavili intencije zakona o varstvu pri 
delu glede periodičnih preiskav, ekoloških razmer in glede 
zdravstvenih pregledov delavcev kot tudi o evidencah na teh 
področjih. 

V obravnavi analize o dejanskih delovnih pogojih in delov- 
nih razmerah po posameznih gospodarskih dejavnostih pa so 
bili oblikovani predlogi sklepov o reviziji, in sicer: 

- ugotovitveni sklepi o reviziji v tistih gospodarskih dejav- 
nostih, kjer dejansko stanje še vedno utemeljuje štetje zavaro- 
valne dobe s povečanjem (elektroliza aluminija, komunalna 
dejavnost, dimnikarji, gasilci in kanalizerji, sekači; 

- proizvodnja razstreliv in razstrelilnih snovi, neželezna 
metalurgija (Hg), vojaški remontni zavodi, pomorski promet, 
dela v zvezi s svincem, geološka in druga vrtnanja, dela pri 
nizkih tempraturah, delo zidarjev proti ognju odpornih peči, 
proizvodnja gradbenega materiala-žgalci klinkerja, proizvod- 
nja stekla, pomorsko ribištvo in umetniška dejavnost); 

- sklepi o prenehanju štetja zavarovalne dobe s poveča- 
njem (grafična dejavnost). Po realizaciji teh sklepov je 320 
delavcev v grafični dejavnosti izgubilo pravico do štetja zava- 
rovalne dobe s povečanjem; 
- sklepi o začasnem podaljšanju štetja zavarovalne dobe s 

povečanjem do priprave strokovnih dokumentacij - elabora- 
tov, ki so jih dolžne v določenem roku pripraviti OZD, ki imajo 
zapisniško ugotovljena dela in naloge, na katerih se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem v okviru posamezne dejavno- 
sti. Ti elaborati bodo dokončno prikazali dejanske razmere in 
omogočali utemeljeno odločitev o nadaljnji upravičenosti ali 
neupravičenosti do štetja zavarovalne dobe s povečanjem v 
posamezni dejavnosti (železniški promet, železniški promet 
TGA B. Kidrič Kidričevo, železarne, v neželezni metalurgiji - 
dela v zvezi s cinkom in pocinkovalnica, v luškem transportu, 
v proizvodnji svinčevih akumulatorjev v Rudniku Mežica 
TOZD Tovarna akumulatorjev Vesna Maribor in v cestnem 
prometu; 

- sklepi o pripravi strokovnih dokumentacij-elaboratov, ki 
so jih dolžne pripraviti OZD v okviru posamezne dejavnosti, v 
kateri je glede na dejanske razmere povečanje zavarovalne 

dobe še vedno utemeljeno, z navedenimi elaborati pa bi se 
utemeljilo morebitno zvišanje oziroma znižanje stopnje pove- 
čanja (livarne, proizvodnja železnih zlitin in kalcijevega kar- 
bida in letalski promet). 

Čeprav je skupnost v skladu z republiškim zakonom do 31. 
decembra 1984 opravila revizijo del in nalog, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, pa velja poudariti, da je 
revizija tako po zveznem zakonu kot po svoji vsebini trajna 
naloga skupnosti. 

13. Zagotavljanje sredstev za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
a) Viri financiranja skupnosti 

Za izpolnjevanje obveznosti iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki so določene z zakoni in samoupravnimi 
splošnimi akti, se v skupnosti združujejo sredstva iz dveh 
virov: 

- s prispevki na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana skupnosti; 

- s povračili federacije za priznane pravice borcev NOV po 
zveznih predpisih. 

Sredstva za uresničevanje programa dejavnosti skupnosti, 
ter s tem uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zagotavljajo zavarovanci s prispevki iz osebnega 
dohodka oziroma od zavarovalne osnove, temeljne in druge 
organizacije iz dohodka ter federacija iz zveznega proračuna. 

V letu 1984 se je s prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje združilo v skupnosti 91,4% vseh prihodkov, s 
povračili federacije in drugimi prihodki pa 8,6%. 

Med prispevki je bil najpomembnejši prispevek za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje iz (brutto) osebnega dohodka 
zavarovancev, ki je predstavljal kar 70,4% vseh prihodkov. 
Drugi prispevki pa so bili naslednji: prispevek za nesreče pri 
delu in poklicne bolezni, prispevek za zavarovalno dobo, ki se 
šteje s povečanjem, posebni prispevek iz dohodka, prispevek 
kmetov-zavarovancev starostnega zavarovanja kmetov in pri- 
spevek delavcev in drugih delovnih ljudi, ki imajo dohodek iz 
kmetijstva, pa niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot 
kmetje. 

Višina plačanih prispevkov za leto 1984 po vrstah zavaro- 
vancev, višina povračil obveznosti federacije in višina drugih 
prihodkov je prikazana v naslednji tabeli: 

Zap. 
št. 

Prihodki po zavezancih 
za plačilo 

Zneski Strukturni 
(mio din) delež (%) 

1. Prispevki zavarovancev iz OD in iz 
dohodka temeljnih.in drugih orga- 
nizacij združenega dela 56.534,4 

2. Prispevki delovnih ljudi, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost in pri 
njih zaposlenih delavcev ter dokup 
zavarovalne dobe 2.833,3 

3. Prispevki združenih in drugih kme- 
tov, članov njihovih gospodarstev, 
zavarovancev zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov ter do- 
kup zavarovalne dobe 1.110,8 

4. Prispevki delavcev in drugih delov- 
nih ljudi od dohodka iz kmetijstva 
(prispevek nezavarovancev) 91,7 

85,3 

4,3 

1,7 

0,1 

5. Skupaj prispevki (1 do 4) 60.570,2 91,4 
6. Povračila federacije 5.685,7 8,6 
7. Drugi prihodki 43,9 0,0 

8. Vse skupaj (5 do 7) 66.299,8 100,00 
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Podatki o udeležbi prihodkov SPIZ v družbenem proizvodu 
Slovenije v tem srednjeročnem obdobju kažejo, da se od leta 
1982 naprej njihov delež zmanjšuje, kar je razvidno iz nasled- 
nje tabele: 

Zap. 
št. 

Prihodki od prispevkov 
kmetov 

Znesek 
(mio din) 

Strukturni 
delež (%) 

Leto Družbeni Prihodki SPIZ 
proizvod (v mio din) 

(v mio din) 

Udeležba 
prihodkov SPIZ 

vDP 

1981 
1982 
1983 
1984 

347.498 
445.547 

620.161* 
1,003.404* 

24.558 
31.983 
42.644 
65.606 

7,07% 
7,18% 
6,88% 
6,54% 

*ocena 
b) Učinki novih predpisov na financiranje zavarovanja 

kmetov 
Medtem ko pri virih in osnovah za plačevanje prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje »delavskih zavarovan- 
cev« v letu 1984 ni bilo sprememb (prispevki iz OD in iz 
dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela), pa 
so se spremenili viri in osnove za plačevanje prispevkov 
kmečkih zavarovancev. 

Z republiškim zakonom je bil uveden nov prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga plačujejo lastniki 
kmetijskih zemljišč, in sicer iz dohodka od kmetijstva, če niso 
zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Ta 
prispevek je bil že v času sprejemanja zakona deležen števil- 
nih pomislekov, v času priprave tega poročila pa je pred 
Ustavnim sodiščem SRS vložena pobuda za oceno njegove 
ustavnosti in zakonitosti. Obračunavanje, odmera in izterjava 
pa je sicer stekla v prvem letu izvajanja zakona nemoteno, 
preko pristojnih uprav za družbene prihodke. 

V letu 1984 so začeli plačevati združeni in drugi kmetje ter 
člani, njihovih gospodarstev prispevke za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje po enakih stopnjah kot delavci v združe- 
nem delu, in sicer od prostovoljno izbranih zavarovalnih 
osnov. Uvedena je bila tudi možnost dokupa let (pokojninske 
dobe) zavarovancev, če so se ukvarjali s kmetijsko dejav- 
nostjo kot svojim edinim ali glavnim poklicem. 

Tako zbrani prihodki od prispevkov, ki so jih plačali v letu 
1984 kmečki zavarovanci, so prikazani v naslednji tabeli: 

1. Prispevki združenih.in drugih kme- 
tov ter članov kmečkih gospodar- 
stev i 

2. Dokup let opravljanja kmetijske 
dejavnosti 

3. Prispevek kmetov za nesreče pri 
delu in poklicne bolezni 

4. Prispevki kmetov, ki so ostali v sta- 
rostnem zavarovanju kmetov 

5. Prispevek lastnikov kmetijskih 
zemljišč 

6. SKUPAJ (1 do 5) 

665,5 

275,5 

53,8 

116,0 

91,7 

55,4 

22,9 

4.5 

9.6 

7,6 
1.202,5 100,0 

Iz zbranih sredstev za dokup let izhaja, da je bilo v letu 1984 
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti kupljenih 6.474 let, 
iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti in iz drugih 
naslovov pa le 954 let. 

S primerjavo prihodkov od prispevkov kmetov, ki so ostali v 
prejšnjem starostnem zavarovanju kmetov, in lastnikov kme- 
tijskih zemljišč z odhodki za pokojnine kmetov, upokojenih 
po bivšem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, dobimo 
razmerje, ki je prikazano v naslednji tabeli: 

Zap. 
št. 

Znesek 
(mio din) 

Strukturni 
delež (%) 

1. Prihodki od prispevkov kmetov 207,7 
2. Prihodki od prispevkov delavcev 2.009,3 
3. Skupaj izplačane pokojnine kme- 

tov, upokojenih po zakonu o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov 2.217,0 

6,3 
93,7 

100,0 

Podatki kažejo, da prispevki kmetov in lastnikov kmetijskih 
•zemljišč v letu 1984 krijejo le 6,3% potrebnih sredstev za 
pokojnine po prejšnjem starostnem zavarovanju kmetov, raz- 
liko to je 93,7%, pa so solidarnostno prispevali delavci v 
združenem delu. 

c) Pregled višine in strukture odhodkov skupnosti v 
obdobju 1983—1985 

Višino in strukturo odhodkov skupnosti v obdobju 1983 do 
1985 prikazuje naslednja tabela: 

- zneski v mio din 
- strukturni deleži v % 

Zap. št. Besedilo 1983 
Znesek Struktura Znesek Struktura Znesek Struktura 

8 

1. Pokojnine delavcev 33.193,1 
2. Pokojnine kmetov 1.811,0 
3. Varstveni dodatek 781,7 
4. Druge denarne dajatve 1.295,0 
5. Denarna nadom. inval. 1.594,7 
6. SKUPAJ (1 do 5) 38.680,5 
7. Stanovanjski prispevek 1.353,5 
8. Prispevek za zdr. varstvo in otroški 

dodatki 177,1 
9. Strokovna služba SPIZ 441,0 

10. Uprava za družbene prihodke 
in občinske zdravstvene skupnosti 92,7 

11. PTT in SDK stroški 183,8 
12. Samoupravna in informativna dejavnost 

ter izvedeniški organi 31,5 
13. Skupnost socialnega varstva 6,9 
14. Obresti od kreditov 49,2 
15. Drugi stroški izvajanja  32,0 
16. SKUPNI ODHODKI (6 do 15) 41.048,2 

80,88 
4,42 
1,90 
3,15 
3,88 

51.605,1 
2.217,0 
1.575,6 
1.810.6 
2.124.7 

82,03 
3,52 
2,51 
2,88 
3,38 

83.210,0 
3.408,0 
3.534,0 
2.874,0 
3.580,0 

82.05 
3,36 
2,50 
2,83 
3,53 

94,23 
3,30 

0,43 
1,07 

0,23 
0,44 

0,08 
0,02 
0,12 
0,08 

59.333,0 
2.118,3 

280,1 
684.3 

137.4 
265,8 

47.4 
9,2 
7,1 

25.5 

94,32 
3,37 

0,44 
1,09 

0,22 
0,42 

0,08 
0,01 
0,01 
0,04 

95.606.0 
3.418,0 

447,0 
1.011,0 

203,0 
410,0 

71,3 
15,0 

200,0 
36,7 

94,27 
3,37 

0,44 
1,00 

0,20 
0,40 

0,07 
0,01 
0,20 
0,04 

100,00 62.908,1 100,00 101.418,0 100,00 

d) Likvidostni položaj skupnosti 
Skupnost s poslovnim in rezervnim skladom zagotavlja 

potrebna obratna sredstva za pravočasno izplačevanje pokoj- 
nin in drugih obveznosti. Zaradi prenizke višine rezervnih 
sredstev se je likvidnost skupnosti od druge polovice leta 
1979 pa vse do konca 1983 vsako leto poslabševala, v letu 

1984 pa se je trenutno izboljšala. To predvsem zaradi večjih in 
rednejših povračil federacije in delnih povračil njenih zaosta- 
lih dolgov ter hitrejše rasti sredstev za osebne dohodke (v 
zadnjih dveh mesecih) od načrtovanih, kot osnove za obračun 
prispevkov. Ocene kažejo, da se bo likvidnost skupnosti že v 
letu 1985 poslabšala, ter da bo morala tudi v bodoče najemati 
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kratkoročne kredite za izplačilo pokojnin in drugih denarnih 
dajatev. Skupnost namreč še vedno ne bo mogla zaradi ome- 
jenih sredstev oblikovati potrebne višine rezervnih in obratnih 
sredstev, ki bi zagotavljala njeno tekočo likvidnost. Ugoden 
likvidnostni položaj skupnosti pa bi lahko zagotavljali le tako, 
da bi znašala rezervna sredstva 10% planiranih odhodkov 
skupnosti tekočega leta (v letu 1985 pa le-ta znašajo komaj 
5,8%). 

Nelogično je, da skupnost na svoja avista sredstva na žiro 
računu pri banki ne prejema nobenih obresti, ob najemanju 
premostitvenih kreditov za izplačilo pokojnin pa mora plače- 
vati obresti po splošni obrestni meri, ki znaša trenutno 62%. 

e) Problematika zagotavljanja potrebnih sredstev za izva- 
janje novega načina usklajevanja pokojnin in oblikovanja 
pokojninske osnove 

Tako nov način usklajevanja pokojnin z gibanjem nominal- 
nih osebnih -dohodkov, kakor tudi izračun pokojninske 
osnove, pri katerem se lahko osebni dohoki iz prejšnjih let 
dela valorizirajo na zadnje leto dela, terjata več sredstev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato je njihova 
izvedba, že z zveznim zakonom, odložena na kasnejše ob- 
dobje. 

S tekočim usklajevanjem pokojnin bo po zveznem zakonu 
potrebno pričeti najkasneje, ko bodo znani podatki o gibanjih 
nominalnih osebnih dohodkov v letu 1986, torej v začetku leta 
1987. V okviru skupnosti je bila dogovorjena politika postop- 
nega prehoda na tekoče usklajevanje pokojnin. Na tej podlagi 
je skupnost postopoma, od leta 1983 dalje, zagotavljala ustre- 
zen delež na račun tekočega usklajevanja. V letu 1984 je bilo 
doseženih 50% tekoče uskladitve. 

Skladno z dogovorjeno politiko, z 266. členom statuta, ter z 
določili družbenega dogovora, o usklajevanju pokojnin, pa bo 
morala skupnost v letu 1985 povečati pokojnine med letom 
najmanj v višini 60% porasta nominalnih osebnih dohodkov v 
tem letu. Prvotno je bilo zamišljeno, naj bi bila v letu 1985 
izvedena medletna valorizačija v višini 75% porasta nominal- 
nih osebnih dohodkov v tem letu. Ob resolucijskih izhodiščih 
za leto 1985 bi bilo potrebno zagotoviti za 75% tekočo uskla- 
ditev pokojnin dodatnih 7919 mio din, za kar bi porasla 
prispevna stopnja iz osebnega dohodka zavarovancev od 
12,54% na 14,51% od 1. 5.1985 dalje, ali povprečno za 1,4% za 
celo leto 1985. Za popolno izvedbo zakonske določbe o teko- 
čem usklajevanju pokojnin pa bi bilo potrebno zbrati 15.838 
mio din, pri čemer bi porasla prispevna stopnja iz osebnega 
dohodka zavarovancev za 2,8% (od 12,54% na 15,34%). 

Datum pričetka valorizacije osebnih dohodkov pri izračunu 

Zap. Uživalci 

1. starostnih pokojnin 108.239 
2. invalidskih pokojnin 55.213 
3. družinskih pokojnin 60.733 
4. SKUPAJ (1 do 3) 224.185 

Število uživalcev kmečkih pokojnin, priznanih po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, se je v obdobju 1981-1983 
zmanjšalo po povprečni stopnji padanja 2,9%, v letu 1984 pa 
je ta stopnja znašala celo 4,3%. 

Dejstvo je, da se zaradi visoke starostne strukture število 
uživalcev kmečkih pokojnin, ki je še do leta 1980 v glavnem 
naraščalo, iz leta v leto intenzivneje zmanjšuje. Tako je pov- 
prečno število uživalcev padlo od 42.153 v letu 1980 na 37.014 
v letu 1984. 

15. Vpliv republiškega zakona na poslovanje 
skupnosti in strokovne službe 

Novo pokojninsko in invalidsko zavarovanje je delno zaži- 
velo že v letu 1983, to je po sprejemu zveznega zakona o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. V skupnosti je že v tem letu in sočasno s pripravo 
republiškega zakona intenzivno potekalo delo na oblikovanju 
in sprejemanju samoupravnih splošnih aktov, s katerimi je 
skupnost na podlagi zakonskih pooblastil konkretizirala in 
dokončno uredila pravice in obveznosti iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

pokojninske osnove na zadnje leto dela še ni določen. To naj 
bi storila Skupščina SFRJ v družbenem planu za obdobje 
1986-1990. Izpeljava takšnega načina izračuna pokojninske 
osnove bi v letu 1984 zahtevala približno 10.888 mio din. Ta 
podatek pa je le okviren, saj v njem ni upoštevan preračun 
pokojnin uveljavljenilvdo leta 1966, ker zanje še ni dogovor- 
jena metodologija. 

14. Gibanje povprečnega števila uživalcev 
pokojnin 

Na dan 31. decembra 1984 je bilo v skupnosti skupaj 
264.750 uživalcev pokojnin. Od tega je bilo 131.961 uživalcev 
starostnih, 65.525 invalidskih in 67.264 družinskih pokojnin. 
Poleg tega je skupnost na ta dan izplačala še 33.519 starost- 
nih in 2876 družinskih pokojnin po prejšnjem zakonu o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov. 

Na gibanje števila uživalcev pokojnin vpliva starostna struk- 
tura zavarovancev, intenzivno zaposlovanje v povojnem 
obdobju, ter predpisi s področja delovnih razmerjih in pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. V obdobju 1981-1983 
je znašala povprečna letna stopnja rasti uživalcev starostnih, 
invalidskih in družinskih pokojnin skupaj 3,5%. V letu 1984 se 
je stopnja rasti povečala, tako da je znašala 4,7%. 

Pri posameznih vrstah pokojnin pa so bila gibanja števila 
uživalcev naslednja: 
- število uživalcev starostnih pokojnin se je v obdobju 

1981-1983 povečalo po povprečni letni stopnji 3,7%, v letu 
1984 pa se je povečalo kar za 6,3%. Povečana rast števila 
uživalcev teh pokojnin je tudi posledica vseh novosti, ki izha- 
jajo iz novih predpisov: uvedbe predčasne pokojnine, 
odprava t. i. gostote delovne dobe, vključitve nove kategorije 
zavarovancev in njihove sorazmerne visoke starosti, dokup 
let, upokojitev po starih predpisih; 
- število uživalcev invalidskih pokojnin se je v obdobju 

1981-1983 povečalo po povprečni letni stopnji 4,0, v letu 1984 
pa se je povečalo za 4,4%. Na *a gibanja so vplivale predvsem 
bolezni in naraščanje poškodb izven dela; 
- število uživalcev družinskih pokojnin se je v obdobju 

1981-1983 povečalo po povprečni letni stopnji 3,0%, v letu 
1984 pa se je ta stopnja celo znižala na 2,7%. Na gibanje 
števila uživalcev teh pokojnin je vplivala stopnja umrljivosti 
zavarovancev in upokojencev. 

Gibanje povprečnega števila uživalcev posameznih vrst 
pokojnin v obdobju 1981-1984 je prikazano v naslednji tabeli: 

stop. rasti v % 
84 81-84 

120.795 128.347 3,7 6,3 4,3 
■62.189 64.947 4,0 4,4 4,1 
66.416 67.912 3,0 2,3 2,8 

249.400 261.206 3^5 4J 3$ 

Tudi po sprejemu in po začetku uporabe obeh zakonov in 
samoupravnih splošnih aktov, zlasti statuta skupnosti, pa 
dejavnost na področju dokončnega urejanja novega zavaro- 
vanja še zdaleč ni bila končana, saj so se ob izvajanju novih 
predpisov pojavljala vedno nova odprta vprašanja, ki jih je 
bilo treba sproti razreševati. Tako je skupnost v sodelovanju s 
pristojnimi družbenimi dejavniki tudi v letu 1984 sprejela vrsto 
dodatnih izvedbenih sklepov in stališč, s katerimi so bila 
skoraj v celoti razrešena vprašanja, ki so pomembna za izvaja- 
nje zavarovanja. Vse to se je odražalo na pestrem delu skup- 
ščine skupnosti in njenih organov, še zlasti zaradi tega, ker so 
bila do odprtih vprašanj mnenja v razpravi večinoma zelo 
različna (n. pr. vprašanje vštevanja dokupa let v pokojninsko 
osnovo, višina zavarovalnih razredov za kmete, priznanje 
dobe zakoncu kmeta-kooperanta, ipd.) in je bilo pred razreši- 
tvijo potrebno intenzivno in vsklajeno delo vseh, da so bile 
končno sprejete rešitve sprejemljive za kar najširši krog zava- 
rovancev in upokojencev. 

Novi predpisi so posledično vplivali tudi na izjemno velik 
dotok zahtevkov zavarovancev za priznanje pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, saj je bilo v 1984. letu 
vloženih kar 161.541 zahtev ali 51,5% več kot v letu 1983. 

Povprečno število v letu Povprečne 
~1980 1983 1984 81 -83 
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Poleg novih pokojninskih predpisov in možnosti izbire upoko- 
jevanja po prejšnjih predpisih, so vplivale na povečano upo- 
kojevanje tudi splošne gospodarske razmere z omejenimi 
možnostmi zaposlitve ter doslednejše izvajanje določil 
zakona o delovnih razmerjih, zlasti v zvezi z obveznim upoko- 
jevanjem po izpolnitvi pogojev za polno osebno pokojnino. 

Tako je na primer v obdobju 1981-1983 znašala letna rast 
upokojevanja za vse vrste pokojnin povprečno 3,7%, medtem, 
ko je v letu 1984 znašala 4,7%. Pri starostnih pokojninah pa je 
znašala rast upokojevanja v obdobju 1981-1983 3,7%, v letu 
1984 pa kar 6,3%. 

Največ upokojitvenih zahtevkov v letu 1984 je bilo vloženih 
pred 1. 7. 1984, saj so si z vložitvijo zahtevka pred navedenim 
datumom zavarovanci, ki so izpolnjevali pogoje po prejšnjih 
in novih predpisih, še zagotovili možnost odmere pokojnine 
tudi po prejšnjih predpisih. 

Od skupnega števila vloženih zahtevkov za uveljavljanje 
pravic je ogromno povečanje dotoka in dela, to je kar 51.330 
zahtevkov, posledica novih predpisov. Tu gre zlasti za prizna- 
nje dobe iz starostnega zavarovanja kmetov (12.980 zahtev), 
za preračun pokojnin po 91. členu zveznega zakona (22.789 
zahtev) in za preračun nadomestil osebnega dohodka po 263. 
členu statuta (15.561 zahtev). 

Za ublažitev posledic tako povečanega upokojevanja in 
uveljavljanja vseh drugih pravic v letu 1984 so bili v strokovni 
službi že konec leta 1983 sprejeti potrebni organizacijsko- 
tehnični ukrepi. Ti ukrepi so se nanašali tako na še boljšo 
organizacijo dela in povečanje delovne discipline ter storilno- 
sti v rednem delovnem času, kot tudi na organizirano nepla- 
čano prostovoljno delo preko rednega delovnega časa in ob 
sicer prostih delovnih dnevih. Taki ukrepi in napori delavcev 
strokovne službe so se odrazili tudi v izjemno visokem številu 
rešenih zahtevkov, saj je bilo v letu 1984 rešenih 40.700 
zahtevkov več kot v letu 1983 ali 20,5% več. 

Ob tolikšnem povečanju obsega opravljenega dela (ta pove- 
čanja so bila sicer v manjši meri značilna tudi za vsa prejšnja 
leta) pa je še posebej pomembno dejstvo, da se je v skladu s 
stabilizacijskimi ukrepi število zaposlenih v strokovni službi v 
zadnjih letih konstantno zmanjševalo tako, da je padlo od 711 
delavcev, ki so bili zaposleni v strokovni službi 1980 na 68/ 
zaposlenih v letu 1984, pri čemer pa je bilo leta 1984 sedem 
manj zaposlenih delavcev kot v letu 1983. 

Polea teaa, da so zavarovanci vložili izjemno število zahtev- 
kov za uveljavljanje pravic, pa so se v letu 1984 zaradi sezna- 
njanja z novimi predpisi v izredno velikem številu obračali na 
strokovno službo za informacije v splošnih in konkretnih 
zadevah uveljavljanja svojih pravic. Prav tako so zavarovanci 
vložili številne zahtevke za izdelavo predhodnega variantnega 
izračuna pokojnine.    

V letu 1984 je bilo na podlagi sklepov o valorizaciji oziroma 
uskladitvi starih in novih pokojnin upokojenim rudarjem, ki so 
delali v premogovnikih, ter sklepa o novih stopnjah povečanja 
zavarovalne dobe na delih in nalogah v rudnikih, dodatno 
vloženih približno 3.200 zahtevkov. Na podlagi posebnega 
republiškega zakona pa je skupnost prevzela u9°.tavl)an)® 
telesne prizadetosti in izplačevanje dajatev za približno 6000 
duševno in telesno prizadetih oseb. , 

Opravljeno je bilo tudi 41.045 preračunov ^pokojnin, od naj- 
nižje pokojninske osnove in vloženih približno 1000 zahtev- 

kov za preračun pokojnine odmerjene od najvišje pokojnin- 
ske osnove. Še dodatno pa so se stvari poslabšale, ko so 
začeli zavarovanci množično vlagati zahtevke za priznanje 
dobe za čas služenje vojaškega roka v Italiji. 

Posledično je izredno število zahtevkov vplivalo tudi na 
povečan obsega dela pri nakazovanju oziroma izplačevanju 
dajatev Tako je skupnost v letu 1983 izplačevala mesečno 
povprečno 295.000 dajatev, v letu 1984 pa mesečno približno 
315.000 dajatev. 

Zaradi opisanega izrednega stanja in zaradi dejstva, da je 
bila večina zahtevkov vloženih v zelo kratkem časovnem raz- 
dobju, se je tudi čas reševanja zahtevkov, kljub zelo povečani 
storilnosti odborov in delovne skupnosti, začasno podaljšal. S 
tem v zvezi pa se je bolj podaljšal čas reševanja tistih zahtev- 
kov, kjer njihova kasnejša rešitev neposredno ne ogroža soci- 
alne ali ekonomske varnosti zavarovanca. Tipičen tak primer 
je preračun že uveljavljenih pokojnin po novih predpisih, kjer 
tudi ugotavljamo, da preračun za večino predlagateljev ni 
ugoden. Zaradi tega so bili prioritetno reševani zahtevki, pri 
katerih je podana socialna ali ekonomska odvisnost zavaro- 
vanca od rešitve zahtevka. To so zlasti zahtevki zavarovancev, 
ki so prvič uveljavljali pravico do pokojnine. 

Ker je bilo v letu 1984 vloženih 161.541 zahtevkov ali 51,5% 
več kot v letu 1983, se je kljub za 28,5% večjemu obsegu 

• opravljenega dela, ažurnost poslabšala. Na dan 31. decembra 
1984 je ostalo v reševanju 34.361 vseh vrst zahtevkov, kar 
predstavlja bistveno povečanje v primerjavi z ugodnim sta- 
njem ažurnosti, doseženim v preteklih nekaj letih. 

Nadaljnje upokojevanje in uveljavljanje pravic v letu 1985 
ter zahtevki, ki so ostali v reševanju iz preteklega leta, poleg 
drugih obsežnih nalog, predstavljajo v letošnjem letu še večje 
delovne obremenitve strokovne službe kot v letu 1984. 

Za postopno sanacijo nastalega stanja bodo tudi v letu 
1985, enako kot v letu 1984, potrebne posebne akcije celotne 
delovne skupnosti. Zato je strokovna služba ob planu dela 
sprejela tudi akcijski načrt za postopno zniževanje števila 
nerešenih zahtevkov. 

Akcijski načrt, ob upoštevanju družbenih zahtev, ki ne 
dopuščajo novega zaposlovanja v strokovnih službah, predvi- 
deva, da bo z nadaljnjim izkoriščanjem vseh notranjih rezerv 
pri poslovanju, z racionalizacijo in boljšo organizacijo delov- 
nih postopkov, večjo produktivnostjo in modernizacijo poslo- 
vanja, ter z realizacijo že sprejetih projektov računalniške 
obdelave podatkov (projekti ME in projekt upokojitvenih 
postopkov), možno ponovno vzpostaviti ustrezno ažurnost. 

Prve analize podatkov o delu strokovne službe v prvih treh 
mesecih tega leta kažejo, da strokovna služba uspešno izvaja 
ukrepe, sprejete z akcijskim načrtom ter izpolnjuje plan dela. 
Podatki o dotoku zahtevkov v prvih treh mesecih leta 1985 
kažejo da se le-ta v primeru z dotokom v enakem obdobju 
leta 1984 umirja. Hkrati pa se ob uresničevanju ukrepov, 
sprejetih z akcijskim načrtom, zmanjšuje število nerešenih 
zahtevkov. Le-ti so se od 34.361 zahtevkov po stanju na dan 
31. decembra 1984 zmanjšali na 32.178 zahtevkov po stanju 
na dan 31. marca 1985. 

Navedeni podatki dajejo torej realno podlago za predvide- 
vanje, da bo ob izpolnjevaju akcijskega načrta in plana dela, 
ažurnost reševanja zahtevkov ob koncu tega leta bistveno 
izboljšana. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 4. 1985 

- Razlaga zveznega zakona o sistemu 
družbene kontrole cen 

Ob obravnavi osnutka repu- 
bliškega zakona o družbeni 
kontroii cen je na Zboru zdru- 
ženega dela z dne 30. 1. 1985 
skupina delegatov za gospo- 
darsko področje 32. okoliša 
občin Titovo Veienje-Mozirje 
v zvezi z razlago zveznega za- 
kona o sistemu družbene kon- 
trole cen postavila naslednji 
delegatski vprašanji: 

1. Ali je razlaga 1. odstavka 
2. člena zakona o sistemu 
družbene kontrole cen, ki je 
pričel veljati 1.1. 1985 pravil- 
na tako, da bi organizacija 
združenega dela — v konkret- 
nem primeru DO Gorersje-Ser- 
vis, Titovo Velenje — obliko- 
vala enotno in enako ceno 
storitev, ki jih opravlja, za vse 
svoje poslovne enote in 

2. Ali velja takšna razlaga 
tudi za 12. člen starega zako- 
na o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen. 

Na zastavljeno vprašanje je 
bilo deloma odgovorjeno že na 
Zboru združenega dela. V ce- 
loti pa je na zastavljeno vpra- 
šanje Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije posredoval pisni 
odgovor: 

V skladu s 1. odstavkom 2. 
Člena zakona o sistemu druž- 
bene kontrole cen oblikujejo 
cene proizvodov in storitev de- 
lavci v temeljnih organizacijah 
združenegavdela samostojno v 
odnosih medsebojne odvisno- 
sti, povezanosti in odgovorno- 
sti z delavci v drugih organiza- 
cijah združenega dela oziroma 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih glede na 

» tržne razmere, kar je določeno 
tudi v 2. odstavku 62. člena 
zakona o združenem delu. 

Vprašanje nosilcev oblikova- 
nja cen je bilo enako kot v se- 
daj veljavnem zakonu o siste- 
mu družbene kontrole cen, 
urejeno tudi z 12. členom za- 
kona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, ki je 
prenehal veljati konec 1984. 
leta. 

V skladu z določbami zako- 
na o združenem delu delavci v 
oblikah organiziranja dela, kot 
so poslovne enote in delovne 
enote, ne morejo uresničevati 
tistih pravic, obveznosti in od- 
govornosti, ki jih uresničujejo 
v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, če ne določa za- 
kon o združenem delu druga- 

če. Tako po zakonu o združe- 
nem delu kot tudi zakonu o 
sistemu družbene kontrole 
cen poslovna enota ni subjekt 
oziroma nosilec oblikovanja 
cen. 

Temeljna organizacija zdru- 
ženega dela kot nosilka obli- 
kovanja cen pa je dolžna spo- 
štovati in izvajati ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen, kadar jih 
v skladu z zakonom predpiše 
pristojni organ družbenopoli- 
tične skupnosti na območju, 
kjer ima ta temeljna organiza- 
cija svoj sedež. Delavci poslov- 
nih enot temeljne organizacije 
s sedeži v različnih družbeno- 
političnih skupnostih torej ne 
morejo opravljati obveznosti, 
določenih s sprejetjem ukre- 
pov neposredne kontrole cen v 
družbenopolitičnih skup- 
nostih, kjer opravljajo svojo 
dejavnost. 

V primerih drugačnega tol- 
mačenja navedenih zakonskih 
rešitev, bi posamezne skupine 
delavcev iste temeljne organi- 
zacije postavijali v različen po- 
ložaj pri pridobivanju dohod- 
ka, čeprav opravljajo enako vr- 
sto storitve ali proizvajajo enak 
proizvod. 

V zvezi z oblikovanjem cen 
industrijskih storitev delovne 
organizacije Gorenje Promet 
- Servis, Titovo Velenje, TOZD 
Servis in maloprodaja, pa ugo- 
tavljamo, da je bila praksa v 
posameznih družbenopolitič- 
nih skupnostih glede izvajanja 
določil zakona o temeljih siste- 
ma cen in družbeni kontroli 
cen zelo različna in drugačna 
od prej navedenega mnenja. V 
preteklih letih je namreč nekaj 
občinskih skupnosti za cene 
prepovedalo uporabo cen sto- 
ritev poslovnim enotam temelj- 
ne organizacije združenega 
dela Servis in maloprodaja ozi- 
roma terjalo, da jim poslovne 
enote v skladu s sprejetimi 
ukrepi neposredne kontrole 
cen v občini, kjer poslovna 
enota opravlja svojo dejav- 
nost, pošljejo cene v potrditev 
ali soglasje in podobno. Neka- 
teri, občinski organi tržne in- 
špekcije so na podlagi podo- 
bnega tolmačenja zakonskih 
rešitev izvedli kazenske sank- 
cije proti temeljni organizaciji 
in njenim odgovornim 
osebam. 

Prav tako je iz dveh sodb 

zveznega sodišča Jugoslavije, 
in sicer, ko je odločalo o zahte- 
vi za izreden preizkus zoper 
pravnomočno odločbo, ki jo je 
v upravnem sporu izdalo Vr- 
hovno sodišče Vojvodine in, 
ko je odločalo o zahtevi za var- 
stvo zakonitosti zveznega jav- 
nega tožilca zoper odločbo iz- 
dano v gospodarskem pre- 
stopku, razvidno, da se morajo 
temeljne organizacije pri obli- 
kovanju cen za storitve, ki se 
opravljajo na območju drugih 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ravnati po ukrepih neposredne 
kontrole cen, kjer opravljajo 
svoje poslovanje ih ne le po 
kraju sedeža temeljne organi- 
zacije združenega dela. V na- 
sprotnem primeru bi ostale or- 
ganizacije združenega dela v 
kraju poslovanja poslovnih 
enot prišle v neenakopraven 
položaj, poslovna enota oziro- 
ma njena temeljna organizaci- 
ja pa bi bila v ugodnejšem po- 
ložaju pri pridobivanju dohod- 
ka na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

Drugačno pa je na primer 
stališče Upravnega sodišča 
Bosne in Hercegovine, ko je v 
upravnem sporu ugodilo pri- 
tožbi delovne organizacije Go- 
renje Promet servis, TOZD Ser- 
vis maloprodaja, upoštevajoč 
določila zakona o reševanju 

kolizije zakonov in pristojnosti 
v statusnih, rodbinskih in ded- 
nih razmerjih. V skladu z nave- 
denim zakonom se dejavnost 
in pooblastila pravne osebe v 
pravnem prometu s tretjimi 
osebami določa po pristojno- 
sti republike oziroma avto- 
nomne pokrajine na območju, 
kjer je registriran sedež temelj- 
ne organizacije in s tem po- 
slovne enote, ne pa po območ- 
ju, kjer poslovne enote oprav- 
ljajo promet. 

Iz navedenih pojasnil je raz- 
vidno, da je tako razumevanje 
kot tudi tolmačenje tega po- 
membnega vprašanja v Jugo- 
slaviji zelo različno. 

Pri tem pa je potrebno po- 
udariti, da se delegatski vpra- 
šanji nanašata na tolmačenje 
zveznega zakona, katerega av- 
tentično tolmačenje lahko 
sprejme le Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, ki je 
sprejel zakon o sistemu druž- 
bene kontrole cen. Zato je tudi 
odgovor na delegatski vpraša- 
nji ob že sprejetih stališčih 
sodne prakse le mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije oziroma stališče, ki ga 
do navedenega problema za- 
vazemamo in se je v dosedanji 
praksi na območju SR Sloveni- 
je tudi izvajalo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 17. 4. 1985 

- Za preprečevanje monopolnih 
oblikovanj cen imamo ustrezni pravni 
instrumentarij 

Zbor krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Domžale 
ter Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
sta bila obveščena, da Institut 
Jožef Štefan v Podgorici že 19 
let obratuje brez uporabnega 
dovoljenja, kjer med ostalimi 
nima skladišča radioaktivnih 
odpadkov. 

V letošnjem letu so pričeli z 
gradnjo tega skladišča ob sa- 
mem objektu jedrskega reak- 
torja. Iz lokacijske odločbe iz- 
haja med drugim tudi: 

»Predlagana lokacija nove- 
ga skladišča omogoča tudi 
eventualno povečavo tega 
skladišča proti vzhodu v koli- 
kor bo to potrebno, če bi se 
gradnja centralnega skladiš- 
ča nuklearnih odpadkov za- 
vlekla za nedoločen čas. Iz- 
gradnjo skladišča utemeljuje 

Institut Jožef Štefan s tem, da 
je strokovna služba, ki ima v 
svojem programu tudi skrb 
kontaminiranih odpadkov po 
ionizirajočem žarčenju s po- 
dročja Slovenije in dela Jugo- 
slavije. V končni izgradnji je 
težiti, da se v Jugoslaviji zgra- 
di centralno skladišče radio- 
aktivnih odpadkov, dočim bo 
začasno skladišče še naprej 
služilo začasnemu odstranje- 
vanju radioaktivnih odpad- 
kov, ki nastajajo pri proizva- 
jalcih širom Slovenije.« 

Ugotavljamo, da je za dose- 
danje devetnajstletno delo In- 
stituta v Podgorici zadoščala 
prostornina v velikosti običaj- 
ne garaže (pribl. 4 x 4 m), 
sedaj pa se gradi objekt v 
Podgorici na obrobju Ljublja- 
ne, v urbanem naselju v veli- 
kosti 900 m3. 
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V tem skladišču naj bi se 
shranjevali nizko in srednje 
aktivni jedrski odpadki orga- 
nizacij združenega dela iz 
Slovenije in tudi dela Jugosla- 
vije, če pa upoštevamo, da bo 
jedrski reaktor deloval približ- 
no le še 30 let, lahko slutimo, 
da je lokacija predvsem pred- 
videna za skladiščenje jedr- 
skih odpadkov in ne več os- 
novnemu namenu reaktorja. 
Zato sprašujemo: 

1. Zakaj odgovorni republi- 
ški organi niso že prej določili 
stalne republiške lokacije na 
primernem mestu, ampak so 
se odločili za gradnjo ravno v 
urbanem naselju ob Ljublja- 
nici. 

2. Centralno skladišče ra- 
dioaktivnih odpadkov je jedr- 
ski objet, kar je razvidno iz 
lokacijske dokumentacije in 
ima lahko vpliv na varnost in 
zdravje večjega števila ljudi 
in bistveno ruši ekološko rav- 
novesje v naravi, kot to dolo- 
ča 52. člen Zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v 

prostor. Zato sprašujemo, če 
res iz sanitarnih, vodnih in 
drugih javnih interesov ni bilo 
zadržkov za izdajo lokacijske- 
ga dovoljenja zaradi urbane- 
ga naselja? 

3. Kako je moglo priti do 
sprejema soglasij za skladiš- 
če radioaktivnih odpadkov, ki 
je zunaj osnovne namembno- 
sti objekta (jedrskega reak- 
torja) v Podgorici? 

Zato dajemo ZAHTEVO: 
1. Da se gradnja tega objek- 

ta takoj ustavi (gradnja je v 
teku, dograditev je predvide- 
na do maja 1985). 

2. Da Skupščina SR Slove- 
nije takoj zadolži pristojni or- 
gan za določitev druge lokaci- 
je centralnega skladišča od- 
padkov, ki bo primerna in jo 
vnese v družbeni plan. 

Odgovori na gornje zahteve 
naj bodo posredovani na Zbo- 
ru občin Skupščine SR Slove- 
nije dne 17. aprila 1985. Zahe- 
vamo tudi odgovor v pismeni 
obliki. 

ZBOR OBČIN - 17. 4. 1985 

- Zahteva za ustavitev gradnje 
skladišča radioaktivnih odpadkov 

Na 28. seji zbora združene- 
ga dela Skupščine občine Ma- 
ribor-Tabor dne 26. marca 
1985 je delegat iz delegacije 
TSCV KAROSERIST Maribor 
postavil naslednji delegatski 
vprašanji in podal pobudo, za 
katere je zbor sklenil, da jih 
posreduje Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije: 

1. ali imamo v SFRJ pojave 
monopolnega oblikovanja 
cen, pri katerih pomembnej- 
ših proizvodih se to konkretno 
dogaja v sedanji situaciji in 
kako uresničujemo prepreče- 
vanje monopolnega oblikova- 
nja cen (3. točka 18. člena 
zveznega zakona o sistemu 
družbene kontrole cen) z na- 
vedbo konkretnih primerov? 

2. zadnji odstavek 3. člena 
zveznega zakona o sistemu 
družbene kontrole cen dolo- 
ča, da se s samoupravnim 
sporazumom ne smejo obliko- 
vati cene med OZD, ki proiz- 
vajajo istovrstne proizvode... 
Ali to pomeni, da je ustno do- 
govarjanje dovoljeno? Meni- 
mo, da od navedene določbe 
ne bo nobene koristi za pre- 
prečevanje monopolnega 
oblikovanja cen, kar dokazuje 
tudi praksa, npr. pralni prah — 
vsi proizvajalci so najprej po- 
večali cene za 41%, nato so 
jih vsi »iz usmiljenja« znižali 
za 10%? 

3. predlagamo, da se sproži 
ustrezni postopek za spre- 
membo obrestne mere za hra- 
nilne vloge oziroma za dinar- 
ska in devizna sredstva obča- 
nov na vpogled. To ni več lo- 
gično, niti pošteno, da ob tako 
visoki inflaciji ostajajo obrest- 
ne mere sredstev občanov na 
vpogled nespremenjene že 
nekaj let. Menimo, da bi med 
obrestno mero sredstev ob- 
čanov na vpogled in med in- 
flacijo morala obstajati dolo- 
čena odvisnost, če hočemo 
imeti pošten odnos do sred- 
stev občanov. V kolikšni meri 
pa občan sploh lahko vpliva 
na oblikovanje višine teh 
obrestnih mer? Menimo, da 
tudi na tem področju ostaja 
»zelo stabilen monopol« fi- 
nančnikov (banke) nad razpo- 
laganjem z obrestno mero teh 
sredstev. Predlagamo, da se 
te obrestne mere povečajo 
čimprej na najmanj 15%. 

Na vprašanja je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval pisni odgovor: 

Določba tretjega odstavka 3. 
člena zveznega zakona o siste- 
mu družbene kontrole cen se 
nanaša le na samoupravne 
sporazume, kot samoupravne 
splošne akte in pogodbe, skle- 
njene med organizacijami 
združenega dela vsled tega, 
ker dejanja, ki pomenijo deja- 

nje monopolnega sporazuma 
ali nelojalne konkurence ter 
ukrepe za njihovo zatiranje do- 
loča že zakon o zatiranju nelo- 
jalne konkurence in monopol- 
nih sporazumih, ki velja od leta 
1974. Ta zakon izrecno določa 
oblike monopolnega sporazu- 
ma, med katere se šteje tudi 
sporazum o cenah. Pri tem pa 
za monopolni sporazum ni bi- 
stvena oblika, v kateri je skle- 
njen. Lahko je torej tudi ustno 
dogovorjen ali samo zaznaven 
iz konkluzivnih dejanj. 

Zakon o zatiranju nelojalne 
konkurence in monopolnih 
sporazumov predvideva poleg 
kazenskih določil, tudi premo- 
ženjsko varstvo, ki se zaradi 
dejanja monopolnega spora- 
zuma lahko uveljavi s tožbo v 
pravdnem postopku. Tožbo 
lahko vloži organizacija zdru- 
ženega dela, ki je bila nepo- 
sredno oškodovana oziroma 
prizadeta, poslovno združenje, 
v katerem je včlanjena ta orga- 
nizacija združenega dela, go- 
spodarska zbornica, potrošni- 
ki oziroma organizacije po- 
trošnikov in drugi zainteresira- 
ni organi ali organizacije. 

Za preprečevanje monopol- 
nih oblik cen imamo torej 
ustrezni pravni instrumentarij. 
Za njegovo učinkovitost je po- 
trebno dosledno izvajanje za- 
konske regulative, ne le na po- 
dročju dela organov pregona, 
temveč že v postopku obliko- 
vanja cen. Zakon o sistemu 
družbene kontrole cen namreč 
določa, da samoupravni sub- 
jekti samostojno oblikujejo ce- 
ne proizvodov in storitev po 
pogojih tržišča, vendar imajo 
pri tem pomembne naloge in 
obveznosti kot nosilci družbe- 
ne kontrole cen. V sedanjih 
razmerah pa je na tem področ- 
ju izredno pomembna vloga 
vseh nosilcev družbene kon- 
trole cen še posebno pa go- 
spodarskih zbornic in drugih 
asociacij združenega dela. 

Po zakonu so gospodarske 
zbornice dolžne na zahtevo or- 
ganizacije združenega dela za- 
četi postopek proučitve in us- 
kladitve cen posameznih pro- 
izvodov in storitev, še posebno 
tistih, ki se uporabljajo v na- 
daljnji reprodukciji kajti ravno 
pri teh je tudi najpogosteje pri- 
sotno monopolno obnašanje 
posameznih proizvajalcev. Go- 
spodarske zbornice torej lah- 
ko v tem postopku zahtevajo 
uskladitev ravni cen ali druge 
ukrepe, med katere spada tudi 
preprečevanje nadaljnjega 
monopolnega obnašanja, 
vključno s predlogi za sprejem 
ukrepov neposredne kontrole 
cen. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ne razpolaga s po- 

datki o pojavih monopolnega 
oblikovanja cen v sedanji situ- 
aciji na celotnem jugoslovan- 
skem tržišču. Prav tako Izvršni 
svet ni obveščen, da je katera 
organizacija združenega dela 
že vložila zahtevek v Gospo- 
darski zbornici Slovenije ali 
Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije za proučitev ravni cen, za- 
radi monopolnega obnašanja 
posameznih organizacij, kar 
pa je po novem zakonu o siste- 
mu družbene kontrole cen 
podlaga za razreševanje nasta- 
lih težav in ustrezno ukrepanje 
proti tovrstnim pojavom na ce- 
lotnem jugoslovanskem tr- 
žišču. 

Ob tem pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije po- 
udarja, da se obe delegatski 
vprašanji nanašata na zvezni 
zakon, katerega spremljanje 
izvajanja je v pristojnosti fede- 
racije, avtentično tolmačenje 
njegovih določb pa lahko daje 
le Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki je navede- 
ni zakon sprejel. 

MNENJE IZVRŠNEGA 
SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O POBUDI 
ZA SPREMEMBO 
OBRESTNE MERE ZA 
HRANILNE VLOGE NA 
VPOGLED 

Pri določanju obrestnih mer 
za- sredstva občanov na vpo- 
gled je potrebno poleg razmer- 
ja med veljavno obrestno mero 
za navedena sredstva in stop- 
njo inflacije pretehtati še na-- 
slednje razloge: 

V okviru opredeljene eko- 
nomske politike s politiko real- 
nih obrestnih mer spodbujamo 
varčevanje z denarnimi sred- 
stvi, pri čemer se smatra, da 
subjekt izkaže pripravljenost 
za varčevanje z vezavo sred- 
stev na določeno časovno ob- 
dobje. V aktih ekonomske poli- 
tike za leto 1985 je uveljavljen 
rok vezave tri mesece. 

Določitev obrestnih mer za 
hranilne vloge na vpogled je 
prepuščena bankam, ki so se 
dolžne sporazumeti o enotni 
obrestni meri, veljavni na ob- 
močju SFRJ. Vendar pri dolo- 
čanju te obrestne mere ni mo- 
goče govoriti o monopolu fi- 
nančnikov, saj se obrestne me- 
re usklajujejo v skladu s sklepi 
organov banke, v katerih pa 
sodelujejo tudi predstavniki 
varčevalcev. 

Hranilne vloge na vpogled 
predstavljajo sredstva, name- 
njena za potrošnjo, zato ni 
predvideno, da bi se z obrest- 
no mero tako varčevanje spod- 
bujalo. Prav tako ni predvide- 
no, da bi se obrestna mera za 
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ta sredstva gibala v odvisnosti 
od stopnje inflacije. 

Višina obrestne mere za hra- 
nilne vloge na vpogled je v ob- 
stoječih pogojih gospodarje- 
nja omejena predvsem z dve- 
ma dejavnikoma: 

- že majhno povečanje 
obrestne mere za hranilne vlo- 
ge na vpogled bi povzročilo bi- 
stveno povečanje že tako viso- 
kih obrestnih mer za kredite 
gospodarskim subjektom, ob- 
čanom in drugim subjektom, 

- z razliko med aktivnimi in 
pasivnimi obrestmi morajo 
banke poleg-poslovnih stro- 
škov, sredstev za delovno 
skupnost in obveznosti za obli- 
kovanje skladov, pokrivati tudi 
v preteklosti nepokrite in teko- 
če negativne tečajne razlike. 

Iz navedenih razlogov Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da uvajanje obveznosti 
za povišanje obrestne mere za 
vloge na vpogled v aktih eko- 
nomske politike za leto 1985 
ne bi bilo primerno. 

Na delegatska vprašanja ob- 
čine Domžale v zvezi z gradi- 
tvijo skladišča nizko in sred- 
njeaktivnih odpadkov v Reak- 
torskem centru v Podgorici, je 
odgovoril dr. Milan Čopič, re- 
publiški svetovalec v Republi- 
škem komiteju za energetiko: 

1. Glede na vrsto radioaktiv- 
nih odpadkov, ki se bodo shra- 
njevali v skladišču radioaktiv- 
nih odpadkov Reaktorskega 
centra Instituta »Jožef Štefan« 
je najprej treba poudariti razli- 
ko med odpadki, ki nastajajo 
pri proizvodnji in uporabi ra- 
dioaktivnih izotopov, katere 
proizvaja raziskovalni reaktor 
TRIGA, ter med radioaktivnimi 
odpadkriz jedrskih elektrarn in 
iz ostalih objektov namenjenih 
izkoriščanju jedrske energije, 
tako glede njihovega razpad- 
nega časa, količin in radiotok- 
sičnosti, kakor tudi glede nji- 
hovega načina obdelave in 
skladiščenja.To določa značaj 
objekta kot priročnega skla- 
dišča, kakor tudi ukrepe, ki jih 
je treba upoštevati pri projekti- 
ranju in izvesti za varno in za 
okolje neškodljivo skladišče- 
nje odpadkov. 

Zaskrbljenost delegatov v 
zvezi s tem je razumljiva, ven- 
dar je mogoče prav na primeru 
načrtov skladišča v Reaktor- 
skem centru Podgorica videti 
doslednost sprejetih rešitev in 
ukrepov, ki zagotavljajo, da 
okolica ne bo ogrožena zaradi 
obstoja skladišča. Ob upošte- 
vanju domačih predpisov in 
mednarodno sprejetih norm se 
bo stanje glede skrbi za okolje 
v Reaktorskem centru izboljša- 
lo, ko bo zgrajeno novo skla- 
dišče. 

2. Že od vsega začetka grad- 

nje reaktorskega centra Insti- 
tuta »Jožef Štefan« v Podgori- 
ci je bilo predvideno, da bo pri 
raziskovalnem reaktorju TRI- 
GA tudi priročno skladišče ra- 
dioaktivnih odpadkov iz reak- 
torja in radiokemijskih labora- 
torijev. Institut je reševal vpra- 
šanje trdnih radioaktivnih od- 
padkov s provizoriji in šele leta 
1980 zaprosil za lokacijsko do- 
voljenje za skladišče trdnih 
nizko in srednjeaktivnih od- 
padkov po vseh veljavnih pred- 
pisih. V letu 1984 je Institut, ko 
je zbral potrebna sredstva, za- 
prosil za obnovitev lokacijske- 
ga dovoljenja, ki mu ga je Re- 
publiškio komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora iz- 
dalo 23.7.1984 po pridobitvi 
vseh potrebnih soglasij pristoj- 
nih organov in strokovnih or- 
ganizacij. Gradbeno dovolje- 
nje je bilo izdano 3.12.1984 in s 
svojimi pogoji zagotavlja var- 
no skladišče trdnih radioaktiv- 
nih odpadkov brez vplivov na 
okolje in zato ni biio zadržkov 
zaradi urbanega naselja. 

3. S soglasjem nikakor ni bi- 
la spremenjena osnovna na- 
membnost objektov Reaktor- 
skega centra v Podgorici 
vključno s skladiščem trdnih 
radioaktivnih odpadkov, saj je 
skladišče namenjeno odpad- 
kom iz reaktorja in radiokemij- 
skih laboratorijev Instituta »Jo- 
žef Štefan« ter uporabnikom 
radioaktivnih izotopov v Slove- 
niji. Predvidena tlorisna povr- 
šina 22,35 x 10,6 m2 novega 
skladišča, ki naj bi služil za na- 
daljnih 20 let, nikakor ni preti- 
rana in zajema tudi pomožne 
prostore, ki služijo za sanitar- 
ne potrebe, ventilacijo, garde- 
robe, dekontaminacijo osebja, 
shrambe, razkladanje in de- 
kontaminacijo sodov in vozil. 
Zato je čistega skladiščnega 
prostora manj kot polovico 
vsega skladišča, ne pa 900 m3. 

4. Iz tehnične dokumentacije 
in obrazložive investicije jasno 
sledi, da skladišče radioaktiv- 
nih odpadkov v Reaktorskem 
centru Podgorica ni »central- 
no« skladišče radioaktivnih 
odpadkov niti za republiko 
Slovenijo niti za širši del Jugo- 
slavije. Zato nikakor ne more 
biti v zvezi s skladiščem v Re- 
aktoskem centru v Podgorici 
govora kot o centralnem skla- 
dišču radioaktivnih odpadkov 
kot jedrskem objektu, v kate- 
rem bi se poleg odpadkov kot 
jedrskem objektu, v katerem bi 
se poleg odpadkov iz uporabe 
radioaktivnih izvorov skladiš- 
čili tudi radioktivni odpadki iz 
jedrskih objektov, obsevano 
jedrsko gorivo ter v končni 
konsekvenci še visokoaktivni 
odpadki iz predelave izrablje- 
nega jedrskega goriva. Pov- 

sem razumljivo je, da takega 
»centralnega skladišča« ne 
bomo nikdar gradili v urbanem 
okolju. 

5. Po republiškem programu 
za varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji in jedrsko varnost 
skladno z določili 4. alinee 4. 
člena republiškega zakona o 
izvajanju varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in 
naprav (Uradni list SRS, št. 28/ 
80) bo manjši del skladišča ra- 
dioaktivnih odpadkov v reak- 
torskem centru Podgorica na- 
menjen potrebam virov sevanj 
(ostanki radioaktivnih iztopov 
iz klinik, raziskovalnih organi- 
zacij, industrij, itd.) kot repu- 
bliško zbirno skladišče. Zato 
nikakor ni potrebe, da bi usta- 
vili gradnjo tega skladišča, saj 
rešujemo s tem tudi problem 
obveznosti republike po dolo- 
čilu 45. člena zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in o 
posebnih varnostnih ukrepih 
pri uporabi jedrske energije 
(Uradni list SFRJ, št. 62/84). 
Dejstvo je, da razpolaga Insti- 
tut »Jožef Štefan« s potrebni- 
mi strokovnimi službami, mo- 
bilno ekološko postajo za in- 
tervencije na terenu in uspo- 
sobljenimi kadri ter opremo. 

6. Vprašanje centralnega od- 
lagališča radioaktivnih odpad- 
kov, ki je posebno akutno v 
zvezi z nizko in srednjeaktivni- 
mi odpadki iz Jedrske elektrar- 
ne Krško, pa rešujemo skladno 
z določili Družbenega dogovo- 
ra o pogojih in načinu reševa- 
nja vprašanj skladiščenja iz- 

rabljenega jedrskega goriva in 
stalnega odlaganja radioaktiv- 
nih odpadkov (Uradni list 
SFRJ, št. 68/84) skupaj z ostali- 
mi republikami in pokrajina- 
ma, usklajeno reševanje skup- 
ne problematike je v naših raz- 
merah edino racionalno in si 
bomo zato prizadevali za do- 
sledno izvajanje sprejetih na- 
čel in obveznosti v družbenem 
dogovoru. 

V zvezi z reševanjem teh 
problemov je Komisija za jedr- 
sko energijo pri Izvršnem sve- 
tu Skupščine SR Slovenije že 
sprejela sklepe in jih posredo- 
vala Komisiji za jedrsko ener- 
gijo pri Izvršnem svetu Sabora 
SR Hrvaške. Naslednji teden 
bodo predstavniki Republiške- 
ga komiteja za energetiko SR 
Sloveniji in Republškega ko- 
miteja za enerrgetiko, industri- 
jo, rudarstvo in obrt SR Hrva- 
ške usklajevali po tem vpraša- 
nju svoja stališča. Prav tako 
aktivno sodelujejo slovenski 
predstavniki v odboru za 
spremljanje izvajanja družbe- 
nega dogovora o načinu skla- 
diščenja izrabljenega jedrske- 
ga goriva in odlaganja radio- 
aktivnih odpadkov, ki bo po re- 
viziji študije o teh problemih v 
okviru Združenja jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva 
podal svoje predloge vsem 
podpisnikom družbenega do- 
govora. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije bo Skupščino SR 
Slovenije informiral o aktivno- 
stih in predlogih za reševanje 
skladiščenja odpadkov iz Jedr- 
ske elektrarne Krško. 

Štev. 10 (9. maj 1985) 
- Samoupravljanje še ni odlika zno- 

traj občinskih meja 
- Kakšne spremembe volilne zako- 

nodaje se pripravljajo? 
- Izhodišča za pripravo sistema fi- 

nanciranja investicij v družbene in ko- 
munalne objekte v občini Kranj v ob- 
dobju 1986—1990 

- Zbornično posvetovanje o pripra- 
vi novih planov 

- Novo mesto: Racionalizacija nor- 
mativne dejavnosti 

I 

obcanj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

poročevalec 47 



POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O 
DELEGATSKI POBUDI SKUPINE 
DELEGATOV SKUPŠČINE OBČINE 
GROSUPLJE ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, KI SE 
NANAŠA NA SPREMEMBO 3. ČLENA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OBDAVČEVANJU PROIZVODOV IN 
STORITEV V PROMETU (Uradni list 
SFRJ št. 71/84). 

Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije Skupš- 
čine občine Grosuplje predlaga, da se spremeni določilo 3. 
člena zakona o spremerfibah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ št. 
71/84), ki v šesti točki govori, da je obrtnj]< lahko član samo 
ene zadruge oziroma, da se določi prehodni rok za izvajanje 
tega določila. 

Ugotavljamo, da pri izvajanju tega določila nastaja problem 
predvsem pri zadrugah, ki so specializirane in pri zadrugah, ki 
so v ustanavljanju. Obrtniki združeni v več zadrugah so 
namreč dosedaj vlagali znatna sredstva za hitrejši razvoj 
posameznih panog gospodarstva, poleg tega pa posamezne 
specializirane zadruge ne morejo v celoti pokrivati potreb 
zasebnih proizvajalcev, ki imajo širok asortiman proizvodov. 
Poleg tega menimo, da tako določilo zakona'postavlja v 
monopolen položaj obstoječe zadruge kar onemogoča razvoj 
novih zadrug, čeprav bi bil le-ta z vidika lokacije posameznih 
zadrug ekonomsko upravičen. Zaradi tega predlagamo, da se 
tako določilo zakona ustrezno korigira oziroma, da se določi 
prehodni rok za izvajanje tega določila. 

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu so bile 
spremenjene tudi tiste zakonske določbe, ki so omogočale, 
da je bila obrtna zadruga oproščena plačila prometnega 
davka za nabavljeni reprodukcijski material, ki ga je po druž- 
beno veljavnih normativih dala v predelavo svojim članom - 
samostojnim obrtnikom ne glede na to ali so bili člani ene ali 
večih obrtnih zadrug. 

Navedena zakonska dopolnitev torej ne zavezuje samostoj- 
nega obrtnika, da je lahko član le ene obrtne zadruge, določa 
pa, da obrtna zadruga mora obračunati prometni davek, če da 
nabavljeni reprodukcijski material v predelavo samostojnemu 
obrtniku, ki ni član samo v eni obrtni zadrugi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je preučil pobudo dele- 
gacije za Zbor občin Skupščine SR Slovenije, Skupščine 
občine Grosuplje, ki se nanaša na spremembo zakona o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu ter pooblastil 
svojega predstavnika, da v postopku sodelovanja izvršnih 
svetov socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin v Medrepubliškem komiteju za področje financ poda 
predlog za spremembo 3. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu, v tem smislu, da bo obrtna zadruga oproščena 
plačila prometnega davka na reprodukcijski material, ki ga po 
družbeno sprejetih normativih da v predelavo samostojnim 
obrtnikom, ne glede na to ali so člani samo v tej ali tudi v 
drugih obrtnih zadrugah. 

Predlog za spremembo navedenega zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
utemeljuje z naslednjim: 

Samostojni obrtniki po določbah 55. člena obrtnega zakona 
(Uradni list SRS, štev. 1/79 in 6/83) združujejo svoje delo in 
sredstva v obrtne zadruge, ki so lahko splošne ali specializi- 
rane, z namenom organiziranja skupne proizvodnje, skup- 
nega opravljanja obrtnih storitev, skupne nabave ali prodaje 
izdelkov in opravljanja drugih storitev oziroma uresničevanja 
drugih njihovih ekonomskih interesov. Glede na možnost 
samostojnih obrtnikov, da lahko opravljajo več gospodarskih 
dejavnosti in glede na to, da so zadruge lahko tudi specializi- 
rane, samostojni obrtniki ne morejo dosegati vseh navedenih 
ciljev, zaradi katerih združujejo delo in sredstva v eni sami 
zadrugi. Zato so v SR Sloveniji samostojni obrtniki člani celo 
dveh ali več obrtnih zadrug. 

Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko je v SR 
Sloveniji 42 obrtnih zadrug s 6.400 člani. Po podatkih Zveze 
obrtnih združenj Slovenije je od navedenega števila članov 
okrog 2.000 članov dveh ali več zadrug. 

Določba 3. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, veže 
nabavo reprodukcijskega materiala, ki ga zadruga daje v 
predelavo članom brez prometnega davka na članstvo v eni 
sami zadrugi, s čimer postavlja obstoječe obrtne zadruge v 
monopolni položaj in zaviralno deluje na ustanavljanja novih 
obrtnih zadrug tudi tam, kjer je iz lokacijskih in drugih razlo- 
gov to potrebno. 

Tako omejevanje članstva pri nabavi reprodukcijskega 
materiala bo imelo negativne posledice na nadaljnji razvoj 
zadružništva v SR Sloveniji in samostojnega osebnega dela, 
kakor tudi na kooperacijske odnose z organizacijami združe- 
nega dela. 

Predlog za spremembo 3. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu je Zveznemu izvršnemu svetu in Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije že posredovala tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije. 
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