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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik XII, štev. 11

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 100 din

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

DSNUTEK ZAKONA
> zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto
985 (ESA -909)
str. 2

PREDLOG ZAKONA
) spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA—483)

POBUDA
za sklenitev družbenega dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb z osnutkom dogovora (ESA-911)

z Skupščine SFRJ:

ANALIZE IN OCENE
- Poročilo o gospodarskih gibanjih na začetku leta 1986
tAZVOJNA POLITIKA
- Predlog resolucije o uresničevanju ustavne koncepcije občine - AS 355
- Poročilo o izvajanju priporočila Skupščine SFRJ o samoupravnem združevanju kmetov in njihovem
vključevanju v sistem samoupravnega združenega dela
str. 50
ZVAJANJE ZAKONOV
- Posplošene in nejasne določbe zakona se niso mogle uveljaviti

str. 54

OSNUTEK ZAKONA
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične
republike Slovenije za leto 1985 (ESA-909)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne
27. marca 1986 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O
IZVRŠITVI PRORAČUNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETO 1986,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 313. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1985.
2. člen
Prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili
doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za
leto 1985, ki je sestavni del tega zaključnega računa.
Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1985 so znašali 77.717.691.260 din in so bili
razporejeni za:
- obveznosti v SR Sloveniji v višini
27.556.113.182,50 din
- odstopljena sredstva koristnikom
izven SR Slovenije v višini
7.578.391.496,50 din
- prispevek proračunu federacije v
višini
38.084.927.000,00 din
- nerazporejene prihodke v višini
4.498.259.581,00 din
► 3. člen
Nerazporejeni prihodki proračuna Socialistične republike

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega
sekretarja za finance.
Slovenije za leto 1985 v višini 4.498.259.581 din se razporedijo
za naslednje namene:
1. regres za umetna gnojila v višini
721.995.149 din
2. financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar v višini
493.585.201 din
3. sofinanciranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov v višini
4. sredstva za specialno opremo organov za
notranje zadeve v višini
5. sredstva za kritje tečajnih razlik v višini
6. sredstva rezerve SR Slovenije za dokončni poračun obveznosti za leto 1985 v višini
Preseženi prihodek davka iz dohodka TOZD
in DS prenešen v proračun za leto 1986
v višini
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi
SRS.

197.500.000 din
200.000.000 din
1.923.000.000 din
41.151.597 din
921.027.634 din
v Uradnem listu

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1985
A. PRIHODKI
Skupi- Konro
71

Vrsta prihodka

Realizacij

Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD
710

72

Davek iz dohodka TOZD

13.921.027.633,65
13.921.027.633,65

Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV
720

73
730
731
.74

Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni
stopnji
Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV
IN STORITEV
Temeljni davek od prometa proizvodov
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od
plačil za storitve

3.169.844.049,60
3.169.844.049,60
58.979.914.457,90
36.047.766.713,90
22.932.147.744

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
742

Davek od tujih oseb

197.934.557
197.934.557

Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI
778

Drugi prihodki
Sredstva prenesena po ZR
SKUPAJ prihodki (vrsta 1 do 5)

1.448.970.561,85
155.733.090,10
1.293.237.471,75
77.717.691.260

Realizacija

Namen odhodka

19.284.125.328

Namen 1 -SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
4l>j
401
40?

Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Sredstva za materialne stroške
Sredstva za amortizacijo

16.550.752.966
2.489.296.271
244.076.091

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV .
410
415
418

Sredtva za osebne dohodke
prejemke funkcionarjev in
Sredstva za investicije v
Sredstva za druge potrebe

in druge osebne
delegatov
osnovna sredstva
za delo upravnih organov

3.695.589.161,50
832.376.296
1.319.057.571,50
1.544.155.294
274.571.078

Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
420

Sredstva za ljudsko obrambo

274.571.078

Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ
431
433
434
43?.

Kompenzacije, premije, regresi in povračila
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij izven dbmočja DPS

4.219.541.255
3.384.310.047
541.894.524
83.297.000
210.039.684
418.987.000

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
446

Dopolnilna sredstva proračunu občine

418.987.000

Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
450
4,51
452
454
458
»

Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva za kulturo
Sredstva za socialno varstvo
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških
invalidov indružin padlih borcev

1.752.810.958
53.093.658,50
57.721.738
21.262.596
58.445.279,50
1.562.287.686

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
461
463
464
465
468

Sredstva za
Sredstva za
nesrečami
Sredstva za
Sredstva za
Sredstva za

družbenopolitične in družbene organizacije
varstvo pred škodljivci in naravnimi
odpravo posledic naravnih nesreč
varstvo in izboljšanje človekovega okolja
druge splošne družbene potrebe

5.176.421.381,50
2.372.966.500
127.762.666
88.664.325
15.950.000
2.571.077.890,50

3

Skupi-

Konto

47

Namen odhodka

Realizacija

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
470

48

242.400.000

Izločanje v stalno proračunsko rezervo

242.400.000

Namen 9 - DRUGI ODHODKI
481
486

70.058.517

Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega prometa
Drugi odhodki DPS

1.131.617
68.926.900

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
440

38.084.927.000

Prispevek proračunu federacije za leto 1985

38.084.927.000

SKUPAJ ODHODKI (namen 1 do 10)

73.219.431.679

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Osnutek zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1985 temelji na usmeritvah resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1985 in na določilih:
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih,
- zakona o knjigovodstvu in
- zveznega zakona o začasni prepovedi razpolaganja z
delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za
porabo v letu 1985.
V letu 1985 je v skladu z resolucijo bilo predvideno, da so
sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v SR
Sloveniji lahko rastla v višini 90% nominalne rasti dohodka.
Ob koncu leta je bil sprejet zvezni zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti za porabo v letu 1985, ki je določal, da se v okviru
limitiranoga dela financirajo obveznosti v SR Sloveniji, financiranje do drugih republik in federacije pa je ostalo nelimitirano.
V skladu z resolucijo je bilo predvideno, da se rast sredstev
usklajuje z rastjo dohodka. Na podlagi tega določila ter za
normalno funkcioniranje republiških upravnih in pravosodnih
organov ter organizacij in istih organov v dopolnjevanih občinah je Skupščina SR Slovenije v mesecu juliju in decembru
1985 sprejela spremembo zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1985 s katerim je bila usklajena poraba republiškega
proračuna z rastjo dohodka na podlagi zveznega zakona in
republiške resolucije za leto 1985. Do obeh rebalansov proračuna za leto 1985 je prišlo vsled nepredvidenih inflatornih
gibanj, ki so presegla resolucijska predvidevanja, ter zaradi
novosprejetih obveznosti v letu 1985, kot tudi še nepokritih in
že sprejetih obveznosti SR Slovenije za leto 1985.
Na strani virov proračuna v letu 1985 ni bilo sprememb. Oba
rebalansa sta bila realizirana v okviru obstoječih virov in ob
nespremenjenih davčnih stopnjah.
Ob sestavi proračuna za leto 1986 smo v Skupščini SR
Slovenije opozorili, da v republiškem proračunu niso zagotovljena sredstva v potrebni višini za vrsto obveznosti. Poleg
ostalih obveznosti smo v Skupščini SR Slovenije opozorili, da
bodo na podlagi takrat še ne sprejetih zveznih zakonov
nastale nove obveznosti do financiranja regresa za umetna
gnojila, kot tudi ob financiranju programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader.
V skladu z zakonom o financiranju družbenopolitičnih
skupnosti ter v skladu z odprtimi problemi, ki so trenutno v
republiškem proračunu, Izvršni svet SR Slovenije predlaga,
da se nerazporejeni prihodki proračuna SR Slovenije za leto
1985 usmerijo za pokritje naslednjih obveznosti:
1. regres za umetna gnojila v višini
721.995.149 din
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Ob sestavi proračuna SR Slovenije za leto 1986 obveznost
republik in avtonomnih pokrajin do financiranja umetnih gnojil še ni bila znana. V okviru takratnih bilančnih možnosti
proračuna je bilo zagotovljeno v proračunu za leto 1986
1.824.077.102 din.
V januarju smo prejeli osnutek zakona, na podlagi katerega
naj bi se uredil sistem za srednjeročno obdobje in osnutek
odloka kot izvedbeni akt v letu 1986. V skladu z osnutkom
zakona o zagotovitvi sredstev za umetna gnojila, za sredstva
za zaščito rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1986 je
bilo potrebno zagotoviti za leto 1986 60.000.000.000 din, za
30% regresiranje cen umetnih gnojil, 10%-no regresiranje cen
za sredstva za zaščito rastlin, 10% regresiranje cen za kakovostna sortna semena. IS SR Slovenije je na priloženi osnutek
imel pripombe, na podlagi katerih je Zvezni izvršni svet pripravil dopolnilni predlog ZlS-a na osnutek zakona o zagotovitvi
sredstev za regres za umetna gnojila, sredstev za varstvo
rastlin in kakovostno sortno seme. Dopolnilni predlog določa,
da bo višina potrebnih sredstev za regres za leto 1986 znašala
40.000.000.000 din, s čimer bi regresirali le 30% cen umetnih
gnojil. Na podlagi izvirnih prihodkov federacije se bodo zagotovila sredstva za regres v višini 1/3, ostali 2/3 pa bodo zagotovile republike in avtonomni pokrajini. Na osnovi osnutka
zakona znaša obveznost SR Slovenije do regresa za umetna
gnojila v letu 1986 4.103.000.000 din.
V okviru sredstev po zaključnem računu vidimo možnost
zagotovitve 721.995.149 din, s spremembo zakona o proračunu pa lahko zagotovimo preostanek manjkajočih sredstev
na podlagi preseženih prihodkov davka iz dohodka TOZD in
DS za leto 1985, ki je prenošen v proračun za leto 1986.
2. financiranje programa graditve
jugoslovanskega dela železniške
proge Titograd-Skader v višini
493.585.201
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi
sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega
dela železniške proge Titograd-Skader v letih 1982-1985
določa, da se za ta namen del neporabljenih sredstev v letu
1985 valorizira v letu 1986. Na podlagi Odloka o valorizaciji
višine sredstev za financiranje programa izgradnje jugoslovanskega dela proge Titograd-Skader bo SR Slovenija v letu
1986 zagotovila za ta namen 493.585.201 din.
3. sofinanciranje razlik v ceni
politično-informativnih dnevnikov
v višini
197.500.000 din
V skladu z družbenim dogovorom o medsebojnih odnosih
pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, se pokriva za »Delo« celotna razlika med proizvodno in
prodajno ceno iz republiškega proračuna, za »Večer- in
»Dnevnik* 50% razlike pokrivajo občine, 50% pa zagotavlja
republiški proračun. Na podlagi omenjenega dogovora je SR
poročevalec

Slovenija dolžna za dokončno pokritje razlik v ceni političnoinformativnih dnevnikov za leto 1985 zagotoviti še
197.500.000 din.
Ta manjkajoči del je SR Slovenija pokrila na podlagi sredstev, namenjenih za leto 1986. Zato IS SR Slovenije predlaga,
da se z zaključnim računom za leto 1985 usmeri 197.500.000
din v sredstva za sofinanciranje razlik v ceni - politično
informativnih dnevnikov za leto 1986.
4. sredstva za specialno opremo
organov za notranje zadeve v
višini
200.000.000 din
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1986 niso bila
zagotovljena vsa potrebna sredstva za nabavo specialne
opreme organom za notranje zadeve, ki pa so za njihovo
nemoteno delovanje nujno potrebna, zato predlagamo
dodatno zagotovitev sredstev v višini 200.000.000 din.
5. sredstva za kritje tečajnih razlik v višini 1.923.000.000 din
V pripravi je zakon, ki bo urejal kritje tečajnih razlik pri
Narodni banki Jugoslavije v letu 1986. Končna višina potrebnih sredstev za ta namen še ni znana, vendrar je sedaj že
očitno, da bo potrebno za ta namen zagotoviti še dodatna
sredstva. Zato IS SR Slovenije predlaga, da se po zaključnem
računu usmeri 1.923.000.000 din za pokritje tečajnih razlik z
namenom, da se zmanjša del predvidene obveznosti.
6. sredstva rezerve SR Slovenije za
dokončen poračun obveznosti za leto
1985 v višini
41.151.597 din
V skladu z določili 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 se od prihodkov, s katerimi se pokrivajo
obveznosti v SR Sloveniji v letu 1985, izloči 1% v sredstva
rezerve SR Slovenije. Za dokončni poračun te obveznosti je
SR Slovenija iz sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1985
dolžna izločitvi v sredstva rezerve še 41.151.597 din.
Preseženi prihodek davka iz
dohodka TOZD in DS prenošen v
proračunu za leto 1986 v višini
921.027.634
Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku iz dohodka TOZD in DS se prenošena sredstva iz davka
iz dohodka in DS prenesejo v republiški proračun za leto 1986
v višini 921.027.634 din.
Ker je v letu 1986 potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
umetna gnojila IS SR Slovenije predlaga, da se prenošeni del
sredstev, s spremembo zakona o proračunu za leto 1986,
usmeri za dokončno pokritje obveznosti do umetnih gnojil v
letu 1986.
PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE,
REALIZIRANI V LETU 1985
Prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1985 so bili po vrstah
prihodkov realizirani v naslednji višini:
Realizacija % realiPlan in poznejše
Vrsta prihodka
zacije
spremembe
(3:2)
1
1. DaveViz dohodka
13.000,000.000
13.921,027.633,65 107,1
TOZD
2. Davek iz osebnega
dohodka delavcev
3.169,844.049,60 111,2
po posebni stopnji 2.850,000.000
3. Temeljni davek od
35.000,000.000
36.047,766.713,90 103,0
prometa proizvodov
4. Posebni republiški
davek od prometa
proizvodov in od
22.932,147.744,00 115,2
19.899,413.000
plačil za storitve
197,934.557,00 120,7
164.000,000
5. Davek od tujih oseb
155,733.090,10 173,0
90,000.000
6. Drugi prihodki
71.003,413.000
76.424,453.788,25 107,6
Skupaj
Sredstva prenesena
1.293,237.471,75 1.293,237.471,75 100
poZR
72.296,650.471,75 77.717,691.260
107,5
Skupaj

Slovenije za leto 1985 in poznejšimi spremembami predviden
v višini 13.000,000.000 din, realiziran pa v višini 13,921.630,65
din.
Del tega zneska je bil zagotovljen s prilivi davka po obra. čunu davčne obveznosti za leto 1984. Preostali znesek pa je
bil zagotovljen v okviru sprejetih davčnih stopenj in sicer v
višini 3,2% splošne davčne stopnje in 1% za prioritetne dejavnosti. Republiški sekretariat za finance je v letu 1985 v skladu
s pooblastili ustavljal vplačila akontacij davka iz dohodka
TOZD. Presežena realizacija davka iz dohodka TOZD v višini
921.027.633,65 din pa se bo v skladu z 19. c členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka
TOZD in DS prenesla v republiški proračun za leto 1986.
2. Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji:
Izhajajoč iz sprejetih držubenopolitičnih usmeritev o zmanjševanju dopolnilnih delovnih razmerij, je bil davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki se plačuje od
prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja, planiran v
višini 2.850.000.000 din. Dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji pa je znašala
3.169.844.049,60 din, kar je za 319.844.049,60 din ali 11,2%
več, kot je bilo predvideno.
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji 4,2%.
' 3. Temeljni davek od prometa proizvodov
Temeljni davek od prometa proizvodov je v strukturi skupnih realiziranih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto
1985 predstavljal 47,2%. Realiziran je bil v višini
36.047.766.713,90 din. kar predstavlja 103,0% realizacijo predvidenega plana. Realizacija temeljnega davka od prometa
proizvodov vključuje tudi 747.087.315 din temeljnega davka
od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe
JLA in se odvaja direktno za pokritje kotizacije.
Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proizvodov,
ki ostaja v SR Sloveniji, služi za pokrivanje obveznosti SR
Slovenije do prispevka proračunu federacije.
4. Posebni republiški davek od prometa proizvodov In od
plačil za storitve
Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov in od plačil za storitve je v letu 1985
znašala 22.932.147.744 din ali 115,2% in je bila za
3.032.734.744 din višja od predvidene. V strukturi skupnih
realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil
za storitve 30,0%. V doseženi realizaciji so izkazani samo
prihodki, ki pripadajo republiki, medtem ko odstopljeni del
občinam ni evidentiran med prihodki republiškega proračuna.
5. Davek od tujih oseb
Davek od tujih oseb je bil za leto 1985 predviden v višini
164.000.000 din in realiziran z 197.934.557 din ali 120,7%.
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je predstavljal le
0,3%.
6. Drugi prihodki
Realizirani drugi prihodki v skupni višini 155.733.090,10 din
obsegajo:
- prihodke upravnih organov in druge prihodke v višini
137.589.480,10 din,
- prihodke iz naslova vplačanih anuitet po ukinjenem
skladu za negospodarske investicije v višini 6.785.188,50 din,
- prihodke iz naslova odstopljenega davka od skupnega
dohodka občanov v višini 11.358.421,50 din.

1. Davek Iz dohodka TOZD
Davek iz dohodka TOZD je bil z zakonom o proračunu SR
poročevalec
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ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE,
REALIZIRANI V LETU 1985
Odhodki proračuna SR Slovenije za leto 1965 so bili po
skupinah odhodkov realizirani v naslednji višini:
Plan in poznejše
Skupina odhodka
Realizacija
spremembe
realiz.
(3:2)
1
1. Sredstva za delo
upravnih organov
in sredstva za
posebne in druge
namene
22.981.137.376,50 22.979.714.489,50 100
2. Sredstva za ljudsko
obrambo
274.571.078
274.571.078
100
3. Sredstva za
spodbujanje
razvoja,
intervencije v
gospodarstvu in
spodbujanje
hitrejšega razvoja
gospodarsko manj
razvitih območij
4.219.958.211,25 4.219.541.255
100
4. Dopolnilna sredstva
proračunu občine
440.300.000
418.987.000
95,2
5. Sredstva za
družbene
dejavnosti
1.756.314.045
1.752.810.958
99,8
6. Sredstva za druge
splošne družbene
potrebe
5.349.391.136
5.176.421.381,50 99,8
7. Izločanje v stalno
proračunsko
rezervo
256.900.000
242.400.000
94,4
-8. Drugi odhodki
70.983.625
70.058.517
98,7
9. Prispevek proračunu
federacije
38.084.927.000
38.084.927.000
100
SKUPAJ
73.434.482.471,25 73.219.431.679
99,7
1. Sredstva za delo upravnih organov in sredstva za
posebne in druge namene za delo upravnih organov
Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu
SR Slovenije za leto 1985 in spremembami tega zakona zagotovljena v višini 21.661.017.637,50 din, so bila porabljena v
višini 21.660.656.918 din ali 100%.
V skladu z določili zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985 so bila sredstva porabljena za namene, ki so prikazani v
naslednji tabeli:
Namen
Realizacija Strukturni %
1
- Sredstva za dohodek
delovne skupnosti
16.550.752.966,00
76,4
Sredstva za materialne
stroške
2.489.296.271,00
11,5
Sredstva za amortizacijo
244.076.091,00
1,1
Sredstva za osebne
dohodke funkcionarjev
832.376.296,00
3,9
Sredstva za druge potrebe
za delo upravnih organov
1.544.155.294,00
7,1
SKUPAJ
21.666.656.918,00
100,0
Dohodek delovnih skupnosti organov je bil realiziran v
višini 16.550.752.966 din za naslednje namene:
- bruto OD delovne skupnosti
15.509.567.984 din
- delo v posebnih pogojih
815.768.908 din
- sklad skupne porabe
225.416.074 din
Sredstva za osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti
so se v letu 1985 zagotavljala po točkovnih osnovah, določenih v programu usklajevanja in zagotavljanja sredstev za
osebne dohodke delavcev organov, ki se financirajo iz republiškega proračuna. Z realizacijo navedenega programa, ki ga
6

je sprejel Izvršni svet Skupščine, naj bi se v letu 1985 in 1986
odpravilo zaostajanje ravni osebnih dohodkov delavcev v
državnih organih za ravnijo osebnih dohodkov v gospodarstvu. V skladu z usmeritvami dogovora o nalogah pri uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka, se osebni
dohodki delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in pravosodnih organih, usklajujejo do rasti osebnih dohodkov v
gospodarstvu. Odbor udeležencev dogovora, ki spremlja rast
osebnih dohodkov v gospodarstvu ocenjuje, da se bodo razporejena sredstva za osebne dohodke v letu 1985 povečala za
95% v primerjavi s poprečjem v letu 1984.
Zagotovljena sredstva z zakonom o proračunu za leto 1985
in njegovimi spremembami so omogočila 81% rast osebnih
dohodkov delavcev delovnih skupnosti v primerjavi s poprečjem v letu 1984. Uskladitev osebnih dohodkov do navedene
stopnje rasti je bila realizirana do 31. 12. 1985.
V strukturi realiziranih sredstev za bruto osebne dohodke je
v letu 1985 znašal delež organov za notranje zadeve
10.430.829.347 din ali 67,3%, delež ostalih organov pa
5.078.738.637 din ali 32,7%.
Za delo v posebnih delovnih pogojih, so bila v letu 1985
zagotovljena sredstva v višini 815.768.908 din. Navedena sredstva so bila porabljena za pokrivanje dodatkov za delo preko
polnega delovnega časa, delo na dan zveznih in republiških
praznikov, delo v nedeljah, nočno delo ter za delo v deljenem
delovnem času. Od skupaj realiziranih sredstev za ta namen je
bilo organom za notranje zadeve dodeljeno 710.843.518 din,
ostalim organom, ki so zaradi specifične narave dela upravičeni do teh sredstev, pa 104.925.390 din.
V okviru sredstev sklada skupne porabe so se v letu 1985
zagotavljala funkcionarjem in delavcem delovnih skupnosti
organov sredstva za regresiranje letnega dopusta, odpravnine
in jubilejne nagrade v višini, ki jo je s sklepom določil Izvršni
svet. Upoštevaje določila zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in
razporejanju prihodka, so se v letu 1985 izdatki za prehrano
med delom krili iz materialnih stroškov.
Pri dodeljevanju sredstev za osebne dohodke predstojnikov
organov in njihovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so bili upoštevani sprejeti sklepi o vrednosti posameznih
funkcij v skladu z določili Družbenega dogovora o skupnih
osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za
osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji.
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 so bila
organom v globalu zagotovljena za pokrivanje materialnih
stroškov 44,4% višja sredstva kot v letu 1984. Dejanska rast
materialnih stroškov je bila zaradi inflatornih gibanj že v 1.
polletju 1985 bistveno višja v primerjavi z načrtovano rastjo, v
2. polletju pa so se cene materiala, energije in storitev, ki v
strukturi sredstev za materialne stroške predstavljajo večji
del, še povišale. Kljub racionalnemu trošenju zagotovljena
sredstva niso zadoščala, zato je bilo za nemoteno poslovanje
republiških organov nujno zagotoviti dodatna sredstva s spremembami zakona o proračunu. Večji del dodatno zagotovljenih sredstev je bil namenjen za pokrivanje materialnih stroškov organov za notranje zadeve in organov, ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe. Izvršni svet je na
podlagi Družbenega dogovora o skupnih osnovah za urejanje
določenih stroškov opredelil višino izdatkov, ki so jih organi
lahko izplačevali iz sredstev za materialne stroške. Sredstva,
ki so bila v letu 1985 zagotovljena za pokrivanje materialnih
stroškov v višini 2.489.296.271 din, so bila nakazana organom
za notranje zadeve v višini 1.484.092.830 din ali 59,6%, ostalim
organom pa v višini 1.005.203.541 din ali 40,4%.
Organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna, so
bila v letu 1985 v skladu s finančnimi možnostmi proračuna
zagotovljena sredstva za amortizacijo v višini 50% letnega
odpisa osnovnih sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah.
Tudi sredstva, ki so bila z zakonom o proračunu za leto
1985 zagotovljena za posebne namene republiških organov,
zaradi visokega porasta stroškov niso zadoščala za financiranje dejavnosti iz 107. člena zakona o sistemu državne uprave
in o Izvršnemu svetu Skupščične SR Slovenije. S spremembami zakona o proračunu so bila zagotovljena za posebne
namene dodatna sredstva predvsem zavodom za izvrševanje
kazenskih sankcij, katerih dejavnost je bila zaradi specifične
narave dela najbolj motena. Za posebne namene so bila v letu
poročevalec

1985 zagotovljena in porabljena sredstva v višini
1.544.155.294 din.
».
V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva so bila v
republiškem proračunu v letu 1985 zagotovljena sredstva za
gradnjo stanovanj delavcev organov za notranje zadeve, za
gradnjo stanovanj za nosilce družbenih funkcij in gradnjo
stanovanj delavcev republiških organov. V skupni višini je bilo
za ta namen porabljenih 245.067.750 din, kar predstavlja
100% realizacijo.
Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in
pravosodnih organov je bilo v proračunu SR Slovenije za leto
1985 zagotovljeno 58.951.989 din. Sredstva so bila porabljena
100% za popravila in vzdrževanje zgradb, ki jih zasedajo
republiški upravni in pravosodni organi.
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 in njegovimi spremembami je bilo zagotovljeno 706.000.000 din za
nakup specialne opreme organom za notranje zadeve. Sredstva so bila nakazana v celoti.
Za odplačilo anuitet in obresti kredita, ki je bil najet za
računalnik Zavoda SRS za statistiko in odplačilo anuitet po
finančnih programih in najetih posojilih je bilo porabljeno
109.037.833 din.
2. Sredstva za ljudsko obrambo
V okviru sredstev za ljudsko obrambo so bila sredstva v
proračunu zagotovljena za odplačilo anuitet iz posojila za
gradnjo skladišč in medrepubliški program namembne proizvodnje. Sredstva so bila porabljena 100%.
3. Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij
V okviru sredstev za spodbujanje razvoja, intervencije v
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih območjih je znašala poraba v letu 1985
4.219.541.255 din za pokrivanje naslednjih obveznosti:
- za zagotovitev povečanja kmetijske proizvodnje, oziroma znižanja stroškov kmetijske proizvodnje je bil v letu
1984 sprejet medrepubliški dogovor o zagotavljanju sredstev
za regrees za umetna gnojila in za sredstva za zaščito rastlin v
letu 1984 in 1985. SR Slovenija je svoj delež obveznosti, ki
izhaja iz navedenega medrepubliškega dogovora v letu 1984
realizirana v višini 2.852.310.047 din.
V skladu z dogovorom o ukrepih za organiziran odkup
pšenice letine 1985, ki so ga podpisale vse republike in AP, je
SR Slovenija v republiškem proračunu za leto 1985 zago.tovila
532.000.000 din, ki so bila porabljena v celoti.
- Za druge potrebe in intervencije v gospodarstvu so bila
sredstva zagotovljena za sofinanciranje razlik v ceni političnoinformativnih dnevnikov. V skladu z družbenim dogovorom
SR Slovenije pokriva za »Delo« negativno razliko med proizvodno in prodajno ceno v višini 100%, za »Dnevnik« in
»Večer« pa negativno razliko v višini 50%. V skupni višini je
bilo za ta namen v republiškem proračunu za leto 1985 zagotovljeno 470.164.941 din. Od teh sredstev, ki so bila porabljena \ celoti, je bilo 152.481.000 din porabljenih za pokritje
negativne razlike med proizvodno in prodajno ceno političnoinformativnih dnevnikov za letb 1984.
Od skupnih sredstev 470.164.941 din je bilo nakazano:
— »Delu«
— 347.796.615 din
— »Večeru«
— 63.619.068 din
— »Dnevniku«
— 58.749.258 din
Za sofinanciranje drugih glasil so bila v republiškem proračunu za leto 1985 zagotovljena sredstva za sofinanciranje
»Naše žene« v višini 260.137 din in TV-15 Naš tovariš v višini
10.000.000 din. Sredstva so bila porabljena v celoti.
- V proračunu SR Slovenije za leto 1985 so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 83.297.000 din za pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji. Sredstva so bila porabljena 100% za sofinanciranje
stroškov izdelave razvojnih programov in inicialnih razvojnih
načrtov, ki se nanašajo na območja, ki se štejejo za manj
razvita območja v SR Sloveniji.
- V skladu z zakonom o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju, SR Slovenija vsako leto
zagotavlja sredstva za prispevek skladu solidarnosti. V letu
1985 je bilo za ta namen porabljeno 210.039.684 din.
poročevalec

4. Dopolnilna sredstva proračunu občine
Na podlagi določil zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985 so bila občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v
obsegu, določenem v navedenem zakonu, zagotovljena
dopolnilna sredstva.
Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1985
porabljena sredstva v višini 418.987.000 din ali 95,2% predvidenih sredstev.
5. Sredstva za družbene dejavnosti
V okviru sredstev za družbene dejavnosti je znašala poraba
v letu 1985 1.752.810.958 din ali 99,8% predvidenih sredstev
za pokrivanje obveznosti s področja izobraževanja, znanosti,
kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev.
a) Sredstva za izobraževanje so bila porabljana v višini
53.093.658,50 din za financiranje nalog, ki jih republiški
organi in organizacije opravljajo na podlagi medrepubliških
in mednarodnih pogodb ter na naloge, določene z zakonskimi
predpisi. Večji del sredstev je bil uporabljen za štipendiranje
kadrov za potrebe organov v federaciji, republiških upravnih
organov, pravosodnih organov in ljudske obrambe, štipendiranje mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev ter
za štipendiranje kadrov iz manj razvitih DVR po meddržavnih
sporazumih v skupni višini 37.583.990 din. Preostali del sredstev pa je bil uporabljen za pokrivanje stroškov srednje penološke šole v višini 1.223.600 din, obveznosti do slovenskega
šolstva v zamejstvu, do osnovnega šolanja pripadnikov drugih
narodov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji v
višini 11.383.540 din, za izdelavo učnih načrtov in pripravo
učne tehnologije v višini 2.536.316,50 din ter za stike s tujino s
področja izobraževanja v višini 366.212 din.
b) Sredstva za znanost so bila porabljena v višini 57.721.738
din in sicer za:
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov
in organizacij v višini 32.621.738 din na podlagi verificiranih
pogodb s strani izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V
okviru teh sredstrev so se zagotavljala tudi sredstva za financiranje nekaterih nalog Centra za proučevanje sodelovanja z
deželami v razvoju in Inštituta za narodnostna vprašanja na
podlagi dolgoročnih pogodb,
- sofinanciranje priprav dolgoročnega plana SR Slovenije
v višini 11.000.000 din na podlagi odloka o pripravi in sprejetju
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000,
- sofinanciranje srednjeročnega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v višini 14.100.000 din.
c) S sredstvi za kulturo, ki so bila v letu 1985 porabljena v
višini 21.262.596 din, je SR Slovenija sofinancirala drugo
izdajo Enciklopedije Jugoslavije v višini 9.963.500 din, izdajo
Enciklopedije Slovenije v višini 2.362.500 din in projekt leksikografije v višini 2.500.000 din na podlagi družbenih dogovorov. Preostali del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje
nalog, ki so jih nekdanji zvezni zavodi opravili za potrebe SR
Slovenije v višini 1.751.612 din ter za kritje stroškov sodelovanja s" tujino, medrepubliškega sodelovanja in dnevov slovenske kulture v Belorusiji v višini 4.534.397 din.
d) Porabljena sredstva za socialno varstvo v višini
58.445.279,50 din so bila namenjena za izpolnitev zakonskih
obveznosti SR Slovenije iz naslova socialnega zavarovanja
samostojnih umetnikov v višini 46.999.999,50 din, vzdrževanja
pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih
armad v SR Sloveniji v višini 10.919.500 din in odškodnin po
sodnih sklepih v višini 525.780 din.
e) V letu 1985 zagotovljena sredstva za uveljavljanje pravic
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev v višini
1.562.287.686 din, so bila tudi v celoti porabljena za pokritje
obveznosti, ki izhajajo iz republiških predpisov in ki so prikazane v naslednji tabeli:
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Obveznost

Plan in
poznejše
spremembe

Realizacija

- dodatek zaposlenim
3.750.000
3.750.000
udeležencem NOV
zdravstveno varstvo
13.613.281 13.613.280,50
borcev NOV
dopolnilno varstvo
1.229.457.906 1.229.457.906
vojaških invalidov
varstvo civilnih invalidov
243.912.500 243.912.500
vojne
varstvo borcev za
8.000.000
8.000.000
severno mejo in
slovenskih vojnih
dobrovoljcev
stroški dela posebne
322.000
322.000
komisije za izjemno
priznanje pravice do
pokojnine po 51. členu
ZTPPIZ
republiške priznavalnine
63.232.000 63.231.199,50
SKUPAJ
1.562.287.687 1.562.287.687

%
realizacije
(3:2)
100
100
100
100
100
100

100
100

6. Sredstva za druge sploine družbene potrebe
V proračunu SR Slovenije za leto 1985 so bila za realizacijo
drugih splošnih družbenih potreb predvidena sredstva v višini
5.349.391.136 din. Z odobrenimi sredstvi, ki so bila realizirana
v višini 5.176.421.381,50 din ali 99,8% predvidenih, je SR
Slovenija financirala:
a) obveznosti splošnega družbenega pomena ter dejavnost
republiških družbenopolitičnih in družbenih organizacij in
sicer:
- ustavne obveznosti v višini 1.560.785.000 din,
t- financiranje narodnosti v višini 72.700.000 din za uresničevanje posebnih z ustavo določenih pravic italijanske in
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezičnem
Območju SR Slovenije,
- sofinanciranje dejavnosti institucij (NIP Edit. italijanska
drama in italijanska Unija), ki delujejo za potrebe italijanske
narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske v višini
29.900.000 din na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja
in spremljanja programa teh institucij med SR Slovenijo in SR
Hrvatsko,
- dejavnost republiških družbenopolitičnih in družbenih
organizacij v skupni višini 691.581.500 din (podroben pregled
porabe teh sredstev je razviden iz tabele 8.
- Za nadaljevanje izgradnje sistema obrambe pred točo v
SR Sloveniji so bila v proračunu za leto 1985 zagotovljena
sredstva v višini 127.762.666 din, ki so bila tudi v celoti
porabljena.
- Za odplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najetega kredita za
nakup avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov je bilo
porabljeno 76.161.369 din. Za vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov je bilo v proračunu, v skladu z medrepubliškim dogovorom, zagotovljeno in
porabljeno 12.502.956 din.
- Za pokritje obveznosti iz naslova varstva in izboljšanja
človekovega okolja so bila v proračunu zagotovljena sredstva
v višini 15.950.000 din, ki so bila porabljena v celoti za financiranje programa vzpostavitve osnovne mreže meritvenih
postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije.
e) Druge splošne družbene potrebe v skupni višini
22.571.077.890,50 din in sicer za:
- V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in dvojezičnih
vzgojnoizobraževalnih organizacij v SR Sloveniji je tudi v letu
1985 SR Slovenija zagotavljala 50% predračunske vrednosti
investicijskih naložb in sicer za:
Osnovno šolo Joško Talanyi - Janez Dobrovnik
srednjo šolo z italijanskim jezikom Koper,
Osnovno šolo Vlaj Lajoš Genterovci
Osnovno šolo Hrvatini
Osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom, Piran
Osnovno šolo »Drago Lugarič«, Lendava
Srednjo ekonomsko in kovinarsko šolo z italijanskim učnim
jezikom, Izola.
Planirana sredstva na tej postavki v višini 25.437.500 din so
bila realizirana 99,2%.
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- Za plačilo obveznosti SRS do zdravstveno-rekreacijskega
centra za. vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu je
bilo v letu 1985 zagotovljeno skupno 9.512.037 din. Sredstva
so bila porabljena v celoti za odplačilo anuitet kredita, ki je bil
najet za izgradnjo tega centra, na podlagi
sprejetega družbev
nega dogovora.
- Za sofinanciranje izgradnje Kulturnega doma Ivan Čankar v Ljubljani je bilo iz sredstev republiškega proračuna
plačano 53.000.000 din.
- Za financiranje izvajanja geodetskih del na območju SR
Slovenije je bilo z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto
1985 zagotovljeno v skupni višini 100.000.000 din, ki so bila
realizirana 100%, v skladu s sprejetim letnim programom
izvajanja geodetskih del v SR Sloveniji.
- Za sofinanciranje sanacije, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnjo visokogorskih planinskih postojank so bila
sredstva zagotovljena v višini 9.570.000 din in realizirana
100%.
- V skladu z zakonom o sofinanciranju programa obnove in
modernizacije oddajniškega programa in prenosnega sistema
Radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 je bilo v republiškem proračunu za leto 1985 zagotovljeno 35.100.347 din,
ki so bila porabljena v celoti.
- V skladu z zakonom in odlokom o zagotovitvi sredstev za
financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar je bilo v letu 1985 za ta namen
zagotovljeno 324.287.162 din, ki so bila realizirana 100%.
Sredstva so bila porabljena za poračun valorizacije izvršenih
del za leto 1983 ter valorizacijo izvršenih del v letu 1984.
- Odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije
in jugoslovanski investicijski banki, plačilo provizije Narodni
banki Jugoslavije za sredstva odstopljena SR Sloveniji v
trajno last, so bila sredstva realizirana v višini 217,114.052,50
din.
- Realizacija obveznosti SR Slovenije do drugih republik
in pokrajin oziroma federacije v skupni višini 1.793,191.226
din za vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori,
sofinaciranje Ol »Sarajevo 84«, sofinanciranje »SPENS 81«,
premeščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za vpis
posojil In plasma sredstev sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja manj razvitih SR in SAP ter za kritje tečajnih
razlik.
7. Izločanje v stalno proračunsko rezervo
V letu 1985 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1985 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od
prihodkov, s katerimi so se pokrivale obveznosti v SR Sloveniji.
Razpoložljiva sredstva rezerve SR Slovenije so znašala na
dan 31. decembra 1985 997,121.492 din in so obsegala:
- prenešena sredstva izleta 1984
v višini
753,977.264,70 din.
- dokončni proračun obveznosti za leto 1984 po zakonu o
ZR o izvršitvi
proračuna SR Slovenije za
leto 1984 v višini
664.027 din
- sredstva izločena od priliva
prihodkov, s katerimi so se
pokrivale obveznosti v SR
Slovenij i v višin
242,400.000
- vračila obrokov danih brezobrestnih
posojil v višini
80.200 din
8. DrugI odhodki — tekoča proračunska rezerva
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slovenije je za leto 1985 so bila na podlagi sprejetih sklepov
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma njegove
koordinacijske komisije porabljena v višini 68,926.900 din ali
99,9% predvidenih sredstev. S temi sredstvi so se v skladu z
zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnosti financirale naloge, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
9. Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu
federacije
Po zakonu o izvrševanju proračuna federacije za leto 1985
in spremembah tega zakona je znašala obveznost SR Sloveporočevalec

nije do prispevka proračuna federacije za leto 1985
38,084.927,000 din.
SR Slovenija je celotno obveznost do prispevka proračunu
federacije za leto 1985 realizirala iz priliva temeljnega davka
od prometa proizvodov v višini 35.300,679.398,90 din, iz

temeljnega davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri
uvozu in za potrebe JLA in se direktno odvaja v proračun
federacije za pokrivanje kotizacije, v višini 747,087.315 din ter
iz drugih virov sredstev proračuna SR Slovenije v višini
2.037,160.286,10 din.
TABELA 1

PREGLED REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1985 IN PRIMERJAVA
Z LETOM 1984
Vrsta prihodka
710 Davek iz dohodka T0ZD
7201 Davek iz osebnega dohodka
delavcev po posebni stopnji
730 Temeljni davek od premeta
proizvodov
731 Posebni republiški davek od
prometa proizvodov in od plačil za storitve
742 Davek od tujih oseb
743 Davek od skupnega prihodka
občanov
778 Drugi prihodki
SKUPAJ
SREDSTVA PRENESENA PO ZR
SKUPAJ

Realizacija
1984

Plan in.poznejše
spremembe 1985

Realizacija
1985
4

% realizacl.1e (4:3)
5

Indeks
(4:2)
6

2.106.035.545,25

13.000.000.000

13.921.027.633,65 107,1

1.966.690.421,30

2.850.000.000

3.169.844.049,60 111,2

161,2

21.419.312.128,20

35.000.000.000

36.047.766.713,90 103,0

168,3

13.598.009.137,80
78.578.014,75

19.899.413.000
164.000.000

22.932.147.744
197.934.557

115,2
120,7

168,6
251,9

202.233.736,05
92.815.269,45
39.463.674.252.80
223.420.925.70
39.687.095.178,50

90.000.000
71.003.413.000
1.293.237.471,75
72.296.650.471.75

155.733.090.10
76.424.453.788.25
1.293.237.471.75
77.717.691.260

173.0
107,6
100
107.5

167,8
193,7
195,8

TABELA 2
PREGLED REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETO 1985 IN PRIMERJAVA Z LETOM 1984
Nanen odhodka
SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANDV

40
400
401
402
41

Realizacija
1984

9.362.999.674.20

Sredstva za dohodek delov8.160.870.298
ne skupnosti
Sredstva za materialne
stroške
1.134.683.919,20
67,445.457
Sredstva za amortizacijo
SREDSTVA ZA POSEBNE IN
DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAV1.987.744.213.05
NIH ORGANOV

410
415
418

42 420

Sredstva za osebne dohodke
in druge osebne prejemke
funkcionarjev in delegatov
Sredstva za investicije v
osnovna sredstva
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov
SREDSTVA ZA LJUDSKO
OBRAMBO

poročevalec

405.924.293,50

Plan in poznejše
spremembe 1985

Realizacija
1985

19.284.486.047,50

19.284.125.328

100

206,0

16.551.113.685,50

16.550.752.966

100

202.8

2.489.296.271
244.076.091

2.489.296.271
244.076.091

100
100

219,4
361.9

3.696.651.329

3.695.589.161,50 100

185,9

832.376.296

% realizacije (4:3)

832.376.296

100
99,9

Indeks
(4:2)

205,1

625.111.241

1.320.119.739

1.319.057.571,50

211,0

956.708.678,55

1.544.155.294

1.544.155.294

100

161,4

162.357.541,50

274.571.078

274.571.078

100

169.1
9

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA, INTERVENCIJE V
GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMDČIJ
431
433
434
435

445

450
451
452
454
458

461
463
464
46.7
468
470

481
488

Kompenzacije, premije,
regresi in povračila
1.414.000.000
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
193.100.723
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij v okviru DPS
58.799.970,50
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij izven območja DPS
659.130.000
DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU OBČINE

348.017.000

SREDSTVA ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
1.144.592.140.40
Sredstva za izobraževanje
25.003.957,50
Sredstva za znanost
37.761.391,90
Sredstva za kulturo
12.2S^flS?50
Sredstva za socialno
varstvo
30.446.590,95
Sredstva za uveljavljanje
pravic borcev, vojaških
invalidov in družin padlih
borcev
1.039.094.374.55
SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE
2.987.774.929.60
Sredstva za družbenopoliti&ie in družbene organizacije
1.507.022.566
Sredstva za varstvo pred
škodljivci In naravnimi
nesrečami
19.146.666
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
44.507.495,70
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okblja 11.000.000
sredstva za druge splošne
družbene potrebe
1.406.098.201,90

4.219.958.211.25

4.219.541.255

100

181,5

3.384.310.046,75

3.384.310.047

100

239,3

541.894.524

541.894.524

100

280,6

83.297.000

83.297.000

100

141,7

210.456.640,50

210.039.684

99,8

31,9

440.300.000

418.987.000

95,2

120.4

1.756.314.045
53.630.262
60.400.000
" 21.262.596

1.752.810.958
53.093.658,50
57.721.738
21.262.596

99,8
99,0
95,6
100

153,1
212,3
152,9
173,1

58.733.500

58.445.279,50

99,5

192,0

1.562.287.687

1.562.287.686

5.349.391.136

5.176.421.381.50

99.8

173,3

2.382.687.500

2.372.966.500

99,6

157,5

127.762.666

127.762.666

100

88.664.325

88.664.325

100

199,2

15.950.000

15.950.000

100

145,0

2.734.326.645

100

150,4

2.571.077.890,50

94,0

182,9

256.900.000

242.400.000

94,4

173,3

27.985.480,50

70.983.625

70.058.517

98,7

Plačilo za bančne storitve
in stroške plačilnega premeta
100.259
Drugi odhodki DPS (tekoča
proračunska rezerva)
27.885.221,50

2.000.000

1.131.617

56,6

68.983.625

68.926.900

99,9

35.349.555.471.75

35.134.504.679

99,4

PRISPEVEK PRORAČUNU FEDERACIJE
19.906.829.000

38.084.927.000

38.084.927.000

SKUPAJ ODHDOKI

73.434.482.471.75

73.219.431.679

IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO REZERVO
DRUGI ODHODKI

SKUPAJ
440

2.325.030.693.50

139.863.007

18.486.364.679.75

38.393.193.679.75

100

190,1
191.3

99,7

190,7

poročevalec
i

i

TABELA 4
415 - Sredstva za investicije v osnovna sredstva
NAMEN
415 - SREDSTVA 2A INVESTICIJE V
OSNOVNA SREDSTVA
- sredstva za odplačilo anuitet
- sredstva za modernizacijo državnih
organov
- sofinanciranje programa graditve
stanovanj za delavce organov za
notranje zadeve v obdobju
1982 - 1985
- sofinanciranje programa graditve
stanovanj za nosilce družbenih
funkcij v SRS v obdobju 1982-1985
- sofinanciranje programa graditve
stanovanj za delavce republiških
organov v obdobju 1982 - 1985
- investicijsko vzdrževanje zgradb
republiških upravnih in pravosodnih organov
- specialna oprema or-ganov za notranje zadeve_

Realizacija
1984

Plan in poznejše
spremembe 1985

625.111.241

1.320.119.739

60.885.241

Realizacija
1985

% realizaci.le (4:3)

Indeks
(4:2)

1.319.057.571,50

99,9

211,0

110.100.000

109.037.833

99,0

179,1

200.000.000

200.000.000 '

100,0

88.500.000

130.714.500

130.714.500

100,0

28.250.000

61.725.250

61.725.250

100,0

218,5

25.476.000

52.628.000

52.628.000 ■

100,0

206,6

22.000.000

58.951.989

58.951.988,50

100,0

268,0

400.000.000

706.000.000

100,0

176,5

706.000.000

TABELA 5
42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
NAMEN
420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO
OBRAMBO
RS za finance
- medrepubliški progran namembne
proizvodnje
Republiški štab za teritorialno
obrambo
- odplačilo anuitet iz posojila
za gradnjo skladišč

Realizacija
1984

Plan in poznejše
spremembe 1985

Realizacija
1985

% realizacije (4:3)

Indeks
(4:2)

162.357.541,50

274.571.078

274.571.078

100,0

169,1

<
147.168.351

15.189.190,50

257.571.078

257.571.078

100,0

*175,0

17.000.000

17.000.000

100,0

.L1-'?
TABELA 6

43 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
NAMEN
431 - KOMPENZACIJE, PREMIJE,
REGRESI IN POVRAČILA
RK za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
- sredstva za regres za umetna
gnojila in za zaščito rastlin
- sredstva za izplačilo razlik v
cenah pri zamenjavi koruze za
pšenico
poročevalec

Realizacija
1984

Plan in poznejše
spremembe 1985

1.414.000.000

3.384.310.046,75

882.000.000
686.000.000
196.000.000

% realizacije (4:3)

Indeks
(4:2)

3.384.310.047

100,0

239,3

2.852.310.046.75

2.852.310.047 .

100,0

323,4

2.852.310.046,75

2.852.310.047

100,0

415,8

-

- _

-

-

Realizacija
1985

RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve
- sredstva za izplačilo premij
za odkup pšenice in nakup moke

532.000.000

532.000.000

532.000.000

100,0

100,0

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU

193.100.723

541.894.524

541.894.524

100,0

280,6

150.126.856

470.164.941

470.164.941

100,0

313,2

4330 - Sredstva za sofinanciranje
razlik v ceni političnoInformativnih dnevnikov
RK za informiranje
- Delo
- Večer
- Dnevnik

150.126.856
123.478.160
18.728.768
7.919.928

470.164.941
347.796.615
63.619.068
58.749.258

470.164.941
347.796.615
63.619.068
58.749.258

100.0
100,0
100,0
100,0

4331 - Sredstva za sofinanciranje
drugih glasil

7.282.961

10.260.137

10.260.137

100,0

181.916

260.137

260.137

100,0

143,0

7.101.045

10.000.000

10.000.000

100,0

140,8

9.422.832

9.422.832

100,0

120,0

9.422.832

9.422.832

100.0

120,0

3.800.000
1.600.000
1.600.000
1.400.000

3.800.000
1.600.000
1.600.000
1.400.000

100,0
100,0
100,0
100,0

119,6
115,5
115,5
130.0

1.022.832

1.022.832

100,0

123,2

Republiška konferenca SZDL Slovenije
- "Naša žena"
Republiški odbor zveze združenj borcev
HOV SRS
- "TV - 15"

313,2
281,7
339.7
741.8

4332 - Sredstva za financiranje goJltvenih lovišč
7.850.000
RK za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
7.850.000
- Triglavski narodni park Bled gojitveno lovišče
3.174.000
- Medved - Kočevje
1.385.000
- Kozorog - Kamik
1.385.000
- Jelen - Snežnik
1.076.000
- Skupnost OZD za lovstvo in
ribištvo
830.000
4333 - Sredstva za pospeševanje konjereje in ribištva
8.994.170

19.703.030 .

19.703.030

100,0

219.1

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- Kobilama Lipica
- Zavod za ribištvo

2.894.170
2.220.288
673.882

6.028.076
5.219.418
808.658

6.028.076
5.219.418
808.658

100,0
100,0
100,0

208,3
235,1
120,0

Republiški štab za teritorialno
obrambo
- sredstva za pospeševanje konjereje
za obrambne namene

6,100.000

13.674.954

13.674.954

100,0

224,2

4334 - Sredstva za spodbujanje
razvoja in varstva naravne
in kulturne dediščine

18.846.736

32.343.584

32.343.584

100.0

171,6

RK za kulturo
- Arboretun - Volčji potok
- Spominski park Trebče
- Triglavski narodni park Bled

18.846.736
736.736
3.000,000
15.110.000

32.343.584
884.084
4.350.000
27.109.500

32.343.584
884.084
4.350.000
27.109.500

100,0
100,0
100,0
100,0

171,6
120,0
145,0
179,4

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
OBMOČIJ V OKVIRU DPS

58.799.970,50

83.297.000

83.297.000

100,0

141,7

12

poročevalec
*

Remisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v IS
- sredstva za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SRS

58.799.970,50

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ
GOSPODARSKO MARNJ RAZVITIH
fiRMTČTJ IZVEN OBM3ČJA DPS,
Republiški komite za mednarodno
sodelovanje
_____
- prispevek skladu solidarnosti z
neuvrščenimi državami in državami
SKUPAJ (433+4344435)

83.297.000

83.297.000

100,0

141,7

659:130.000

210.456.640,50

210.039.684

99.8

31,9

659.130.000

210.456.640,50

210.039.684

99,8

31,9

.255^

100.0

181,5

2.325.030.693,50

4.219.958.2U.25

TABELA 7
45 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVTCSTI
NAMEN
450 - SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE
Sekretariat za kadrovska vprašanja
v IS
- štipendiranje za potrebe organov
v. federaciji
- štipendiranje za potrebe republiških upravnih organov

53.630.262

53.093.658,50

99,0

212,3

6.419.893

15.447.690

15.375.470

99.5

239,5

1.741.281

4.032.542

3.960.322

98,2

227,4

4.678.612

11.415.148

11.415.148

100,0

244,0

105.000
105.000

105.000
105.000

105.000
105.000

1CP.0
100,0

100,0
100,0

3.230.000
2.280.000
950.000

7.921.200
6.697.600
1.223.600

7.921.200
6.697.600
1.223.600

100,0
100,0
100,0

245,2
293,8
128,8

25.755.672

25.755.672

100,0

199,7

9.266.120

9.266.120

100,0

207,0

2.117.420

2.117.420

100,0

14.005.920
366.212

14.005.920
366.212

100,0
100,0

176,6
145,0

966.000

1.400.700

1.400.000

99.9

.144,9

966.000

1.400.700

1.400.000

99,9

144,9

1.383.624,50
65.114
1.318.510,50

3.000.000
1.200.000
1.800,000

2.536.316,50
814.786
1.721.530,50

Zavod SRS za mednarodno znanstveno,
tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje
- dodatno štipendiranje kadrov iz manj
razvitih DVR po meddržavnih sporazumih

poročevalec

Indeks
(4:2)

25.003.957,50

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
12.899.440
- obveznosti do slovenskega šolstva
4.475.800
v zadlejstvu
- obveznost do osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR
238.280
Sloveniji
- štipendije mladih iz zamejstva in
7.932.800
otrok slovenskih izseljencev
252.560
- stiki s tujino

Zavod SRS za šolstvo
- izdelava učnih načrtov
- priprava učne tehnologije

% realizacl.le (4:3)

Plan in poznejše
spremembe 1985

Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo
- štipendije
Republiški sekretariat za pravosodje
in upravo
- štipendije za potrebe pravosodja
- sredstva za sre<±ijo penološko šolo

Realizacija
1985

Realizacija
1984

183,3
67,8
35,6

130,6
13

451 - SREDSTVA ZA ZNAM3ST

37.761.391.90

60.400.000

57.721.738

Republiški sekretariat za finance
- znanstvene raziskave v tekočem letu

20.961.391.90
20.961.391,90

35.300.000
35.300.000

.32.621.738
32.621.738

92,4
92,4

16.800.000

25.100.000

: 25.100.000

100,0

149,4

11.000.000

11.000.000

11.000.000

. 100,0

100,0

Republiški komite za družbeno
planiranje
- potrebe priprav dolgoročnega
plana SRS
- srednjeročni plan SRS za obdobje
1986 - 1990

5.800.000

•

95.6

152,9
•

15516
155,6

14.100.000

14.100,000

100,0

243,1

452 - SREDSTVA ZA KULTURO

12.285.825.50

21.262.596

21.262.596

100.0

i73-1

Republiški kanite za kulturo
- sofinanciranje druge izdaje
Enciklopedije Jugoslavije
- sofinanciranje izdaje Enciklopedije
Slovenije
- sofinanciranje projekta leksikografi e
J
- sofinanciranje jugoslovanske ki-

10.915.389.50

19.443.997

19.443.997

100,0

178a

6.575.500.

9.963.500

9.963.500

100,0

151,5

2.076.138

2.362.500

2.362.500

100,0

113,8

1.589.200

2.500.000

2.500.000

100,0

157,3

237.600
218.300
462.097
3.500.000
100.000

237.600
218.300
462.097
3.500.000
100.000

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

65,2
145,3

100.000

100.000

100,0

1.370.436

1.818.599

1.818.599

100,0

i32,7

1.200.436
170.000
.

1.514.012
254.000
50.587

1.514.012
254.000
50.^7 ,

100,0
100,0
100,0

126,1
149,4

99,5

192.0

64,5
64,5
■ inn.O

98,0
98,0
223,8

-

364.353
150.198,50
60.000
100.000

stiki s tujino
sofinanciranje simpozija "modlnci"
dnevi slovenske kulture v Belorusiji
medrepubliško sodelovanje
izdelava osnutka oznak za naravne in
kulturne spomenike

-

Republiški komite za raziskovalno deJavnost in tehnologijo
- sofinanciranje jugoslovanskega bibliografskega zavoda
- Stiki s tujino
- olimpiada mladih fizikov
454 - SREDSTVA ZA SOCIALNO VARSTVO
Republlžki sekretariat za finance
- odškodnine po sodnih sklepih
Republiški komite za kulturo
- socialno zavarovanje samostojnih
Republiški kanite za varstvo okolja
in urejanje prostora
- vzdrževanje pokopališč in grobov
pripadnikov zavezniških in drugih
tujih armad v SRS
458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH
INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH
BORCEV
Republiški komite za borce in vojaške invalide
- dodatek zaposlenim udeležencem
M3V

30.446.590.95

53.733.500

536.591.25
536.591,25

814.000
814.000

20.999.999.70

47.000.000

525.780
525.780
46.999.999.50

20.999.999,70

47.000.000

46.999.999,50

100,0

223,8

8.910.000

10.919.500

10.919.500

ipp.p

i23.fi

8.910.000

10.919.500

10.919.500

100,0

122,6

1.039.094.374.55

1.562.287.687

1.562.287.686

100.0

I5p,4

1.039.094.374,55

1.562.287.687

1.562.287.686

iro.0

150,4

3.750.000

3.750.000

100,0

125,0

3.000.000

14

58.445.279.50

100,0

poročevalec
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10.890.624,55

- zdravstveno varstvo borcev I-CV
- dopolnilno varstvo vojaških Invalidov
- varstvo civilnih invalidov vojne
- varstvo borcev za severno mejo
in slovenskih vojnih dobrovoljcev
- stroški dela posebne komisije za
izjemno priznanje pravice do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
- republiške priznavalnine
SKUPAJ (450+451+452+454+458)

13.613.280,50

13.613.281

100,0

125,0

817.625.000
160.468.750

1.229.457.906
243.912.500

1.229.457.906
243.912.500

100,0
100,0

150,4
152,0

6.142.500

8.000.000

8.000.000

100,0

130,2

280.000
40.687.500

322.000
63.232.000

322.000
63.231.999,50

100,0
100,0

115,0
155,4

99,8

153,1

1.144.592.140,40

1.756.314.045

1.752.810.958

TABELA 8
46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
% realizaci- Indeks
je (4:3)
(4:2)

Realizacija
1984

Plan in poznejše
spremembe 1985

Realizacija
1985

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE
IN DRUŽBENE ORGANIZACIJE

1.507.022.566

2.382.687.500

2.372.966.500

99,6

157,5

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
ustavne obveznosti

1.124.343.280

1.570.506.000

1.560.785.000

99,4

138,8

1.124.343.280

1.570.506.000

1.560.785.000

99,4

138,8

57.903.874
42.577.608
15.326.266

102.600.000
72.700.000
29.900.000

102.600.000
72.700.000
29.900.000

100,0
100,0
100,0

177,2
170,7
195,1

Republiška konferenca SZDL Slovenije
- sredstva za delo
- sredstva za proslave republiškega
pomena
- republiška volilna komisija

141.758.659
137.058.659

333.780.571
315.180.571

333.780.571
315.180.571

100,0
100,0

235,5
230,0

4.400.000
300.000

12.600.000
6.000.000

12.600.000
6.000.000

100,0
100,0

286,4

Republiška konferenca ZSM Slovenije
- sredstva za delo
- sredstva "AVNOJ 85"
- mesec mladosti
- financiranje mladinskega seminarja
Alpe-Jadran
- mladinsko prostovoljno delo
- regres za skupinska potovanja otrok
in mladine
- mladinski dan Bohinj
- delovanje Univerzitetne konference
ZSMS
- XII. kongres ZSf>E

70.567.717
34.122.157
386.400
257.600

123.224.400
68.051.000
541.000
361.000

123.224.400
68.051.000
541.000
361.000

100,0
100,0
100,0
100,0

174,6
199,4
140.0
140.1

115.000
27.100.000

161.000
42.005.000

161.000
42.005.000

100,0
100,0

140,0
155,0

6.291.000
423.560

6.291.000

6.291.000

100,0

100,0

1.872.000

2.714.400
3.100.000

2.714.400
3.100.000

100,0
100,0

145,0

26.262.702
26.112.702

65.661.500
65.360.500

65.661.500
65.360.500 "

100,0
100,0

250,0
250,3

NAMEN

Urad za narodnosti
- financiranje narodnosti
- sofinanciranje s SR Hrvatsko

Republiški odbor zveze združenj borcev tOV SRS
sredstva za delo

poročevalec
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- sredstva za Republiški odbor zveze
prostovoljcev za severno mejo
1918/19
Republiška konferenca zveze rezervnih
vojaških starešin SRS
- sredstva za delo
Slovenska Izseljenska matica
- sredstva za delo
- sofinanciranje revije "Rodna gruda"
- sredstva za posebne namene
- sredstva za angleško izdajo revije "Rodna gruda"

150.000

301.000

301-000

100,0

200,7

7.766.495
7.766.495
12.400.069
10.775.334
1.624.735

18.656.413
18.656.413

18.656.413
18.656.413

100.0
100,0

240,2
240,2
222,4
196,1
145,0

27.577.926
21.125.060
2.355.866
2.097.000

27.577.926
21.125.060
2.355.866
2.097.000

100,0
t
100,0
100,0
100,0

2.000.000

2.000.000

100,0

825.195
825.195

1.011.000
1.011.000

1.011.000
1.011.000

100.0
100,0

122.5
122,5

5.496.735
5.496.735

10.810.300
10.810.300

10.810.300
10.810.300

100,0
100,0

196.7
196,7

734.044
734.044

1.364.812
1.364.812

1.364.812
1.364.812

100,0
100,0

185.9
185,9

3.878.050
3.878.050

7.323.173
7.323.173

7.323.173
7.323.173

100,0
100,0

188.8
188,8

48.009.358
48.009.359

110.871.385
108.021.385

110.871.385
108.021.385

ICO.O
100,0

230.9
225,0

2.850.000

2.850.00®

100,0

3.819.199
3.819.199

4.583.040
4.583.040

4.583.040
4.583.040

100,0
100,0

120.0
120,0

3,257.189
2.666.991

4.716.980
3.867.137

4.716.980
3.867.137

100,0
100,0

144.8
145,0

590.198

849.843

100,0

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI IN NARAVNIMI NESREČAMI

144,0

19.146.66fi

127.762.666

127.762.666

100.0

Hidrometeorološki zavod SRS
- sredstva za obrambo pred točo

19.146.666

127.762.666

127.762.666

100,0

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ

44.507.495.70

88.664.325

88.664.325

100,0

199,2

44.507.495.70

88.664.325

88.664.325

100,0

199.2

Skupnost slovenskih občin
- sredstva za delo
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
- sredstva za delo
Društvo za združene narode za SRS
- sredstva za delo
Jugoslovanski center za teorijo in
prakso samoupravljanja Edvard Kardelj
- sredstva za delo
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- sredstva za delo
- sredstva za adaptacijo zgradbe na
podlagi SS
Mednarochi center za upravljanje
podjetij v družbeni lastnini v
deželah v razvoju
- sredstva za delo
Narodna in univerzitetna knjižnica
- sredstva za delo
- sredstva za obdelavo emigrantskega
tiska

849.843-

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- nabava avionov za gašenje gozdUh
in drugih požarov
- vzdrževanje in koriščenje avionov
za gašenje gozckiih in drugih požarov

32.004.539,70

76.161.369

76.161.369

100,0

238,0

12.502.956

12.502.956

12.502.956

100,0

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA

100,0

11.000.000

15.950.000

15.950.000

100.0

145,0

16

poročevalec

Hidrometeorološki zavod SRS
- sredstva za varstvo zraka
468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE
4680 - Sredstva za druge splošne
r družbene potrebe na območju SRS
RS za finance
- visokogorske planinske postojanke

11.000.000

15.950.000

15.950.000

100,0

145,0

g.571.077.890,50

94,0

182,9

1.406.098.201,90

2.734.326.645

137.726.956,70

236.679.052

236.485.450

99,9

171,7

9.570.000

9.570.000

100,0

145,0

35.100.347

35.100.347

100,0

6.600.000

HK za informiranje
- obnova in modernizacija oddajniškega in prenosnega sistema RTV
Ljubljana
RK za vzgojo in Izobraževanje ter
telesno kulturo
- dvojezično šolstvo in šolstvo
z italijanskim učnim jezikom

20.350.000

25.437.500

25.243.898

99,2

124,0

RK za kulturo
- Kulturni dom Ivan Cankar

26.761.876

53.000.000

53.000.000

100,0

198,0

100.000.000

100.000.000

100,0

150,6

4.059.168

4.059.168

100,0

9.512.037

100,0

110,6

RK za borce in vojaške invalide
- Muzej ljudske revolucije
Republiška geodetska uprava
- geodetska dela na območju SRS

9.000.000
66.415.080,50

Hidrometeorološki zavod SRS
- nakup prostorov za meteorološko
postajo na Kredarici
Repiiiliški odbor zveze združenj borcev MOV SRS
- Zdravstveno-rekreacijski center za
vojaške invalide in udeležencev
NOV v Strunjanu

8.600.000,20

9.512.037

4681 - Sredstva za druge splošne
družbae potrebe izven območja
SRS

1.268.371.245,20

2.497.647.593

2.334.592.440,50

93,5

184,1

1.268.371.245,20

2.497.647.593

2.334.592.440,50

93,5

184,1

88.006.137

182.417.000

20.279.632,50

11,1

23.0

77.341.824,50

159.838.330

159.838.330

100,0

206,7

136.400.000

32.459.110

32.459.110

100,0

23,8

4.536.970

4.537.000

4.536.980

100,0

100,0

15.687.243

324.287.162

100,0

98,6

RS za finance
- odplačilo inozemskih dolgov NB
Jugoslavije
- odplačilo inozemskih dolgov
Jugoslovanski investicijski banki
- odplačilo obroka kredita NB
Jugoslavije
- plačilo provizije NB Jugoslavije za
sredstva, odstopljena SRS v trajno
l8St
- plačilo obveznosti SRS na podlagi
zakona o prenosu sredstev, pravic in
obveznosti na določene TOZD
- sredstva za valorizacijo programa
graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader
- sredstva za odplačilo anuitet za
kredite dane SAP Kosovo
poročevalec

329.000.000

324.287.162

299.799.070,70
17

- sredstva za vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Čmi gori
140.000.000
- sredstva za sofinanciranje 10 "Sarajevo 84"
8.300.000
- sredstva za sofinanciranje "SPENS 81"
5.000.000
- odplačilo kredita, najetega iz proračunske rezerve federacije
31.500.000
- sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za
vpis posojil in plašna sredstev
Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in AP
132.800.000
- sredstva za kritje tečajnih razlik
SKUPAJ (461+463+464+465+468)
2.987.774.929,60

PREDLOG

pri

in

99,9

34,9

8.300.000
5.000.000

8.300.000
5.000.000

100,0
100,0

100,0
100,0

-

_

205.108.543
1.525.918.000
5.176.421.381.50

99,6
100,0
96,8

-

206.000.000
1.525.918.000
5.349.391.136

delu

dopolnitvah

154,4
173,3

zakona

(ESA-483)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne
27. marca 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRI DELU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 8S.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
V zakonu o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74 in 16/
80) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pri delu se izvaja po tem zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisih v:
- temeljnih in drugih organizacijah združenega dela,
- pogodbenih organizacijah združenega dela, kmetijskih
in drugih zadrugah in v drugih oblikah združevanja dela in
sredstev,
- delovnih skupnostih organizacij združenega dela, kmetijskih in drugih zadrug, poslovnih skupnosti, bank in zavarovalnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih združenj, v delovnih skupnostih družbenopolitičnih organizacij ali
drugih družbenih organizacij in društev,
- delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti oziroma družbenih skupnosti in državnih organov in pri
- delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov
(v nadaljnjem besedilu: organizacija združenega dela in
skupnost)«.
2. člen
2.včlen se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da je varstvo pri delu zagotovljeno, če delavci v
organizacijah združenega dela in skupnostih izvajajo predpisane tehnične, zdravstvene, socialne, vzgojne, pravne in
druge varstvene ukrepe, upoštevajo normative, standarde in
tehnične predpise ter ob ustrezni pazljivosti, ustrezni strokovni in delovni sposobnosti pri opravljanju svojega dela
uporabljajo predpisane varstvene priprave in naprave.«
18

48.864.683

ZAKONA

o spremembah
o varstvu

48.890.991

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za delo,
— dr. Marko VAKSELJ, glavni republiški inšpektor za
delo,
— dr. Vladimir KORUN, pomočnik glavnega republiškega inšpektorja za delo.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pri delu uživajo vse osebe, ki so zavarovane za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: delavci.)«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedami »službe varstva
pri delu« črta vejica in dodajo besede »ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri
delu«; za besedo »normativi« se vstavijo besede »standardi in
tehnični predpisi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci samostojnega osebnega dela zagotavljajo varstvo
pri delu delavcem, katerih delo uporabljajo kot dopolnilno, na
podlagi kolektivnih pogodb. Nosilci samostojnega osebnega
dela zagotavljajo varstvo pri delu sebi v skladu z določbami
tega zakona, predpisi, izdanimi na njegovi podlaai, in drugimi
predpisi«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije združenega dela in skupnosti upoštevajo
predpisane varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise pri projektiranju, konstruiranju, graditvi objektov, pri projektiranju in izvedbi tehnoloških procesov, pri
projektiranju, konstruiranju in izdelovanju delovnih priprav in
naprav ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu,
kakor tudi drugih sredstev, strojev in naprav ter snovi, ki se
poročevalec

uporabljajo pri delu ali so kakorkoli povezane z delom (v
nadaljnjem besedilu: sredstva za delo).
Organizacije združenega dela in skupnosti upoštevajo
predpisane varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise tudi pri uvozu sredstev za delo.«
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varstvom pri delu sta
sestavni del vseh izobraževalnih programov in njihovega izvajanja ter uvajanja v delo in strokovnega usposabljanja delavcev v organizacijah združenega dela in skupnostih. Seznanjanje z varstenlmi ukrepi, normativi, standardi in s tehničnimi
predpisi morajo delavci vključiti v organizacijo in vodenje
de!oynega procesa.
Izvajanje in uspešnost usposabljanja v organizacijah združenega dela in skupnostih nadzira organ inšpekcije za delo.«
7. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6. a člen
Organizacije združenega dela in skupnosti pri urejanju in
uresničevanju varstva pri delu upoštevajo stališča in predloge
medicine dela. V ta namen organizacije združenega dela in
skupnosti sodelujejo z zdravstvenimi organizacijami glede
vprašanj, ki so pomembna za urejanje in uresničevanje varstva pri delu in za izvajanje nalog medicine dela.«
8. člen
V 7. členu se za besedami »organizacije združenega dela«
vstavita besedi »in skupnosti«.
9. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedama »poklicnih
bolezni« vstavi vejica in besede »drugih bolezni v zvezi z
delom«; beseda »sposobnost« se nadomesti z besedo »zmožnost«; besede »predpise sprejemajo delavci v organizaciji
združenega dela s samoaupravnimi sporazumi in drugimi
splošnimi akti« pa se nadomestijo z besedami »ukrepe, urejajo in določajo delavci v organizacijah združenega dela in
skupnostih s samoupravnimi splošnimi akti.«
10. člen
9._člen se spremeni tako, da se glsi:
»Če se z vpeljavo novih varstvenih ukrepov in normativov
nadomesti z izvršilnim predpisom določen ukrep ali normativ,
morajo organizacije združenega dela in skupnosti o tem
obvestiti organ inšpekcije za delo. Organ inšpekcije za delo
lahko zahteva poseben preizkus in predlaga razveljavitev
takšnega ukrepa ali normativa, če se ugoto.vi, da s samoupravnim splošnim aktom predvideni varstveni ukrep ali normativ ne zagotavlja varstva pri delu v takem obsegu kot z
izvršilnim predpisom določeni varstveni ukrep ali normativ.«
«
11. člen
Za 9. Členom se dodajo novi 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.f, 9.g in
9.h členi, ki se glasijo:
»9.a člen
»Organizacija združenega dela in skupnost, ki projektira
sredstva za delo, priloži k tehnični dokumentaciji tudi elaborat, v katerem opredeli nevarnosti in škodljivosti za poškodbe
ali zdravstvene okvare delavcev, ter navede ukrepe za njihovo
odpravljanje oziroma omejitev, predpisane vrednosti, ki zagotavljajo varstvo pri delu, in predpise, ki te ukrepe in varnost
določajo (elaborat o varstvu pri delu).
Organizacija združenega dela in skupnost iz prejšnjega
odstavka priloži elaboratu o varstvu pri delu še izjavo o tem,
kateri predpisani varstveni ukrepi, normativi, standardi in
tehnični predpisi so bili upoštevani pri projektiranju sredstev
za delo.
9.bčlen
Organizacija združenega dela in skupnost, ki dela na gradbenih objektih, namenjenih za delovne in pomožne prostore
oziroma tehnološke procese, je dolžna izvajati dela v skladu s
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tehnično dokumentacijo. O tem, da je objekt zgrajen oziroma
tehnološki proces izveden v skladu s tehnično dokumentacijo, izda pismeno izjavo.
Če se po izdaji gradbenega dovoljenja tehnična dokumentacija ali pogoji gradnje tako spremenijo, da pomeni to za
objekt, ki se gradi, spremembo elementov, ki vplivajo na
varstvo pri delu, pripravi organizacija združenega dela ali
skupnost iz prejšnjega člena tega zakona pred nadaljevanjem
dela na gradbenih objektih ustrezne spremembe elaborata o
varstvu pri delu.
Če ni mogoče vzpostaviti tehnološkega procesa v skladu s
projektom, organizacija združenega dela in skupnost pred
izvedbo spremenjenega tehnološkega procesa pripravi spremembo elaborata o varstvu pri delu.
Spremembe elaborata o varstvu pri delu vsebujejo
predvem:
- razloge, zaradi katerih so bile potrebne spremembe,
- opredelitev nevarnosti in škodljivosti, ki izhajajo iz spremembe objekta oziroma tehnološkega procesa, in
- ukrepe za odpravljanje opredeljenih nevarnosti in škodljivosti.
Organizacija združenega dela in skupnost priloži spremenjenemu elaboratu o varstvu pri delu novo izjavo iz drugega
odstavka prejšnjega člena.
9.c člen
Organizacija združenega dela in skupnost, ki konstruira in
izdeluje sredstva za delo, izda o tem, da je upoštevala vse
predpisane varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise, spričevalo o varnosti. V spričevalu o varnosti
mora navesti vse predpise, ki jih je upoštevala, in roke, v
katerih je potrebno opravljati preiskave in preglede v skladu s
16. členom zakona.
9.d člen
Organizacija združenega dela in skupnost, ki izbere
ponudbo za uvoz, pred sklenitvijo uvoznega posla zagotovi,
da sredstva za delo izpolnjujejo vse zahteve glede varstva pri
delu.
Organizacija združenega dela in skupnost pred uvozom
ugotovi, ali so sredstva za delo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi
predpisi. O tem izda pismeno izjavo.
V primeru, da ni predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov, mora organizacija
združenega dela in skupnost pridobiti strokovno oceno o tem,
ali sredstva za delo izpolnjujejo zahteve glede varstva pri delu.
9.e člen
Organizacija združenega dela in skupnost opremi vsako
novo izdelano sredstvo za delo z navodilom za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje, napisanem v slovenskem
jeziku.
9.f člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, podrobneje
določi vsebino listin iz 9.a, 9.b, 9.c in 9.d člena tega zakona in
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega
dela in skupnosti, ki jih lahko izdajajo.
9.g člen
Če organizacija združenega dela in skupnost sama ne more
izdelati listin po 9.c, 9.d in 9.e členu tega zakona, naroči, da
izdela listine pooblaščena organizacija združenega dela iz 25.
člena zakona. V tem primeru mora biti v listini navedeno, da je
izdelana po naročilu organizacije združenega dela in skupnosti.
9.h člen
Pristojni organ inšpekcije za delo lahko preverja dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev varstva pri delu. V ta namen
lahko od pooblaščene organizacije združenega dela iz 25.
člena zakona zahteva strokovno oceno listin, ki so jih izdale
organizacije združenega dela in skupnosti po tem zakonu.
Pooblaščena organizacija združenega dela iz 25. člena
zakona, ki je po naročilu organizacije združenega dela ali
skupnosti izdelala listine po tem zakonu, ne more izdati strokovnih ocen o teh listinah.«
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12. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše
splošne varstvene ukrepe in normative. Če republiški upravni
organ, pristojen za delo, predpisuje posebne varnostne
ukrepe in normative, izda izvršilni predpis v soglasju z republiškim upravnim organom, v čigar pristojnost pretežno
spada področje, za katero se predpis izdaja.«
I
13. člen
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člena, ki se
glasita:
»10.a člen
S splošnimi varstvenimi ukrepi in normativi se določajo
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sredstva za delo, delovno
okolje in metode ocenjevanja delovnega okolja, predvsem
glede:
- zagotavljanja zadostnih delovnih prostorov,
- zagotavljanja varnih prehodov, transportnih poti in poti
za evakuacijo,
opremljenosti z varstvenimi napravami in pripravami,
- varnosti pri delu z električnim tokom,
- zagotavljanja varnega dela z nevarnimi snovmi,
- zagotavljanja ustreznih toplotnih razmer,
- zagotavljanja varstva pred hrupom in vibracijami,
- zagotavljanja varstva pred nevarnim in drugim neionizirajočim sevanjem,
- zagotavljanja ustrezne osvetljenosti,
- zagotavljanja varstva pred zdravju in življenju nevarnimi
snovmi,
- zagotavljanja varstva pred biološkimi škodljivostmi,
- zagotavljanja neškodljivih fizičnih in psihičnih obremenitev,
- metod za merjenje kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti in mikroklime.
10.bčlen
S posebnimi varstvenimi ukrepi in normativi se določajo
predvsem pogoji glede starosti, spola, strokovne usposobljenosti, delovne zmožnosti, zdravstvenega, telesnega in psihofizičnega stanja ter drugih sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe pri delih oziroma nalogah, ki se izvajajo v posebnih
delovnih razmerah, kjer obstajajo večje nevarnosti za
poškodbe ali zdravstvene okvare, ter načini izvajanja določenih del in delovnih postopkov z opredelitvijo dolžine trajanja
tega dela ter varstvenih naprav in pripomočkov.«
14. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci urejajo varstvo pri delu s samoupravnimi splošnimi akti na podlagi tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisov.«
V drugem odstavku se beseda »združevanju« nadomesti z
besedo »združitvi«; črtajo se besede »v skupnost temeljnih
organizacij združenega dela oziroma«, za besedo »organizacijo« pa se dodajo besede »ali sestavljajo organizacijo združenega dela.«
V tretjem odstavku se besedi »zasebni delodajalci« nadomestita z besedami »nosilci samostojnega osebnega dela,«
beseda »dolžnosti« pa nadomesti z besedo »obveznosti«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Organizacije združenega dela in skupnosti s področja
kmetijstva, ribištva ter gozdarstva in združeni kmetje urejajo s
pogodbo pravice in obveznosti glede varstva pri delu, zlasti
tiste iz 14., 15. in 16. člena zakona.«
15. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela in skupnost opredeli v srednjeročnem planu cilje in naloge za razvoj varstva pri delu. V
letnem programu opredeli organizacija združenega dela in
skupnost naloge izvajanja varstva pri delu in za to potrebna
materialna sredstva.«
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16. člen
13. člen se črta.
17. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela in skupnost zagotovi, da je
vsak delavec po programu teoretičnega in praktičnega usposabljanja ob prvi in ob vsaki kasnejši razporeditvi na dela
oziroma naloge poučen o delovnih razmerah in nevarnostih
pri delu, o varstvenih ukrepih, normativih, standardih in tehničnih predpisih, o sredstvih in opremi za osebno varstvo pri
delu ter o njihovi uporabi, preizkušanju in vzdrževanju.«
18. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedami »organizacija
združenega dela« vstavita besedi »in skupnost«; besedi
»mora opraviti« se nadomestita z besedo »opravi«.
V drugem odstavku se za besedami »organizacija združenega dela« dodata besedi »in skupnost« za besedami »zdravstvenih okvar« se doda vejica in besede »razen pri rudarskih
delih, kjer je rok eno leto.«
19. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela in skupnost sme uporabljati
samo takšna sredstva za delo, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in zagotavljajo delavcem varno delo.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije združenega dela in skupnost zagotovi periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti
ter mikroklime in periodične preglede ter preizkuse delovnih
priprav in naprav.«
20. člen
v
Za 16. členom se dodajo novi 16.a, 16.b in 16.c členi, ki se
glasijo:
»16.a člen
Organizacije združenega dela in skupnost določita s samoupravnimi splošnimi akti:
- delovne in pomožne prostore, v katerih je treba v določenih rokih in z določenimi postopki opravljati periodične preiskave,
- delovne priprave in naprave, ki jih je treba v določenih
rokih in na določen način periodično pregledovati in
- dela oziroma naloge, pri katerih je treba uporabljati
sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu.
Pri tem upoštevata predvsem:
- ustreznost konstrukcijskih in funkcionalnih elementov
delovnih in pomožnih prostorov,
- zahteve glede mikroklime in njene ustreznosti pri opravljanju del oziroma nalog,
- uporaba, izdelovanje in predelovanje nevarnih ali škodljivih snovi, ali nastajanje takih snovi pri delovnem procesu,
- nastajanje hrupa in vibracij,
- nastajanje nevarnih sevanj, razen ionizirajočega sevanja,
- zahteve dela glede ustreznosti naravne oziroma umetne
razsvetljave,
-da roki za opravljanje periodičnih preiskav in pregledov
ne smejo biti daljši od treh let od namestitve nove delovne
priprave in naprave, začetka uporabe delovnih in pomožnih
prostorov in od spremembe tehnološkega procesa razen, če
ni s posebnimi predpisi drugače določeno in
- da roki za periodične preglede in preiskave ne smejo biti
daljši od 24 mesecev, če se delovni in pomožni prostori,
delovne priprave in naprave, sredstva in oprema za osebno
varstvo pri delu uporabljajo v zvezi z deli oziroma nalogami,
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem.
16.bčlen
Inšpektor za delo lahko z odločbo odredi preizkus ali oceno
pregledov in periodičnih preiskav pri pooblaščeni organizaciji
združenega dela iz 25. člena zakona oziroma odredi krajše
roke in drugačne postopke periodičnih preiskav in pregledov,
pregled in preiskavo še drugih delovnih priprav in naprav ter
drugih sredstev za delo, če ugotovi, da gre za večjo nevarnost
za poškodbe ali zdravstvene okvare.
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Če se pri preizkusu periodičnih preiskav in pregledov iz
prejšnjega odstavka ugotovi, da preizkus ni bil potreben, ker
so rezultati oprevljenih periodičnih preiskav in pregledov pravilni oziroma v mejah postavljenih normativov in standardov,
organizacija združenega dela ali skupnost ne nosi stroškov
odrejenega preizkusa ali ocene preiskav in pregledov.
16.c člen
Republiški upravni organ, pristojen za deio, določi enotno
metodologijo za opravljanje periodičnih preiskav.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko zahteva
od organizacije združenega dela in skupnosti, da pripravi
strokovno podlago za enotno metodologijo in opredelitev
pogojev za opravljanje periodičnih preiskav.«
21. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na deloviščih, kjer opravlja dela hkrati več organizacij
združenega dela in skupnosti, izvajalci de! s pismenim dogovorom določijo skupne varstvene ukrepe in normative,
skupno organizacijo varstva pri delu ter pravice in obveznosti
delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varnega delovnega
okolja in varnih delovnih razmer.
Če na delovišču iz prejšnjega odstavka delajo tudi delavci
nosilcev samostojnega osebnega dela, je dolžna organizacija
združenega deia in skupnost v pismeni dogovor vključiti tudi
zagotavljanje varstva pri delu teh delavcev in obveznosti takih
nosilcev samostojnega osebnega dela.«
22. člen
V prvem odstavku 18. člena se besede »delovna mesta
oziroma dela« nadomestijo z besedami »dela oziroma naloge«.
V drugem odstavku se besede »takšnem delovnem mestu«
nadomestijo z besedami »takšnih delih oziroma nalogah«.
23. člen
Za 18. členom se doda novi 18.a člen, ki se glasi:
»18.ačlen
Organizacija združenega dela in skupnost je dolžna pri
določanju zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, ki jih morajo
delavci izpolnjevati za opravljanje določenih del ozftoma
nalog, upoštevati strokovna mnenja, stališča in ugotovitve
medicine deia.
Pristojni inšpektor lahko v spornih primerih presoja primernost in ustreznost zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, določenih v samoupravnem splošnem aktu organizacije združenega dela in skupnosti. O svojih ugotovitvah obvesti organ
upravljanja organizacije združenega dela in skupnosti. Organ
upravljanja je dolžan obravnavati ugotovitve ter predloge pristojnega inšpektorja in ga obvestiti o ukrepih glede določitve
zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, ki jih je sprejel.
Če organizacija združenega dela in skupnost ne ravna v
skladi] s prejšnim odstavkom, pristojni inšpektor z odločbo
odredi ustrezne ukrepe.«
24. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela in skupnosti zagotavlja
delavcem organizirano reševanje in prvo pomoč v primeru
nesreče ali poškodbe pri delu.«
25. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela in skupnost obvesti organ
inšpekcije za delo o začetku svojega dela in o začetku dela
katerekoli svoje delovne enote najmanj osem dni poprej, o
začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih del pa
najmanj trideset dni poprej.
Organizacija združenega dela in skupnost k prijavi po prejšnjem odstavku priloži tudi program, v katerem opredeli
potrebne varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične
predpise, navede odgovorne delavce za izvedbo tega programa in določi njihove pravice ter obveznosti.
Organizacija združenega dela in skupnost, ki na podlagi
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sklenjene pogodbe o izvajanju del odda obrtni zadrugi ali
nosilcu samostojnega osebnega dela posamezna dela, pred
pričetkom izvajanja del o tem pismeno obvesti organ inšpekcije za delo.«
26. člen
Za 22. členom se doda novi 22. a člen, ki se glasi:
»22. a člen
Organizacija združenega dela in skupnost je dolžna takoj
obvestiti organ inšpekcije za delo o vsaki smrtni poškodbi pri
delu, kolektivni nesreči, hujši poškdobi pri delu in 6 ugotovljeni poklicni bolezni ter o vsakem pojavu, ki lahko povzroči
nevarnost za življenje ali zdravje delavcev pri delu.
Organizacija združenega dela in skupnost hkrati obvesti o
vsaki smrtni in hujši poškodbi pri delu tudi pristojni organ za
notranje zadeve.
Organizacija združenega dela in skupnost prijavi organu
inšpekcije za delo in pristojnemu organu za notranje zadeve
poškodbo pri delu in ugotovljeno poklicno bolezen iz prvega
odstavka tudi, če gre za delavca, ki je delal na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del, ki sta jo sklenila organizacija
združenega dela in skupnost in obrtna zadruga ali nosilec
samostojnega osebnega dela.«
27. člen
V 23. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
28. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23. a, 23. b in 23. c členi, ki se
glasijo:
»23. a člen
»Organizacija združenega dela in skupnost, v kateri so
nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare večje, določi s
samoupravnim splošnim aktom posebno službo za varstvo pri
delu ali drugo ustrezno obliko organiziranega opravljanja
strokovnih nalog s področja varstva pri delu.
Pri določanju oblike organiziranega opravljanja strokovnih
nalog s področja varstva pri delu, njenega obsega in sestava
upošteva organizacija združenega dela in skupnost tudi:
- težavnost in zahtevnost delovnih procesov,
- velikost organizacije združenega dela in skupnosti in
število delavcev,
- krajevno porazdeljenost posameznih enot organizacije
združenega dela in skupnosti in
- zahtevano strokovno usposobljenost delavcev za izvajanje nalog s področja varstva pri delu.
Več organizacij združenega dela in skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom ustanovi skupno službo za varstvo pri
delu ali drugo obliko organiziranega opravljanja strokovnih
nalog s področja varstva pri delu ter določi njen položaj in
način zagotavljanja sredstev za njeno delo.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi osnove
organiziranja službe za varstvo pri delu ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri
delu ter strokovno usposobljenost delavcev, ki opravljajo
naloge s področja varstva pri delu.
23. b člen
Inšpektor za delo presoja ustreznost službe za varstvo pri
delu ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih
nalog s področja varstva pri delu ter strokovno usposobljenost delavcev za opravljanje strokovnih nalog s področja
varstva pri delu.
Inšpektor za delo obvesti organ upravljanja organizacije
združenega dela in skupnosti o svojih ugotovitvah. Organ
upravljanja je dolžan obravnavati ugotovitve in predloge
inšpektorja za delo ter ga obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel.
Ce orgnaizacija združenega dela ali skupnost ne ravna v
skladu s prejšnjim odstavkom, inšpektor za delo z odločbo
odredi ustrezne ukrepe.
23. c člen
Organizacija združenega dela in skupnost v samoupravnem
splošnem aktu opredeli delovno področje službe za varstvo
pri delu ali druge oblike organiziranega opravljanja strokov21

nih nalog s področja varstva pri delu in določi zlasti naslednje
strokovne naloge:
- organiziranje, usklajevanje in usmerjanje dela delavcev
in pooblaščenih delavcev,
- proučevanje varnosti delovnega okolja in delovnih razmer, priprava varstvenih ukrepov in normativov ter spremljanje njihovega izvajanja in učinkovitosti,
- svetovanje in strokovna pomoč pri urejanju varstva pri
delu v samoupravnih splošnih aktih, temeljnih planskih aktih,
v letnih programih in drugih aktih,
■— priprava navodil za varno delo,
- predlaganje rokov in postopkov za periodične preglede
in preizkuse delovnih priprav in naprav in ekoloških razmer
dela ter spremljanje izvajanja pregledov in preizkusov,
- pripravljanje programov teoretičnega in praktičnega
usposabljanja ter preverjanja znanja delavcev o njihovi usposobljenosti za varno delo in spremljanje izvajanja tega programa,
- organiziranje varstva pri delu za opravljanje del z drugimi organizacijami združenega dela in skupnostmi ali določenih del na skupnem delovišču,
- izvajanje notranje kontrole nad spoštovanjem predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih
predpisov,
- predlaganje rokov in del oziroma nalog za zdravstvene
preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi in v sodelovanju z medicino dela,
- predlaganje organizacije prve pomoči ter reševanja v
primeru nesreč ali poškodb pri delu v sodelovanju z medicino
dela,
- pripravljanje poročil o razmerah na področju varstva pri
delu za organe upravljanja,
- vodenje evidenc in sestavljanje letnih in občasnih poročil o stanju in problemih varstva pri delu po posebnih predpisih,
- poročanje pristojnim organom o začetku dela organizacije združenega dela in skupnosti, o začetku dela katerekoli
enote ter o začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih
del, o hujših poškodbah pri delu, kolektivnih nesrečah in
smrtnih poškodbah pri delu,
- proučevanje vzrokov poškodb, poklicnih bolezni in drugih bolezni v zvezi z delom ter ukrepanje za odpravljanje
vzrokov v sodelovanju z medicino dela,
- sodelovanje pri pripravljanju listin po tem zakonu, predpisih izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisih.«
29. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V zvezi z izvajanjem strokovnih nalog s področja varstva
pri delu sodeluje služba za varstvo pri delu ali druga oblika
organiziranega orpavljanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu z organi upravljanja v organizaciji združenega
dela in skupnosti, z organi inšpekcije za delo.«
30. člen
Za 24. členom se doda novi 24. a člen, ki se glasi:
»24. a člen«
Delavci službe za varstvo pri delu ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri
delu morajo imeti visoko ali višjo izobrazbo ustrezne smeri in
strokovni izpit po posebnih predpisih.«
31. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko pooblasti organizacijo združenega dela in skupnost, ki izpolnjuje
kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, da kot
pooblaščena organizacija združenega dela izvaja strokovne
naloge varstva pri delu v skladu s tem zakonom, predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi.
Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka je
dolžna republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za
delo, dajati poročilo o svojem delu, javljati vse spremembe
glede delavcev, tehničnih, organizacijskih in drugih pogojev,
ki lahko vplivajo na spremembo ali prenehanje pooblastilnega
razmerja.
Republiški upravni organ, pristojen za delo, z izvršilnim
predpisom določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija združenega dela.«
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32. člen
Za 25. členom se doda novi 25. a člen, ki se glasi:
»25. a člen
Organizacija združenega dela in skupnost lahko sama
izvaja določene naloge v skladu s tem zakonom, predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi, kot so
naloge iz 14., 15. in 16. člena zakona, če izpolnjuje za izvajanje teh nalog enake kadrovske, tehnične in druge pogoje kot
organizacija združenega dela iz prejšnjega člena.«
33. člen
V 26. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se
glasita:
»Ko delavci v organizacijah in skupnostih določajo dela
oziroma naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, določajo tudi njihove pravice in odgovornosti v zvezi z
izvajanjem in zagotavljanjem varstva pri delu.
Delavci določijo s samoupravnim splošnim aktom pravice
in obveznosti odgovornega delavca oziroma vodje delovnega
procesa v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem varstva pri
delu.«
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Delavec ima pravico in obveznost uporabljati varstvene
naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu,
skladno z njihovim namenom, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju.
Odgovorni delavec oziroma vodja delovnega procesa
stalno spremlja ali delavec med delovnim procesom ravna po
ustreznih varstvenih ukrepih, normativih, standardih in tehničnih predpisih in ali jih pravilno uporablja.
Če odgovorni delavec oziroma vodja delovnega procesa ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka, stori s tem hujšo
kršitev delovne obveznosti.
34. člen
Za 26. členom se doda novi 26. a člen, ki se glasi:
»26. a člen
Organizacija združenega dela in skupnost s samoupravnim
splošnim aktom določi prostore, v katerih kajenje ni dovoljeno.«
35. člen
Za 27. členom se dodata nova 27. a in 27. b člen, ki se
glasita:
»27. a člen
Če grozi delavcu eposredna nevarnost za življenje ali
zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varstveni ukrepi,
normativi, standardi in tehnični predpisi, in v primeru, ko
sredstvo za delo ni opremljeno s predpisanimi oziroma predvidenimi varstvenimi pripomočki ali napravami, ima pravico
odkloniti delo ter zahtevati, da se nevarnost odpravi.
Če organizacija združenega dela in skupnost meni, da je
delavec neopravičeno odklonil delo in postavil zahtevo v
smislu prejšnjega odstavka, mora o tem obvestiti organ
inšpekcije za delo. Ta mora brez odlašanja opraviti pregled in
odrediti ustrezne varstvene ukrepe ali obvestiti delavca, iz
katerih razlogov njegova zahteva ni utemeljena.
27. b člen
Delavci so dolžni v organizaciji združenega dela in skupnosti zagotoviti predpisane in dogovorjene pogoje za nočno
delo, zlasti pa zagotoviti varstvo otrok, topel obrok v ustrezni
kalorični vrednosti, prevoz na delo in z dela in zasedbo nočne
izmene s strokovnimi delavci, ki so potrebni, da delo organizirano in nemoteno poteka.
Delavec ima pravico odkloniti nočno delo, če niso zagotovljeni ustrezni pogoji za to delo.
V organizaciji združenega dela in skupnosti, kjer se opravlja
delo v izmenah, morajo delavci poskrbeti za njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene delati
ponoči nepretrgano najdalj en teden.«
36. člen
V prvem odstavku 30. člena se besede »republiški inšpektorat dela in občinski oziroma medobčinski organ inšpekcije
dela (v nadaljnjem besedilu: organi inšpekcije dela)« nadomestijo z besedami »republiški in občinski organi inšpekcije za
delo (v nadaljnjem besedilu: orgđni inšpekcije za delo)«.
poročevalec

Drugi in tretji odstavek se črtata.
37. člen
Za 30. členom se dodajo novi 30. a, 30. b in 30. c členi, in se
glasijo:
»30. a člen
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o delovnih razmerjih
in varstvu pri delu v organih državne uprave ter v pravosodnih
organih opravlja republiški organ inšpekcije za delo.
Način nadzcrstva nad spoštovanjem predpisov o varstvu pri
delu v organih za notranje zadeve predpiše-republiški sekretar za notranje zadeve v soglasju z republiškim upravnim
organom, pristojnim za delo.
30. b člen
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu pri
rudarskih delih opravlja rudarska inšpekcija.
30. c člen
Nadzorstvo glede varstva pri delu članov posadk na ladjah
in čolnih za gospodarske namene, razen ribiških iadij, opravlja inšpekcija za varnost plovbe.
Inšpekcija za varnost plovbe opravlja nadzorstvo po tem
zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisih.«
38. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški organ inšpekcije za delo opravlja neposredno
nadzorstvo glede varstva pri delu v okviru glavne in stranskih
dejavnosti na področju industrije, kmetijstva in ribištva, gozdarstva, gradbeništva, prometa in zvez, razen glede varstva
pri delu na ladjah in čolnih za gospodarske namene.
Republiški organ inšpekcije za delo opravlja neposredno
nadzorstvo glede varstva pri delu obsojenih oseb oziroma
mladoletnikov, ki prestajajo kazen zapora ali vzgojni ukrep
oddaje v prevzgojni dom, in oseb, ki so v priporu, na prestajanju kazni zapora oziroma vzgojnega ukrepa, pa delajo v
proizvodnih obratih gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnih domov, v organizacijah združenega dela in skupnostih ter pri nosilcih samostojnega osebnega dela, pri hišnih delih, organiziranih prostih aktivnosti ter
pri delih in nalogah za vzdrževanje reda in čistoče.«
#39. člen
V tretji točki prvega odstavka 32. člena se besede »zasebnim delodajalcem in delavcem« nadomestijo z besedami
»nosilcem samostojnega osebnega dela, delavcem in drugim
osebam po 3. členu zakona«.
40. člen
Črta se drugi odstavek 33. člena.
41. člen
34. čleVi se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor za delo oziroma organizacija združenega dela iz
25. člena zakona varuje kot uradno tajnost zaupne podatke,
za katere zve pri svojem delu.
Inšpektor za delo varuje kot zaupen podatek tudi ime
delavca, ki je prijavil nepravilnosti ali pomanjkljivosti v zvezi z
varstvom pri delu v organizaciji združenega dela in skupnosti.«
42. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski ali republiški inšpektor za delo za področje varstva pri delu mora imeti visoko izobrazbo ustrezne tehnične
smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj v stroki, v kateri bo
opravljal inšpekcijske naloge, ter strokovni izpit v skladu s
posebnimi predpisi, ali višjo izobrazbo ustrezne tehnične
smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki ter strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi. N
Občinski ali republiški inšpektor za delo za področje delovnih razmerij mora biti diplomirani pravnik in imeti najmanj tri
leta delovnih izkušenj ter strokovni izpit v skladu s posebnimi
predpisi.

Organ, pristojen za imenovanje oziroma razrešitev občinskega inšpektorja za delo, si v tem postopku predhodno
pridobi strokovno oceno republiškega upravnega organa, pristojnega za delo.
Občinski inšpektor za delo ne more opravljati zadev, ki niso
zadeve občinskega organa inšpekcije za delo.«
43. člen
Črta se prvi odstavek 36. člena.
Drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
44. člen
37., 38. in 39. člen se črtajo.
45. člen
40. ;člen se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor za delo je upravičen vstopiti v organizacijo združenega dela in skupnost, v obratovalnico nosilca samostojnega osebnega dela ter v delovne prostore in na zemljišča
kmeta.«
46. člen
41. člen se črta.
47. člen
Črtata se prvi in tretji odstavek 42. člena.
48. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če inšpektor za delo ugotovi neposredno nevarnost za
življenje delavcev, prepove delo na ogroženih delih oziroma
nalogah.
Inšpektor za delo lahko prepove opravljanje del oziroma
nalog, na katerih je po meritvah ugotovljena neposredna
ogroženost zdravja delavcev, niso pa izvedeni ustrezni varstveni ukrepi ter upoštevani normativi, standardi in tehnični
predpisi.«
49. člen
44. člen se črta.
50. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedi »zasebnemu delodajalcu« nadomestita z besedatmi »nosilcu samostojnega osebnega dela ali kmetu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če inšpektor za delo pri pregledu v organizaciji združenega dela in skupnosti ugotovi nepravilnosti pri urejanju in
uresničevanju varstva pri delu, da organu samoupravne
delavske kontrole poročilo o svojih ugotovitvah. V poročilu
opozori na splošno stanje varstva pri delu, posebej glede
predpisovanja varstvenih ukrepov in normativov, izpolnjevanju drugih obveznosti na tem področju in podobno.«
51. člen
V prvem odstavku 46. člena se za besedami »organizaciji
združenega dela« vstavita besedi »in skupnosti«.
V drugem odstavku se za besedami »organizacija združenega dela« vstavita besedi »in skupnost« v ustreznih sklonih.
52. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije združenega dela in skupnosti, nosilci samostojnega osebnega dela in kmetje hranijo vso dokumentacijo
po tem zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in
drugih predpisih.
Organizacija združenega dela in skupnost, nosilec samostojnega osebnega dela in kmet morajo hraniti dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, dokler uporabljajo sredstva za
delo oziroma dokler opravljajo delo na začasnem delovišču.«
53. člen
V prvem odstavku 48. člena se .besedi »zasebni delodajalec« nadomestita z besedami »nosilec samostojnega osebnega dela«.
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V 1. točki prvega odstavka se med besedama »kemičnih« in
»bioloških« vstavi vejica in beseda »fizikalnih«. V 5. točki
prvega odstavka se besedi »delovno mesto« nadomestita z
besedami »dela oziroma naloge« v ustreznih sklonih.
V 7. točki prvega odstavka se beseda »nesreč« nadomesti z
besedo »poškodb«; med besedama »ali« in »poklicnih« pa se
vstavi beseda »ugotovljenih«.
V 8. točki prvega odstavka se beseda »kooperaciji« nadomesti z besedama »izvajanju del«.
Za 8. točko prvega odstavka se doda nova 9. točka, ki se
glasi:
»9. o nevarnih snoveh, ki jih uporablja.«

57. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela in skupnost, ki sredstev za delo iz 9.c in 9.d člena tega zakona, ne
opremi z navodilom za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje, napisanim v slovenskem jeziku (9.e člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela in skupnosti ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.«

54. člen
V 50. členu se besede »republiški sekretar za delo« nadomestijo z besedami »republiški upravni organ, pristojen za
delo«.

58. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela in skupnost ter druga pravna oseba:
1 če nima urejenega varstva pri delu v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi (14. člen),
2. če nima programa o poučevanju in vzgajanju o varnem
delu in o preverjanju znanja oziroma če dopusti, da je na delo
razporejen delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri
delu za samostojno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del
(17. in 18. člen),
3. če uporablja take gradbene objekte oziroma delovne
prostore, delovne priprave in naprave oziroma daje v uporabo
taka sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, ki ne
ustrezajo zahtevam predpisov o varstvu pri delu, ali če ne
poskrbi za periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti in mikroklime v delovnih prostorih oziroma
če ne poskrbi za preglede in preizkuse delovnih priprav in
naprav (19. člen),
4. če s pismenim dogovorom ne določi skupnih varstvenih
ukrepov in normativov ali skupne organizacije varstva pri delu
ali pravic in obveznosti delavcev, ki so odgovorni za zagotavljanje varstva pri delu na skupnem delovišču, oziroma, če v
pismeni dogovor ne vključi tudi varstva pri delu delavcev
zaposlenih pri nosilcih samostojnega osebnega dela, in če ne
sklene pismenega dogovora o tem (21. člen).
5. če pri določevanju zdravstvenih in psihofizičnih pogojev,
ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje določenih del
oziroma nalog, ne upošteva strokovnega mnenja, ugotovitev
in stališč medicine dela (23. člen),
6. če ne obvesti organa inšpekcije za delo o začetku svojega
dela in o začetku dela katerekoli svoje delovne enote najmanj
osem dni poprej oziroma če ne obvezi organ inšpekcije za
delo o začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih del
najmanj trideset dni poprej, ali če ne predloži posebnega
programa varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov ter če v tem programu ne navede odgovornih delavcev za izvedbo tega programa in ne določi njihovih
pravic ter obveznosti oziroma, če pismeno ne obvesti organ
inšpekcije za delo pred pričetkom izvajanja del, ki jih je
oddala obrtni zadrugi ali nosilcu samostojnega dela (25.
člen),
7. če takoj ne obvesti organ inšpekcije za delo o vsaki
smrtni poškodbi pri delu, kolektivni nesreči in hujši poškodbi
pri delu in o ugotovljeni poklicni bolezni ter o vsakem pojavu,
ki lahko povzroči nevarnost za življenje ali zdravje delavcev
pri delu, oziroma če hkrati ne obvesti o vsaki smrtni in hujši
poškodbi pri delu tudi pristojni organ za notranje zadeve in če
ne prijavi organu inšpekcije za delo in pristojnemu organu za
notranje zadeve poškodbo pri delu in ugotovljeno poklicno
bolezen, tudi če gre za delavca, ki je delal na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju del, ki jo je sklenila z obrtno
zadrugo ali nosilcem samostojnega de|a (26. člen),
8. če ne pooblasti določenega delavca za opravljanje nalog
s področja varstva pri delu ali če dopusti, da take naloge
opravlja oseba, ki nima predpisane strokovne izobrazbe (27.
člen),
9. če ne organizira posebne službe za varstvo pri delu ali
druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s
področja varstva pri delu oziroma če pri njenem organiziranju
ne upošteva predpisanih pogojev in zahtev (23. a člen),
10. če za izvajanje strokovnih nalog po tem zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisih ne izpolnjuje zakonskih, tehničnih in drugih pogojev (25. a člen),

55. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 40.000 do 5,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek:
1. organizacija združenega dela in skupnost, ki pri projektiranju sredstev za delo ni upoštevala predpisanih varstvenih
ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov in ni
predložila k tehnični dokumentaciji elaborata o varstvu pri
delu ali v tem elaboratu ni izjavila, katere predpisane varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise je
upoštevala (9.a člen).
2. organizacija združenega dela in skupnost, ki pri izvajanju del na gradbenih objektih, namenjenih za delovne in
pomožne prostore oziroma tehnološke procese, ne upošteva
tehnične dokumentacije in ki o tem ne izda pismene izjave,
organizacija združenega dela in skupnost, ki ne pripravi sprememb elaborata o varstvu pri delu, če to zahteva tehnična
dokumentacija ali pogoji gradnje glede elementov, ki vplivajo
na varstvo pri delu, organizacija združenega dela in skupnost,
ki ne pripravi sprememb elaborata o varstvu pri delu, kadar ni
mogoče izvesti tehnološkega procesa v skladu s projektom,
ali če v spremenjenem elaboratu o varstvu pri delu ne navede
razlogov, zaradi katerih so bile potrebne spremembe, ne
opredeli nevarnosti in škodljivosti, ki izhajajo iz spremenjenega objekta ali tehnološkega procesS, ne navede ukrepov za
odpravljanje opredeljenih nevarnosti in škodljivosti ali ne
poda izjave, katere predpisane varstvene ukrepe, normative in
standarde ter tehnične predpise je upoštevala pri spremembi
elaborata o varstvu pri delu (9.b člen).
3. organizacija združenega dela in skupnost, ki pri konstruiranju in izdelovanju sredstev za delo ne upošteva predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih
predpisov, ali ki ne izda spričevala o varnosti ali v spričevalu o
varnosti ne navede predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov, ki jih je upoštevala
(9.c člen).
4. organizacija združenega dela in skupnost, ki izbere
ponudbo za uvoz, pa pred sklenitvijo uvoznega posla ne
zagotovi, da sredstva za delo izpolnjujejo vse zahteve glede
varstva pri delu ali pred uvozom in še pred uporabo ne
ugotovi, če so sredstva za delo izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi
predpisi ali o tem ne izda pismene izjave in v primeru, da ni
predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in
tehničnih predpisov, ne pridobi strokovne ocene o tem ali
sredstvo za delo izpolnjuje zahteve glede varstva pri delu (9.d
člen).
5. pooblaščena organizacija združenega dela, ki odkloni
izdelavo listine po 9.c, 9.d in 9.e členu tega zakona, če jo je
organizacija združenega dela ali skupnost naročila (9.g člen).
6. pooblaščena organizacija združenega dela, ki odkloni
izdelavo strokovne ocene (9.d in 9.h člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela in skupnosti ali pooblaščene organizacije združenega dela, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.«
56. člen
52. člen se črta.
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11. če ne zagotovi potrebnih pogojev za nočno delo (27. b
5len)
12. če ne dovoli inšpektorju za delo vstopa v organizacijo
združenega dela in skupnost oziroma v obratovalnico in v
Jelovne prostore ter na zemljišča (45. člen),
13. če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila odločbo
nšpektorja za delo (47. člen),
14. če ne hrani vse dokumentacije po tem zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in drugih predpisih ves čas,
Jokler uporablja sredstva za delo oziroma dokler opravlja
Jela na začasnem delovišču (52. člen),
15. če ne vodi predpisanih evidenc in ne daje poročil o
stanju varstva pri delu po tem zakonu, predpisih, izdanih na
njegovi podlagi, in dragih predpisih (53. člen),
Z denarno kaznijo od 2500 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
Drekrške tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
n skupnosti ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.«
59. člen
Za 54. členom se doda novi 54. a člen, ki se glasi:
»54. a člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje za prekršek pooblaščena organizacija združenega dela
iz 25. člena zakona, če pri izdaji listin iz 9. g člena tega zakona
ne navede, da jih je izdala po naročilu organizacije združenega dela in skupnosti.
Z denarno kaznijo od 5000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pooblaščene organizacije
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena«.
60. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se
caznuje posameznik, ki stori kakšno dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 53. člena in 1., 2., 3., 5., 8.,
1., 12., 13., 14. in 15. točke prvega odstavka 54. člena zatona.«
61. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se znesek
1.000 dinarjev nadomesti z zneskom 10.000 dinarjev.
Za 2. točko prvega odstavka se doda nova 3. točka, ki se
jlasi:
»3. če dopusti, da se kadi v prostorih, v katerih kajenje ni
iovoljeno (26. a člen).«
3. točka prvega odstavka postane 4. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se znesek 500 dinarjev
ladomesti z zneskom 2500 dinarjev.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 10.000 dinarjev se kaznuje takoj na
<raju prekrška nosilec samostojnega osebnega dela, ki stori
<akšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
62. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Z denarno kaznijo 2.500 dinarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška posameznik, ki uživa prvice iz 3. člena zakona;
1. če kadi v prostorih, v katerih kajenje ni dovoljeno (26. a
člen),
2. če ne uporablja predpisanih sredstev in opreme za
osebno varstvo pri delu ali če odstrani z delovne priprave ali
naprave varnostni pripomoček ali napravo ali če ogroža svojo
varnost ali varnost drugih delavcev (27. člen).
63. člen
58. člen se črta.
64. člen
Ne glede na določbo 24. a člena tega zakona, lahko opravlja
naloge službe za varstvo pri delu ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu
tudi tisti, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja te naloge in je
opravil strokovni izpit po dosedanjih predpisih.
65. člen
Ne glede na določbo 42. člena tega zakona, lahko opravlja
naloge inšpekcijskega nadzorstva za področje delovnih razmerij tudi tisti, ki ob uveljavitvi tega zakona opravlja naloge
inšpektorja za delo za področje delovnih razmerij več kot tri
leta in je opravil strokovni izpit za inšpektorja za delo po
dosedanjih predpisih.
66. člen
Organizacije združenega dela in skupnosti so dolžne v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona urediti varstvo pri
delu v skladu z določbami tega zakona.
67. člen
Republiški upravni organ, pristojen za delo, izda izvršilna
predpisa iz 23.a in 54. člena tega zakona najkasneje v treh
mesecih, predpisa iz 9.f in 31. člena tega zakona pa v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
68. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenahajo veljati 116.,
117., 118. in 119. člen ter 21. točka prvega odstavka 223. člena
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83 in 5/
86).
69. člen
30. c člen tega zakona se prične uporabljati šest mesecev
po uveljavitvi tega zakona.
70. člen
Prečiščeno besedilo zakona določi zakonodajno-pravna
komisija Skupščine SR Slovenije.
71. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
l.
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je obravnaval in sprejel osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu pri delu na svoji seji dne 24. septembra 1985.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije naložil, da pripravi predlog
tega zakona. Pri pripravi naj prouči in ustrezno upošteva
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine in
zbora, pripombe iz razprave delegatov na seji tega zbora in
pripombe iz javne razprave o osnutku zakona.

II.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona dosledno izhajal iz ugotovitev in stališč ter sklepov zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije ter ustrezno upošteval razpravo delegatov na seji tega zbora, ko je obravnaval osnutek zakona.
Pri obikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj
tudi temeljito proučil vse pripombe iri predloge iz javne razprave, ki jo je organizirala in koordinirala Zveza sindikatov
Slovenije. Predlagatelj je proučil tudi predloge in pripombe, ki
so bile dane na osnutek zakona na republiškem posvetovanju
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varnostnih inženirjev in tehnikov, na posvetovanju Inštituta za
delo v Ljubljani, na drugih posvetovanjih in tiste, ki so jih dale
organizacije združenega dela in skupnosti ter drugi subjekti
do konca decembra 1985.
Na tej podlagi so bile vse pripombe, predlogi in stališča v
kar največji možni meri upoštevani, rešitve v predlogu zakona
pa so ustrezno vsebinsko in redakcijsko dopolnjene.
Predlog zakona se v vsebinskem pregledu bistveno razlikuje od osnutka zakona v naslednjem:
1. Predlog zakona vsebuje rešitve, ki so s področja zakonskega urejanja varstva pri delu dosedaj urejene v 116., 117.,
118., 119. členu zakona o delovnih razmerjih.
Z namenom zagotavljanja večje racionalnosti zakonskega
urejanja varstva pri delu in zaradi doseganja celovitejšega
sistema varstva, so bile nekatere rešitve iz zakona o delovnih
razmerjih prenešene v celoti v predlog zakona, kot so določila
27. a in 27. b člena o pravicah in obveznostih delavcev in
organizacije združenega dela in skupnosti v primerih, ko
obstaja neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, ter v
zvezi s posebnimi pravicami delavca pri nočnem delu.
Druge rešitve so bile ustrezno vključene v določila predloga
zakona kot so tista glede posebnih pravic in odgovornosti s
področja varstva pri delu, ki jih imajo odgovorni delavci ali
vodje delovnega procesa v 33. členu. Nekatere rešitve so bile
ustrezno vpete in s tem vsebinsko prelite v določila predloga,
kot to izhaja iz 2. člena predloga. Preostala določila pa se
črtajo zato, ker ima veljavni zakon o varstvu pri delu ali pa
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona še
ustreznejše rešitve.
2.Dopolnitev predloga zakona v primerjavi z osnutkom
zakona je tudi v določitvi pravne podlage urejanja pravic in
obveznosti s področja varstva pri delu združenih kmetov. V
novem četrtem odstavku 14. člena predloga zakona je določeno, da organizacije združenega dela in skupnosti na
področju kmetijstva, ribištva, gozdarstva in združeni kmetje te
pravice in obveznosti, zlasti glede vzgoje in izobraževanja za
varno delo ter pregledovanj in preizkušanj sredstev za delo,
uredijo s pogodbo.
Zakonska določitev pravne podlage in obveznosti urejanja
teh pravic in obveznosti bo v večji meri kot dosedaj zagotavljala varnejše delo združenih kmetov, zlasti nekatere pravice
in obveznosti bodo sedaj postale obvezen del razmerij, v
katere vstopajo združeni kmetje.
3. Novost, ki jo vsebuje predlog zakona v primerjavi z
osnutkom zakona, je vsebovana tudi v 6. a členu predloga. V
javni razpravi je bilo posebej poudarjeno, da v združenem
delu medicina dela še nima tistega mesta in pomena, ki se od
nje pričakuje, to je, da se z različnimi zdravstvenimi ukrepi in
normativi varstva pri delu preprečujejo ali odstranjujejo vzroki
nastanka poškodb ali zdravstvenih okvar. Zaradi tega je predlagana rešitev, da organizacije združenega dela in skupnosti z
zdravstvenimi organizacijami združenega dela, ki izvajajo
naloge medicine dela, sodelujejo in ušklajujejo medsebojne
interese pri določanju in izvajanju ukrepov zdravstvenega
vidika varstva pri delu. Pomen medicine dela se torej poudarja
že v splošnih določbah zakona.
4. V zvezi z ustreznejšim zakonskim urejanjem zagotavljanja preventivnega varstva pri delu od projektiranja do uporabe različnih sredstev za delo, čemur je posvečen najbolj
bistveni del novelacije zakona o varstvu pri delu, predlog
zakona v 9. a in 9. d členu ne vsebuje več tistih rešitev iz
osnutka, na podlagi katerih bi tako projektantske organizacije
združenega dela kot tiste, ki uvažajo sredstva za delo, morate
pridobiti posebne strokovne ocene pooblaščenih organizacij
združenega dela o tem, da tehnična dokumentacija za objekt
oziroma tehnološki proces ali uvoženo sredstvo za delo izpolnjuje vse zahteve glede varstva pri delu. Zbor združenega dela
in njegov odbor za ekonomske odnose sta ocenila, da se
ugotavljanje izpolnjevanja predpisanega varstva pri delu
zagotavlja že z drugimi, v predlogu zakona predvidenimi
mehanizmi.
5. Dopolnitev urejanja zagotavljanja varstva pri delu z uvoženimi sredstvi za delo pa je v tem, da mora organizacija
združenega dela in skupnost pridobiti strokovno oceno le
tedaj, če pri nas ni predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov, kot je določeno v
tretjem odstavku 9.d člena predloga zakona. Če le-ti so, pa
mora organizacija združenega dela in skupnost predvsem
ugotoviti ali je tako sredstvo za delo izdelano v skladu z njimi.
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Opisano dopolnitev utemeljuje dejstvo, da je večina uvoženih sredstev za delo izdelana v skladu s tujimi varstvenimi
ukrepi in normativi, standardi in tehničnimi predpisi, razen, če
ne gre za direktno naročilo.
6. Novost, ki jo vsebuje predlog zakona v primerjavi z
osnutkom, je razdelitev 22. člena dosedanjega zakona na dva
člena. Delitev je potrebna zato, ker ima prvi del dosedanjega
22. člena preventivni karakter, medtem ko drugi del člena
nalaga obvezo v primeru posledic. Zato je smotrno ta člen
razdeliti na dva samostojna člena. Tako spremenjeni 22. člen
ureja preventivno varstvo s tem, da nalaga prijavo začetka
dela, program varstvenih ukrepov in določitev odgovornih
delavcev, kakor tudi njihovih pravic in obveznosti. Hkrati je
vpeljan nov 30 dnevni rok za prijavo posebno nevarnih in
škodljivih del. Pri takšnih delih pristojnemu inšpektorju dela
ne bi bilo vselej mogoče že v 8 dneh oceniti ali so programirani varstveni ukrepi zadovoljivi.
Novi 22. a člen pa vsebuje obveznosti, ki jih je treba izpolnjevati v primerih hujših poškodb ali poklicnih bolezni. Člen torej
ureja ravnanje v primeru nastalih posledic in je zato vsebinsko
ločen od ureditve preventivnega varstva.
7. V stališčih in sklepih zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije in v javni razpravi podprta opredelitev o ustreznejšem urejanju mesta in vloge službe za varstvo pri delu ima
svojo rešitev v 28. členu predloga zakona. Tu so določene
obveznosti in naloge teh služb ali drugih oblik organiziranega
opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu ter
njihovo sodelovanje z organi upravljanja v organizaciji združenega dela in skupnosti in z različnimi organi in organizacijami izven organizacij združenega dela in skupnosti. Tako
zasnovano zakonsko urejanje navedenega sodelovanja se še
posebej nanaša na tiste naloge delovnega področja te službe
ali druge oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s
področja varstva pri delu, ki jih predlog zakona določa v 23.c
členu.
8. Predlog zakona v 24.a členu določa strokovno izobrazbo
delavcev v službi za varstvo pri delu ali drugi obliki organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu.
Določa pa tudi možnost tistih, ki sicer takšne izobrazbe
nimajo, da naloge varstva pri delu še opravljajo, če izpolnjujejo v tem členu navedene zahteve.
V javni razpravi je bilo posebej znova izpostavljeno vprašanje ustrezne strokovne usposobljenosti tistih, ki opravljajo
strokovne naloge v okviru služb za varstvo pri delu ali drugih
oblik organiziranega opravljanja nalog zagotavljanja varnih
delovnih razmer in varnega delovnega okolja, saj je to neposredno povezano z vprašanjem bolj varnega dela. Zaradi tega
so si bila enotna stališča o ustreznejšem urejanju tega vprašanja neposredno v zakonu, tako kot k temu vprašanju pristopajo zakonski predpisi na drugih področjih (n. pr. zakon o
graditvi objektov) in ne z izvršilnim predpisom kot dosedaj.
9. Zakonsko urejanje kajenja je v predlogu zakona drugačno kot je bilo v osnutku. V 26.a členu je določeno, da
organizacija združenega dela in skupnost s samoupravnim
splošnim aktom določi prostore, v katerih kajenje ni dovoljeno.
V javni razpravi je bilo namreč posebej poudarjeno, da naj
bo v zakonu dana možnost organizacijam združenega dela in
skupnostim, da to vprašanje same ustrezno uredijo in da naj
zakon ne določa konkretnih rešitev.
10. Predlog zakona vsebuje v 41. členu širše rešitve obveznosti inšpektorja za delo glede varovanja tajnosti podatkov, ki
jih zve pri svojem delu. Ta obveznost se nanaša tudi na
pooblaščene organizacije združenega dela po 25. členu
zakona (31. člen predloga zakona).
Zakonska ureditev te obveznosti izpolnjuje določbo 15.
člena konvencije št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini
in konvencijo št. 129 v inšpekciji dela v kmetijstvu Mednarodne organizacije dela, ki ju je naša država ratificirala
(Uradni list FLRJ, št. 5/56 in Uradni list SFRJ, št. 22/75). V
določilih obeh konvencij je namreč določeno, da inšpektorji
dela, razen v izjemnih primerih, ki jih predvidi nacionalna
zakonodaja, pod pretnjo kazenskih sankcij ali ustreznih disciplinskih kazni ne smejo odkriti celo po končani službi, tovarniških ali trgovinskih tajnosti ali delovnih postopkov, s katerimi so se lahko seznanili pri izvrševanju svojih funkcij, in da
je vsaka pritožba, ki opozarja na nepravilnosti ali na kršenje
zakonskih predpisov, strogo zaupne narave. Zato delodajalcu
ali njegovemu predstavniku ne smejo razkriti, da je vzrok
obiska inšpekcije pritožba.
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pravnem splošnem aktu organizacije združenega dela in
11. Zagotavljanju boljšega in racionalnejšega izvajanja
skupnost tako opredeljena pravica in obveznost pristojnega
inšpekcijskega nadzorstva so namenjene tudi dopolnitve
inšpektorja izhaja tudi iz smiselne povezave z določilom
glede zahtevane strokovne izobrazbe inšpektorjev za delo in
prvega odstavka istega člena predloga zakona, v katerem je
nekatere druge rešitve določene v 42. členu predloga zakona.
določeno, da organizacije združenega dela in skupnosti pri
Že nekaj let se ugotavlja, da je zasedenost občinskih orgadoločevanju navedenih pogojev upoštevajo strokovna mnenov inšpekcije za delo neustrezna ali pa nezadostna zaradi
nja, stališča in ugotovitve medicine dela. Enaka povezanost
dejstva, da v mnogih primerih en sam inšpektor opravlja
pa obstaja tudi z načelom, določenim v 6. a členu tega
nadzorstvo tako na področju varstva pri delu kot na področju
predloga, kjer je določena obveznost usklajevanja medsebojdelovnih razmerij in da za obe področji nima ustrezne izonih interesov organizacij združenega dela in skupnosti z
brazbe. Zaradi tega predlog zakona predvideva posebej rešizdravstvenimi organizacijami združenega dela, ki izvajajo
tve glede izobrazbe tehnične smeri za inšpektorja za delo za
naloge medicine dela.
področje delovnih razmerij. Predlog zakona pa dopušča tudi,
5. V 23. členu predloga zakona obstaja dopolnitev dolžnoda inšpektorji za delo za področje delovnih razmerij še naprej
sti organizacij združenega dela in skupnosti,glede prijavljanja
opravljajo inšpekcijske zadeve, če so dosedaj na/manj tri leta
v zakonu določenih dogodkov in dejstev z obveznostjo prijavuspešno opravljali te zadeve in imajo strokovni izpit po doseljanja ugotovljenih poklicnih bolezni. Ta obveznost se povedanjih predpisih.
zuje z obveznostjo organizacij združenega dela in skupnosti,
Predlog zakona v navedenem členu predvideva tudi rešitve,
da vodijo evidenco in pripravljajo poročila o teh boleznih. Obe
s katerimi se bo okrepilo izvajanje inšpekcijskega nadzorstva
v predlogu zakona določeni obveznosti pomenita izpolnitev
občinskih organov inšpekcije za delo. Tako predlog določa,
določb konvencije št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in
da mora organ, pristojen za imenovanje oziroma razrešitev
občinskega inšpektorja za delo, v tem postopku, predhodno • poklicne bolezni Mednarodne organizacije dela. To konvencijo je naša država ratificirala 1968. leta (Uradni list SFRJ, št.
pridobiti strokovno oceno republiškega upravnega organa,
27/70).
pristojnega za delo, in da ta inšpektor ne more opravljati
6. V 23. c členu, kjer predlog zakona primeroma določa
zadev, ki niso zadeve občinskega organa inšpekcije za delo.
posamezne strokovne naloge služb za varstvo pri delu ali
S predlaganimi dopolnitvami bo dosežena večja povezadrugih oblik organiziranega opravljanja teh nalog in ki jih
nost celovitejšega izvajanja politike inšpekcijskega nadzororganizacije združenega dela in skupnosti določajo v samostva na področju dela v republiki, izboljšal pa se bo tudi sestav
upravnem splošnem aktu, je iz javne razprave izšla dopolnitev
občinskih inšpektorjev za delo. Odpravljena bo namreč
z novo strokovno nalogo: izvajanje notranje kontrole nad
praksa v občinskih inšpekcijskih organih, da en občinski
spoštovanjem predpisanih varstvenih ukrepov, normativov,
inšpektor hkrati opravlja inšpekcijsko nadzorstvo na več
standardov in tehničnih predpisov v organizacijah združepodročjih, kot je delo, trg, tehnične inšpekcije in podobno. S
nega dela in skupnostih. V javni razpravi je bilo ugotovljeno,
tem naj bi bila zagotovljena večja učinkovitost njegovega
da_bo zakonska opredelitev navedene strokovne naloge večje
dela.
zagotovilo ustreznosti izvajanja le-te, tako kot velja za druge v
12. Glede na to, da v organizacijah združenega dela in
tem členu predloga zakona navedene strokovne naloge.
skupnostih uporabljajo vse več nevarnih snovi in da se mno7. Predlog zakona se od osnutka zakona razlikuje tudi po
gokrat ne ve, za kakšne snovi gre, predlog zakona z novo 9.
tem, da v 25. a členu, kjer določa, da lahko organizacija
točko prvega odstavka 50. člena (53. člen predloga zakona)
združenega dela in skupnost sama opravlja strokovne naloge
predvideva evidenco o teh snoveh, ki jih organizacija združe■ v skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podnega dela in skupnost uporablja. Z uveljavitvijo takšne evilagi, in drugimi predpisi, če izpolnjuje enake kadrovske, tehdence bi pridobili potrebne informacije o tem, kakšne
nične in druge pogoje kot pooblaščena organizacija združenevarne snovi se sploh uporabljajo in kje. Tako bi olajšali
nega dela, primeroma navaja določila zakona, ki takšne
ustrezno predhodno ukrepanje in ukrepanje v primeru nastanaloge opredeljujejo. y javni razpravi je bilo namreč posebej
lih posledic tako na področju varstva pri delu kakor tudi na
poudarjeno, da se ustreznost lastnega izvajanja strokovnih
področju človekovega okolja. Hkrati pa bo s to evidenco
nalog s področja varstva pri delu znotraj organizacij združemogoče ugotavljati poreklo onesnaževanja okolja.
nega dela in skupnosti prvenstveno nanaša na vzgojo in
Predlog zakona se v vsebinskem pogledu razlikuje od
izobraževanje, pregledovanje in preiskovanje sredstev za delo
osnutka zakona še v nekaterih manjših spremembah in dopolin delovnih razmer ter delovnega okolja, v katerem se delo
nitvah, upoštevanih v javni razpravi. Te so zlasti:
opravlja.
1. Predlog zakona v 10. a členu ne ureja več obveznosti
8. Iz javne razprave o osnutku zakona je izšla pobuda, da
republiškega upravnega organa, pristojnega za delo, da s
naj zakon določa pristojnost republiškega organa inšpekcije
splošnimi varstvenimi ukrepi in normativi, vsebovanimi v izvrza delo za izvajanje neposrednega nadzorstva nad spoštovašilnih predpisih, ki jih izdaja, določa pogoje preprečevanja
njem predpisov o varstvu pri delu v organizacijah združenega
požara in eksplozije. Določevanje teh pogojev je stvar posebdela in skupnosti določenih panog tako za glavno dejavnost
nih predpisov s področja požarne varnosti, ki jih izdaja repukot za stranske dejavnosti teh organizacij in skupnosti.
bliški sekretariat za notranje zadeve.
Pobuda, zapisana v 38. členu predloga zakona, je utemeljena
2. Predlog zakona tudi ne vsebuje več določila o uporabi
s tem, da bi se s takšno opredelitvijo neposrednega nadzoritalijanskega in madžarskega jezika, ki je bil črtan v skladu s
stva izognili določenim sporom o pristojnosti med republistališči zbora združenega dela, tako kot je bilo variantno
škim organom in občinskimi organi inšpekcije za delo. Navepredvideno v osnutku zakona. To določilo je zavezovalo orgadena dopolnitev pa bo brez dvoma tudi prispevala k večji
nizacije združenega dela in skupnosti ter nosilce samostojučinkovitosti in racionalizaciji izvajanja tega nadzorstva.
nega osebnega dela, da zagotovijo na območju, na katerem
9. Za razliko od osnutka zakona predlog zakona ne določa
sta italijanski oziroma madžarski jezik enakopravna s slovenveč v 61. in 62. členu denarne kazni 5000 dinarjev kot manskim jezikom, pri uresničevanju in urejanju pravic in obveznodatno kazen za odgovorno osebo oziroma posameznika. Gre
sti varstva pri delu enakopravno uporabo italijanskega oziza prekršek, ki se kaznuje na kraju prekrška, ki ga stori ali
roma madžarskega jezika. Zbor združenega dela je ocenil, da
organizacija združenega dela in skupnost oziroma posamezto določilo ni potrebno, ker obstaja ustavno načelo o enakonik, ki uživa pravice iz 3. člena zakona. Predlog zakona v
pravni uporabi italijanskega oziroma madžarskega jezika s
navedenih določilih predvideva sedaj kazen v višini 2500
slovenskim jezikom.
dinarjev. Znižanje zagrožene kazni je predlagal Republiški
3. V 15. členu predloga zakona je za razliko od ustreznega
sekretariat za pravosodje in upravo, ker je menil, da v osnutku
določila osnutka zakona opredeljeno, da gre pri planskih
zakona predvidena višina 5000 dinarjev ne ustreza (presega)
dokumentih, v katerih morajo delavci določiti cilje in naloge
teži kršitve.
za izpopolnitev ter napredek varstva pri delu, za srednjeročne
10. Predlog zakona za razliko od osnutka določa različne
plane in letne programe organizacij združenega dela in skuproke za izdajo podzakonskih predpisov. Tako določa trimenosti. S tem postaja varstvo pri delu tudi element gospodarjesečni rok za izdajo predpsia po 23. a členu glede opredelitve
nja v organizaciji združenega dela.
osnov organiziranja službe za varstvo pri delu ali druge oblike
4. Predlog zakona v drugem odstavku 18. a člena za razliko
organiziranega opravljanja strokovnih nalog s področja varod osnutka zakona določa, da pristojni inšpektor lahko le v
stva pri delu in glede vodenja evidenc in poročil s področja
spornih primerih presoja primernost in ustreznost zdravstvevarstva pri delu po 53. členu predloga zakona. Za izdajo
nih in psihofizičnih pogojev, ki so jih delavci določili v samouporočevalec
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predpisa po 9. f členu o določitvi sestavin listin po tem zakonu
in glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela in skupnosti, ki jih izdajo, ter po 31. členu o
določitvi pogojev, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene
organizacije združenega dela za izvajanje strokovnih nalog
po tem zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi in drugih predpisih, je določen enoletni rok.
Utemeljitev opredelitve krajšega roka za izdajo navedenih
predpisov je v vezanosti izvajanja tistih določil predloga
zakona, ki naj se z njima konkretizirajo. Odvisnost izvajanja
določil predloga zakona, ki se naj konkretizirajo z drugima
dvema predpisoma, ni tolikšna, zato je za njuno izdajo primeren predvideni enoletni rok.
11. Predlog zakona razveljavlja tista določila zakona o
delovnih razmerjih, ki morajo biti črtana zaradi ustreznejšega
urejanja njihove vsebine v zakonu o varstvu pri delu ali pa so
le-ta bila vključena v predlog zakona. Črtana je tudi sankcija
določila 21. točke prvega odstavka 223. člena zakona o delovnih razmerjih, ker je njena vsebina prelita v 12. točko prvega
odstavka 58. člena predloga zakona.
Predlog zakona vsebuje še nekatere druge manjše spremembe in dopolnitve ter popravke, ki so potrebni zaradi
uskladitve z nekaterimi širšimi pravnimi viri, s podanimi stališči, predlogi in pripombami iz javne razprave o osnutku
zakona.
III.
Pri oblikovanju predloga zakona predlagatelj ni mogel upoštevati naslednjih mnenj, predlogov in pobud, ki so bili podani
v razpravah o osnutku zakona in ob katerih je predlagatelj že
sproti dajal vsa potrebna pojasnila:
1. Na posvetu za severno-primorsko regijo in kraško-obalni
svet je bila dana pobuda, ki jo je podprl tudi Svet za vprašanja
delovnih in življenjskih razmer delavcev (v nadaljnjem besedilu: svet), da naj se varstvo pri delu opredeli kot dejavnost
posebnega družbenega pomena.
Varstvo pri delu je neločljivi del proizvodnih procesov in
samo za sebe kot dejavnost ne obstaja, zato ni takšne narave,
da bi ga skladno s vsebino 51. člena Ustave SRS lahko šteli
kot dejavnost posebnega družbenega pomena. S pravnosistemskega vidika torej varstva pri delu ne moremo šteti kot
dejavnost posebnega pomena, saj ustava določa, katere
zadeve se lahko z zakonom ali odlokom določijp kot zadeve
posebnega družbenega pomena, prav tako pa določa tudi
pogoje in način opravljanja takih dejavnosti.
2. Svet je tudi predlagal, da naj se v 4. členu predloga
zakona vključi obveznost formiranja odborov za varstvo pri
delu v organizacijah združenega dela in skupnostih, kjer je
določeno načelo obveznega organiziranega opravljanja strokovnih nalog s tega področja.
Predlagatelj tega predloga ni mogel upoštevati, ker je določevanje oblik organov upravljanja kot'sistemsko in statusno
vprašanje pridržano takšnim zakonskim predpisom kot je
zakon o združenem delu, in zato predlagana rešitev ne more
biti predmet takšnega zakona kot je zakon o varstvu pri delu.
Sicer pa obstaja možnost, da organ upravljanja (delavski svet)
v organizaciji združenega dela oz., delavci oblikujejo posebna
telesa ali komisije tako npr. tudi za obravnavo vprašanj s
področja varstva pri delu.
3. Na predlog Občinskega sveta ZSS Ljubljana Šiška in IO
Kluba samoupravljalcev je Svet predlagal, da naj se 8. člen
zakona dopolni z novim tretjim odstavkom, v katerem bi bilo
določeno, da republiški upravni organ, pristojen za delo, s
pravilnikom določi skupne osnove za določanje načinov in
sredstev za odkrivanje vzrokov drugih bolezni v zvezi z delom.
Predlagana dopolnitev predloga zakona ni mogoča, ker
določevanje načinov in sredstev za odkrivanje vzrokov drugih
bolezni v zvezi z delom ne sodi v pristojnost navedenega
republiškega upravnega organa, ampak republiškega upravnega organa, pristojnega za zdravstveno varstvo. Iz istih
razlogov so tudi prenehala veljati določila 19. in 20. člena
zakona o varstvu pri delu glede določevanja vrst zdravstvenih
pregledov in drugih vprašanj povezanih z njimi z zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
(Uradni list SRS, št. 42/85).
4. Pobuda dana na posvetu celjske regije in podprta s strani
Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije ter
Sveta v zvezi z 9. c členom predloga zakona, da naj se nazivi
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vseh listin, ki jih ta predlog določa, poenotijo v vsej Jugoslaviji.
Predloga ni mogoče sprejeti, saj po ustavi federacija ni več
pristojna za zakonsko urejanje varstva pri delu, temveč je
pristojnost za urejanja prepuščena republikam in avtonomnima pokrajinama. Zaradi pomanjkanja pravne podlage, na
osnovi katere bi bilo mogoče predpisovati enotne listine s
področja varstva pri delu, obstaja zgolj možnost dogovornega
usklajevanja različnih rešitev v zakonih republik in pokrajin.
5. Na predlog občinskega Sveta ZSS Ljubljana Šiška in IO
Kluba samoupravljalcev je Svet predlagal dopolnitev 9. d
člena predloga zakona z novim tretjim odstavkom, v katerem
bi bilo opredeljeno, da se v primeru negativne strokovne
ocene sredstva za delo ne smejo uporabljati, dokler se
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti glede varstva pri delu
na teh sredstvih ne odpravijo.
Predlagatelj predloga ni mogel upoštevati, ker negativnih
strokovnih ocen ni oziroma se izdajajo le pozitivne strokovne
ocen$. V primeru, da se za sredstvo za delo ne pridobi
strokovne ocene, se šteje, da takšno sredstvo ni varno in se ne
sme uporabljati, kot to izhaja iz načela, določenega v prvem
odstavku 16. člena zakona, po katerem sme organizacija
združenega dela uporabljati samo takšne objekte, delovne
prostore, delovne priprave in naprave ter dajati v uporabo
samo takšno sredstvo in opremo za osebno varstvo pri delu,
ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in zagotavljajo
delavcem varno delo.
6. Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov je predlagala, naj se tretji odstavek 9. a člena osnutka zakona, v
katerem je bilo določeno, da projektivna organizacija združenega dela ali investitor pridobi še pred izdajo gradbenega
dovoljenja od pooblaščene organizacija združenega dela
strokovno oceno o tem, ali je v tehnični dokumentaciji za
objekt ali tehnološki proces upoštevana predpisana stopnja
varstva pri delu, dopolni tako, da mora pooblaščena organizacija pred izdajo ocene pridobiti mnenje službe za varstvo pri
delu organizacije, ki je dokumentacije naročila.
Predloga ni mogoče upoštevati, ker je navedeni odstavek 9.
a člena v skladu s sklepom Odbora združenega dela za ekonomske odnose Skupščine SR Slovenije v celoti črtan kot
nepotreben, saj so organizacije, ki pripravljajo projektne
dokumentacije, že po zakonu o graditvi objektov odgovorne
za ustrezno pripravo projekta, pri čemer morajo upoštevati
tudi zahteve zakona o varstvu pri delu. S črtanjem omenjenega določila, je izgubila na pomenu tudi pobuda oz. predlog
Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov.
7. Skupina delegatov za zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije občine Lendava je predlagala, da naj se besedilo
10. a člena predloga zakona dopolni z alinejo, v kateri bi bilo
zapisano, da se s splošnimi varstvenimi ukrepi in normativi
določajo tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sredstva za
delo v zvezi z ionizirajočimi sevanji.
Predlog ni utemeljen, ker zakon o varstvu pri delu ne more
dajati pravne podlage za varstvene ukrepe in normative glede
določevanja pogojev varstva pred ionizirajočimi sevanji, temveč je to varstvo predmet posebnih predpisov (zakon o varstvu pred ionizirajočim sevanjem, Uradni list SFRJ, št. 62/84).
8. Na predlog občinskega sveta ZSS in IO Kluba samoupravljalcev je Svet predlagal, da naj bi predlog zakona v 22. členu
konkretiziral, kateri so drugi predpisi, v skladu s katerimi se
ureja varstvo pri delu, poleg tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi.
Predlagatelj navedenega predloga ni mogel upoštevati, ker
v zakonu ni mogoče navesti vseh izvršilnih predpisov s katerimi se lahko ureja kakršnokoli vprašanje s področja varstva
pri delu. Zakon o varstvu pri delu sedaj določa v 59. členu tiste
izvršilne predpise, ki so bili izdani na pravni podlagi prejšnjih
zakonskih predpisov s področja inšpekcije dela in pa varstva
pri delu. Te predpise je bilo potrebno v letu 1974 določiti, ker
so zaradi ustavne preobrazbe kot bivši zvezni izvršilni predpisi prenehali veljati in bi s tem dejstvom nastala določena
pravna praznina glede urejanja varstva pri delu.
Iz praktičnih in drugih razlogov v zakonu ni mogoče opredeliti vseh izvršilnih predpisov. Še posebej to velja za varstvo
pri delu, kjer množica tehničnih predpisov posameznih
področij in dejavnosti lahko določa tudi druge pogoje, ki
posredno zagotavljajo varnejše delo.
9. Svet je predlagal, da se v 9. a členu določi, da mora
elaborat, o katerem je v tem členu govora, našteti tudi vse
poročevalec
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nevarnosti in škodljivosti za življenjsko okolje.
Predlagatelj tega predloga ni mogel upoštevati, ker zakon o
varstvu pri delu ni pristojen za urejanje zadev življenjskega
okolja.
10. Pobuda dana na posvetih ljubljanske in celjske regije, ki
jih je Svet podprl, prav tako tudi vprašanje Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije zadevajo pristojnost za pregled posod pod pritiskom, zaradi dejstva, da je določilo osnutka zakona izvzemalo
te posode kot tista sredstva za delo, ki ne sodijo v področje
tega zakona.
Vprašanje ureditve pregledovanja posod pod pritiskom ni
tisto, ki bi sodilo v zakon o varstvu pri delu, temveč je predmet
urejanja v posebnih predpisih. Poleg tega pa tudi organi
inšpekcije za delo niso pristojni za nadzorstvo glede izvajanja
predpisov, ki se nanašajo na posode pod pritiskom.
Predlagatelj pa je v 16. a členu predloga zakona spremenil
dikcijo 2. alineje prvega odstavka navedenega člena, ko je
rečeno, da organizacija združenega dela in skupnost s samoupravnimi splošnimi akti določita delovne priprave in
naprave, ki jih je treba v določenih rokih in na določen način
periodično pregledovati.
11. Občinski svet ZSS Ljubljana Šiška in IO Kluba samoupravlja/cev sta predlagala dopolnitev oziroma spremembo
določila drugega odstavka 16. b člena predloga zakona tako,
da bi bilo v zakonu določeno, da organizacija združenega
dela in skupnost ne nosita stroškov nepotrebnega preizkusa,
pregleda ali preiskave sredstev za delo, ki ga je naložil inšpektor za delo, tudi v primeru, če je takšen preizkus odredil za
pregled, ki je bil na njegovo zahtevo opravljen v krajšem roku,
kot je samoupravno določen.
Predlagatelj tega predloga ni upošteval, ker je iz dikcije
drugega odstavka 16. b člena predloga zakona jasno zaključiti, da se oprostitev plačila stroškov nepotrebnih preizkusov,
pregledov in preiskav sredstev za delo nanaša tudi na primer,
ki je bil izpostavljen.
12. Svet je podprl pobudo dano na posvetu v Mariboru, da
bi bilo v zakonu potrebno opredeliti vprašanje zdravstvene
sposobnosti učencev usmerjenega izobraževanja v zvezi z
opredeljenimi zdravstvenimi pregledi v 19. členu zakona.
Predlagatelj predloga ni mogel sprejeti iz razlogov, ker
razreševanje vprašanj zdravstvenega vidika varstva pri delu ni
več predmet zakonodaje s področja varstva pri delu, temveč
zakonodaje s področja zdravstvenega varstva. Z uveljavitvijo
34. člena v zvezi z 6. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 42/
85) so prenehala veljati določila 19. in 20. člena zakona o
varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74 in 16/80).
13. Odbor za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob obravnavanju
osnutka zakona izrekel dvom o utemeljenosti zakonske rešitve, po kateri je po 26. členu predloga zakona organizacija
združenega dela in skupnost dolžna prijaviti poškodbo pri
delu delavca, zaposlenega pri nosilcu samostojnega osebnega dela, kadar ta nosilec izvaja določena dela za organizacijo in skupnost.
Predlog, da naj se v zakonu črta obveznost organizacij
združenega dela in skupnosti glede prijavljanja dela nosilcev
samostojnega dela in pa poškodb, ki jih utrpijo njihovi delavci
pri delu po pogodbah o izvajanju del z organizacijami združenega dela in skupnostmi, je podala tudi OZD SGP »Gorica« iz
Nove Gorice.
Odbor je tudi izpostavil vprašanje odgovornosti za
poškodbo pri delu delavca, ki je v delovnem razmerju z eno
organizacijo združenega dela ali skupnostjo, dela pa je opravljal v drugi organizaciji združenega dela in skupnosti.
Urejanje dolžnosti prijave v zvezi z nastankom poškodbe pri
delu delavca, zaposlenega pri nosilcu samostojnega osebnega dela, ki jo zakon določa za organizacijo združenega dela
in skupnost, ni novost, saj je že vključena v 22. člen veljavnega zakona o varstvu pri delu. Materialna utemeljitev tega
določila pa je podana v večji gotovosti izpolnjevanja te obveznosti s strani organizacije združenega dela in skupnosti, in je
izšla iz spoznanj prakse, da nosilci samostojnega osebnega
dela iz kakršnihkoli razlogov v mnogih primerih takšnih
poškodb niso prijavljali.
Vprašanje odgovornosti za poškodbo pri delu delavca, ki je
delal pri drugi organizaciji združenega dela in skupnosti, v
skladu z rešitvami, ki ji za razporejanje delavcev med temeljnimi organizacijami in med delovnimi organizacijami določa
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177. člen zakona o združenem delu oziroma 47. in 48. člen
zakona o delovnih razmerjih, je upoštevaje vsa načela o
odgovornosti za škodo, ki jo utrpi delavec pri delu ali v zvezi z
delom, stvar presoje izpolnjevanja vseh zahtev glede varstva
pri delu v drugi organizaciji združenega dela in skupnosti, in
tistih, ki jih mora izpolnjevati delavec zato, da s svojim delom
ne ogroža sebe in drugih delavcev pri delu.
14. Odbor za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, Komisija za življenjske in
delovne razmere pri RSZSS, skupina delegatov za zbor združenega dela iz Kranja in SGP »Gorica« iz Nove Gorice so
podali več predlogov v smeri bolj konkretnega urejanja službe
za varstvo pri delu, glede izobraževanja delavcev, ki izvajajo
naloge te službe, koordiniranja njihovega dela z drugimi strokovnimi službami in podobno.
Predlagatelj navedenih predlogov ni mogel upoštevati iz
razloga, ker predlog zakona v primerjavi z osnutkom zakona
(glej pripombe in predloge, ki so bile upoštevane) ureja precej
podrobnosti glede položaja, mesta in vloge služb za varstvo
pri delu, njihovega povezovanja z drugimi subjekti na
področju varstva pri delu, njihovega delovnega področja in
pogojev, ki so odločujoči za ustrezno organiziranje ali pa za
določanje drugačne oblike organiziranega opravljanja strokovnih nalog s tega področja. Nekatera dodatna vprašanja
glede služb za varstvo pri delu pa bodo predmet za nadaljnje
normativne opredelitve v posebnem izvršilnem predpisu oziroma novelacije sedanjega pravilnika o osnovah za organiziranje službe za varstvo pri delu ter o strokovni usposobljenosti delavcev, ki opravljajo strokovne naloge s področja varstva
pri delu (Uradni list SRS, št. 15/75), kot je to določeno v 67.
členu predloga zakona.
15. Odbor za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela je pri obravnavi osnutka zakona izpostavil vprašanje potrebnosti urejanja odgovornosti pooblaščenih organizacij združenega dela za škodo, ki jih le-te povzročijo v zvezi s
svojim delom. Predlagatelj je namreč predvidel črtanje določila drugega odstavka sedanjega 25. člena zakona o varstvu
pri delu.
Določilo o odškodninski odgovornosti je nepotrebno, saj
tega vprašanja ne kaže urejati v zakonu o varstvu pri delu.
Zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 28/78 in
39/85) daje namreč ustreznejše rešitve glede odgovornosti za
škodo v 154., 488. in drugih členih.
16. Svet je podprl pobudo dano na posvetu celjske regije o
posebnem urejanju izpolnjevanja pogojev v predlogu zakona,
ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene organizacije združenega dela za vzgojo in izobraževanje v zvezi z varstvom pri
delu.
Predlagatelj ni upošteval danega predloga, ker meni, da je
opredelitev izpolnjevanja obveznosti in pogojev pooblaščenih
organizacij združenega dela v 31. členu predloga zadostna,
saj mora taka organizacija izpolnjevati kadrovske, tehnične,
organizacijske in druge pogoje. Republiški upravni organ,
pristojen za delo, pa bo ob upoštevanju v posebnem izvršilnem predpisu konkretiziranih pogojev, presodil, ali bo določeno organizacijo združenega dela pooblastil za izvajanje
strokovnih nalog s področja varstva pri delu. V področje
izvajanja teh strokovnih nalog pa sodi nedvomno tudi
področje vzgoje in izobraževanja.
17. Občinski svet ZSS Ljubljana-Šiška in IO Kluba samoupravlja/cev sta izrazila dvom, kar je Svet potrdil, ali lahko
zakon o varstvu pri delu določa spoštovanje tehničnih predpisov, ki se sprejemajo na zvezni ravni, in katerih nadzor izvajajo tehnične inšpekcije.
Predlagatelj navedene pripombe ni upošteval. Varstvo pri
delu je kompleksno in posega na različna področja ter aktivnosti. Zato je razmejevanje med splošnimi vprašanji, ki so
prvenstveno varstvenega značaja in posebnimi tehničnimi
vprašanji v praksi mnogokrat nemogoče. Prav tako se razreševanje enih in drugih vprašanj v mnogih primerih prepleta,
prepletajo pa se tudi aktivnosti različnih subjektov v zvezi z
zagotavljanjem varnih delovnih razmer in varnega okolja
delavcev. Ne glede na to, da predlog zakona pri obveznosti
zagotavljanja varnih delovnih razmer in varnega delovnega
okolja poleg varstvenih ukrepov in normativov vpenja še standarde in tehnične predpise, ne uzakonja teh standardov ter
tehničnih predpisov, temveč zgolj zavezuje različne subjekte
k njihovemu spoštovanju in izvajanju.
18. Svet je predlagal,' da se ohrani 3. odstavek 10. člena
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zakona, ki določa obveznost Republiškega komiteja za delo,
da skrbi za usklajevanje predpisov o varstvu pri delu med
republikama in pokrajinama.
Takšnega predloga ni bilo mogoče sprejeti, ker bi takšno
nalogo lahko vršil le Zvezni komite za delo, zdravstvo*in
socialno varstvo in le-ta pod pogojem, če bi bil za to pooblaščen z ustreznim zakonom.
19. Svet je predlagal, da naj se v predlogu zakona (6. a člen)
zadolži medicino dela tako, da se organizira na tak način, da
bo lahko opravljala naloge, katere je združeno delo opredelilo
med javno razpravo o osnutku zakona. Predlog zakona pa
zavezuje le organizacije združenega dela, da upoštevajo mnenja in stališča medicine dela, ki so pomembna za izvajanje in
uresničevanje varstva pri delu.
Zakon o varstvu pri delu ne more nalagati obvez o organiziranju dejavnosti, ki sodijo v zdravstvo oziroma v zakonodajo o
zdravstvu.
20. Svet za vprašanja delovnih in življenjskih razmer delavcev je predlagal, da se v zakonu o varstvu pri delu za prepovedjo kajenja pri delu zapiše tudi prepoved uživanja alkohola in
drugih sredstev zasvojenosti in da se to primerno sankcionira.
Prepoved uživanja alkohola je urejena v 204. členu Zakona

DOLOČBE ZAKONA 0 VARSTVU PRI
DELU (URADNI LIST SRS, štev. 32/74),
KI SE SPREMINJAJO ALI
DOPOLNJUJEJO
1. člen
1. Varstvo pri delu obsega pravice in obveznosti delavcev
in njihovih organizacij združenega dela po tem zakonu in
drugih predpisih do ustvarjanja in zagotavljanja takšnega
delovnega okolja, delovnih in življenjskih razmer, ki zagotavljajo fizično in moralno integriteto delavca pri delu.
2. Varstvo pri delu po tem zakonu je celokupnost ukrepov,
postopkov in opravil, s katerimi si delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, v skupnostih temeljnih organizacij
združenega dela, v delovnih organizacijah in v sestavljenih
organizacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih (v nadaljnjem besedilu: organizacije združenega dela) ustvarjajo in zagotavljajo varno delovno
okolje, delovne in življenjske razmere ter s tem uresničujejo
pravico do varstva pri delu.
3. Varstvo pri delu po tem zakonu obsega tudi nadzorstvo
nad izpolnjevanjem predpisov o varstvu pri delu in predpisov
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu ter predpisov o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci.
2. člen
1. Varno delovno okolje in varne delovne razmere po tem
zakonu se ustvarjajo s tehničnimi, zdravstvenimi, socialnimi,
vzgojnimi, pravnimi in drugimi ukrepi, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih lahko pride pri delu
do poškodb in zdravstvenih okvar delavcev.
2. Šteje se, da so varno delovno okolje in varne delovne
razmere zagotovljene, če delavec ob normalni prazljivosti ter
strokovni in delovni sposobnosti lahko opravlja svoje delo, ne
da bi pri tem prišlo do telesnih poškodb ali zdravstvenih
okvar.
3. člen
1. Varstvo pri delu uživajo osebe, ki so si pridobile lastnost
delavca v združenem delu, in osebe, ki so kakorkoli na delu
pri pravnih ali fizičnih osebah.
2. Varstvo pri delu uživajo tudi osebe, ki so na šolanju
oziroma strokovnem usposabljanju, dokler so na praktičnem
delu v šolskih in drugih delavnicah, osebe, ki delajo v delovnih akcijah, organiziranih v splošno korist, osebe, ki prestajajo kazni, dokler so zaposlene v delavnicah ali na deloviščih,
ter druge osebe, ki so zavarovane za nesrečo pri delu in za
poklicno bolezen (v nadaljnjem besedilu: delavci).
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o združenem delu tako, da uživanje ali vnašanje pomeni hujšo
kršitev delovnih obveznosti. Zato ne more zakon o varstvu pri
delu podvajati zakonske ureditve, saj to ne bi bilo skladno z
resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike in drugimi aktualnimi družbenimi dokumenti o razvoju pravnega
sistema.
21. SGP »Gorica« iz Nove Gorice je predlagala, da se naj v
47. členu predloga zakona pojem »evidence« nadomesti s
pojmom -podatki«.
Predlagatelj predlogajjunogel sprejeti, ker je pojem »evidenca« rezerviran pojem, določen z zakonom o evidencah s
področja dela (Uradni list SFRJ, št. 2/77 in 21/82).
IV.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, organizacij
združenega dela in skupnosti ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Zakon namreč samo podrobneje razčlenjuje in razdeluje zahteve, določene v veljavnem zakonu.
Za izvajanje zakona bodo potrebni izvršilni predpisi, ki
bodo sprejeti v ustreznih rokih.

4. člen
1. Za zagotavljajo pravic do varstva pri delu ter za varno
delovno okolje in delovne razmere morajo skrbeti delavci v
organizacijah združenega dela z določanjem varstvenih ukrepov in normativov, z urejanjem varstva pri delu in z organiziranjem službe varstva pri delu, s samoupravnimi sporazumi in
drugimi splošnimi akti, s takšnim organiziranjem in izvajanjem delovnega procesa, v katerem so zajeti varstveni ukrepi
in normativi kot sestavni del tega procesa, ter z izvajanjem
predpisov o varstvu pri delu.
2. Samostojni obrtniki in drugi zasebni delodajalci (v
nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci) morajo zagotavljati
varstvo pri delu svcojih delavcev na podlagi kolektivne
pogodbe, ki mora biti v skladu z določbami tega zakona in
drugih predpisov o varstvu pri delu.
5. člen
1. Predpisane varstvene ukrepe in normative morajo upoštevati projektantske in druge organizacije združenega dela
že pri projektiranju, graditvi in konstrukciji objektov, pri projektiranju tehnološkega procesa, pri projektiranju, konstruiranju in izdelovanju delovnih priprav in naprav ter sredstev in
opreme za osebno varstvo pri delu; o tem mora projektantska
ali druga organizacija združenega dela izdati pismeno izjavo,
v kateri mora navesti, kateri predpisani ali splošno priznani
varstveni ukrepi in normativi so upoštevani.
2. Izpolnitev pogojev po prejšnjem odstavku mora biti razvidna tudi iz projektantske dokumentacije ter iz dokumentacije o tehničnih rešitvah in o tehnološkem procesu. Organ
inšpekcije dela ali prizadeta organizacija združenega dela
lahko zahteva od pooblaščene organizacije združenega dela
strokovno oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavki.
3. Varstvene ukrepe in normative morajo upoštevati tudi
uvozniki delovnih priprav in naprav, sredstev in opreme za
osebno varstvo pri delu ter tehnične dokumentacije za gradbene objekte; o tem morajo izdati pismeno izjavo.
6. člen
1. Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varstvom pri delu sta
sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah
vseh vrst in stopenj, uvajanja v delo in strokovnega usposabljanja delavcev v organizacijah združenega dela. Seznanjanje
z varstvenimi ukrepi in normativi morajo delavci vključiti v
organizacijo in vodenje delovnega procesa.
2. Izvajanje in uspešnost usposabljanja v organizacijah
združenega dela nadzira organ inšpekcije dela.
7. člen
Organizacije združenega dela, skupnosti s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
druge zainteresirane samoupravne interesne skupnosti,
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Gospodarske zbornice in druge asociacije združenega dela,
skupnosti za varstvo okolja, zavarovalne skupnosti in sindikati s samoupravnimi sporazumi usklajujejo medsebojne interese na področju varstva pri delu, določajo naloge, načine in
oblike uresničevanja teh nalog ter s temi sporazumi dogovorjenih varstvenih ukrepov in programov za izpopolnjevanje
varstva pri delu ter zagotavljajo sredstva, ki so v ta namen
potrebna.
8. člen
1. Varstvene ukrepe in normative, s katerimi se določajo
načini in sredstva za odkrivanje, preprečevanje oziroma
odstranjevanje vzrokov, zaradi katerih pri delu lahko pride ali
je prišlo do poškodb, poklicnih bolezni in drugih škodljivih
posledic za delovno sposobnost, zdravje in življenje delavca
ter druge v te namene potrebne predpise sprejemajo delavci v
organizacijah združenega dela s samoupravnimi sporazumi in
drugimi splošnimi akti.
2. Vrastvene ukrepe in normative je treba dopolnjevati v
skladu z izpopolnjevanjem in spremembami tehnološkega in
delovnega procesa in v skladu s spremembami delovnih raz-,
mer, ki nastajajo z uvedbo novih tehnoloških postopkov,
novih delovnih naprav in priprav.
9. člen
1. Če se z vpeljavo novih varstvenih ukrepov ali normativov
nadomesti s pravilnikom predpisani ukrep ali normativ,
morajo organizacije združenega dela o tem obvestiti pristojni
organ inšpekcije dela. Ta lahko zahteva poseben preizkus in
predlaga razveljavitev takšnega ukrepa ali normativa, če se
pokaže, da s splošnim aktom predvideni varstveni ukrep ali
normativ ne zagotavlja varstva pri delu v takem obsegu, kot s
pravilnikom določeni varstveni ukrep ali normativ.
10. člen
1. Republiški sekretar za delo s pravilniki določa skupne
varstvene ukrepe in normative za eno ali več dejavnosti oziroma panog v soglasju z republiškim sekretarjem, v čigar
pristojnost pretežno spadajo področja, za katera se izdajajo
pravilniki.
2. Pobudo, ki jo za spremembe in dopolnitve veljavnih
pravilnikov ali za izdajo novih dajo sindikati, gopodarska
zbornica, prizadete organizacije združenega dela, strokovne
in druge organizacije in občani, mora republiški sekretariat za
delo obravnavati z republiškim inšpektoratom dela in pobudnika obvestiti o svoji odločitvi.
3. Republiški sekretar za delo daje pobudo za usklajevanje
predpisov o varstvu pri delu med republikami in pokrajinama.
11. člen
1. Pravico in dolžnost urejati varstvo pri delu z določanjem
pravic in obveznosti, ki jih imajo delavci do zagotavljanja
varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer ter z
določanjem varstvenih in drugih ukrepov ter organizacijo
varsfva pri delu uresničujejo delavci v organizacijah združenega dela s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu ali s posebnim samoupravnim sporazumom o varstvu pri delu ter s splošnimi akti v
okviru pooblastil iz samoupravnega sporazuma; pri tem upoštevajo poleg določb tega člena zlasti še določbe 4., 7., 8., 12.,
13., 15., 18., 23. in 26. člena tega zakona.
2. S samoupravnim sporazumom o združevanju v skupnost
temeljnih organizacij združenega dela oziroma v delovno
organizacijo, delavci lahko določajo skupne zadeve s
področja varstva pri delu in način urejanja teh zadev.
3. Delavci in zasebni delodajalci določajo pravico in dolžnosti v zvezi z varstom pri delu s kolektivno pogodbo o delovnih
razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci.
12. člen
Organizacije združenega dela iste ali sorodne dejavnosti
lahko s samoupravnim sporazumom določijo skupen program nalog za izpolnitev in napredek varstva pri delu. S tem
sporazumom določijo sredstva za izvedbo predvidenega programa ter medsebojne pravice in obveznosti.
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13. člen
V opisu delovnih mest morajo biti določene vrste in stopnje
nevarnosti pri opravljanju del na delovnih mestih, ter naloge
in odgovornosti, ki jih imajo delavci na delovnih mestih v zvezi
z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in varnih delovnih
razmer.
14. člen
Organizacija združenega dela mora zagotoviti, da je vsak
delavec po programu teoretičnega in praktičnega usposabljanja ob prvi in ob vsaki kasnejši razporeditvi na delovno mesto
oziroma delo poučen o delovnih razmerah in nevarnostih pri
delu, o varstvenih ukrepih, o sredstvih in opremi za osebno
varstvo pri delu ter o njihovi uporabi.
15. člen
1. Organizacija združenega dela mora opraviti občasne
preizkuse znanja delavcev o varstvu pri delu, da se prepriča,
če so usposobljeni za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del.
2. Roke in način občasnih preizkusov iz prejšnjega
odstavka tega člena določi organizacija združenega dela,
vendar ta rok ne sme biti daljši od dveh let za delavce, ki
neposredno opravljajo, vodijo in nadzorujejo dela, pri katerih
je večja nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar.
3. Dokler delavec nima potrebnega znanja in ustrezno
opravljenega preizkusa, ne sme samostojno opravljati, voditi
ali nazorovati del.
16. člen
1. Organizacija združenega dela sme uporabljati samo
takšne objekte, delovne prostore, delovne priprave in naprave
ter dajati v uporabo samo takšna sredstva in opremo za
osebno varstvo pri delu, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri
delu in zagotavljajo delavcem varno delo.
2. Organizacija združenega dela mora zradi varnosti pri
delu skrbeti za periodične preiskave kemičnih in bioloških
škodljivosti in mikroklime ter za periodične preglede in preizkuse določenih delovnih priprav in naprav.
3. Roke, postopke in načine periodičnih preiskav in pregledov po določbah tega člena določi s splošnim aktom organizacija združenega dela.
4. Inšpektor dela ima pravico z odločbo odrediti krajše roke
za te preiskave in preglede ter vključitev še drugih delovnih
priprav in naprav v te preglede na preizkuse, če ugotovi, da
gre za večje nevarnosti poškodb in zdravstvenih okvar.
17. člen
Na deloviščih, kjer opravlja hkrati več organizacij združenega dela svoja dela, morajo izvajalci del s pismenim dogovorom določiti skupne varstvene ukrepe, skupno organizacijo
varstva pri delu ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je
naložena skrb za zagotavljanje varnega delovnega okolja in
varnih delovnih razmer na takšnem skupnem delovišču, ter
pooblastiti delavca, da zagotavlja usklajeno izvajanje.
18. člen
Ali delavec izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, se
ugotavlja na podlagi zdravstvenga dokazila oziroma dokazila
o strokovni usposobljenosti delavca ter s posebnim preizkusom njegovega znanja o varstvu pri delu na takšnem delovnem mestu.
19. člen
1. V skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora organizacija združenega dela poslati
delavce na predhodne in na posebne predhodne in periodične zdravstvene in psihofizične preglede.
2. Na predhodni zdravstveni pregled mora poslati organizacija združenega dela delavca, ki stopi na delo prvič po presledku daljšem od 6 mesecev ali ki preboli hujšo bolezen ali
preide na drugo delo
3. Na poseben predhodni zdravstveni in psihofizični pregled mora organizacija združenega dela poslati delavca, preden ga razporedi na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali
zdravstvenih okvar, med zaposlitvijo pri takem delu pa mora
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»
pošiljati delavce tudi na posebne periodične zdravstvene in
psihofizične preglede, pri katerih se ugotovi, ali delavec izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične pogoje 2a določeno delo z večjo nevarnostjo poškodb ali zdravstvenih okvar.
20. člen
Način in postopek za predhodne in periodične zdravstvene
ter psihofizične preglede iz prejšnjega člena predpiše s pravilnikom republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v
soglasju z republiškim sekretarjem za delo.
21. člen
V organizacijah združenega dela mora biti delavcu zagotovljena prva pomoč in organizirano reševanje za primer nesreče
pri delu.
22. člen
1. Organizacija združenega dela mora obvestiti pristojni
organ inšpekcije dela o začetku svojega dela in o začetku dela
katerekoli svoje delovne enote ter o začetku opravljanja t
posebno nevarnih in škodljivih del najmanj osem dni poprej; k
prijavi o začetku takih del je treba priložiti program varstvenih
ukrepov za opravljanje takih del.
2. Organizacija združenega dela mora takoj obvestiti organ
inšpekcije dela prve stopnje o vsaki smrtni nesreči, kolektivni
nesreči, hujši nesreči pri delu in o vsakem pojavu, ki lahko
spravi v nevarnost življenje delavcev pri delu.
3. Organizacija združenega dela mora hkrati obvestiti o
vsaki smrtni nesreči in hujši nesreči pri delu tudi pristojni
organ javne varnosti.
23. člen
1. Organizacija združenega dela pooblasti določenega
delavca kot odgovornega za opravljanje strokovnih nalog s
področja varstva pri delu oziroma za zagotavljanje izpolnjevanja varstvenih ukrepov in normativov.
2. V okviru takega pooblastila za varstvo pri delu odgovorna oseba prepove delo na delovnem mestu, za katero
ugotovi, da zaradi opustitve varstvenih ukrepov in normativov
neposredno ogroža življenje ali zdravje delavcev. O tej prepovedi je dolžna takoj obvestiti organ organizacije združenega
dela za zadeve varstva pri delu in pristojni organ inšpekcije
dela.
3. Organizacija združenega dela, v kateri so nevarnosti za
poškodbe in obolenja v zvezi z delom večje, organizira
posebno službo za varstvo pri delu; v tej službi smejo biti
zaposlene samo osebe, ki so na predpisan način strokovno
usposobljene za varstvo pri delu.
4. S samoupravnim sporazumom lahko več organizacij
združenega dela ustanovi skupno službo za varstvo pri delu,
določi njen položaj in način njenega financiranja.
5. Republiški sekretar za delo s pravilnikom določi osnove
za organiziranje posebne službe za varstvo pri delu v organizacijah združenega dela ter strokovno usposobljenost oseb iz
prvega in tretjega odstavka tega člena.
24. člen
1. Vsako na novo izdelano delovno pripravo ali napravo
mora proizvajalec opremiti z navodilom za varno uporabo ter
o načinu preizkušanja in vzdrževanja.
2. Republiški sekretar za delo predpiše vsebino in obseg
navodila.
25. člen
1. Organizacije združenega dela, ki imajo za svoj predmet
poslovanja raziskovanje, izvajanje in pospeševanje varstva pri
delu, lahko republiški sekretar za delo pooblasti, da izdajajo
strokovne ocene po določbah 5. člena tega zakona, če imajo
ustrezno tehnično opremo, laboratorije in delavce, usposobljene za opravljanje takšnih dejavnosti.
2. Pooblaščene organizacije združenega dela so odgovorne za škodo, ki nastane zaradi nepravilne strokovne
ocene.
3. Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega
člena ne morejo izdajati strokovnih ocen za objekte, pri katerih so kakorkoli sodelovale.
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26. člen
1. Delavec mora opravljati svoje delo oziroma voditi in
organizirati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje
življenje in zdravje ter zdravje in življenje drugih.
2. Ko delavci v organizaciji združenega dela določajo
delovna mesta, na katerih imajo delavci posebne pravice in
odgovornosti (vodilna delovna mesta), določajo tudi pravice
in odgovornosti, ki jih imajo na takem delovnem mestu v zvezi
z izvajanjem in zagotavljanjem varstva pri delu.
3. Delavec ima pravico in obveznost uporabljati varstvene
naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu po
njihovem namenu, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v
brezhibnem stanju.
27. člen
1. Če delavec pri delu ne upošteva predpisanih varstvenih
ukrepov in normativov, ne uporablja predpisanih sredstev in
opreme za osebno varstvo ter ne izpolnjuje drugih obveznosti
v zvezi z varstvom pri delu, se šteje, da s takim ravnanjem
ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev pri delu.
2. Delavca, ki kljub opozorilu ne izpolnjuje varstvenih ukrepov in s tem ogroža svojo varnost ali varnost drugih delavcev,
pooblaščeni vodja del odstrani z dela, dokler delavec ne
uporabi predpisanih sredstev in opreme za osebno varstvo pri
delu oziroma dokler se ne ravna po predpisanih varstvenih
ukrepih. Obenem je treba zoper takega delavca uvesti postopek zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti.
28. člen
Delavec je dolžan neposrednemu vodji del takoj prijaviti
vsako pomanjkljivost, okvaro ali drug pojav, ki bi lahko pri
delu ogrozil njegovo varnost ali varnost drugih delavcev.
29. člen
1. Za uveljavljanje pravic do varstva pri delu lahko delavec
pismeno ali ustno zahteva, da odgovorni delavec poskrbi za
izvedbo varstvenih ukrepov.
2. Če zahtevi iz prejšnjega odstavka ni ugodeno v osmih
dneh ali če je delavec mnenja, da zahtevani varstveni ukrepi
niso bili izvedeni po predpisih o varstvu pri delu, lahko vloži
zahtevo pri organu organizacije združenega dela za zadeve
varstva pri delu, hkrati pa se lahko obrne na pristojni organ
inšpekcije dela z zahtevo, naj izda ustrezno odločbo.
3. Če organ inšpekcije dela ugotovi, da v osmih dneh
zahtevi iz prejšnjega odstavka ni bilo ugodeno, mora po
opravljenem ogledu izdati odločbo, s katero naloži, da je
treba izvesti varstveni ukrep in določi rok, v katerem je treba
to storiti oziroma obvesti delavca, iz katerih razlogov njegova
zahteva ni utemeljena.
30. člen
1. Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, drugih predpisov o varstvu pri delu ter varstvenih ukrepov in nad upoštevanjem normativov, ki jih s svojimi splošnimi akti določajo
delavci v organizacijah združenega dela, opravljajo v Socialistični republiki Sloveniji republiški inšpektor dela in občinski
oziroma medobčinski organi inšpekcijskega dela (v nadaljnjem besedilu: organi inšpekcije dela).
2. Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu
pri rudarskih delih po zakonu o rudarstvu, razen nadzorstva
nad izvajanjem predpisov o medsebojnih razmerjih delavcev v
združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci, opravlja republiška rudarska inšpekcija in
sodeluje s pristojnimi organi inšpekcije dela.
3. Republiški inšpektor dela in rudarska inšpekcija sodelujeta in si medsebojno izmenjujeta periodična in letna poročila
o stanju in problemih varstva pri delu v rudarstvu.
31. člen
Republiški inšpektorat dela opravlja neposredno nadzorstvo na področju industrije, kmetijstva in ribištva, gozdarstva,
gradbeništva, prometa in zvez ter v delavnicah in na deloviščih , kjer delajo osebe, ki prestajajo kazen, ali osebe, ki
prestajajo vzgojne ukrepe ddaje v vzgojno-poboljševalni dom.
poročevalec

32. član
Republiški inšpektorat dela opravlja še naslednje zadeve:
1. nadzira delo občinskih oziroma medobčinskih organov
inšpekcije dela;
2. pripravlja osnutke republiških predpisov o varstvu pri
delu;
3. daje obvestila in tehnične nasvete o izvajanju predpisov s
področja varstva pri delu organizacijam združenega dela,
zasebnim delodajalcem in delavcem;
4. spremlja in proučuje stanje varstva pri delu ter organizira
širše akcije za napredek tega varstva;
5. pripravlja letna in druga poročila in informacije o stanju
varstva pri delu ter o dejavnosti organov inšpekcije dela v
republiki;
6. opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in z
drugimi predpisi.
33. člen
1. Občinski oziroma medobčinski organi inšpekcije dela
opravljajo vse zadeve inšpekcije dela, razen tistih, ki so v
pristojnosti republiškega inšpektorata dela.
2. Občinski oziroma medobčinski organi inšpekcije dela
opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in predpisov o
delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih.
34. člen
1. Naloge organov inšpekcije dela opravljajo inšpektorji
dela.
2. Inšpektorji dela so pri opravljanju svojih nalog samostojni, .nastopajo in izdajajo odločbe v okviru dolžnosti in
pooblastil, določenih v tem zakonu in v drugih predpisih.
35. član
1. Občinski ali republiški inšpektor dela iahko postane
oseba, ki ima ustrezno visoko izobrazbo in najmanj tri leta
prakse v stroki, v kateri bo opravljala inšpekcijske naloge ter
poseben strokovni izpit, ali ki ima ustrezno višjo izobrazbo in
pet let prakse v stroki ter poseben strokovni izpit.
2. Naloge inšpekcijskega nadzorstva lahko opravlja tudi
tisti, ki je na dan uveljavitve tega zakona opravljal naloge
inšpektorja dela več kot deset let in je opravil strokovni izpit
za inšpektorja dela po dosedanjih predpisih.
3. Program in postopek za opravljanje strokovnega izpita za
inšpektorja dela predpiše republiški sekretar za delo.
38. člen
1. Republiški inšpektorat dela ima v zadevah, ki so splošnega pomena za republiko, pravico dajati inšpektorjem dela
obvezne instrukcije za opravljanje inšpekcijskih zadev.
2. Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da občinski
organ inšpekcije dela opravi posamezno inšpekcijsko zadevo
iz pristojnosti republiškega inšpektorata dela na stroške tega
inšpektorata in mu določi rok za izvršitev.
3. Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da občinski
organ inšpekcije dela opravi posamezno inšpekcijsko zadevo
iz občinske pristojnosti in mu določi rok za izvršitev.
/
37. član
Organi inšpekcije dela sodelujejo z drugimi inšpekcijskimi
organi in službami, katerih dejavnost je povezana z varstvom
pri delu, zlasti z organi sanitarne inšpekcije glede sanitarnih
in higienskih ukrepov v zvezi z delom, z organi tehničnih
inšpekcij glede spoštovanja tehničnih predpisov, s prometnim inšpektoratom in z organi za notranje zadeve glede spoštovanja predpisov o požarnih ukrepih in eksplozivnih snoveh
ter pri preiskovanju in ugotavljanju vzrokov poškodb pri delu.
38. člen
1. Če organ inšpekcije dela ugotovi pri inšpekcijskem nadzorstvu kršitev predpisov iz pristojnosti kakšnega drugega
inšpekcijskega organa, o tem takoj obvesti pristojni organ te
inšpekcije.
2. Če organ inšpekcije dela ugotovi kršitev predpisov, ki
poročevalec

delno spadajo v pristojnost drugega inšpekcijskega organa,
izda odločbo, ko dobi soglasje pristojnega organa te inšpekcije.
39. člen
1. Pri pregledu celotnega stanja varstva pri delu sodelujejo
tudi organi sanitarne inšpekcije in drugih inšpekcij.
2. V takih primerih odloča vsak inšpekcijski organ v mejah
svoje pristojnosti, morajo pa se sporazumeti, kateri izmed njih
bo izdal odločbo.
3. V odločbi mora biti naveden akt drugega inšpekcijskega
organa, ki je sodeloval pri pregledu iz prvega odstavka tega
člena.
40. člen
Inšpektor dela je upravičen vstopiti v organizacijo združenega dela oziroma v delavnico zasebnega delodajalca ob
vsakem času, ne da bi poprej napovedal svoj prihod, vendar
mora takoj obvestiti odgovorno osebo o svoji navzočnosti.
41. člen
Inšpektor dela ima pravico pregledati delovišča, prostore,
naprave, delovna mesta in listine, zbirati obvestila, vzeti in
odnesti s seboj vzorce blaga, materiala in substanc, ki se
uporabljajo pri delu, po potrebi zaslišati delavce ter ukreniti
vse potrebno, da ugotovi, kako se izvajajo predpisi o varstvu
pri delu.
42. člen
1. Če inšpektor dela ugotovi kršitve predpisov o varstvu pri
delu, naloži z odločbo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti
oziroma nepravilnosti in določi rok, v katerem mora organizacija združenega dela odločbo izvršiti.
2. Organizacija združenega dela mora obvestiti organ
inšpekcije dela o izvršitvi odločbe inšpektorja dela, in sicer
najkasneje v osmih dneh po preteku roka, določenega za
odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.
3. Inšpektor dela sme naložiti tudi drug primeren ukrep, ki
ni predpisan, če ugotovi, da je zdravje ali življenje delavcev pri
delu neposredno ogroženo.
43. člen
1. Če inšpektor dela ugotovi neposredno nevarnost za življenje delavcev pri delu, prepove delo na ogroženih delovnih
mestih.
2. Inšpektor dela lahko prepove delo tudi na delovnih
mestih, na katerih je po poprej opravljenih meritvah neposredno ogroženo zdravje delavcev, niso pa izpolnjeni ustrezni
varstveni ukrepi.
3. Če organizacija združenega dela, kljub opominu ni izvršila odločbe izdane po prvem odstavku 42. čiena tega zakona,
sme inšpektor dela prepovedati delo na delovnih mestih, na
katera se odločba nanaša, dokler se pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti ne odpravijo, inšpektor dela o prepovedi posebej obvesti organ organizacije združenega dela za samoupravno delavsko kontrolo.
4. Če zajema prepoved dela iz prvega in drugega odstavka
tega člena vso organizacijo ali posamezne organizacijske
enote, mora inšpektor dela takoj obvestiti skupščino občine, v
kateri je sedež organizacije združenega dela.
44. člen
1. Če pomeni ugotovljena kršitev zakona ali drugih predpisov prekršek, gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje,
mora inšpektor dela predlagati uvedbo postopka za prekršek
oziroma naznaniti gospodarski prestopek aii kaznivo dejanje
organu, ki je pristojen za uvedbo postopka.
2. Pristojni organ za uvedbo postopka mora obvestiti
inšpektorja dela o izidu postopka, ki ga je uvedel na njegov
predlog.
45. člen
1. O pregledu in svojih ugotovitvah sestavi inšpektor dela
zapisnik v potrebnem številu izvodov in enega vroči organizaciji združenega dela ozdiroma zasebnemu delodajalcu.
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2. Če ugotovi Inšpektor dela pri pregledu nepravilen odnos
do varstva pri delu v organizaciji združenega dela, da organu
za samoupravno delavsko kontrolo poročilo o svojih ugotovitvah in ga opozori na vse nepravilnosti, ki jih je opazil v zvezi z
izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu, zlasti pa v zvezi
s splošnim stanjem varstva pri delu, s predpisovanjem ukrepov in normativov za varstvo pri delu, z izpolnjevanjem obveznosti glede varstva pri delu in podobno.
46. člen
1. Če zahteva izvajanje varstvenih ukrepov za odpravo
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti posebne investicije,
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pa ne pomenijo hujšega ogrožanja življenja in zdravja delavcev, lahko inšpektor
dela naloži organizaciji združenega dela, da izdela program,
po katerem bo postopno prilagodila stanje predpisom o varstvu pri delu; o tem hkrati obvesti občinsko skupščino.
2. Če se organizacija združenega dela ne ravna po zahtevi iz
prejšnjega odstavka, lahko inšpektor dela predlaga uvedbo
postopka za prenehanje dela organizacije združenega dela.
47. člen
1. Organizacija združenega dela in zasebni delodajalec
morata hraniti tehnično dokumentacijo in drugo dokumentacijsko gradivo iz 5. člena tega zakona in dokumentacijo o
izpolnjevanju svojih obveznosti glede varstva pri delu ter o
tem voditi predpisano evidenco.
2. Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka mora organizacija
združenega dela oziroma zasebni delodajalec hraniti ves čas,
dokler uporablja gradbeni objekt, delovne priprave in naprave
ali sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu oziroma
dokler opravlja delo na začasnem delovišču.
48. člen
Organizacija združenega dela oziroma zasebni delodajalec
mora voditi evidenco:
1. o rezultatih periodičnih preiskav kemičnih in bioloških
škodljivosti in mikroklime,
»
2. o periodičnih preizkusih delovnih priprav in naprav,
3. o pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno
varstvo pri delu,
4. o preizkusih znanja delavcev glede usposobljenosti za
varno delo,
♦
5. o delovnih mestih z večjo nevarnostjo poškodb in zdravstvenih okvar in o delavcih, razporejenih na taka delovna
mesta oziroma dela,
6. o zdravstvenih pregledih delavcev,
7. o poškodbah in obolenjih delavcev, ki so posledica
nesreč pri delu ali poklicnih bolezni, ter o vzrokih nesreč pri
delu.
49. člen
Evidenco o izpolnjevanju določb tega zakona in drugih
predpisov o varstvu pri delu vodijo organi inšpekcije dela ter o
stanju varstva pri delu sestavljajo poročila, ki jih predložijo
republiškemu inšpektoratu dela oziroma skupščini družbenopolitične skupnosti.
50. člen
Vsebino evidenc in poročil, način vodenja in hrambe dokumentacije in roke za sestavo evidenc in poročil iz 48. in 49.
člena tega zakona predpiše republiški sekretar za delo.
51. člen
1. Z denarno kaznijo od 5000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek:
1. projektantska organizacija združenega dela, če pri projektiranju gradbenega objekta ni upoštevala varstvenih ukrepov in normativov in ni izdelala dokumentacije za varstvo pri
delu;
2. projektantska ali druga organizacija združenega dela, če
pri projektiranju ali izdelovanju delovne priprave in naprave ni
upoštevala varstvenih ukrepov in normativov ali če je dala v
promet delovno pripravo in napravo brez atesta;
3. organizacija združenega dela, ki je projektirala ali izdelala sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu v nasprotju
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s predpisi o varstvu pri delu oziroma v nasprotju z jugoslovanskimi standardi;
4. organizacija združenega dela, če pri uvozu delovnih
priprav in naprav, sredstev in opreme za osebno varstvo pri
delu ter tehnične dokumentacije ni upoštevala predpisov o
varstvu pri delu.
2. z denarno kaznijo od 500 do 15.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena.
52. člen
1. Z denarno kaznijo od 5000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek organizacija združenega dela, če
se ne ravna po predpisih o varstvu pri delu pri opravljanju
strokovne storitve, zlasti pri pregledu tehnične dokumentacije
gradbenega objekta delovne priprave in naprave ter sredstev
in opreme za osebno varstvo pri delu, pri preiskavah kemičnih
in bioloških škodljivosti ali pri opravljanju drugih strokovnih
storitev.
2. Z denarno kaznijo od 500 do 15.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba, ki stori gospodarski prestopek iz
prvega odstavka tega člena.
53. člen
1. Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela, ki proizvaja
delovne priprave in naprave ali sredstva in opremo za osebno
varstvo pri delu, če da te proizvode v promet ali v uporabo
brez navodila o uporabi in načinu preizkušanja in vzdrževanja.
2. Z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
54. člen
>1. Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. če nima urejenega varstva pri delu (11. člen);
2. če nima programa o proučevanju in vzgajanju o varnem
delu in preverjanju znanja oziroma če dopusti, da je na delo
razporejen delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri
delu za samostojno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del
(14. in 15. člen);
3. Če uporablja take gradbene objekte oziroma delovne
prostore, delovne priprave in naprave oziroma daje v uporabo
taka sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, ali če ne
poskrbi za periodične preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti in mikroklime v delovnih prostorih oziroma če ne
poskrbi za preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav
(16. člen).
4. če s pismenim dogovorom ne določi skupnih varstvenih
ukrepov, ko izvaja dela na skupnem delovišču (17. člen);
5. če ne določi del oziroma delovnih mest, na katerih so
večje nevarnosti za.poškodbe ali zdravstvene okvare (18.
člen);
6. če ne pošlje delavcev na prehodne in na posebne predhodne ih periodične zdravstvene preglede in psihofizične
preglede (19. člen);
7. če ne zagotovi prve pomoči in organiziranega reševanja
za primer nesreče pri delu (21. člen);
8. če ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa
inšpekcije dela o začetku dela ali če ne predloži posebnega
programa varstvenih ukrepov ali če v določenih primerih, ko
gre za nesrečo pri delu tega ne sporoči pristojnemu organu
inšpekcije dela oziroma pristojnemu organu javne varnosti
(22. člen).
9. če ne pooblasti določenega delavca kot odgovorno
osebo oziroma ne organizira posebne službe za opravljanje
nalog s področja varstva pri delu ali če dopusti, da tako
službo opravlja oseba, ki nima predpisane strokovne usposobljenosti (23. člen);
10. če ne omogoči inšpektorju dela pregleda oziroma če mu
ne da potrebnih pojasnil v zvezi s pregledom (41 člen);
11. če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila odločbo
inšpektorja dela (drugi odstavek 42. člena).
12. Z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev se kaznuje za
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prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe oziroma državnega organa, ki stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena.
55. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zasebni delodajalec, ki stori kakšno dejanje iz 53. in
54. člena tega zakona.
56. člen
1. Z denarno kaznijo 100 dinarjev, se kaznuje za prekršek
takoj na mestu odgovorna oseba organizacije združenega
dela ali druge pravne osebe oziroma državnega organa:
1. če dopusti, da se dela, ki bi se morala opravljati pod
nadzorstvom, opravljajo brez nadzorstva ali se ne opravljajo
tako, kot določajo predpisi o varstvu pri delu oziroma navodila proizvajalca za določeno delovno pripravo ali napravo.
2. če pri delu ne zagotovi uporabe predpisanih sredstev in
opreme za oskrbo varstva pri delu;
3. če ne poskrbi, da so delovne priprave in naprave v
brezhibnem stanju in da se uporabljajo namensko;

DOLOČBE ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU
PRI DELU (URADNI LIST SRS, ŠTEV.
16/80), KI SE SPREMENIJO ALI
DOPOLNJUJEJO
1. člen
V zakonu o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32-391/74)
postane besedilo 17. člena prvi odstavek, za katerim se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) »Če na delovišču iz prejšnjega odstavka delajo tudi
delavci zasebnih delodajalcev, je dolžna organizacija združenega dela v pismeni dogovor vključiti tudi varstvo pri delu teh
delavcev in dolžnosti takih zasebnih delodajalcev.«
2. člen
Za tretjim odstavkom 22. člena se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
(4) »Organizacija združenega dela, ki na podlagi sklenjene
pogodbe o kooperaciji odda zasebnemu delodajalcu posamezna dela, mora pred začetkom izvajanja dela o vsakem
takem delu pismeno obvestiti pristojni občinski organ inšpekcije dela ter prijaviti pristojnemu občinskemu organu inšpekcije dela in pristojnemu organu javne varnosti nesrečo pri
delu iz drugega odstavka tega člena tudi v primeru, če gre za
delavca, zaposlenega pri zasebnem delodajalcu.«
3. člen
Za 7. točko 48. člena se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»O sklenjenih pogodbah o kooperaciji in o prijavah iz četrtega odstavka 22. člena tega zakona.«

4. če dopusti, da delavec dela pod vplivom alkohola:
2. Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznuje takoj na mestu
za prekršek zasebni delodajalec, ki stori kakšno dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
3. Denarno kazen za prekršek iz tega člena izterja takoj na
mestu inšpektor dela.
57. člen
1. Z denarno kaznijo 50 dinarjev se kaznuje za prekršek
takoj na mestu delavec, če kljub poprejšnjemu opozorilu ne
uporablja namensko sredstev in opreme za osebno varstvo pri
delu ali če namerno odstrani z delovne priprave varnostno
napravo (tretji odstavek 26. in 27. člena).
2. Denarno kazen za prekršek iz prvega odstavka tega člena
izterja takoj na mestu inšpektor dela.
58. člen
Način nadzorstvo nad spoštovanjem predpisov o varstvu pri
delu v organih za notranje zadeve predpise republiški sekretar za delo v sporazumu z republiškim sekretarjem za notranje
zadeve.
4. člen
V 4. točki prvega odstavka 54. člena se na koncu dodajo
besede:
»oziroma, če v pismeni dogovor ne vključi tudi varstva pri
delu delavcev, zaposlenih pri zasebnem delodajalcu in njegovih dolžnosti v zvezi s tem (17. člen).«
Za 8. točko se na koncu dodajo besede:
»oziroma, če pismeno ne obvesti pristojni organ o delu, ki
ga odda zasebnemu delodajalcu, na podlagi sklenjene
pogodbe o kooperaciji (22. člen).«
Za 11. točko se doda nova 12. točka, ki se glasi:
»Če ne vodi predpisane evidence (48. člen).«
5. člen
V 55. členu se številka »5.000« nadomesti s številko
»50.000«.
6. člen
Uvodno besedilo prvega odstavka 56. člena se spremeni
tako, da se glasi:
(1) »Z denarno kaznijo 1.000 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba.«
Za prvim odstavkom 56. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
(2) »Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje za prekršek
takoj na mestu odgovorna oseba organizacije združenega
dela ali druge pravne osebe, ki stori kakšno dejanje iz prvega
odstavka tega člena.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, številka
»100« se nadomesti s številko »1.000«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 57. člena se številka »50« nadomesti s
številko »500«.
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POBUDA
za sklenitev družbenega dogovora o skupnih osnovah
financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb
Zvezni izvršni svet je na seji dne 30. januarja 1986
obravnaval in sprejel pobudo za sklenitev družbenega
dogovora o skupnih osnovah financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb z osnutkom dogovora in sklenil,
da to pobudo pošlje Skupščini SFRJ, skupščinam socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter
I. USTAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sklenitev tega družbenega dogovora je
124. člen ustave SFRJ, s katerim je predpisano, da z družbenim dogovorom organizacije združenega dela, zbornice in
druga splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti,
druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in druge družbenopolitične in
družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki
so širšega skupnega pomena za udeležence dogovora ali
splošnega družbenega pomena.- Podlaga za sprejetje tega
dogovora je tudi družbeni plan Jugoslavije za obdobje
1986-1990 (drugi del - IX. poglavje - 1. točka). Z resolucijo o
politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1988-1990 (12. 5 podtočka 12. točke) v letu 1986 je
predvideno, da se do konca prvega četrtletja leta 1986
sprejme dogovor o skupnih temeljih financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb za obdobje 1986-1990, s katerim
bo zadovoljeno usklajeno financiranje splošne in skupne
porabe v državi, enotno spremljanje porabe in učinkovito
izvajanje ekonomske politike.
V 4. členu družbenega dogovora o skupnih temeljih in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in
delitvi dohodka v SFRJ je predvideno, da »skupščine republik
in skupščini avtonomnih pokrajin prevzamejo obveznost, da z
dogovorom določijo skupne temelje za določitev bruto osebnega dohodka ter katere skupne in splošne družbene potrebe
se zadovoljujejo iz bruto osebnega dohodka
da na tej
podlagi s predpisi uredijo bruto osebni dohodek.«
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA
DRUŽBENI DOGOVOR
Sistem financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb je
od sprejetja ustavnih amandmajev, pozneje pa tudi ustave
SFRJ iz leta 1974, urejen z republiškimi oziroma pokrjinskimi
zakoni, dogovori in samoupravnimi sporazumi, razen splošnih družbenih potreb, ki se financirajo s proračunom federacije.
V ustavi SFRJ ter ustavah republik in avtonomnih pokrajin
so dana samo načela in okviri za ureditev splošnih družbenih
in skupnih potreb, zato so z republiškimi in pokrajinskimi
^ zakoni o financiranju splošnih družbenih in skupnih potreb, ki
so bili izdani od leta 1974 do leta 1979, natančneje, toda
različno, definirane splošne družbene in skupne potrebe, viri
in vrsta prihodkov za, financiranje teh potreb ter delitev prihodkov na družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti. Tako so z nekaterimi zakoni določene
potrebe definirane kot splošne potrebe, ki se zadovoljujejo iz
proračunov DPS, z drugimi zakoni pa kot skupne potrebe, ki
se zadovoljujejo v SIS s področja materialne proizvodnje
(intervencije v gospodarstvu, nadomestilo cen ŽTO, zboljšanje kmetijske proizvodnje idr.). Ker so te potrebe razično
definirane, so tudi viri za njihovo financiranje različno določeni. Tako se te potrebe v eni republiki oziroma avtonomni
pokrajini financirajo z davki po proračunih DPS, v drugi
republiki oziroma pokrajini pa s prispevki prek SIS materialne
proizvodnje. Poleg tega se splošne družbene in skupne
potrebe s področja družbenih dejavnosti financirajo iz različnih virov (iz dohodka ali iz osebnihdohodkov). Vse te razlike
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drugim udeležencem pri sklepanju tega dogovora.
V skladu z omenjeriim sklepom Zveznega izvršnega
sveta vam kot udeležencu pri sklepanju dogovora v prilogi
pošiljamo pobudo za sklenitev družbenega dogovora o
skupnih osnovh financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb z osnutkom dogovora.
pa povzročajo različno izvajanje dogovorjene politike na
področju splošne in skupne porabe, različno izkazovanje
podatkov o sredstvih Za splošne družbene in skupne potrebe
in neenakopraven položaj organizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov na enotnem jugoslovanskem trgu.
Z družbenimi plani Jugoslavije in letnimi resolucijami o
njihovem uresničevanju je določena politika rasti sredstev za
splošne družbene in skupne potrebe na področju družbenih
dejavnosti, zato se sredstva za intervencije in investicije,
nadomestijo cen ŽTO in sredstva za pospeševanje kmetijske
dejavnosti in podobne potrebe zaradi različnega definiranja'
splošnih družbenih potreb v nekaterih republikah usklajujejo
s stopnjo rasti dohodka družbenega gospodarstva, pri drugih
pa se ne usklajujejo, ker se financirajo prek SiS materialne
proizvodnje. Zato tudi podatkov o ravni splošnih družbenih in
skupnih potreb med SR in SAP ter na ravni SFRJ ni mogoče
primerjati, ker dajejo različne ocene o uresničevanju dogovorjene politike.
S splošnimi družbeniki potrebami v posameznih republikah so namreč mišljene vse tiste potrebe, za katere se zagotavljajo sredstva z instrumenti DPS, ne glede na to, ali so
sredstva namenjena za neposredno splošno porabo ali pa
imajo značaj prerazdelitve sredstev med gospodarskimi subjekti (spodbujanje razvoja gospodarstva, zlasti izvoza, druge
intervencij* in investicije v gospodarstvu, odpravljanje posledic elementarnih nezgod ipd.), pri drugih pa se te potrebe
štejejo za splošne družbene potrebe, čeprav se sredstva za
njihovo financiranje zagotavljajo v proračunih DPS.
Družbene potrebe, ki imajo značaj prerazdelitve narodnega
dohodka oziroma družbenega proizvoda, se ne glede na
način zagotavljanja sredstev po tem dogovoru ne štejejo za
splošno porabo. Potrebe, ki se zadovoljujejo iz proračunov
DPS (varstvo borcev in invalidov, zdravstveno in socialno
zdravstvo, znanost in kultura ter potrebe drugih družbenih
dejavnosti) so tudi definirane kot skupne potrebe.
Pri definiranju skupnih potreb in virov sredstev za zadovoljevanje teh potreb je praksa različna (najpogosteje se definirajo glede na način zagotavljanja sredstev). Da ne bi bilo
različnega izkazovanja sredstev za skupne potrebe, morajo
biti na podlagi meril namenske uporabe sredstev s skupnimi
potrebami mišljene samo tiste potrebe, ki imajo značaj
končne porabe (brez potreb, ki imajo značaj prerazdelitve
sredstev v okviru gospodarstva - samo potrebe, ki se realizirajo prek SIS in organizacij s področja družbenih dejavnosti
in socialne varnosti). V prihodke za skupno porabo je treba
vključiti tudi prihodke od realizacije storitev (šolnine, plačila
za bivanje otrok v otroških vrtcih, vstopnice za muzeje, gledališča idr.), ker skupaj s prihodki, ki se ustvarjajo v okviru SIS,
pomenijo celotna sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb.
V republiki in avtonomni pokrajini, v kateri se splošne
družbene in skupne potrebe financirajo iz osebnih dohodkov,
so delovno intenzivne organizacije v neugodnejšem položaju
od kapitalno intenzivnih organizacij, ker zaradi več zaposlenih delavcev zagotavljajo tudi več sredstev za te potrebe. Po
opredelitvi iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije bi bilo treba financiranje teh potreb usmeriti predvsem v
dohodek. Zato bi bili z dogovorom enotno določeni viri za
financiranje teh potreb. Enotna ureditev virov prihodkov in
osnove za financiranje posameznih skupnih potreb bi zagotovila enakopravnejšo udeležbo vseh subjektov pri financiranju
teh potreb v skladu z njihovo ekonomsko močjo.
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Sedanji način informiranja o obsegu sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb na podiagi zbranih podatkov iz evidenc o bruto realiziranih prihodkov DPS in
SIS (obrazec B-2) in na podlagi podatkov iz periodičnih obračunov in zaključnih računov proračunov DPS in SIS družbenih dejavnosti ter OZD družbenih dejavnosti niso objektivna
informacija o obsegu sredstev za te potrebe, razlogi za to pa
so naslednji:
- v obrazcu B-2 se izkazujejo podatki o obsegu sredstev za
splošne družbene in skupne potrebe po načelu koledarskega
leta, odhodki proračunov DPS pa se v nekaterih republikah
financirajo tudi iz prihodkov, realiziranih v naslednjem letu
(podaljšano proračunsko leto). Ta metodološka razlika pri
obravnavanju proračunskega in koledarskega leta vpliva tudi
na natančno izkazovanje podatkov, hkrati pa financiranje
odhodkov iz prihodkov naslednjega leta pomeni anticipirano
porabo;
- v obrazcu B-2 se evidentirajo tudi transferna sredstva, ki
se izkazujejo dvakrat (prispevek za zdravstveno zavarovanje
upokojencev, ki ga SIS pokojninskega in invalidskega zavarovanja plačajo SIS zdravstvenega varstva ipd.);
- v zvezi s prerazdelitvijo sredstev za splošne družbene
potrebe, ki se oblikujejo na podlagi instrumentov, ki jih sprejmejo DPS, so različne rešitve tudi v republikah in avtonomnih
pokrajinah. Tako je v nekaterih republikah in avtonomnih
pokrajinah urejeno, da se ti izvirni prihodki DPS vključijo v
proračun in iz njega financirajo vse potrebe, pri drugih pa se
del izvirnih prihodkov neposredno iz vplačilnih računov SDK
(B-2) odstopi drugim uporabnikom sredstev ali se sredstva
izločajo na posebne račune pri SDK za določene namene.
Tako različne rešitve vplivajo na nerealno obveščanje o znesku sredstev za splošne družbene potrebe po posameznih SR
in SAP in tudi na ravni države;
- v periodičnih obračunih in zaključnih računih so podatki
o celotnih prihodkih proračunov DPS, SIS in OZD družbenih
dejavnosti multiplicirani, ker so v njih evidentirana tudi sredstva, ki se medsebojno prenašajo (proračun republike pokrajine, proračun občine, proračun - SIS, SIS-SIS ipd.),
oziroma se evidentirajo tudi kot prihodek uporabnika, ki
pobira sredstva, in kot prihodek uporabnika, ki se mu ta
sredstva prenesejo.
Da ne bi bilo podvojitve in multipliciranja sredstev, predlagamo s tem zakonom, da se na podlagi sedanjih evidenc
(periodičnih in zaključnih računov in obrazca B-2) izdela
konsolidirana bilanca sredstev za splošne družbene in
skupne potrebe. Konsolidirana bilanca sredstev bi dala pravo
Informacijo tako glede obsega sredstev kot tudi glede posameznih faz delitve dohodka in končne uporabe družbenega
proizvoda.
V veljavnem sistemu zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb iz osebnih dohodkov delavcev so določene pomanjkljivosti. Sredstva za
splošne družbene in skupne potrebe se namreč obračunavajo
po načelu neto, kar je v nasprotju z 20. členom ustave SFRJ
ter 125. in 136. členom zakona o združenem delu.
V praksi se osebni dohodki obračunavajo tako, da se k
čistemu osebnemu dohodku dodajo prispevki in davki, namesto da Se prispevki in davki izločijo in obračunavajo iz bruto
osebnega dohodka in da njihova višina neposredno vpliva na
znanjšanje oziroma povečanje čistega osebnega dohodka.
Zaradi takšnega sistema obračunavanja osebnih dohodkov so
delavci nezainteresirani, ker se prispevki in davki iz osebnih
dohodkov deiavcev prenašajo na dohodek organizacije združenega dela oziroma na akumulacijo.
Med republikami in avtonomnima pokrajinama in občinami
pa so bistvene in zelo velike razlike glede virov in višine
izločanj za posamezne vrste skupnih potreb, posledica tega
pa sta različna struktura ter višina bruto in čistega osebnega
dohodka. To onemogoča, da se uporabi kazalnik bruto osebni
dohodek na delavca, ki je skupaj s kazalnikoma - dohodek na
delavca in sredstvi ter akumulacijo glede na sredstva temeljno
merilo za načrtovanje, pridobivanje in razporejanje dohodka
in čistega dohodka po družbenem dogovoru o pridobivanju in
delitvi dohodka v SFRJ.
Pri dosedanji delitvi čistega dohodka se sredstva za skupno
porabo v OZD, in v delovnih skupnostih,ki imajo značaj
osebne porabe, izkazujejo ločeno od bruto osebnega
dohodka, čeprav pomenijo v bistvu osebno porabo, po opredelitvah iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije
in družbenega dogovora o pridobivanju in delitvi dohodka
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SFRJ pa je predvideno, da se ta sredstva izkazujejo v bruto
osebnem dohodku.
Navedene pomanjkljivosti negativno vplivajo na naslednje:
- nadaljnji razvoj dohodkovnih odnosov na načelu ZZD;
- obnašanje delavcev in njihovo zainteresiranost za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju zadovoljevanja splošnih družbenih in skupnih potreb, ker se davki in
prispevki iz osebnih dohodkov delavcev neodvisno obnašajo
v primerjavi s čistim osebnim dohodkom:
- neugoden vpliv sredstev za splošne družbene in skupne
potrebe na reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, ker
vsako njihovo povečanje neposredno vpliva na ustvarjeni
dohodek OZD namesto na čisti dohodek delavcev; in
- na uresničevanje samoupravnih pravic delavcev, da odločajo o ustvarjenem dohodku in delitvi osebnih dohodkov.
lil. CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI S SKLENITVIJO
DRUŽBENEGA DOGOVORA
Temeljni cilji tega dogovora so:
1) da se enotno definirajo splošne družbene in skupne
potrebe;
2) da se določijo enotni viri prihodkov za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb:
3) da se enotno določi osnova za obračunavanje sredstev za
financiranje skupnih potreb;
4) da se definira bruto osebni dohodek;
5) da se zagotovi, da vsaka sprememba glede izločanja
sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih
potreb iz osebnega dohodka neposredno vpliva na povečanje
oziroma zmanjšanje čistega osebnega dohodka;
6) da se zagotovi neposredno izjavljanje delavcev o uvedbi,
obsegu in višini obveznosti za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb;
7) da se zagotovita enotno spremljanje dogovorjene politike, določene z letnimi resolucijami o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije, ter informiranje o celotnih
sredstvih za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb.
IV. TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH MORA
TEMELJITI SKLENITEV DRUŽBENEGA
DOGOVORA
Temeljna načela, na katerih temelji ta dogovor so naslednja:
1) da so s splošnimi družbenimi in skupnimi potrebami
mišljene vse tiste potrebe, ki se zadovoljujejo v DPS in SIS
družbenih dejavnosti in se financirajo iz izvirnih prihodkov,
dopolnilnih sredstev in prenesenih sredstev ter s sredstvi na
podlagi svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci
storitev;
2) da se v republikah in avtonomnih pokrajinah zagotovi, da
vsi subjekti v sorazmerju z njihovo ekonomsko močjo prispevajo k zagotovitvi sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb;
3) da gre vsakemu delavcu osebni dohodek za zadovoljevanje njegovih osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb
(20. člen ustave SFRJ in 125. člen ZZD):
4) da se sredstva za skupno porabo, ki jih delavci neposredno uporabljajo za potrebe svojega življenjskega standarda, štejejo za sestavni del njihovega osebnega dohodka
(117. člen ZZD);
5) da se omogoči primerjanje bruto osebnega dohodka kot
kazalnika razporejanja čistega dohodka;
6) da se zagotovi izjavljanje delavcev o uvedbi, obsegu in
* višini sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb (113. člen ZZD); in
7) da se na ravni Jugoslavije zagotovi enotno spremljanje in
obveščanje o izvajanju dogovorjene politike na področju
splošne in skupne porabe.
V. UDELEŽENCI DRUŽBENEGA DOGOVORA
Da bi se uresničile opredelitve iz družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v
letu 1986 (12 točka - 12.5 podtočka) morajo biti udeleženci
tega dogovora Skupščina SFRJ, skupščine republik in avto37

nomnih pokrajin, Zvezna konferenca ŠZDLJ, svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije in
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije, ki lahko s svo-

jimi ukrepi in delovanjem zagotovijo uresničitev ciljev iz tega
dogovora.
Beograd, 20. januarja 1986

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA FINANCE
OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih
in skupnih potreb
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ sklepajo Skupščina
SFRJ, Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR
Črne gore, Sabor SR Hrvatske, Sobranje SR Makedonije,
Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina
SAP Kosovo, Skupščina SAP Vojvodine, Zvezna konferenca
Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, svet
Zveze sindikatov Jugoslavije, Stalna konferenca mest in
občin Jugoslavije in Gospodarska zbornica Jugoslavije
DRUŽBENI DOGOVOR
o skupnih temeljih financiranja
splošnih družbenih in skupnih potreb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da je treba s tem
dogovorom določiti skupne temelje financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb, da bi zagotovili enotne temelje
sistema financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti (skupne
potrebe na področju družbenih dejavnosti in socialne varnosti - v nadaljnjem besedilu: skupne potrebe), enoten način
izkazovanja sredstev za financiranje splošnih družbenih in
skupnih potreb, enoten način obveščanja o gibanju teh sredstev in o uresničevanju dogovorjene politike na tem področju.
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da je treba s tem
dogovorom določiti tudi skupne temelje za opredelitev pojma
bruto osebnega dohodka.
'2. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da so skupni temelji po tem dogovoru:
- enotna opredelitev splošnih družbenih in skupnih potreb;
- enotna določitev virov sredstev za financiranje teh potreb;
- enotna opredelitev bruto osebnega dohodka;
- enoten način izkazovanja sredstev za splošne družbene
in skupne potrebe in obveščanje o gibanju teh sredstev.
II. SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
3. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da so splošne družbene potrebe po tem dogovoru potrebe, ki se zadovoljujejo v
družbenopolitičnih skupnostih, financirajo pa iz proračunov o
družbenopolitičnih skupnosti z davki, taksami in drugimi
davščinami, ki se določijo z zakoni oziroma predpisi družbenopolitičnih skupnosti, izdanih na podlagi zakonov.
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da se s prihodki iz
prvega odstavka tega člena financirajo naslednje splošne
družbene potrebe: delo organov družbenopolitičnih skupnosti, ljudska obramba in družbena samozaščita, intervencije in
investicije v gospodarstvu, dopolnilno financiranje družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti in socialne varnosti ter druge splošne
družbene potrebe.
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Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da se s splošno
porabo po tem dogovoru štejejo odhodki družbenopolitičnih
skupnosti za delo družbenopolitičnih skupnosti (za delovno
skupnost, za materialne izdatke in amortizacijo, investicije za
potrebe družbenopolitičnih skupnosti ter za posebne in druge
namene upravnih organov), za ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito ter odhodki za druge splošne družbene potrebe
(tekoče proračunske rezerve, stalna proračunska rezerva,
neporavnane obveznosti iz prejšnjih let, obveznosti do krajevnih skupnosti družbenopolitičnih organizacij, zboljšanje človekovega okolja idr.).
4. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb po tem dogovoru oblikujejo:
- iz izvirnih prihodkov: od davkov (iz dohodka organizacij
združenega dela, iz osebnega dohodka delavcev in občanov,
od premoženja in prihodkov od premoženja, od dediščine in
daril, od celotnega dohodka občanov, od prometa blaga in
storitev, od prometa nepremičnin idr.), carine in posebnih
uvoznih davščin, ki se vnašajo v proračun federacije, taks
(upravne, komunalne, sodne) ter drugih prihodkov, določenih
s posebnimi predpisi (denarne kazni, prihodki od dejavnosti
organov idr.);
- iz dopolnilnih sredstev in drugih prenesenih sredstev na
podlagi posebnega zakona;
- prihodkov prinesenih, iz predhodnega leta.
5. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da se vsi prihodki
za financiranje splošnih družbenih potreb določijo v skladu s
3. členom tega dogovora v proračunih družbenoplitičnih
skupnosti (bruto proračun).
6. člen
Skupščina SFRJ, skupščine republik in avtonomnih pokrajin kot udeleženci tega družbenega dogovora se strinjamo, da
je treba s predpisi in drugimi ukrepi zagotoviti, da se splošne
družbene potrebe financirajo v tekočem letu izključno iz
dohodkov ustvarjenih v zadevnem letu.
7. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin bomo z. udeleženci tega dogovora ukrepale, da s svojimi predpisi zagotovimo, da se prihodki in odhodki proračunov republik, avtonomnih pokrajin in občin, izkazani v splošnem in posebnem
delu proračuna in zaključnega računa proračuna, objavijo v
uradnem listu družbenopolitične skupnosti.
III. SKUPNE POTREBE

*

8. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da so skupne
potrebe po tem dogovoru potrebe, ki jih delovni ljudje in
občani zadovoljujejo po samoupravnih interesnih skupnostih
družbenih dejavnosti in socialne varnosti in v okviru njih ter z
neposredno svobodno menjavo dela v organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti, in sicer na področju:
- zdravstvenega varstva,
poročevalec

- pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- otroškega varstva,
- izobraževanja,
- kulture,
- znanosti,
- telesne kulture,
- zaposlovanja,
- socialnega varstva in
- iz drugih družbenih dejavnosti, določenih z zakonom.
9. člen
Udeleženci tega dogovora se strinjamo, da se sredstva za
financiranje skupnih potreb po tem dogovoru oblikujejo:
- iz izvirnih prihodkov, ki se ustvarjajo na načelu vzajemnosti in solidarnosti iz dohodka organizacije združenega dela in
delovnih skupnosti in iz osebnih dohodkov delavcev in drugih
delovnih ljudi;
- iz prihodkov organizacij združenega dela družbenih
dejavnosti, ki se ustvarjajo v neposrednih odnosih z uporabniki njihovih storitev ter z združevanjem dela in sredstev idr.;
- iz dopolnilnih in drugih prenesenih sredstev (iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti);
- iz sredstev, prenesenih iz predhodnega leta;
- iz drugih prihodkov (obresti ipd.).
10. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se sredstva za skupne potrebe, ki jih zagotovijo organizacije združenega dela in delovne skupnosti, določijo od osnove, ki jo
sestavlja ustvarjeni dohodek, zmanjšan za:
- zajamčene osebne dohodke delavcev;
- del dohodka, izločen za delovno skupnost, in
- del dohodka, ki pripada tuji osebi iz naslova vlaganj
sredstev v temeljno organizacijo združenega dela.
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da se sredstva za
skupne potrebe, ki jih zagotavljajo delavci in drugi delovni
ljudje, ki z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delavci
in drugih delovni ljudje) določijo od osnove, ki jo sestavlja
osebni dohodek delavcev in drugih delovnih ljudi. Osebni
dohodek delavcev in drugih delovnih ljudi so po tem dogovoru prihodki, ustvarjeni v skladu s predpisi o obdavčevanju
občanov.
11. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
uredimo, da se sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb
zagotovijo v celoti iz dohodka organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti, ki določijo dohodek, in sicer: za usmerjeno izobraževanje, znanost, kulturo na ravni republike oziroma avtonomne pokrajine; za zdravstveno varstvo delavcev
najmanj 50%, za pokojninsko in invalidsko zavarovanje najmanj 40%, za del otroškega varstva (otroški dodatek) in za
zaposlovanje.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da delavci v
delovnih skupnostih, ki ne določijo dohodka, ter drugi delovni
ljudje, zagotovijo sredstva za potrebe iz prvega odstavka tega
člena iz posebnih dohodkov.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da s svojimi
ukrepi in delovanjem uredimo, da se do leta 1990 zagotovi
financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
zdravstvenega varstva delavcev v odstotkih iz prvega
odstavka tega člena.
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
uredimo, da se sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb
zagotovijo v celoti iz osebnih dohodkov delavcev ter drugih
delovnih ljudi, in sicer: za osnovno izobraževanje, kulturo na
ravni občine, telesno kulturo, socialno varstvo, otroško varstvo (brez otroškega dodatka), za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje največ do 60% in za zdravstveno varstvo naiveč
do 50%.
poročevalec

IV. BRUTO OSEBNI DOHODEK
12. člen
Skupščine republik in avtonimnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
določimo, da so z bruto osebnim dohodkom mišljeni: čisti
osebni dohodek, obveznosti za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb, ki se pokrivajo iz osebnega dohodka
delavcev in sredstev za skupno porabo, ki se uporabljajo za
neposredno porabo delavcev (v nadaljnjem besedilu: bruto
osebni dohodek).1
13. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da so s
sredstvi za skupno porabo, ki se uporabljajo za neposredno
porabo delavcev mišljeni: sredstva za družbeno prehrano
delavcev, regresiranje letnih dopustov delavcev, odpravnina,
razne pomoči delavcem ter druga sredstva, ki jih uporabljajo
delavci neposredno za potrebe svoje življenjske ravni.
14. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da v bruto
osebni dohodek niso všteta sredstva za skupno porabo, ki se
uporabljajo za investicije v objekte družbenega standarda,
potrebne organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim za opravljanje dejavnosti (stanovanjska graditev, restavracije družbene prehrane,
počitniški domovi, otroški vrtci ipd.).
15. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
uredimo, da se o uvedbi, obsegu in ravni obveznosti za
zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb izjavljajo delavci v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih posamično za vsako
obveznost, ko sprejemajo letne načrte oziroma njihove spremembe in dopolnitve.
16. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
uredimo, da bo vsaka sprememba glede izločanja sredstev za
zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb iz osebnega dohodka delavcev neposredno vplivala na povečanje
oziroma zmanjšanje čistega osebnega dohodka delavcev.
V. IZKAZOVANJE PRIHODKOV ZA SPLOŠNE
DRUŽBENE IN SKUPNE POTREBE IN
OBVEŠČANJE O IZVAJANJU DOGOVORJENE
POLITIKE
17. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se za
enotno obveščanje o gibanju sredstev za zadovoljevanje
splošnih družbenih in skupnih potreb in o uresničevanju
dogovorjene politike na tem področju uporabljajo podatki iz
poročila o realiziranih prihodkih družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skladov, samoupravnih interesnih skupnosti in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovi delitvi na uporabnike - obrazec B2 z računa 840 - prihodki
družbenopolitičnih skupnosti in računa 843 - prihodki samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti ter iz
periodičnih obračunov in zaključnih računov proračunov
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in organizacij združenega dela
družbenih dejavnosti.
1. Drugače kot »osebni dohodek«, ki po 55. In 125. členu ZZD vsebuje čisti
osebni dohodek za zadovoljevanje osebnih potreb ter davke in prispevke za
zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb, vsebuje »bruto osebni
dohodek« še sredstva za skupno porabo, ki se uporabljajo za neposredno
porabo delavcev v skladu s 13. členom tega dogovora.
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18. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se za
enotno določanje izvirnih prihodkov za porabo za SR in SAP
štejejo za ustvarjene prihodke po poročilu iz 17. člena tega
dogovora, zmanjšani za izvirne prihodke federacije in za prispevek republik in avtonomnih pokrajin proračunu federacije.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se prihodki iz prvega odstavka tega člena zmanjšajo tudi za transferna sredstva (prispevek skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje, prispevek
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za otroško varstvo, prispevek skupnosti za zaposlovanje, za otroško
varstvo in prispevek skupnosti za zaposlovanje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), da ne bi bilo dvojnih podatkov.
19. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da bomo s svojimi
predpisi zagotovile, da se na podlagi podatkov iz sedanjih
evidenc (obrazec B-a, periodični obračuni in zaključni račun)
izdela poročilo o gibanju sredstev za financiranje splošnih
družbenih in skupnih potreb v republiki oziroma avtonomni
pokrajini (obrazec IS), ki je sestavni del tega dogovora, da bi
enotno spremljali izvajanje politike na področju financiranju
splošnih in družbenih potreb, določene z resolucijo politike o
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za tekoče plansko obdobje.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da poročilo
iz prvega odstavka tega člena izdelajo družbenopolitične
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti v republiki
oziroma avtonomni pokrajini ter ga pošljejo službi družbenega knjigovodstva, pri kateri vodijo svoj žiro račun, v petih
dneh od dneva, ko ugotovijo stopnjo rasti dohodka družbenega gospodarstva za januar-marec, januar-junij, januar-september in januar-december tekočega leta.
20. člen
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin se kot udeleženci družbenega dogovora strinjamo, da s svojimi predpisi
naložimo službi družbenega knjigovodstva, da kontrolira, ali
so podatki v poročilu iz prvega odstavka 19. člena tega dogovora izkazani v skladu z dogovorjeno politiko, določeno z
resolucijo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za
zadevno leto. Služba družbenega knjigovodstva sestavi
zbirno poročilo na ravni družbenopolitične skupnosti v petih
dneh, ko dobi navedena poročila, in ga pošljejo službi družbenega knjigovodstva v republiki oziroma avtonomni pokrajini
ter pristojnim organom v družbenopolitični skupnosti, služba
družbenega knjigovodstva v republiki oziroma avtonomni
pokrajini pa izdela zbirno poročilo za republiko oziroma avtonomno pokrajino in ga v naslednjih petih dneh pošlje pristojnim organom v republiki oziroma avtonomni pokrajini ter
Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije.
21. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se za
enotno obveščanje o celotnih sredstvih za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v republiki oziroma avtonomni pokrajini izdela na podlagi obstoječih evidenc (obrazec »B-2«, periodični obračuni in zaključni računi) v skladu s
3., 4. in 9. členom tega dogovora bruto in neto bilanca sredstev za splošne družbene potrebe ter bruto in neto bilanca
sredstev za skupne potrebe na obrazcih »BOP«, »BZP-1«,
»BZP-2«, ki so sestavni del tega dogovora.
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da izdela
služba družbenega knjigovodstva bilanci sredstev iz prvega
odstavka tega člena in ju v 30 dneh po roku za izročitev
periodičnega obračuna in zaključnega računa proračunov
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in organizacij združenega dela
družbenih dejavnosti pošlje pristojnemu organu družbenopolitične skupnosti.
Služba družbenega knjigovodstva prilagodi obrazce iz 19.,
20. in 21. člena potrebam po spremljanju tega dogovora ter
mehanografski obdelavi podatkov.
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22. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da bomo
svoje predpise uskladili s tem družbenim dogovorom v šestih
mesecih po njegovem podpisu.
23. člen
Udeleženci družbenega dogovora se strinjamo, da se družbeni dogovor šteje za sklenjenega, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki.
24. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SFRJ, uporablja pa se od 1. januarja 1986.
1. Za Skupščino SFRJ
2. Za Skupščino SR BiH
3. Za Skupščino SR Črne gore
4. Za Sabor SR Hrvatske

■

5. Za Sobranje SR Makedonije

'

6. Za Skupščino SR Slovenije
7. Za Skupščino SR Srbije
8. Za Skupščino SR Kosovo
9. Za Skupščino SAP Vojvodine
10. Za Zvezno konferenco SZDLJ
11. Za svet Zveze sindikatov
Jugoslavije
12. Za Gospodarsko zbornico
Jugoslavije
13. Za Stalno konferenco mest
in občin Jugoslavije

POROČILO
o gibanju sredstev za splošne družbene in
skupne potrebe v republiki oziroma avtonomni
pokrajini za obdobje
19
mio din
Zap.
št.
Opis
1.

leto

Pred- Tekoče
hodno
leto Indeks
_
3

_

Celotni viri prihodkov DPS in SIS
družbenih dejavnosti v SP. in SAP
(obrazec B-2 rn. 840 in rn. 843)7
Od tega:
1.1. Davek iz dohodka
1.2. Davek iz osebnega dohodka delavcev
1.3. Davki iz osebnega dohodka iz
samostojnega obavljanja dejavnosti
1.4. Drugi davki občanov
1.5. Temeljni prometni davek
1.6. Posebni republiški oziroma pokrajinski prometni davek
1.7. Posebni občinski prometni
davek
1.8. Takse
1.9. Drugi prihodki DPS
1.10. Prispevki iz dohodka
1.11. Prispevki iz osebnega dohodka
delavcev
1.12. Prispevki iz osebnega dohodka
iz samostalnoga opravljanja dejavnosti
poročevalec

1.13. Drugi prispevki SIS
Prihodki, katerih rast ni usklajena z
rastjo dohodka gospodarstva:"/
Od tega:
2.1. Prihodki federacije - prispevki
SR in SAP proračunu federacije (brez
pobota z dopolnilnimi sredstvi)
2.2. Prihodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (SIS-PIZ)
2.3. Izdatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (iz proračunov
DPS v SR in SAP - za varstvo borcev,
za prejemke vojaških invalidov idr.)
2.4. Izločanja za znanost
Od tega:
2.4.1. Prihodki SIS za znanost
2.4.2. Izdatki za znanost iz proračunov DPS v SRS in SAP
2.5. Dodatna sredstva za zaposlovanje
2.6. Zakonske obveznosti, ki imajo značaj osebnih prejemkov
Od tega:
2.6.1. Nadomestila za bolezenski dopust
2.6.2. Otroški dodatki
2.6.3. Drugi dodatki, nadomestila in pomoči z ustrezne skupine konta
42 za IS, razen izplačila za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2.6.4. Izdatki za osebne prejemke iz proračunov v SR in SAP (socialne
pomoči idr.)
2.7. Izplačila za intervencije in investicije v gospodarstvu iz proračunov DPS v SR in SAP
2.7.1. Regres za umetna gnojila
2.7.2. Sredstva za varstvo rastlin
2.7.3. Druge intervencije v gospodarstvu
«
2.7.4. Investicije v gospodarstvu
2.

2.8. Prihodki prebivalstva (sredstva iz naslova davkov in prispevkov
občanov z računov 840 in 843)
2.9. Druga izplačila za druge izjeme iz resolucije za zadevno leto
2.9.1. Za odpravo posledic elementarnih nesreč
2.9.2. Za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za vpis in
plasma sredstev sklada federacije
2.9.3. Za prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in
državami v razvoju
2.9.4. Za druge obveznosti na podlagi dogovorov republik in avtonomnih pokrajin in zveznega zakona
3. Prihodki DPS in SIS, ki se usklajujejo
s stopnjo rasti dohodka družbenega
gospodarstva (zap. št. 1 minus zap.
št. 2)
4. Stopnja rasti dohodka družbenega
xxx
xxx
gospodarstva
Prihodki DPS in SIS, ki se usklajujejo
s stopnjo rasti družbenega gospodarstva
( (0,95)x zap. št. 4 x zap. št. 3
xxx
xxx
stolpec 3 + zap. št. 3 stolpec 3)
Razlika
realiziranih
prihodkov
in
prixxx
xxx
6.
hodkov DPS in SIS, ki se usklajujejo z
dohodkom (zap. št. 3 stolpec 4 minus
zap. št. 5 stolpec 4)
'/Zmanjšani za transferna sredstva po drugem odstavku 18. člena tega dogo"/Će DPS ail SIS prejema dopolnilna sredstva In Iz njih poravnava Izdatke pod
zap. it 2, tedaj ne more tudi za te Izdatke zmanjšati Izvirnih prihodkov iz zap. it

OBRAZEC
BRUTO IN NETO BILANCA SREDSTEV DPS1 ZA SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
-za obdobje
19...»
mjodjn
- Indeks - enako obdobje predhodnega leta = 100
Elementi
Skupaj
Federacija
Republike in
Občine,
avtonomni
mesta
pokrajini
znesek indeks znesek indeks znesek indeks znesek indeks
8
I. BRUTO BILANCA
A. PRIHODKI
1. Izvirni prihodki
2. Presežek prihodkov prenesen iz predhodnega leta
3. Prejeto iz proračunov drugih DPS (transfej-ji)
4. Celotni prihodki proračunov2(1 +2+3)
5. Prihodki DPS iz B-2 obrazca
6. Celotni prihodki za splošne družbene potrebe (4+5)
B. ODHODKI
1. Sredstva za delo upravnih organov
2. Ljudska obramba
3. Intervencije in investicije v gospodarstvu
4. Sredstva prenesena drugim DPS (transferji)
4.1. Prispevek proračunu federacije
4.2. Dopolnilna sredstva nerazvitim SR in SAP
4.3. Druga in transferna sredstva med SR, SAP in
občina/ni
5. Sredstva za družbene dejavnosti
6. Drugi dohodki in proračunska rezerva
7. Odhodki skupaj (1 do 6)
Presežek prihodkov (A. 6. minus B.7)
Nepokriti odhodki (B. 7 minus A. 6)
II. NETO BILANCA
1. Izvirni prihodki (A. 1.)
2. Neto odhodki (B. 7. minus 4.)
2.1. Prenesena sredstva:
2.1.1. Intervencije in investicije v gospodarstvu (B. 3.)
1) Izpolnjuje se na podlagi periodičnega obračuna in zaključnega računa proračuna In obrazca B-2 za obdobje I.—III., I.—VI., I,—IX. in I.—XII.
2) Sredstva, ki niso zajeta s proračuni, nanašajo pa se na sredstva od carine In
uvoznih davščin, ki se vračajo gospodarstvu.
2.1.2. Družbenim dejavnostim (B. 5.)
2.2. Splošna poraba
2.2.1. Sredstva za delo upravnih organov (B. 1.)
2.2.1.1. Sredstva za dohodek delovne skupnosti
2.2.1.2. Sredstva za materialne izdatke in amortizacijo
2.2.1.3. Izplačila za investicije
2.2.1.4. Sredstva za posebne in druge namene upravnih
organov
2.2.2. Ljudska obramba (B. 2.)
2.2.3. Drugi odhodki (B. 6.)

Obrazec »BZP-1BRUTO BILANCA SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB*
(SIS in TOZD DRUŽBENIH DEJAVNOSTI)
- za obdobje
19
mio din
- Indeksi - enako obdobje predhodnega leta = 100—
Elementi
Skupaj Zdravstveno Izobra- Pokojninsko Otroško
Znanost
Kultura
Telesna Zaposlovanje Sogalno Druge SIS
varstvo
ževanje in invalidsko varstvo
kultura
varstvo
zavarovanje
zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks
sek
sek
sek
sek i
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
1
234 "5
6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. SIS družbenih
dejavnosti
- Število uporabnikov
I. Celotni prihodki
1. Izvirni prihodki
2. Prihodki iz
proračunov DPS
3. T ransferna sredstva
3.1. od drugih SIS
3.2. od prispevkov SIS
in drugih dejavnosti
4. Drugi prihodki
5. Sredstva, prenesena
iz predhodnega leta
'Izpolnjuje se na podlagi periodičnih obračunov In zaključnih računov SIS družbenih dejavnosti ter OZD družbenih dejavnosti za obdobje I.-III., I,—IV., I,—IX. In I.—XII.
II. Odhodki po namenih skupaj (1 do 8)
1. Sredstva, prenesena
OZD družbenih dejavnosti
2. Sredstva za določene namene
3. Sredstva za zagotovitev socialne varnosti
delavcev in občanov
- od tega - pokojnine
4. T ransferna sredstva
4.1. sredstva, prenesena drugim SIS
4.2. prispevki iz prihodka
5. Materialni in drugi
stroški
-od tega-obresti in
odplačila sanacijskih
kreditov
6. Sredstva delovne
skupnosti in osebni
dohodki funkcionarjev
in delegatov
7. Prispevki in davki
8. Investicije
(PREDLOG: da se odpre nova zap. št. v
BRP)
III. Presežek prihodkov
IV. Nepokriti odhodki
B. OZD družbenih dejavnosti
(brez lekarn-130160.
Sasoplsno-založn likih
organizacij
-12031 In kinematografije-120361,
120362,120363
- število uporabnikov
I. prihodki skupi) (1
do 4)
1. Prejeto od SIS družbenih dejavnosti
2. Prihodki Iz naslova
neposredne svobodne
i
menjave dela
2.1. Prihodek od
»
članov
2.2. Realizacija storitev in proizvodov
3. Dotacije iz proračunov
4. Drugi prihodki

42

poročevalec

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Odhodki (Ido 6)
stroški s poslovaem (porabljena sredva)
Čisti osebni dohodki
Prispevki in davki iz
D
Prispevki in davki iz
jhodka
Druga izločanja iz
Dhodka (obresti, zairovalne premije idr.)
Skupna poraba v
DZD
Sredstva za razširiv materialne osnove
sla (investicije)
Obrazec »BZP-2«
I ETO BILANCA SREDSTEV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB
za obdobje
19
mio din
- Indeksi - enako obdobje predhodnega leta = 100—
ementi
Skupaj Zdravstveno Izobra- Pokojninsko Otroško
Znanost
Kultura
Telesna Zaposlovanje Socialno Druge SIS
varstvo
ževanje in invalidsko varstvo
kultura
varstvo
zavarovanje
zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks zne-indeks
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek
9 10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
IIHODKI
Izvirni prihodki za
jpno porabo (A/1.1)
°rihodki iz naslova
posredne svobodne
injave dela (B.I.2.)
'rihodki iz
Jračunov DPS
1 .+3.2)
.ki so jih prejeli SIS
jžbenih dejavnosti
I.2)
!. ki so jih prejeli
D družbenih
javnosti (B/1.3)
Skupaj (1 do 3)
Minus prispevki in
/ki SIS in OZD
ižbenih dejavnosti
4,+7)+(B/ll.3+4)
'rihodki, ki so na
polago za skupno
rabo (4 minus 5):
DOHODKI - SKUPPORABA
Odhodki SIS družne dejavnosti
Sredstva za zagotosv socialne varnosti
lavcev in občanov
/II .3)
tega pokojnine
Ddhodki organov In
lovnih skupnosti
5
II5+6)
. Osebni dohodki in
upna poraba DS SIS
II6.)
Materialni in drugi
oški (A/II.5)
Investicije (A/II.8)
Odhodki TOZD
jžbene dejavnosti
Materialni in drugi
oSki (B/II.1)
Izplačani čisti osebdohodki
II.2.7)
Sredstva za skupno
rabo v TOZD
'11.6)
Druga izločanja iz
hodka
l\\.5)
oročevalec
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1
5. Investicije
(8/11.7)
I. ODHODKI SKUPAJ
(II.A+B)
II. PRESEŽEK PRI- ~
HODKOVAU NEPOKRITI ODHODKI
1. Presežek prihodkov
(I/6 minus ll/C)
2. Nepokriti dohodek
(ll/C minus I/6)

2

3

4

5

6

7

8

9
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Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in
resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki Jugoslavije v letu 1986 je v 12. točki v podtočki 12. 5.
predvideno, da se do konca prvega četrtletja leta 1986
sprejme družbeni dogovor o skupnih temeljih financiranja
splošnih družbenih in skupnih potreb, v 4. členu družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno ureditev razmerij pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ pa je
predivdeno, da skupščine republik in skupščini avtonomnih
pokrajin prevzemajo obveznost, da z dogovorom določijo
skupne temelje za opredelitev bruto osebnega dohodka.
V skladu z opredelitvami' iz omenjenih dokumentov ter za
zagotovitev enotnega sistema in politike financiranja splošnih
družbenih in skupnih potreb, enotnega načina evidentiranja
in izkazovanja sredstev za financiranje teh potreb in za
enotno obveščanje o gibanju sredstev za splošne družbene in
skupne potrebe in o uresničevanju dogovorjene politike na
tem področju ter za enotno opredelitev bruto osebnega
dohodka je izdelal Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju
z Zveznim zavodom za družbeno planiranje, Zveznim zavodom za statistiko, Zveznim komitejem za delo, zdravstvo in
socialno varstvo ter Službo družbenega knjigovodstva Jugoslavije osnutek družbenega dogovora o skupnih temeljih
financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb.
V republikah in avtonomnih pokrajinah so bili izdani zakoni,
s katerimi je določen sistem financiranja splošnih družbenih
in skupnih potreb z določenimi razlikami v nekaterih elementih tega sistema, ki v praksi onemogočajo enotno uresničevanje dogovorjene politike na tem področju. Zaradi razlik v
sistemu financiranja so v neenakopravnem položaju organizacije združenega dela, delovne skupnosti in občani na enotnem jugoslovanskem trgu, zato s tem dogovorom predlagamo uskladitev določenih elementov sistema in politike
financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb in enotno
opredelitev bruto osebnega dohodka.
S tem družbenim dogovorom predlagamo, da so skupni
temelji financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb,
enotna opredelitev splošnih družbenih in skupnih potreb,
enotna določitev virov prihodkov za financiranje teh potreb,
enotna opredelitev bruto osebnega dohodka, enotno izkazovanje sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb, enotna opredelitev bruto osebnega dohodka,
enotno izkazovanje sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih in skupnih potreb in enotno obveščanje o izvajanju
dogovorjene politike in o gibanju celotnih sredstev za te
potrebe (2. člen).
V skladu z ustavo SFRJ in zakonom o združenem delu, da
so delavci udeležni pri zagotavljanju sredstev za splošne
družbene potrebe, ki se zadovoljujejo v družbenopolitičnih
skupnostih s plačevanjem' davkov iz osebnih dohodkov in
dohodka lastne organizacije ter drugih davščin, katerih višino
in način plačevanja urejajo zakoni in drugi predpisi na podlagi zakonov skupščin DPS v skladu z družbenimi načrti, je v
3. členu dogovora definicija splošnih družbenih potreb. Po tej
definiciji so splošne družbene potrebe tiste potrebe, ki se
zadovoljujejo v DPS in financirajo prek proračunov s sredstvi
iz naslova prihodkov od davkov, taks in drugih davščin, ki se
uvajajo z zakoni oziroma odlokom, ki temelji na zakonu. V
omenjenem členu so določeni tudi glavni nameni (vrste
potreb), ki se financirajo iz teh- sredstev, in sicer: za delo
upravnih organov, za ljudsko obrambo in družbeno samozaš44
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čito, intervencije in investicije v gospodarstvu, dopolnilno
financiranje DPS in SIS družbenih dejavnosti in socialne
varnosti ter druge splošne družbene potrebe. Sredstva za
intervencije in investicije v gospodarstvu, 'kompenzacije,
regresi idr. ter dopolnilna sredstva DPS in SIS, ki se zagotavljajo po predpisih DPS in financirajo iz proračunov DPS, se ne
štejejo za splošno porabo, ker se ta sredstva vračajo gospodarstvu in se zato samo prerazporedi dohodek v gospodarstvu ali se dajejo kot dopolnilna sredstva drugim DPS in SIS,
ki se kot transferna sredstva zaradi podvojitve izključujejo in
se ne štejejo za splošno porabo. Zato je v tem členu poleg
splošnih družbenih potreb tudi pojem splošne porabe opredeljen samo v smislu tega družbenega dogovora.
V 4. členu so določene vrste prihodkov za financiranje
splošnih družbenih potreb v obliki: izvzetih prihodkov, dopolnilnih sredstev in drugih prenesenih sredstev na podlagi
posebnega zakona in prihodkov, prenesenih iz predhodnega
leta. Izvirni prihodki DPS so po tem dogovoru vsi tisti prihodki, ki se realizirajo na podlagi predpisov, ki jih sprejmejo
DPS in ki se evidentirajo prek zbirnih vplačilnih računov pri
službi družbenega knjigovodstva na obrazcu B-2. Dopolnilna
sredstva so prihodki, ki jih dobijo DPS na podlagi zakona iz
proračunov drugih družbenopolitičnih skupnosti, odstopljena
sredstva pa so tista sredstva, ki se realizirajo po predpisih ene
DPS, pri delitvi prihodkov pa se odstopijo drugi DPS in so
njen izvirni prihodek. Prihodki, preneseni iz predhodnega
leta, so bolj prihodki, realizirani po zaključnem računu iz
predhodnega leta, uporabljajo pa se za porabo v tekočem
letu.
Glavni elementi (davki, vrste davkov, zavezanci, osnove,
davčne stopnje in davčne olajšave ter oprostitve) s tem dogovorom niso določeni, ker so določeni z dogovorom republik in
avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema
(Uradni list SFRJ št. 10/85).
Ker so posamezne družbenopolitične skupnosti določile s
svojimi predpisi, da se določeni prihodki (davki) usmerjajo
drugim uporabnikom družbenih sredstev, je to, da niso bili
vključeni v proračun DPS, povzročilo, da prihodki DPS med
republikami in avtonomnima pokrajinama niso bili enako
izkazani, kar je onemogočalo enotno izvajanje dogovorjene
politike na tem področju, zato s tem dogovorom predlagamo,
da morajo biti vsi prihodki, ki jih uvedejo DPS, poprej vključeni v proračun DPS, nato pa usmerjeni k posameznim uporabnikom (5. člen).
Sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb se
zagotavljajo s plačevanjem davkov in drugih davščin med
koledarskim letom za odhodke v zadevnem letu, zato zaradi
odprave anticipirane porabe ne bi bilo treba iti na večjo
porabo od prihodkov, ustvarjenih v tekočem koledarskem
letu. Zato predlagamo, da se splošne družbene potrebe DPS
financirajo iz proračunov izključno s prihodki, ustvarjenimi
med koledarskim letom, ne pa tudi iz morebitno ustvarjenih
prihodkov v podaljšanem proračunskem letu, kot je to bilo
urejeno v nekaterih veljavnih predpisih o financiranju teh
potreb (6. člen).
Zaradi popolnejšega obveščanja o strukturi odhodkov proračunov DPS je treba v uradnih listih teh skupnosti objaviti
poleg splošnega dela tudi poseben del proračunov po uporabnikih in namenih (7. člen).
V skladu z ustavo SFRJ, da delovni ljudje ustanavljajo
samoupravne interesne skupnosti, da bi zadovoljevali svoje
poročevalec
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■ osebne in skupne potrebe in zagotovili svojo socialno varnost, ustanavljajo SIS pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so v 8. členu dogovora določene skupne potrebe, in
sicer kot potrebe, ki jih delovni ljudje in občani zadovoljujejo
s svobodno menjavo dela prek SIS družbenih dejavnosti in
socialne varnosti in v okviru njih ter z neposredno svobodno
menjavo dela v OZD družbenih dejavnosti.
V 9. členu dogovora so določeni prihodki za zadovoljevanje
skupnih potreb, in sicer kot izvirni prihodki, dopolnilna in
druga prenesena sredstva, sredstva prenesena iz predhodnega leta, in drugi prihodki, ki se zagotavljajo prek samoupravnih interesnih skupnostih, ter prihodki OZD družbenih
dejavnosti, ki se ustvarjajo z neposredno svobodno menjavo
dela med temi OZD kot izvajalci storitev in uporabniki teh
storitev.
Izvirni prihodki se zagotavljajo na podlagi dogovorov in
samoupravnih sporazumov glede na to, da je v republikah in
avtonomnih pokrajinah različno urejena osnova za obračunavanje teh prihodkov, zato z omenjenim členom predlagamo,
da se enotno uredi določitev osnove za izločanje sredstev iz
dohodka organizacij združenega dela in iz osebnih dohodkov
delavcev in občanov. To predlagamo zato, da bi bili vsi subjekti, ki zagotavljajo sredstva za te potrebe, v enakopravnem
položaju na enotnem jugoslovanskem trgu (10. člen).
V 11. členu predlagamo, da se v skladu z opredelitvami iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije sredstva za
zadovoljevanje skupnih potreb, ki posredno ali neposredno
prispevajo k povečanju proizvodnje in razvoju družbe, v celoti
zagotovijo iz dohodka organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Z določitvijo skupnih potreb, za katere se
izločajo sredstva iz dohodka organizacij združenega dela, je
zagotovljeno načelo, da se sredstva za te potrebe izločajo v
skladu z ekonomsko močjo vsakega subjekta, s čimer se
omogoča enakomernejša razporeditev sredstev med delovno
intenzivnimi in kapitalno intenzivnimi dejavnostmi ter večja
odvisnost glede zagotavljanja teh sredstev od gibanja
dohodka y gospodarstvu.
V omenjenem členu je predvideno, da sredstva za skupne
potrebe, ki so v funkciji proizvodnje, zagotavljajo tudi delavci,
zaposleni v delovnih skupnostih, ki ne določajo dohodka, ter
delovni ljudje in občani iz svojih in osebnih dohodkov.
Po podatkih o realizaciji prihodkov SIS za zdravstveno
zavarovanje in SIS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje J
obdobju januar-november 1985 so dokajšnje razlike med
republikami in avtonomnima pokrajinama v izvirnih prihodkih
za navedene potrebe iz osebnih dohodkov delavcev in iz
dohodka OZD, kar je razvidno iz naslednjega pregleda:
- mrd din Prihodki
od tega

SR in SAP
skupaj

iz OD

1
SIS zdravstvenega zavarovanje
Bosna in Hercegovina
43,1 41,0
2,1
Črna gora
6,5
5,5
1,0
Hrvatska
88,1 33,7 54.4
Makedonija
17.8 16,7
1,1
Slovenija
65,0
4,0 61,0
Srbija izven območij SAP
81,4 68,2 13,2
Kosovo
8,6
8,6
0,0
Vojvodina
30,8 30,3
0,5
Skupaj:
341,3 208,0 133,3
SIS pokojninskega In invalidskega zavarovanja
Bosna in Hercegovina
63,9 57,8
6,1
Črna gora
12,2 12,0
0,2
Hrvatska
174,9 110,5 64,4
Makedonija
25,1 24,6
0,5
Slovenija
102,3 74,7 27,6
Srbija izven območij SAP
153,9 78,2 75,7
Kosovo
13,0 10,3
2,7
Vojvodina
59,6 58,6
1,0
Skupaj:
604,9 426,7 178,2
poročevalec

Udeležba
od tega
iz dohod-

100
100
100
100
100
100
100
100
100

95,1
84,6
38,2
93,8
6,1
83,8
100,0
98,4
60,9

4,9
15,4
61.8
6,2
93.9
16,2
0,0
1,6
39,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

90,4
98,4
63,2
98,0
73,0
50,8
79,2
98,3
70,5

9,6
1,6
36,8
2,0
27,0
49,2
20,8
1,7
29,5

Iz navedenih podatkov je razvidno, da so prispevki iz osebnih dohodkov delavcev v prihodkih SIS za zdravstveno zavarovanje delavcev, ki se zagotavljajo iz dohodka in iz osebnih
dohodkov, udeleženi s 60,9% po republikah in avtonomnih
pokrajinah pa se ta delež giblje od 6,1% v SR Sloveniji do
100% v SAP Kosovo, prispevki iz dohodka OZD so pri financiranju teh potreb udeleženi povprečno z 39,1%, po SR in SAP
pa je ta delež različen in se giblje od 0,0% v SAP Kosovo do
93,9% v SR Sloveniji. Iz teh podatkov se vidi, da se v SR
Hrvatski in SR Sloveniji zdravstveno zavarovanje financira v
glavnem iz dohodka OZD, iz tega vira pa se v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah zagotavljajo neznatna sredstva,
zato je treba po tem dogovoru pri njih pomembneje spremeniti financiranje, in sicer iz osebnih dohodkov delavcev na
dohodek OZD.
Glede zagotavljanja sredstev za financiranje pokojninskega
in ivaiidskega zavarovanja je stanje podobno kot pri zdravstvenem zavarovanju, ker se samo v SR Srbiji te potrebe
financirajo iz dohodka v znesku več kot 40%.
Glede predlaganih sprememb pri financiranju zdravstvenega in pokojninskega ter invalidskega zavarovanja smo
mnenja, da teh sprememb ni mogoče takoj opraviti, temveč
postopoma, in sicer tako, da bi se iz dohodka OZD in delovnih
skupnosti v obdobju 1986-1990 zagotavljalo za zdravstveno
varstvo delavcev najmanj 50% sredstev, za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pa najmanj 50%.
V omenjenem členu predlagamo, takšne opredelitve pa so
tudi v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije, da se
skupne potrebe, ki so v funkciji življenjske ravni delavcev in
občanov, financirajo iz njihovih osebnih dohodkov. Mnenja
smo, da so to potrebe, ki se zadovoljujejo na področju osnovnega izobraževanja, kulture na ravni občine, telesne kulture,
socialnega varstva in neposrednega otroškega varstva in del
potreb na področju zdravstvenega varstva ter pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, ki se ne financirajo iz dohodka
OZD in delovnih skupnosti.
V 12., 13. in 14. členu tega dogovora je enotna definicija
bruto osebnega dohodka v skladu z ustavo SFRJ, ZZD in
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije.
Po 20. členu ustave SFRJ ter 55. in 125. členu zakona o
združenem delu gre vsakemu delavcu osebni dohodek za
zadovoljevanje njegovih osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. To pomeni, da je osebni dohodek kategorija bruto
osebnega dohodka, ker poleg čistega osebnega dohodka
vsebuje tudi obveznosti, ki se iz njega izločajo za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb.
Na podlagi dokumentov iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je treba tudi sredstva za skupno porabo,
ki jih neposredno uporabljajo delavci za potrebe svoje življenjske ravni, šteti za sestavni del njihovih osebnih dohodkov
oziroma bruto osebnih dohodkov. Pri tem je treba upoštevati
drugi odstavek 117, člena zakona o združenem delu, po
katerem se sredstva, ki se iz čistega dohodka temeljne organizacije izločajo za skupno porabo, štejejo glede plačevanja
davkov in prispevkov za sredstva za osebne dohodke delavcev, če ne določa zakon drugače.
V113. členu zakona o združenem delu je določeno, da se za
to, da bi bili ustvarjeni pogoji, da lahko delavci pri odločanju o
obveznostih za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb
spoznajo možnosti temeljne organizacije in potrebe njenega
razvoja, predlogi za te obveznosti enkrat na leto praviloma
sočasno predložijo delavcem temeljne organizacije, da se o
njih izjavijo. Način uresničevanja tega načela urejajo republiški In pokrajinski zakoni (15. člen).
Čeprav je z zakonom o združenem delu in predpisi, ki
urejajo financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb,
urejeno, da se davki in prispevki delavcev plačujejo iz osebnega dohodka, se ti prispevki v praksi v glavnem prenašajo na
dohodek OZD, ker se pri obračunavanju osebnega dohodka
izhaja iz čistega osebnega dohodka (neto), na katerega se
dodajo davki in prispevki iz osebnih dohodkov, namesto da se
določi osebni dohodek delavcev (bruto), iz katerega se plačujejo določeni davki in prispevki za splošne družbene in
skupne potrebe. Zaradi takšnega načina določanja osebnega
dohodka delavec ni zainteresiran za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju zadovoljevanja splošnih
družbenih in skupnih potreb, ker davki in prispevki iz osebnega dohodka delavca ne vplivajo na višino njegovega
čistega osebnega dohodka. Zato predlagamo, da se s predpisi
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SR in SAP uredi obvezno obračunavanje osebnega dohodka,
tako da spremembe v stopnji davkov in prispevkov vplivajo na
višino čistega osebnega dohodka delavcev (16. člen).
V 17. členu so določeni viri podatkov, na podlagi katerih se
izdela poročilo iz 19. člena tega dogovora za spremljanje
izvajanja dogovorjene politike na tem področju ter izpolnjujejo obrazci iz 21. člena tega dogovora, namenjeni za obveščanje o celotnih sredstvih za financiranje splošnih družbenih
in skupnih potreb v republiki oziroma avtonomni pokrajini.
Ker so v izvirne prihodke DPS in SIS, ki se ustvarjajo za
uporabo na območju republike oziroma avtonomne pokrajine, vključena tudi določena transfema sredstva, ki so dvakrat prikazana, predlagamo v 18. členu, da se ta sredstva
izključijo, da bi dobili realne podatke o sredstvih za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb v SR in SAP (18.
člen).
V 19. členu tega dogovora predlagamo, da republike in
avtonomni pokrajini zagotovijo s svojimi predpisi, da se
enotno izkazujejo podatki iz obstoječe evidence (obrazec B-2,
periodični obračuni in zaključni računi), da bi se spremljalo
izvajanje dogovorjene politike na področju financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb, ki je določena z družbenim
planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in v resoluciji o
politiki uresničevanja tega plana za zadevno leto.
V resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 je predvideno, da
celotni prihodki za splošne družbene in skupne potrebe
rastejo za 5% počasneje od stopnje rasti dohodka družbenega gospodarstva, razen sredstev za določene potrebe, kot
je to navedeno v resoluciji.
Da bi zagotovili podatke o sredstvih za splošne družbene in
skupne potrebe, katerih- rast se usklajujejo z rastjo dohodka
družbenega gospodarstva, ter o sredstvih, katerih rast se ne
usklajuje s tem členom predlagamo, da vse DPS in SIS družbenih dejavnosti v republikah in avtonomnih pokrajinah izdelajo poročilo o gibanju sredstev za splošne družbene in
skupne potrebe za obdobje januar-marec, januar-junij,
januar-september in januar-december tekočega leta ter ga
pošljejo službi družbenega knjigovodstva. To poročilo izdelajo DPS in SIS na podlagi podatkov o izvirnih prihodkih iz
naslova davkov in prispekov, ki se evidentirajo na obrazcu B-2
(brez transferja). Ker so v te podatke vključena tudi sredstva
za potrebe, ki se po resoluciji ne usklajujejo s stopnjo rasti
družbenega gospodarstva, so v poročilu posebej izkazana, da
bi se izračunala sredstva, katerih rast se usklajuje po resoluciji.
V 20. členu dogovora predlagamo, da služba družbenega
knjigovodstva kontrolira podatke v poročilu iz 19. člena tega
dogovora in izdela zbirno poročilo na ravni DPS ter ga pošlje
pristojnemu organu v DPS - centrali SDK v SR in SAP, da bi
bilo mogoče spremljati dogovorjeno politiko.
Zaradi obveščanja o gibanju celotnih sredstev za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb iz 4. in 9. člena tega
dogovora predlagamo, da se izdelata bruto in neto bilanca za
splošne družbene potrebe ter bruto in neto bilanca za skupne
potrebe. Bilanci izdela služba družbenega knjigovodstva z
avtomatsko obdelavo podatkov, pri čemer uporablja podatke
iz obstoječih evidenc (obrazec B-2 ter periodični obračuni in
zaključni računi DPS, SIS in OZD družbenih dejavnosti).
V obrazcu »Bruto in neto bilanca sredstev DPS za splošne
družbene potrebe za obdobje
19.... (»BOP«) se
izkazujejo prihodki proračunov DPS iz periodičnih obraču- •
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nov, zaključnih računov in obrazca B-2 ter odhodki po njihovih namenih. Ker so v celotna sredstva DPS vključena tudi
dopolnilna sredstva, ki pomenijo transferje, ki duplirajo zneske, je v drugem delu tega obrazca neto bilanca, v kateri so
izključena ta transferna sredstva. V neto bilanci so torej posebej izkazani odhodki, ki predstavljajo prenesena sredstva za
intervencije in investicije v gospodarstvu, ker le-ta pomenijo
prerazporeditev dohodka med gospodarskimi subjekti, in prenesena sredstva družbenim dejavnostim, ki imajo značaj
skupnih potreb, ter odhodki, ki pomenijo čisto splošno
porabo (delo upravnih organov, ljudska obramba in drugi
odhodki).
V obrazcu »Bruto bilanca sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb (SIS in OZD družbenih dejavnosti) - Obrazec
»BZP-1« se izkazujejo celotni prihodki in odhodki SIS družbenih dejavnosti in socialnega varstva ter OZD družbenih
dejavnosti in prihodki in odhodki po posameznih dejavnostih.
Celotni prihodki SIS obsegajo izvirne prihodke, prihodke, ki
so jih dobili iz proračunov DPS, transferna sredstva v obliki
sredstev, ki jih en SIS odstopi (prenese) drugemu SIS, ter v
obliki plačevanja prispevkov drugemu SIS (prispevek za
zdravstveno zavarovanje upokojencev ipd.), druge prihodke
(obresti idr.) ter sredstva, prenesena iz predhodnega leta.
Celotni odhodki SIS so razporejeni v skladu z elementi iz
sheme bilance prihodkov in odhodkov, le da je razlika v tem,
da so v tem obrazcu posebej izkazani odhodki za investicije,
medtem ko za ta namen ni posebne pozicije v bilanci odhodkov SIS.
Ker so podatki o izdatkih za investicije pri SIS posebnega
družbenega pomena, je nujno treba v bilanci odhodkov predvideti posebno pozicijo, v kateri bi se izkazovali izdatki
(odhodki) za tekoče investicije, ne pa da bi se izkazovali v
okviru presežkov prihodkov, kot je bilo to doslej.
Da bi bila čim popolneje zajeta celotna sredstva, ki se
uporabljajo za financiranje skupnih potreb, predlagamo, da
so na obrazcu »BZP-1« zajeti tudi prihodki in odhodki, ki jih
OZD družbenih dejavnosti realizirajo z neposredno svobodno
menjavo dela z uporabniki storitev. Za OZD družbenih dejavnosti se ne štejejo OZD iz tehle dejavnosti: 12031 - časopisno-založniške organizacije; 120361, 120362 in 120363 kinematografije; in 130160 - lekarne, ker ustvarjajo te organizacije svoje prihodke z realizacijo svojega blaga in storitev v
tržnih razmerjih. Podatki o celotnih prihodkih in odhodkih
OZD družbenih dejavnosti se uporabljajo iz njihovih periodičnih obračunov in zaključnih računov.
V celotne prihodke in odhodke, navedene v obrazcu
»BZP-1«, so vključena tudi transferna (dopolnilna ali prenesena) sredstva, s katerimi se večkratno povečajo zneski za
skupne potrebe, kar ne daje pravega stanja glede razmerij o
celotnih sredstvih na tem področju. Da bi dobili realne
podatke, predlagamo, da se izdela obrazec »neto bilanca
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb« - obrazec
-BZP-2«. Podatki v obrazcu »BZP-2- se vnašajo iz ustreznih
pozicij iz obrazca »BZP-1'.
Neto bilanca sredstev pomeni dejanske prihodke in
odhodke za skupne potrebe, iz katerih so izključena transferna sredstva, in sicer transferji med SIS in vsa plačila davkov
in prispevkov iz dohodka in osebnih dohodkov delavcev iz
tega področja (21. člen).
V 22. členu osnutka dogovora predlagamo, da se določbe v
predpisih DPS in SIS uskladijo z določbami iz tega dogovora v
. šestih mesecih po njegovem podpisu.

poročevalec

Iz

Skupščine

SFRJ

ANALIZE IN OCENE

Dživljanje gospodarske dejavnosti
ia začetku

leta

Industrijska proizvodnja v prvih dveh mesecih tega leta večja za 9,3 odstotka
glede na enako obdobje lanskega leta
Zadovoljiva preskrba domačega trga v prvih mesecih tega leta
Stopnja inflacije v februarju, merjeno z rastjo cen na drobno v primerjavi z
enakim mesecem lanskega leta, znaša 79,4 odstotka
Od 1. januarja do 10. marca je izvoz blaga povečan za 10,6 odstotka, uvoz pa za
10,2 odstotka
Do konca februarja vrnjena tuja posojila v skupnem znesku 806 milijonov
dolarjev
Skupna masa izplačanih osebnih dohodkov v januarju večja za 105 odstotkov v
primerjavi z enakim mesecem lanskega leta
V vseh gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu povečana
industrijska proizvodnja
Visoka inflacija, relativno
godni rezultati v industrijski
oizvodnji in izvozu, večje doače povpraševanje in poobljeno neskladje v blagov)-denarnih tokovih družbene
produkcije so glavne značil>sti ekonomske dejavnosti
začetku tega leta. Prav tako
se občutno povečale zunae finančne obveznosti, kar
>večuje plačilno-bilančne teve. Energetski položaj je bil
joden in v naslednjih mesese ne pričakuje, da bi se
)slabšal. Proizvodnja je za>voljivo preskrbljena z reproikcijskim materialom iz doovine in tujine, zaloge končh izdelkov padajo, promet na
obno se povečuje.
V celoti vzeto, že od prej nasičeni vzroki ekonomske
»stabilnosti še naprej delujezmanjšujejo tekoče rezultaproizvodnje in grozijo, da se
izni položaj poslabša, predvim z zaostrovanjem socialnih
drugih problemov družbe>ekonomskega razvoja. Zaratega je tudi domet ukrepov
koče ekonomske politike
jjno omejen.
Vse to je navedeno v poročioročevalec

lu o gospodarskih gibanjih na
začetku leta 1986, ki je bilo poslano v Skupščini SFRJ, obravnavali pa ga bodo delegati v
Zboru'republik in pokrajin. Poročilo so pripravili Zvezni zavod za družbeno planiranje in
Zvezni sekretariat za tržišče in
splošne gospodarske zadeve.
TENDENCE
GOSPODARSKIH
GIBANJ
Trend rasti povpraševanja in
porabe, ki se je začel v zadnjem četrtletju prejšnjega leta,
se je nadaljeval tudi na začetku tega leta. Povečala se je
tudi ponudba blaga domačega
izvora, predvsem industrijskih
izdelkov, toda pod ravnijo povpraševanja. Po večmesečnem
padanju se je začela pospešena rast blaga široke potrošnje,
istočasno pa je proizvodnja
opreme in reprodukcijskega
polletja prejšnjega leta.
Na področju ekonomskih
odnosov s tujino se še naprej
zaostrujejo določeni problemi;
kažejo se predvsem v nezadostnem izvozu na konvertibil-

no področje, ki bi omogočil
večji uvoz, potreben za dinamiziranje proizvodnje in intervencije na domačem trgu zaradi umirjanja inflacije, boljše
preskrbe in podobno. Nezadovoljiva je tudi valutna usmeritev blagovne menjave, izraženo pa je tudi neugodno delovanje notranjih in zunanjih pogojev za ekonomsko menjavo.
Se veliko problemov je pri uvajanju deviznega trga, ponudba
deviz pa je še naprej zelo sorazmerna z obveznostmi,
predvsem zaradi splošnega
pomanjkanja deviznih rezerv.
V poročilu se navaja, da se
zaradi globljih vzrokov ekonomske nestabilnosti in najnovejše konjunkturne situacije
nadaljuje visoka rast cen, ki ni
bistveno manjša zaradi počasnejše rasti glede na januar tega in preteklega leta. Le-ta je
še naprej posledica predvsem
močnih stroškovnih pritiskov,
ki se v razmerah krepitve do-

mačega povpraševanja relativno hitro prenašajo na cene. Če
upoštevamo tudi pospešeno
rast osebnih dohodkov, predvsem na začetku tega leta, lahko ugotovimo, da smo vstopili
v veliko dirko osebnih dohodkov in cen.
Veliko spodbudo domačemu povpraševanju predstavlja
tudi povečana investicijska dejavnost, ki je nastopila po večletnem padanju kot nujnost hitrejšega prilagajanja proizvodnje zahtevam trga, odpravljanja ozkih grl in drugega.
Na začetku leta je bila zagotovljena kontinuiteta v preskrbi domačega trga, čeprav so
bili predvsem pri nekaterih
uvoznih proizvodih primeri pomanjkanja. Preskrba domačega trga z osnovnimi prehrambenimi proizvodi je v celoti zadovoljiva.
Trendi, ki so bili izraženi ob
koncu prejšnjega in na začetku tega leta kažejo, da se bo v
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prvem polletju na domačem trgu zadržala relativno ugodna
konjunktura. Računa se, da bo
tudi domače povpraševanje
približno iste intenzitete kot v
zadnjem trimesečju prejšnjega
in v prvih dveh mesecih tega
leta. Prav tako se pričakuje zadrževanje rasti proizvodnje v
industriji in manjše povečanje
gradbeniške dejavnosti. Pri
pričakovani dinamiki povpraševanja in proizvodnje ob zniževanju cen nafte se pričakuje,
da bo prišlo do zmanjševanja
pritiska na rast cen s strani
proizvajalcev. Toda pritiske na
rast cen povečuje trgovina na
drobno zaradi novega načina
oblikovanja marž.
Gibanje prodaje turističnih
aranžmajev v letu 1986 je za
Jugoslavijo zadovoljivo. Prav
tako se je okrepil tudi interes
individualnih turistov za obisk
naše dežele, čeprav so se turistični aranžmaji za Jugoslavijo
na mednarodnem trgu podražili bolj kot v konkurenčnih turističnih deželah.
Na začetku leta so se pospešeno sprejemali ukrepi ekonomske politike, pripravljajo
pa se tudi ustrezne spremembe v davčnem sistemu in v politiki dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke. Že
sedaj so izražene številne zahteve za upoštevanje izjem pri
zakojiu o sanaciji in prenehahju organizacij združenega dela zaradi sankcij, ki se predlagajo za zgubarje. V skladu s prevzetimi obveznostmi do Mednarodnega monetarnega sklada so povečane
obrestne mere; v teh dneh pa
so končani dogovori, da se po
izteku tekočega stand by
aranžmaja (15. maj 1986) le-ta
dalje ne podaljšuje, ampak da
se preide na sodelovanje po 4.
členu statuta M MS (okrepljeno
spremljanje), kar omogoča naše vračanje na mednarodni trg
kapitala.

Hercegovini za 14,8 odstotka,
v SR Crni gori 12,5 odstotka, v
SR Srbiji 11,5 odstotka, v SR
Makedoniji 14 odstotkov, v SR
Hrvaški 7 odstotkov in v SR
Sloveniji za 2 odstotka. Na območju SAP Kosova je večja za
19 odstotkov, v SAP Vojvodini
za 10,2 odstotka in na območju SR Srbije brez pokrajin za
12,4 odstotka.
V tem obdobju so zabeleženi
dobri proizvodni rezultati v
vseh panogah energetike, na
to pa so predvsem vplivale
ugodne vremenske razmere in
pravočasno zagotavljanje uvoza nafte ter drugi ukrepi. Proizvedeno je več kot 14 milijard
kilovatnih ur električne energije, zahvaljujoč predvsem večji
proizvodnji v hidrocentralah.
Proizvodnja premoga je glede
na prva dva meseca prejšnjega
leta večja za 11 odstotkov, dobri rezultati pa so zabeleženi
tudi v proizvodnji nafte, ki v
dveh mesecih znaša približno
700 tisoč ton.
Uvoz nafte v prvih dveh mesecih tega leta znaša 2 milijona in 434 tisoč ton, kar je veliko več od dvomesečnega poprečja, ki po energetski bilanci
znaša milijardo in 800 tisoč
ton. Realizirani uvoz kaže, da
na začetku leta ni problemov v
preskrbi potrošnikov z naftnimi derivati. Prav tako se ugotavlja da ne bo večjih problemov pri preskrbi z naravnim
plinom.
Zunanjetrgovinska menjava
industrijskih proizvodov v januarju in februarju tega leta
označuje rast izvoza glede na
enako obdobje lanskega leta,
in to za 12 odstotkov, prav tako
tudi rast uvoza za približno 14
odstotkov. Če bi se takšen
tempo izvoza nadaljeval, bi
lahko dosegli predvideni izvoz
industrijskih izdelkov.
V poročilu se navaja, da obstajajo glede na sedanjo konjunkturno situacijo in izražene težave resna opozorila, da
lahko v naslednjih mesecih
INDUSTRIJSKA
pride do upočasnitve industrijPROIZVODNJA
ske proizvodnje (višja osnova
Industrijska proizvodnja v za naslednje mesece, zaostriprvih dveh mesecih leta 1986 tve problemov preskrbe s suje večja za 9,3 odstotka glede» rovinami in reprodukcijskim
na enako obdobje prejšnjega materialom, težave pri devizleta in je približno na ravni po- nem trgu in drugo).
prečne mesečne proizvodnje v
letu 1985, v primerjavi s proiz- KMETIJSTVO
vodnjo v januarju tega leta pa
Kmetijstvo je v leto 1986
je večja za indeks 0,9. Relativno visoka stopnja rasti indu- vstopilo z neugodnimi tendenstrijske proizvodnje v tem ob- cami iz lanskega leta. Razen
dobju glede na enako obdobje pada celotne kmetijske proizprejšnjega leta delno izhaja iz vodnje za približno 7,5 odstotnizke proizvodnje na začetku ka (zaradi velike suše in poznega spomladanskega mraza)
lanskega leta.
Po republikah in pokrajinah so v letu 1985 zabeleženi izraje industrijska proizvodnja v zito neugodni finančni rezultaprvih dveh mesecih tega leta ti poslovanja na področju
glede na enako obdobje lan- agrokompleksa. Nadaljevala
skega leta večja v SR Bosni in se je tendenca poslabšanja
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ekonomskega položaja, v primarni delitvi pa je prišlo do
poglabljanja disparitet cen na
relaciji industrija-kmetijstvo.
Prav tako se je poslabšal tudi položaj agrokompleksa v sekundarni delitvi, ki je posledica linearne uporabe realnih
ekonomskih dejavnikov. To se
kaže predvsem v previsokem
izločanju za obresti in izkazovanje izgub v poslovanju. Udeležba neto obresti kmetijstva v
dohodku kmetijstva za prvih
devet mesecev leta 1985 je
znašala 53,14 odstotka (v gospodarstvu je to znašalo 19,9
odstotka, v industriji pa 28,6
odstotka). V živinoreji znesek
obresti presega znesek ustvarjenega dohodka za več kot 14
odstotkov, v proizvodnji prehramebenih proizvodov pa
obresti poprečno predstavljajo
77 odstotkov dohodka.
V jesenski setvi leta 1985 so
skupno zasejane površine
manjše glede na lansko leto za
1 odstotek, pri tem so površine
s pšenico ostale na isti ravni.
Program spomladanske setve
v letu 1986 predvideva, da se
zaseje dva milijona in 911 tisoč
hektarjev, kar je za 1,9 odstotka več od zasejanih površin
spomladi lanskega leta. V okviru tega se posebno pričakuje
večja setev industrijskih rastlin, a predvidene površine zasejane s koruzo so za 4,5 odstotka manjše kot v letu 1985.
Glede na to, da je uvoz surovin za proizvodnjo umetnih
gnojil in sredstev za zaščito
rastlin, prav tako pa tudi uvoz'
rezervih delov za kmetijsko
mehanizacijo na prednostni listi, se v poročilu navaja, da ne
bi smelo priti do motenj v preskrbi kmetijstva z nujnim reprodukcijskim materialom za
spomladansko setev. Če bo ta
preskrba iz uvoza zanesljiva,
pa bo odvisno predvsem od
učinkovitosti deviznega trga.
Ko se govori o gradbeništvu,
se-poudarja, da je večja dejavnosti, ki je nastopila po večeietnem padanju, na začetku leta 1986 povzročila tudi določeno oživljanje gradbeniške dejavnosti. Povečanje obsega izvršenih del v decembru prejšnjega in v januarju tega leta je
rezultat ugodnih vremenskih
razmer in končanja določenega števila že prej začetih stanovanjskih objektov.
V januarju tega leta so gradbeniki opravili dela, katerih
vrednost je za 172 odstotkov
večja kot v enakem mesecu
lanskega leta. Če gledamo izvršene efektivne delovne ure,
potem je bila gradbeniška proizvodnja v tem mesecu večja
za 26 odstotkov, število delavcev pa se je povečalo za 10
odstotkov.

PROMET IN TURIZEM
V skladu z oživljanjem gospodarske dejavnosti in z
ugodnimi vremenskimi razmerami ugotavljamo, da se je na
področju prometa in zvez v prvih dveh mesecih tega leta nadaljevalo uresničevanje fizičnega obsega iz leta 1985.
Velik del prometa dela na
svetovnem trgu v lokalnih valutah, ki pa jim je vrednost glede na dolar zrastla za 20 do 40
odstotkov. Konkurenca na trgu ne omogoča povečanja tarif, temveč se le-te zmanjšujejo, celo bolj kot padajo cene
nafte. Zaradi tega se ugotavlja,
da je samo v delovnih organizacijah pomorstva ustvarjen
manjši prihodek za približno
40 milijard dinarjev.
Kar se tiče turizma se v poročilu navaja, da je zaradi uresničevanja predvidenega deviznega priliva potrebno ukrepati
pri pripravi letošnje turistične
sezone. Za informativno-propagandno dejavnost za tujino
so predvidena sredstva, ki znašajo 6,1 milijona dolarjev, tuji
turisti pa bodo imeli 5 odstotni
popust pri nakupu goriva za
bencinske bone in pri plačevanju turističnih storitev z dinarskimi čeki Narodne banke Jugoslavije, odobrena bo tudi stimulacija za izvoz dela turističnih storitev, ki znaša 4,15 odstotkov.
Prav tako so v plačilni bilanci Jugoslavije za leto 1986 določena sredstva v višini 120 milijonov dolarjev za blagovna in
neblagovna plačevanja OZD
turističnega
gospodarstva.
Predvideno je tudi 550 milijonov dolarjev za uvoz blaga široke potrošnje, še posebno pa
se bodo uravnavale potrebe
turističnih območij v sezoni.
Ko se govori o drobnem gospodarstvu, se v poročilu navaja, da se zaradi pospeševanja njegovega razvoja na ravni
federacije pripravlja dopolnitev obstoječih in sprejetje novih predpisov s področja carinske, devizne, zunanjetrgovinske in monetarno-kreditne politike. Zaradi izenačenih in
enakopravnejših pogojev gospodarjenja je sprožena pobuda za sprejetje dogovora republik in pokrajin, s katerim bi se
bistvena vprašanja ustanavljanja in poslovanja samostojnih
podjetij, pogodbenih organizacij združenega dela in zadrug uredila na enoten način
za celo državo.
Na stanovanjsko-komunalnem področju bodo pozitivne
spremembe, ki se pričakujejo
pri organizaciji stanovanjske
graditve, prispevale k njegovemu intenziviranju. V tej smeri
bo deloval tudi ugodnejši tretman kreditiranja in financiraporočevalec

nja stanovanjske in komunalne graditve glede na zakon o
posebnih pogojih za dajanje in
uporabo kreditov in garancij
za investicije in odloka o usklajevanju obsega in dinamike
rasti neto domače aktive in dinarskih plasmajev bank v obdobju od 1. februarja do 31.
marca 1985.
TRG IN CENE
Uresničena gibanja v proizvodnji in porabi so zagotovila
kontinuiteto v preskrbi domačega trga, predvsem s proizvodi, ki so posebnega pomena za
prebivalstvo, tako da je preskrba v prvih mesecih tega leta
zadovoljiva. Čeprav je bil v teh
mesecih uvoz določenih proizvodov omejen, je bilo omogočeno, da se nadaljuje uvoz surovih in nekaterih zdravil, surovin za proizvodnjo detergentov, umetnih gnojil, sredstev
za zaščito rastlin in kave.
Toda v poročilu se opozarja
na probleme pri zagotavljanju
pravic uvoza surovin, ki so na
seznamu pogojno svobodnega
uvoza, ker so te pravice določene glede na realizacijo uvoza v letu 1984, ki pa je bil znatno nižji kot v letu 1985. Prav
tako so problemi v zvezi z delitvijo kontingenta za uvoz nekaterih proizvodov, ker določeni kontingent ni dovolj za
kontinuirano preskrbo domačega trga v letu 1986.
Preskrba trga z osnovnimi
kmetijskimi
prehrambenimi,
proizvodi je bila prav tako za-'
dovoljiva, čeprav kmetijska
proizvodnja v preteklem letu ni
izpolnila pričakovanja.
Ko se govori o inflaciji, se
poudarja, da so se v letošnje
leto prenesle vse negativne
tendence, ki so vplivale na rast
cen in da njihova skupna rast v
prvih dveh mesecih tega leta
resno opozarja, da se v nekaterih pomembnih točkah ne
uresničujejo opredelitve iz letošnje resolucije o razvoju države.
Poleg tega, da je visoka rast
cen na začetku leta rezultat
povečanja nekaterih materialnih obveznosti, ki so bile prevzete pri usklajevanju srednjeročnega plana in resolucije
(odpravljanje disparitet nekaterih cen v energetiki in prometu), je rast cen na prehodu
iz prejšnjega v to leto spodbudil tudi strah gospodarskih organizacij zaradi neposredne
kontrole cen ali pa zaradi njihove zamrznitve.
Glede na prejšnji mesec so
proizvodne cene v industriji
večje v januarju za 6,4 odstotka, v februarju za 3,5 odstotka.
Cene na drobno so večje za 7,5
odstotka oziroma 5,6 odstotka
in življenjski stroški za 5,7 odporočevalec

stotka oziroma 5,1 odstotka. V
prvih dveh mesecih glede na
enako obdobje lanskega leta
so cene proizvajalcev industrijskih izdelkov povečane za
73,5 odstotka, cene na drobno
za 78 odstotka in življenjski
stroški za 78,3 odstotka. Stopnja inflacije v februarju 1986,
merjeno z rastjo cen na drobno glede na isti mesec prejšnjega leta, znaša 79,4 odstotka, kar je za približno 19 odstotkov več kot v februarju leta
1984.
Zaradi neugodnih tendenc
pri gibanju cen ob koncu
prejšnjega leta je razširjen obseg proizvodnje, katere cene
so ena od oblik neposredne
kontrole, tako da je okoli 72
odstotkov proizvajalcev v industriji zajetih z neko vrsto neposredne kontrole do 62 odstotkov ob koncu leta 1985.
Zvezni zavod za cene in drugi odgovorni organi usklajujejo najavljena povišanja cen z
opredelitvami o gibanju cen v
tem letu. Tako je bilo na primer
do konca februarja 550 obvestil o nameravanih povišanjih
cen, toda Zvezni zavod za cene
je ugotovil, da v 247 primerih
povišanje cen ni v skladu z
ekonomsko politiko za to leto.
V enakem obdobju je bilo 409
zahtev za soglasje k cenam, od
katerih se največje število nanaša na povečanje cen svežega mesa in umetnih gnojil in k
največjemu številu teh zahtev
Zavod ni dal soglasja.
FINANČNA
KONSOLIDACIJA
V delu poročila, ki govori o
finančni konsolidaciji organizacij združenega dela, bank in
drugih uporabnikov družbenih
sredstev, se opozarja, da so
ukrepi in dejavnosti, ki se pripravljajo in izvajajo v okviru
operativnega načrta Zveznega
izvršnega sveta usmerjene na
nadaljnje uvajanje realnih ekonomskih kriterijev in odločnejše opuščanje inflacijskega načina gospodarjenja. Le-te morajo tudi odpraviti nakopičene
efektive in dubioze v gospodarstvu in bankah in okrepiti
finančno disciplino, solventnost in likvidnost pri vseh uporabnikih družbenih sredstev.
Glede na to, da se en del
gospodarstva nahaja v hudih
težavah zaradi neugodnega
položaja pri gospodarjenju, so
predvideni ukrepi, ki bodo
olajšali ta položaj na selektivni
podlagi; organizacije, ki nimajo zdrave perspektive, pa je
treba likvidirati.
Sprejemanje in izvajanje teh
ukrepov bo zahtevalo okrepljeno družbeno akcijo in okrepIjeno odgovornost subjektov

reprodukcije na vseh ravneh.
Njihova obveznost je, da uvidijo lasten ekonomski položaj,
stanje likvidnosti in solventnost, vzroke izgub, deficita in
stopnjo uporabe proizvodnih
in drugih resursov in da na
podlagi tega ustrezno ukrepajo za lastno finančno konsolidacijo. Težišče mora biti v temeljni organizaciji združenega
dela, tam, kjer se ustvarja dohodek in tudi pri njenih asociacijah, posebno bankah in še
posebno pri tistih subjektih,
kjer se dohodek troši.
KREDITNOMONETARNA
POLITIKA
V strukturi januarskega povečanja denarne mase se opaža visoka rast depozitnega denarja, ki je večji za približno
120 milijard dinarjev, efektivni
denar v obtoku pa je zmanjšan
v znesku 63 milijard dinarjev.
V januarju tega leta so povečani plasmaji bank v znesku
73,5 milijard ali za 1 odstotek
glede na december 1985. To je
bilo nekaj manj od povečanja,
ki je bilo ustvarjeno v januarju
prejšnjega leta, kar je pogojeno z znatno nižjim limitom, določenim v tem trimesečju. Dinarski plasmaji so povečani v
znesku 113 milijard, medtem
ko so devizni plasmaji brez
učinkov tečajnih razlik zmanjšani za 40 milijard dinarjev.
Kratkoročna posojila, vključujoč tudi vrednostne papirje, so
v januarju tega leta večji v znesku 63 milijard, dolgoročni pa
v znesku 11 milijard dinarjev.
Skupni plasmaji iz primarne
emisije so zmanjšani v januarju tega leta za 115,6 milijard
dinarjev in v prvih desetih
dneh februarja so redni plasmaji še naprej zmanjšani za
21,4 milijarde, tako da je skupno zmanjšanje teh plasmajev
znašalo 137 milijard dinarjev.
Prav tako so manjša tudi
sredstva primarne likvidnosti
bank in poštne hranilnice in to
z 271,1 milijarde dinarjev, kot
je znašala ob koncu leta 1985,
na 193,8 milijard dinarjev ob
koncu januarja tega leta. V februarju se je to zmanjševanje
nadaljevalo, tako da so bili
dnevi, ki so bila ta sredstva
pod 100 milijardami dinarjev.
Čeprav je bila likvidnost bank
med letom 1985 in na začetku
leta 1986 v globalu relativno
zadovoljiva, se v poročilu opozarja na obstoj pomembnih razlik v različnih bankah in regijah, a predvsem v gospodarsko manj razvitih republikah in
SAP Kosovu. Te banke vzdržujejo likvidnost do svojih deponentov tako, da stalno uporabljajo večje zneske posojil na

denarnem trgu in od drugih
posojilodajalcev.
Ko se govori o obrestih, se
navaja, da so se v januarju
uporabljale obrestne mere, ki
so veljale do 31. decembra
prejšnjega leta, od 1. februarja
pa so višje. Tako je obrestna
mera za najkrajše vezane depozite (tri mesece) povišana s
61 na 69 odstotkov, tako pa je
tudi z eskontno stopnjo Narodne banke Jugoslavije. Obrestna mera za plasmaje narodnih
bank za izvoz in kmetijstvo se
je povečala s 48 na 53 odstotkov, za ostale namene pa s 50
na 55 odstotkov letno.
Ker je v prvih mesecih leta
1986 prišlo do pospešene rasti
cen, se bodo od 1. aprila nominalne obrestne mere višale in
znašale 73 odstotkov na depozite gospodarstva in prebivalstva, vezane na tri mesece.
Prav tako se bodo znatno povečale obrestne mere na selektivne kredite Narodne banke
Jugoslavije in bodo samo za
dva odstotka pod ekskontnimi
stopnjami oziroma bodo znašale 71 odstotkov.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Od 1. januarja do 10. marca
tega leta smo izvozili blaga v
vrednosti milijarda in 679 milijonov dolarjev, kar je za 10,6
odstotka več kot v enakem obdobju prejšnjega leta (načrtovano 9 odstotkov). Istočasno
smo uvozili blaga v vrednosti
dve milijardi in 228 milijonov
dolarjev, kar je več za 10,2 odstotka (načrtovano 7,5 odstotka). Iz takšnih gibanj je formiran trgovinski deficit, ki znaša
549 milijonov dolarjev, kar je
več za 44 milijonov (načrtovano je zmanjšanje za celo leto,
ki znaša približno 60 milijonov). Pokritost uvoza z izvozom je povečana s 75 odstotkov na 75,4 odstotka, predvideno pa je povečanje za 1,3
odstotka.
Na konvertibilno področje
smo izvozili blaga v vrednosti
milijarda in 27 milijonov dolarjev ali več za 8,2 odstotka (načrtovano 11,5 odstotka), uvozili smo blaga v vrednosti milijarda in 462 milijonov dolarjev,
kar je več za 13,5 odstotka (načrtovano 6,9 odstotka). Celoten trgovinski deficit znaša 436
milijonov dolarjev in je višji za
96 milijonov (načrtovano
zmanjšanje v tem letu znaša
okrog 250 milijonov). Pokritost
uvoza z izvozom je zmanjšana
s 73,7 odstotka na 70,2 odstotka, predvideno je povišanje za
okoli 4 odstotke.
Na klirinško področje smo
do 10. marca izvozili blaga v
vrednosti 653 milijonov dolar49

jev, kar je več za 14,7 odstotka
(načrtovano 4 odstotki), uvozili
smo blaga v vrednosti 766 milijonov dolarjev, kar je več za 4,3
odstotka (načrtovano 8,7 odstotka). Trgovinski deficit znaša 114 milijonov dolarjev in je
manjši za 52 milijonov (načrtovano je, da se ustvari deficit
190 milijonov dolarjev v tem
letu).
Na celoten izvoz blaga in posebno na izvoz na konvertibilno področje je zelo vplivalo
zmanjšanje izvoza v socialistične države s konvertibilnim
načinom plačevanja za 3,8 odstotka, ki se je začelo ob koncu prejšnjega leta in tudi
zmanjšanje izvoza nekaterih
tradicionalno izvozno orientiranih panog. Po drugi strani
pa je na skoraj dvakrat večjo
rast uvoza od predvidenega
vplival predvsem večji uvoz surove nafte. Razen tega je struktura uvoza (brez nafte) nezadovoljiva, ker je zmanjšan
uvoz ostalih reprodukcijskih
materialov in istočasno povečan uvoz opreme in blaga široke porabe.
V januarju in februarju tega
leta, kot se v poročilu navaja,
so bila vrnjena tuja posojila
(vključujejo tudi prispele obresti le-teh) v skupnem znesku
806 milijonov dolarjev, od tega
se na pooblaščene banke nanaša 549 milijonov, a na Narodno banko Jugoslavije 257
milijonov dolarjev.
V skladu z določbami novega zakona o deviznem poslovanju in uredbo o organizaciji
in delu enotnega deviznega trga, je v prvih dveh mesecih
tega leta devizni trg nenehno
deloval v pogojih izrazite neusklajenosti med ponudbo in
povpraševanjem deviz in z visokim zneskom prijavljenih
obveznosti za plačevanje. Padec skupnih deviznih rezerv
pooblaščenih bank, ki se je začel v začetku leta, je od 20.
januarja zaustavljen, toda ni
bilo mogoče zagotoviti rednega plačevanja niti polovice na-

menov iz določene prednostne
liste plačevanja iz 110. člena
tega zakona.
Kljub temu, da je v februarju
ustvarjeni devizni promet med
bankami za 50 odstotkov večji
glede na januar, so pogoji deviznega trga že od začetka leta
zelo neugodni. Eden od bistvenih razlogov je v tem, da so v
tem obdobju prispele visoke
obveznosti za vračanje tujih
posojil. V prvem četrtletju ima
Jugoslavija obveznost, da vrne
tujini del glavnice tujih posojil,
ki jih je uporabljala, in plača
prispele obresti v skupnem
znesku milijarda in 400 milijonov dolarjev, od tega zneska
pa je v prvih dveh mesecih tega leta vrnjeno skupno 806 milijonov dolarjev.
OSEBNA, SPLOŠNA
IN SKUPNA PORABA
Kot se v poročilu navaja, se
je v to leto prenesla tendenca
pospešene rasti osebne porabe, ki je rezultat povišanja
osebnih dohodkov zaposlenih
in ostalih prejemkov prebivalstva. Po šestih letih stagnacije
in padanja so se osebni dohodki zaposlenih v družbenih
dejavnostih realno povečali
kljub izredno visokemu dvigu
cen in življenjskih stroškov.
Visoka nominalna rast mase
osebnih dohodkov zaposlenih
v zadnjih mesecih prejšnjega
leta je vplivala, da se v to leto
prenese zelo visoka raven
osebnih dohodkov. Glede na
njihovo nadaljnje višanje na
začetku tega leta, je skupna
masa izplačanih osebnih dohodkov v januarju glede na
enak mesec prejšnjega leta
višja za 105 odstotkov.
To povečanje je bilo po republikah in pokrajinah različno. Tak^je v SR Bosni in Hercegovini' masa izplačanih
osebnih dohodkov zrasla za 91
odstotkov, v SR Črni gori za 86
odstotkov, v SR Hrvaški za 110
odstotkov, v SR Makedoniji za
102 odstotka, v SR Sloveniji za

116 odstotkov, v SR Srbiji za na enako obdobje prejšnjega
102 odstotka (območje Srbije leta povečana industrijska probrez pokrajin 104), v SAP Ko- izvodnja v vseh gospodarsko
sovu za 143 in v SAP Vojvodini manj razvitih republikah in
za 90 odstotkov. Kljub znatne- SAP Kosovu. Na Kosovu je
mu povečanju cen in življenj- večja za 19 odstotkov, v SR
skih stroškov v januarju je ma- Bosni in Hercegovini za 14J), v
sa izplačanih osebnih dohod- SR Makedoniji za 14 in SR Črni
kov realno višja za približno 16 gori za 12,5 odstotka (v Jugoodstotkov, s tem se je nadalje- slaviji 9,3 odstotka).
vala tendenca, ki se je začela v
Proizvodnja v februarju je bidrugem polletju prejšnjega le- la glede na enak mesec prejšta in ki se ne naslanja na dvig njega leta višja v SR Makedoproduktivnosti dela.
niji za 16,1 odstotka, v SAP KoKo se govori o sredstvih za sovu za 8,8, v SR Bosni in Hersplošne družbene in skupne cegovini za 8,4 in SR Črni gori
potrebe se v poročilu navaja, za 5,4 odstotka (Jugoslavija
da so v januarju glede na enak 6.5 odstotka).
mesec prejšnjega leta prihodki
Blagovno menjavo gospoza splošne družbene potrebe darsko manj razvitih republik
višji za 113 odstotkov, prihodki in SAP Kosova s tujino oznaza skupne potrebe 114 odstot- čuje pomembno oživljanje izkov in za druge potrebe 88 od- voza in uvoza v januarju in festotkov. Glede na december bruarju glede na enako obdobleta 1985 so plačani prihodki je prejšnjega leta. Celoten izmanjši za 9,4 odstotka. Za to voz s teh področij je višji za
leto se ugotavlja, da bodo 11,8 odstotkov, od tega na
skupna sredstva za zadovolje- konvertibilno področje 4,9 odvanje teh potreb rastla po stotka (Jugoslavija 13,1 odstopnji, ki znaša približno 70 stotka in 8,8 odstotkov). Najodstotkov.
večjo rast izvoza je ustvarila
Visoka nominalna rast oseb- SR Bosna in Hercegovina 20,2
nih dohodkov je v januarju odstotka, potem SR Makedopovzročila tudi povečan obseg nija 16,2 odstotka, medtem ko
sredstev za potrebe družbenih je v SR Črni gori izvoz padel za
dejavnosti. Dvig sredstev za te 5.6 odstotka, v SAP Kosovu pa
dejavnosti je znašal 214 od- za 36,2 odstotka.
stotkov. Po področjih je to poCeloten uvoz blaga je višji za
višanje znašalo v samouprav- 37,2 odstotka, medtem ko je
nih interesnih skupnostih izo- na ravni cele države višji za
braževanja 212 odstotka, 14,2 odstotka. V vseh gospozdravstvenega
zavarovanja darsko manj razvitih območjih
216 odstotkov, pokojninskega se beleži porast uvoza, medin invalidskega zavarovanja tem ko je od razvitih območij
208 odstotkov, za znanstveno samo na območju SR Srbije
delo 220 odstotkov, za social- brez pokrajin uvoz zmanjšan
no zaščito 218 in za kulturo za 3,8 odstotka.
233 odstotkov.
Pokritost uvoza z izvozom v
SR Bosni in Hercegovini znaša
73,5 odstotka, v SAP Kosovu
RAZVOJ
65,9, v SR Črni gori 54 in v SR
GOSPODARSKO MANJ Makedoniji 51,2 ostotka. V gospodarsko manj razvitih repuRAZVITIH
blikah in SAP Kosovu so tudii
V delu poročila, ki je posve- na začetku tega leta zelo izračen razvoju gospodarsko manj ženi problemi notranje in zurazvitih republik in SAP Koso- nanje zadolženosti in se zaradi
va se poudarja, da je v prvih reševanja teh problemov izvadveh mesecih tega leta glede jajo potrebni ukrepi.

RAZVOJNA POLITIKA

Dosledno

uresničevanje

položaja in
birokratske

ustavnega

vloge občine otežujejo tehnoin

drobnolastniške težnje

• Kot integralni sistem samoupravnih in demokratičnih odnosov ter sodelovanja
med ljudmi in njihovimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi se občina
relativno počasi razvija
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poročevalec

Vzroki za zapiranje občine so v sistemu zadovoljevanja skupnih in splošnih
družbenih potreb v sami občini ali v širši družbenopolitični skupnosti
O razvoju občine se odloča brez neposredne udeležbe delovnih ljudi in občanov
pri čemer se v razvojni politiki izraža težnja avtarkije
PREDLOG RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU USTAVNE KONCEPCIJE O OBČINI - AS 355
Uresničevanje ustavne kon- jo. V isti smeri delujejo tudi
cepcije je ena najpomembnej- pojavi tako imenovanega obših nalog krepitve položaja in činskega centralizma do savloge delovnih ljudi in obča- moupravnih organizacij in
nov v družbeni reprodukciji in skupnosti, urejanje odnosov s
razvoju delovanja političnega sredstvi in metodami oblasti in
sistema socialističnega samo- prav tako pretirano urejanje
upravljanja. Toda aktualna odnosov z akti širših družbevprašanja razvoja občine in nopolitičnih skupnosti, kar zokomunalnega sistema relativ- žuje samoupravnost in normano dolgo niso bila obravnava- tivno samostojnost občin.
Z druge strani je v obrazložina celovito. Tudi pred sprejetjem ustave SFRJ leta 1974 ni tvi poudarjeno pa ne smemo
bilo širših analiz vloge in polo- zanemariti in podcenjevati
žaja občine in komunalnega ogromnih uspehov in prispevsistema, temveč so bile veljav- kov komunalnega sistema k
ne določbe o občini v bistvu razvijanju socialističnega saprilagojene velikim spremem- moupravljanja in hitremu gobam v družbenoekonomskih spodarskemu in drugemu
odnosih in družbenopolitič- družbenemu razvoju naše
nem sistemu. Za nadaljnje družbe.
Posebej pomembno pa je
uresničevanje mesta in vloge v
družbenopolitičnem sistemu pravočasno ugotoviti nove težje treba v vseh okoljih stalno, nje v razvoju občine in sprejecelovito in kritično preučevati manje ustreznih družbenih akstanje v samoupravnem orga- cij in ukrepov, da bi se čim
niziranju, delovanju in razvoju hitreje razvijale. To se zlasti
občine v vseh sredinah, prav nanaša na samoupravno orgatako pa obravnavati vzroke do- niziranje občine kot skupnosti
ločenega neskladja med ustav- delovnih ljudi in občanov ter
nimi načeli in družbeno prak- njihovih samoupravnih organiso. Na podlagi tega je treba z zacij in skupnosti, na razvoj
ukrepi in akcijami usmeriti in občine kot skupnosti proizspodbujati procese in odnose, vodnje, delitve in porabe ter
podobno. Odprtost občine, ki
ki pospešujejo razvoj občine.
To je ugotovitev v obrazloži- temelji predvsem na svobodtvi predloga resolucije o ures- nem organiziranju in povezoničevanju ustavne koncepcije vanju združenega dela, neodo občini (AS 355), ki ga je Od- visnosti od občinskih, regibor Zveznega zbora za družbe- onalnih in drugih meja postaja
nopolitične odnose poslal de- osnovno načelo njenega orgalegatom v Skupščini SFRJ. niziranja in delovanja, katereSprejetje tega dokumenta je v ga uporaba po eni strani vodi k
njeni krepitvi in globljemu sapristojnosti Zveznega zbora.
moupravnemu integriranju v
širše skupnosti, po drugi pa k
RELATIVNO POČASEN
popolnejšemu uresničevanju
RAZVOJ OBČINE
njenih ustavnih funkcij.
Predlog resolucije izhaja iz
Predlog resolucije izhaja iz
ugotovitev, da se pri uresniče- idejnega koncepta, da je občivanju in delovanju z ustavo do- na oblika neposredne diktatuločenih institucij družbenopo- re proletariata, ki se uresničuje
litičnega sistema občina rela- s samoupravno akcijo delovtivno počasi razvija kot inte- nih ljudi in občanov, hkrati pa
gralni sistem samoupravnih in se oslanja na državno prisilo.
demokratičnih odnosov in so- Zato je občina kot enotnost
delovanja med ljudmi in njiho- oblasti in samoupravljanja
vimi samoupravnimi organiza- hkrati tudi samoupravna in tedružbenopolitična
cijami in skupnostmi. Dosled- meljna
no uresničevanje ustavnega skupnost, v kateri se mora sapoložaja in vloge občine ote- moupravljanje stalno krepiti,
žujejo tudi tehnobirokratske in državna oblast pa vse bolj oddrobnolastniške težnje, pojavi mirati. Za pospešitev tega prozapiranja občine pred širšo cesa je nujna dominacija inteskupnostjo ter zapiranja orga- resov delavskega razreda in
nizacij združenega dela pred volje združenih delavcev v ceobčinsko in širšo vzajemnost- lotnem procesu družbenopoliporočevalec

tične dejavnosti in samoupravnega odločanja. V tem smislu
mora biti občina svojevrstna
oblika revolucionarne organizacije družbe, ki s stalnim bojem za interese delavskega razreda zagotavlja kontinuiteto
socialistične revolucije.
Za uresničevanje ustavne
koncepcije v občini imajo veliko odgovornost vse socialistične sile na čelu z Zvezo komunistov. Družbenopolitične
organizacije bi morale dajati
pobude za reševanje aktualnih
problemov občine, usklajevati
različne interese, graditi politične temelje za samoupravno
odločanje in se boriti za dosledno uresničevanje politikov
občini. Čeprav je ustava iz leta
1974 odprla širše perspektive
za samoupravni razvoj socialističnih družbenoekonomskih
odnosov in političnega sistema in občine kot njenega sestavnega dela je prišlo po določenih začetnih uspehih do
zastoja pri uresničevanju
ustavnih opredelitev. To je
eden temeljnih vzrokov za ekonomsko nestabilnost.
Občina je tudi po ustavnih
spremembah delovala v glavnem kot odtujena politična
skupnost, obrnjena predvsem
k porabi in v precejšnji meri
zoperstavljena združenemu
delu. Organi občine, pa tudi
družbenopolitičnih organizacij
v občini, so se malo zavzeli za
samoupravno organiziranje in
dohodkovno
povezovanje
združenega dela, ali pa so
vztrajali pri umetnih integracijah, ki najpogosteje niso presegale občinskih meja. Občinski center tudi pogosto onemogoča pobude za združevanje in dohodkovno povezovanje OZD izven občinskih meja,
kar krepi težnjo samozadostnosti občin z vsemi negativnimi političnimi in ekonomskimi
posledicami.
Vzroki zapiranja občin niso
samo subjektivne narave. Tičijo predvsem v starih odnosih,
ki še vedno vladajo tako v gospodarstvu kot tudi v družbenih dejavnostih oziroma v sistemu zadovoljevanja skupnih
in splošnih družbenih potreb v
občini in širših družbenopolitičnih skupnostih. Vsaka občina je zainteresirana samo za
razvoj gospodarstva na svojem
področju in za zaposlovanje
delavcev, ne glede na rezultate
poslovanja. Iz tega izhaja tudi
spopad s tako imenovanimi ve-

likimi gospodarskimi sistemi,
znotraj katerih se preliva velik
dohodek v občini, kjer je njihov sedež, tako da postaja zapiranje občin svojevrsten jez
odtujevanju dohodka.
ZAPIRANJE
GOSPODARSKIH
TOKOV V OBČINSKE
MEJE
Zapiranje gospodarskih tokov v občinske meje zavira
specializacijo proizvodnje in
družbeno delitev dela, zaradi
česar ostaja gospodarstvo še
naprej razdrobljeno ali pa se
ustvarjajo umetne integracije,
znotraj katerih se ne morejo
razvijati dohodkovni odnosi.
Zato je združeno delo tudi znotraj iste občine dezintegrirano,
temeljna področja družbene
reprodukcije - proizvodnja,
promet in poraba pa so v medsebojnem nasprotju. Zato občina deluje kot nezadostno integrirana in v glavnem na državno prisilo. Vse dokler se
sredstva za skupne in splošne
družbene potrebe zbirajo fiskalno, mora občina delovati
kot odtujena sila in zato predlog resolucije vztraja pri doslednem uresničevanju ustavnih opredelitev za samoupravno združevanje dela in sredstev in dohodkovno povezovanje združenega dela, neodvisno od občinskih in regionalnih
meja.
Za uresničevanje ustavnih
funkcij občine je zlasti pomembno osebno delo s sred-i
stvi v lasti občanov. Toda v
praksi ^o še pojavi onemogočanja osebnega dela do njegovega prepuščanja družbeni stihiji, ki utegne voditi v restavracijo kapitalističnih odnosov. V
posameznih občinah onemogočajo osebno delo tudi zaradi
popolnoma pragmatičnih razlogov, da se problemi kritja
skupnih in splošnih družbenih
potreb rešijo s čim večjim zajemanjem iz dohodka zasebnih
proizvajalcev.
Zaostajanje za dejanskimi
potrebami in možnostmi razvoja je tudi na področju drobnega gospodarstva. To je delno posledica onemogočanja
osebnega dela, pa tudi nezadostne nezainteresiranosti tako imenovanega velikega gospodarstva, da določene storitve jn proizvodnjo, predvsem
malih serij, prepušča malemu
gospodarstvu. V organizira51

nem spodbujanju in usmerjanju drobnega gospodarstva, ki
postaja nujnost je poudarjena
vloga tako krajevnih skupnosti
pri preučevanju potreb in interesov delovnih ljudi za storitve
in proizvode drobnega gospodarstva kot tudi proizvodnih
organizacij združenega dela
za dopolnilno dejavnost, ki jo
lahko zaupajo drobnemu gospodarstvu.
ZADOVOLJEVANJE
SKUPNIH POTREB
Zadovoljevanje skupnih potreb je ena najpomembnejših
funkcij občine. Ker se le-te zadovoljujejo s parafiskalnim
zbiranjem sredstev in njihovim
distribuiranjem po stroškovnem načelu, je nujno preseči
obstoječe rešitve. Svobodna
menjava bi se morala vse bolj
uresničevati tudi na drugih področjih zadovoljevanja skupnih potreb, zlasti na tistih, kjer
ni tržne menjave, ne pa samo v
družbenih dejavnostih.
Razvijanje svobodne menjave dela na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev bi moralo prispevati k
uresničevanju ustavnega načela, da združeni delavci razpolagajo s celoto ustvarjenega
dohodka. S tem je mišljeno tudi uresničevanje načela, da se
del dohodka, ki se izloča za
skupne potrebe, združuje po
kraju zadovoljevanja teh potreb oziroma po kraju stanovanja delavcev, ki ga ustvarjajo.
V praksi se to načelo počasi
uresničuje tudi zato, ker se
precejšen del sredstev za
skupne potrebe, ki se zadovoljujejo v občini, še vedno koncentrira v republiških, pokrajinskih, regionalnih in mestnih
interesnih skupnostih. V zvezi
s tem je v resoluciji poudarjena zahteva, da se tudi v samoupravnih interesnih skupnostih vse bolj razbija neposredna menjava dela in da te skupnosti preraščajo iz mesta koncentracije in stroškovne distribucije sredstev v obliki samoupravnega sporazumevanja o
svobodni menjavi dela in samoupravnem združevanju dela
in sredstev.
Posebej pomembno je samoupravno usklajevanje skupnih potreb in določanja prednosti pri njihovem zadovoljevanju, pri čemer naj bi imeli
odločilno besedo delovni ljudje in občani, ki izločajo sredstva za te potrebe. Zato je nujno neposredno sodelovanje
interesnih skupnostfin njihovo
povezovanje s skupščino občine.
Posebna pozornost je v
predlogu resolucije posvečena
dejstvu, da delovni ljudje in
občani zadovoljujejo v občini
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večino svojih življenjskih potreb. Na področju zaposlovanja opozarja predlog resolucije na možnost večjega produktivnega zaposlovanja in na nujnost, da se izobraževanje uskladi z dejanskimi potrebami
združenega dela, proizvodne
in druge delovne zmogljivosti
pa enakomerno razporedijo.
Posebej je poudarjen pomen
organiziranega vpliva nezaposlenih občanov na politiko zaposlovanja prek -krajevnih
skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, posebej
mladinskih.
Za hitrejše reševanje stanovanjskega vprašanja se lahko
angažirajo sredstva za komunalno-stanovanjsko graditev.
Prav tako je treba zmanjšati
stroške graditve, ohraniti stanovanjski sklad in pravičneje
deliti stanovanja po načelu socialistične solidarnosti.
V praksi se počasi uresničuje tudi ustavno načelo, da delovni ljudje v občini samostojno odločajo o obsegu in načinu financiranja splošnih družbenih potreb v občini. Ustavno
načelo o omejevanju porabe,
ki naj bi bilo izjema, je postalo
v praksi pravilo in bolj prizadene občine, ki v procesu decentralizacije dobivajo vse preveč
obveznosti, ne da bi imele zagotovljen prostor za financiranje. Zaradi smotrnega uporabljanja sredstev za delo državnih organov, si je treba prizadevati, da se pri zagotavljanju
sredstev za delovne skupnosti,
ki delajo za te organe, kar največ uporabljajo načela svobodne menjave dela. Materialni položaj delavcev v njih pa
naj bo odvisen od kakovosti in
od obsega opravljenih nalog.
Pri celotni delitvi proračunskih
sredstev pa je treba na podlagi
z ustavo določenih namenov o
zagotovitvi enakega družbenoekonomskega položaja vseh
delavcev z delavci v organizacijah združenega dela na območju, na katerem ti organi
uresničujejo svoje funkcije.
V predlogu resolucije je dan
poseben poudarek usmerjanju
družbenega razvoja občine. O
razvoju občine se odloča brez
neposredne udeležbe delovnih
ljudi in občanov, pri čemer prihaja v razvojni politiki do izraza težnja avtarkije tako med
občinami kot tudi znotraj občin. Zaradi tega je v resoluciji
zahteva, da o usmerjanju družbenega razvoja občin odločajo
vsi delovni ljudje in občani, da
temelji načrtovanje razvoja na
objektivnih zakonitostih družbe in da se opira na rezultate
znanstvenih in razvojnih raziskovanj in da se načrti občine
uskladijo z načrti drugih
občin.

Ključni pogoj za uresničevanje ustavne koncepcije o občini je tudi demokratizacija družbenopolitičnih odnosov in procesa odločanja. Zato je v tem
sklopu zlasti pomembno odločanje z osebnim izjavljanjem,
samoupravnim sporazumevanjem, družbenim dogovarjanjem in odločanjem po delegacijah in delegatih, kot tudi stalna aktivnost družbenopolitičnih organizacij. Treba pa je poudariti, da proces demokratizacije v mnogih okoljih ne poteka dovolj organizirano in da
je bila praksa pretežno usmerjena k prilagajanju institucionalnih rešitev ustavnih sprememb. Prav tako so se mnoga
vprašanja reševala v neformalnih telesih in mimo samoupravnih institucij, kar je pasiviziralo delegacije, delegate in
samoupravno bazo. Temu je
treba dodati še pomanjkljivo
udeležbo delovnih ljudi in občanov pri določanju smernic
za delo in odločanje delegacij
in delegatov v skupščini.
POSEBNAVLOGA
V RAZVOJU
DELEGATSKIH
ODNOSOV
Ker ima skupščina občine
pri razvijanju delegatskih odnosov poseben pomen je treba
zagotoviti večjo stopnjo samostojnosti posameznih skupščinskih zborov in njihovo tesnejšo povezanost z delegatsko
bazo. K uresničevanju njihove
vloge v delegatskem odločanju bi prispevala ustreznejša in
elastičnejša organizacija delovnih teles, priprava gradiv v
skladu s potrebami delegacij
in delegatov, kot tudi zagotavljanje, da se delegacije in delovna telesa v skupščini občine bolj pojavljajo kot predlagatelji odlokov. Zdaj je situacija
takšna, da delujejo skupščine
občin še vedno v glavnem kot
organi oblasti, pri čemer
skupščinski zbori niso dovolj
povezani s samoupravno bazo.
Izvršni in upravni organi počasi usklajujejo svoje delo z zahtevami delegatskega sistema,
ne zadovoljuje pa tudi stanje
varstva družbene lastnine in
samoupravnih pravic delovnih
ljudi. Zaradi tega je v predlogu
resolucije poudarjena nujnost
za spremembo metod dela teh
organov, posebej pa njihovo
usposabljanje za opravljanje
funkcij pri izvajanju sprejete
politike in izvrševanju sklepov
skupščin občin, kot tudi predpisov
družbenopolitičnih
skupnosti. Prav tako je poudarjena nujnost afirmacije
njihove vloge pri doslednem
izvajanju zakonitosti.
V obrazložitvi je poudarjeno,

da naj zakoni ne urejajo podrobneje odnosov iz okvira
pravic in dolžnosti občine. Bolj
bi bilo treba izkoristiti ustavne
možnosti, da se z zakonom določijo osnovna načela in da se
določeni odnosi uredijo z dispozitivnimi normami, ki bi
glede vsega veljale dokler občinska skupščina drugače ne
uredi tega odnosa. Potrebno je
tudi večje sodelovanje in udeležba občine pri zakonodajnem delu republiških in pokrajinskih skupščin.
V posebnem delu predloga
resolucije so predlagani ukrepi in akcije ter dejavnosti, ki bi
se jih bilo treba med drugim
lotiti in začeti izvajati, da bi
uresničili začrtane smeri nadaljnjega uresničevanja ustavne koncepcije o občini. Posebej je poudarjeno, da bi morali
vsi samoupravni in državni organi, družbenopolitične organizacije in drugi družbeni dejavniki v okviru svojih pravic in
dolžnosti posvetiti vso pozornost vprašanjem uresničevanja ustavne koncepcije o občini, preučevati vzroke določene
neusklajenosti med z ustavo
določenim pložajem občine in
prakso in v skladu s tem sprejemati ustrezne ukrepe. Prav
tako bi bilo treba analizirati samo ustavno koncepcijo o občini.
Poleg vrste konkretnih ukrepov in akcij zahteva predlog
resolucije, da organi širših
družbenopolitičnih skupnosti
prispevajo h krepitvi položaja
in vloge občine, da se v vseh
družbenopolitičnih skupnostih
in Stalni konferenci mest in
občin Jugoslavije zagotovi
redno in sistematično spremljanje uresničevanja sprejete
resolucije ter da Zvezni zbor
Skupščine SFRJ spremlja izvajanje in v zvezi s tem spodbuja
dosledno in učinkovito uresničevanje načel in določb ustave
SFRJ o občini.
Obenem s predlogtom resolucije je Odbor za družbenopolitične odnose poslal delegatom tudi poročila o rezultatih
javne razprave o osnutku resolucije o uresničevanju ustavne
koncepcije o občini. V gradivu
so podrobneje prikazani predlogi, pripombe in sugestije iz
javne razprave, ki so večinoma
vnešene v besedilo predloga
resolucije.
Med drugim je v poročilu poudarjeno, da je dokument o
katerem je govor dobil v javni
razpravi široko podporo. Podprta je usmeritev, da se določitev dokončnih stališč in ocen v
njem uskladi s kritično analizo
delovanja političnega sistema
socialističnega samoupravljanja, pri čemer je poudarjeno,
da je treba občino obravnavati
povezano s celotnim sisteporočevalec

om. Prav tako tudi, da je od
ikovosti in demokratičnega
Inosa v njej odvisna kakoist in stopnja demokratičnov širših družbenopolitičnih
upnostih in sami družbi.
V razpravi so bile naštete tukritične pripombe na račun
inutka resolucije, predvsem,
i ni na ravni spoznanj o stau odnosov v občini. Zato bi
lo treba bolj upoštevati ocein stališča iz resolucije
(upščine SFRJ o krajevnih

skupnostih in svobodni menjavi dela. Prav tako je rečeno, da
je besedilo resolucije preobsežno in načelno v posameznih delih abstraktno in nedorečeno in da niso določene prednosti v smereh nadaljnjega
razvoja občine. Morali bi se
izogniti ponavljanju stališč iz
ustave ZOD in dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije, težišče pa usmeriti na
ukrepe in akcije za odpravljanje vzrokov počasnega uresni-

čevanja ustavne koncepcije
oobčini. V zvezi s tem je poudarjeno, da v resoluciji niso
dovolj ocertjeni vzroki za dejansko stanje.
V zvezi s posameznimi deli
resolucije, ki se nanašajo na
določena področja je posebej
poudarjena nujnost večje humanizacije odnosov v občini,
ki bi jo morali spodbujati prek
raznih oblik solidarnosti in
vzajemnosti s sprotnim preprečevanjem odtujevanja ljudi

Samoupravno združevanje
)omembna predpostavka
azvoja

pa tudi njihovo razslojevanje.
V razpravi se je pokazala tudi splošna zahteva, da je nujno
zagotoviti bolj dinamično kadrovsko politiko, pri vodenju
katere v občini, pa tudi v drugih družbenopolitičnih skupnostih, se je treba izogibati
raznih »ključev« in »struktur«
in voliti prave ljudi na prava
mesta, sposobne in strokovne
kadre, ki lahko kakovostno
opravljajo funkcijo za katero
so izvoljeni.

kmetov

-

hitrejšega

kmetijstva

Stopnja rasti celotne kmetijske proizvodnje v obdobju od leta 1981 do 1985 na
ivni 1,1%, v družbenem sektorju 3 in v individualnem samo 0,4%.
> Določene opredelitve morajo spremljati tudi ustrezni spodbudni ukrepi
konomske politike
Zvezni komite za kmetijstvo
poslal Skupščini SFRJ poro0 o izvajanju priporočila
upščine SFRJ o samoupravam združevanju kmetov in
hovem vključevanju v sism samoupravnega združeiga dela, ker je s programom
ila Zveznega zbora za to leto
edvideno
obravnavanje
^sničevanja tega priporočiorejetega 1. oktobra 1981.
ti dokumentu so podane
;e stanja na tem področju
postavljene temeljne proamske in operativne naloge
vse nosilce reprodukcije na
idročju kmetijstva, upoštevada samoupravno združenje kmetov in njihovo vkljuvanje v sistem samoupravlja združenega dela predavlja pomemben dejavnik
esničevanja razvojne politiv proizvodnji hrane in hitrej1 sprememb družbenoekoimskega položaja kmetov.
Prvič so izvajanje tega pripočila obravnavali v zboru aprileta 1984 in pri tem so polarili, da bi morali v republiki in pokrajinah, občinah,
ajevnih skupnostih in še pobno v zadružnih organizacii, kritično oceniti dosežene
zultate in določiti konkretne
iloge, odpraviti negativne
ndence in imeti odgovornejodnos do tega dokumenta.
Pri samoupravnem organizinju in združevanju in poleg
ijavnosti, ki so se izvajale v
eh republikah in pokrajinah
i obnovi in reafirmaciji zaužništva, so bili doseženi dooročevalec

ločeni, čeprav ne tudi pričakovani rezultati. Neusklajenosti v
vseh tokovih družbene reprodukcije so se odražale tudi na
položaj in razvoj agroindustrijskega kompleksa v celoti. Razen tega je viden razkorak med
določeno in uresničeno ekonomsko podporo razvoju tega
sektorja, kar se je odražalo tudi na stopnjo rasti kmetijske
proizvodnje, ki je od 1981 do
1985 uresničena na ravni 1,1%.
V družbenem sektorju je zabeležena stabilna rast 3%, medtem ko je v individualnem sektorju samo 0,4%.
V obdobju od leta 1981 do
1983 je relativno dinamičen
razvoj kmetijske proizvodnje
zagotavljal tudi ugoden in
uravnotežen ekonomski položaj proizvajalcev. Toda takšne
tendence so bile prekinjene leta 1984, pa je z uresničenimi
rekordnimi rezultati v proizvodnji prišlo do občutnega poslabšanja položaja proizvajalcev s tendenco nadaljnjega
poslabšanja v letu 1985.
Izhajajoč iz intencij priporočila, so zadružne zveze v prejšnjem obdobju sprejele programe ustanavljanja novih zadružnih organizacij in združevanj kmetov (razen v SR Sloveniji, kjer je z zadružnimi organizacijami pokrito celotno območje). Do konca leta 1985 bi
morali ustanoviti 1860 novih
zadružnih organizacij, po podatkih pa jih je bilo ustanovljenih 368 in 7.597 skupnosti
združenih kmetov.
Razen tega v zadnjih dveh

je na področju agroindustrijske proizvodnje se v poročilu
navaja, da je na tem področju
dosežena dosti visoka raven
organiziranosti v sestavljene
organizacije združenega dela,
poslovne skupnosti in druge
višje oblike horizontalno panožnega povezovanja in da za
tem procesom zaostaja organiziranje kmetov, ustanavljanje zadrug in drugih oblik
združevanja in tudi njihovo
vertikalno povezovanje na dolgoročnih in dohodkovnih osnovah. V tem smislu so sprejeti
ustrezni dokumenti, ki vsebujejo načelne opredelitve o potrebi ustanavljanja novih in
usposobitvi in razvoju obstoječih zadružnih organizacij. Če
vse te opredelitve ne bodo
spremljali ustrezni ukrepi ekonomske politike, kot je bilo v
dosedanjem obdobju in še posebno v posameznih družbenopolitičnih skupnostih, bo
proces samoupravnega organiziranja kmetov in njihovo
vključevanje v združeno delo
še naprej zaostajalo za obvezNeusklajenost
nostmi, ki so navedene v prizmogljivosti in
poročilu Skupščine SFRJ, kar
bo prav tako delovalo na zaoproizvodnje surovin
stajanje pri uresničevanju ciPri pregledu uresničevanja ljev družbenoekonomskega
prve etape dolgoročnega pro- razvoja v agrarnem komgrama ekonomske stabilizaci- pleksu.

letih število zadružnih organizacij v nekaterih republikah
pada, ker se kmetijske zadruge
in organizacije kooperantov
ukinjajo ali spreminjajo v enote združenega dela kot dele temeljne organizacije združenega dela oziroma zadruge, pri
tem pa se zanemarjajo specifičnosti pri organiziranju zadružnih organizacij, glede na
ta proces v ostalem delu gospodarstva. Hkrati pa nekatere
od njih tudi v oteženih razmerah uspešno poslujejo, zahvaljujoč dolgoročnim programom skupne proizvodnje z
možnostjo reševanja vprašanj
zaposlovanja mladih in tudi
socialnih vprašanj kmetov.
V zadnjem času se na zahtevo kmetov razširja uveljavljanje osnovnih zadružnih principov s kritično analizo samoupravnih odnosov, položaja,
pravic in obveznosti združenih
kmetov, da bi se okrepil njihov
položaj v zadružnih organizacijah in delegatskem sistemu.
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Vzpostavljanje trajnejših odnosov, ki bi se oblikovali pri
skupnem načrtovanju obveznosti, vlaganj, odločanju o doseženem dohodku in skupnem
riziku med prehrambeno in
predelovalno industrijo na eni
strani, in organizacijami kmetov na drugi strani, je še v začetni fazi in kot oblika zagotavljanja surovin za industrijo.
Prav tako pa tudi kot potreba,
da te industrije več vlagajo v
razvoj primarne proizvodnje
na individualnem področju
kmetijstva. Toda za preteklo
obdobje je značilna neusklajenost med predelovalnimi
zmogljivostmi in proizvodnjo
surovin, zato so se obstoječe
zmogljivosti premalo uporabljale, kar je slabilo položaj
kmetijsko predelovalnih panog in zoževalo možnost
spodbujanja razvoja proizvodnje surovin. Zaradi tega so bile
izdelane posebne študije, na
podlagi katerih so bili narejeni
akcijski programi uskaljevanja
surovinske osnove in predelovalnih zmogljivosti za enajst
skupin in podskupin agroindustrije.
Poleg tega je v priporočilu
poudarjena potreba po hitrejši
preozbrazbi prometa in razvoja samoupravnega organiziranja potrošnikov, kar je predpogoj za trdnejše in dolgoročnejše povezovanje proizvajalnih
in prometnih organizacij na
dolgoročnih osnovah in dohodkovnih odnosih, manjka pa
širša družbena akcija družbenopolitičnih skupnosti za
spodbujanje samopravnega
sporazumevanja o skupni proizvodnji in skupnem dohodku,
kar je vplivalo na proces organiziranja in združevanja proizvodnje, preobrazbe prometa in
potrošnje. S tem v zvezi se navaja, da je ustanovljena poslovna skupnost zadružništva
Jugoslavije, ki dela na zagotavljanju menjave blaga v okviru mednarodnega zadružniškega sodelovanja. Toda v
ekonomskem sodelovanju s
temi državami in državami v
razvoju manjkajo poleg projektov za velike kombinate in
predelovalno industrijo jugoslovanske ponudbe, namenjene zadružnim organizacijam,

ki dominirajo v kmetijstvih posameznih držav.
V tem obdobju se ni dosledno uresničevala opredelitev iz'
priporočila, po kateri bi morali
vsi pristojni organi določiti
svoje programe ukrepov za
spodbujanje združevanja kmetov in njihovo povezovanje z
organizacijami združenega de-1
la, vendar tudi tam, kjer so bili
sprejeti, se ni dovolj pozornosti posvečalo njihovemu uresničevanju.
Dalje se poudarja, da je z
monetarno-kreditno politiko
podprto kreditiranje proizvodnje določenih kmetijskih proizvodov v družbeno organizirani
proizvodnji pod istimi pogoji
kot v proizvodnji družbenega
sektorja. Kljub temu je prihajalo do sezonskih pomanjkanj
sredstev za plačevanje blaga,
odkupljenega od kmetov, poslabšanje pogojev za kreditiranje pa je .pripeljalo do zmanjševanja uporabe umetnih gnojil, sredstev za zaščito rastlin,
kvalitetnega sortnega semena,
rasnega oploditvenega materiala in podobno, kar je pomembno vplivalo na obseg in
kvaliteto proizvodnje. Na ta način se je proizvodnja ekstenzivirala, na posameznih gospodarstvih pa so proizvajali samo
za svoje potrebe.
Z zakonom o sistemu družbene kontrole cen so bili podani pogoji, da se zagotovi večji
vpliv združenega dela oziroma
zadružnih organizacij in združenih kmetov na oblikovanje
cen kmetijskih proizvodov. Da
bi se to uresničilo, bi bilo potrebno še večje vključevanje
kmetov v sistem samoupravnega združenega dela in tudi doslednejše uresničevanje določene politike na področju cen.
Za trg kmetijskih in prehrambenih proizvodov pa je v tem
obdobju značilna izrazita nestabilnost, kar se je v določeni
meri odrazilo tudi na tokove v
kmetijski proizvodnji. Da bi se
zagotovila stabilnost in nadaljnji razvoj družbeno organizirane proizvodnje, je vzpostavljeno sodelovanje z industrijami,
ki proizvajajo reprodukcijski
material za kmetijstvo. Pri tem
so usklajene medsebojne potrebe in izboljšana preskrba

kmetov z nujnim reprodukcijskim materialom in mahanizacijo. Poleg tega je v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije organizirana dejavnost koordinacijskega odbora za
spremljanje del v kmetijstvu, ki
spremlja stanje in spodbudja
ustrezne ukrepe'in akcije.
Da bi se uresničila zamisel iz
priporočila v smislu širjenja
ekonomskih funkcij davčne
politike v kmetijstvu, so bili na
ravni federacije sprejeti štirje
dogovori (os davčnih službgh,
valorizaciji katastrskega prihodka, usklajevanju davčnega
sistema in osnovah davčne politike). Na ta način so se republike in pokrajini obvezale, da
bodo predpisale oziroma da
bodo z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovile spodbujanje samoupravnega združevanja kmetov.
Upoštevajoč priporočila, je
bila narejena temeljita analiza
stanja iri dana celovita ocena
učinkov predpisa s področja
zaščite in uporabe kmetijskega zemljišča, potem pa se je
začela priprava dogovora o osnovah skupne kmetijske politike. S tem dokumentom se
predvideva enotno reševanje
najpomembnejših vprašanj v
zvezi z boljšo izkoriščenostjo
in večjo zaščito kmetijskega
zemljišča, pri tem pa so že doseženi določeni rezultati.
V poročilu se prav tako navaja, da so stališča XII. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in opredelitve, ki so določene v priporočilu o socialni
varnosti kmetov, samo delno
uresničene. Nezadostna organiziranost in povezanost kmetov med seboj in z delavci iz
združenega dela, zaostajanje
razvoja družbenoekonomskih
odnosov v nekaterih organizacijah kmetov in poslabšanje
pogojev gospodarjenja v kmetijstvu, so delovali tudi na socialno-ekonomsko varnost tega
dela prebivalstva, zaradi česar
se nadaljuje proces zapuščanja vasi, kar je najbolj izrazito v
hribovsko-planinskih
ob- .
močjih.
V Zadružni zvezi Jugoslavije
in v zadružnih zvezah republik
in pokrajin je v skladu z dolgoročnimi opredelitvami spodbu-

jena posebna dejavnost pri
razvoju drobnega gospodarstva Ra vaških območjih. Nosilci razvoja drobnega gospodarstva naj bi bile zadružne organizacije in drugi gospodarski
subjekti, ki so zainteresirani za
boljše izkoriščanje potenciala
vasi in hitrejše zaposlovanje
delovne sile iz vaških gospodinjstev.
Toda eno od največjih ovir
pri učinkovitejšem izvajanju
agrarne politike razvoja zadružništva predstavlja izobrazbena raven in starostna struktura kmetov in nezadostna
stopnja njihove strokovne in
splošne informiranosti. Oviro
hitrejši in širši uporabi znane
sodobne tehnologije predstavlja tudi dejstvo, da je samo približno 150 agronomskega kadra zaposlenega v zadružnih
organizacijah, manj kot 10%
pa dela neposredno s kmeti.
Razen tega so strokovne službe za delo in izboljševanje na
gospodarstvih različno organizirane v vseh družbenopolitičnih skupnostih.
Informiranje kmetov se izvaja na različne načine, zajeta pa
so številna področja njihovega
interesa. Izhaja namreč približno 80 specializiranih časopisov in revij, redno pa se s problemi in vprašanji vasi ukvarjajo dnevno časopisje, radio in
televizija. Za kmete se organizirajo seminarji in predavanja.
Ena od oblik strokovnega
usposabljanja so tudi tekmovanja, na katerih je bilo na primer v letu 1984 183.000 tekmovalcev iz 309 občin. Od leta
1985 so v ta tekmovanja vključene tudi vse pomembnejše
asociacije organizacij s po'
dročja agrokompleksa.
Po drugi strani pa manjkajo
nekateri pomembni podatki in
informativna podlaga za
spremljanje izvajanja tega priporočila, ker se ni obravnavalo
v večini družbenopolitičnih
skupnosti, organov in drugih
subjektov, ki bi to morali storiti. Poudarjeno je namreč, da
so ukrepi in dejavnosti na tem
področju še naprej zelo aktualni in da so v skladu z opredelitvami družbe o socialistični samoupravni preobrazbi kmetijstva in vasi.

IZVAJANJE ZAKONOV

Posplošene
se

niso

in

mogle

nejasne določitve zakona
uveljaviti

• Ustvarjeni so temeljni normativi in ekonomski predpogoji za uveljavljanje
najpomembnejših rešitev iz zakona in za oblikovanje sistema razširjene
reprodukcije
<

• Pripravlja se dogovor o enotnih merilih za določanje dela dohodka, ki je
rezultat izjemnih ugodnosti.
• Združevanje sredstev se odvija v glavnem na podlagi republiških in
pokrajinskih zakonov, manj pa na samoupravnih sporazumih
• V republikah in pokrajinah se različno določa in usmerja dohodek, ki je rezultat
izjemnih ugodnosti
Ena od zelo pomembnih nalog iz dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije se nanaša na izboljševanje in nadaljnje oblikovanje sistema
razširjene reprodukcije in minulega dela. To je razlog, da so
v Skupščini SFRJ, v Zveznem
izvršnem svetu in pristojnih
zveznih organih uprave v preteklem in na začetku tega leta
veliko pozornost posvetili tem
sistemskim vprašanjem. Da bi
se podrobneje proučili vsi elementi sistema razširjene reprodukcije, nejasnosti in težave, do katerih prihaja pri njegovem uresničevanju in da bi
se eventualno ugotovilo, ali so
potrebne spremembe določenih sistemskih rešitev, je Zvezni izvršni svet nedavno poslal
Skupščini SFRJ poročilo o izvajanju zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu in
tudi poročilo o uresničevanju
sklepov Zveznega zbora
Skupščine SFRJ o tem. V pristojnih delovnih telesih Zveznega zbora se bo o teh poročilih kmalu vodila delegatska
razprava.
Pogoji za uveljavljanje
zakona
V skladu z nalogami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ki se nanašajo na sistem razširjene reprodukcije in minulega dela, je
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
na začetku oktobra leta 1984
sprejel sklepe o uresničevanju
zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu. V njih se
zahteva pospešeno delo vseh
družbenih subjektov pri doslednem izvajanju tega zakona, sklepanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o pogojih pridobivanja
in delitve dohodka, posebno tistega njegovega dela, ki je rezultat izjemnih ugodnosti pri
poslovanju. Poleg tega se s
sklepi ZIS zadolži, da napravi
celovito analizo tistih rešitev iz
zakona, ki govorijo o pravicah
delavcev na del osebnega dohodka na podlagi minulega
dela.
V poročilu Zveznega izvršnega sveta o izvajanju teh sklepov so natančno prikazane vse
dejavnosti, ki so bile izvedene,
da bi se ustvarili pogoji za doporočevalec

sledno uveljavljanje zakona o podani ugodnejši pogoji za us- ma mora preprečiti prelivanje
razširjeni reprodukciji in minu- klajevanje
samoupravnih substance osnovnih sredstev v
lem delu. To je bilo najprej sa- splošnih aktov organizacij dohodek in njegovo porabo v
moupravno urejanje odnosov združenega dela in drugih neproizvodne namene in za
pri gospodarjenju z investicij- uporabnikov družbenih sred- osebno porabo. In končno moskimi sredstvi in tudi usklaje- stev z določbami zakona o raz- ra tudi najnovejši zakon o povanje samoupravnih splošnih širjeni reprodukciji in minulem sebnih pogojih za dajanje in
aktov v organizacijah združe- delu. S tem je bil praktično iz- uporabo posojil in garancij za
nega dela z določbami tega za- polnjen prvi pogoj za dosled- investicije prispevati k večjekona.
nejše izvajanje samega za- mu samofinanciranju investicij
Na začetku preteklega leta je kona.
in večjemu združevanju dela in
bil sklenjen družbeni dogovor
sredstev, na podlagi katerega
Drugi,
toda
nič
manj
poo skupnih osnovah in merilih memben pogoj za uresničeva- se pridobi pravica udeležbe v
za samoupravno urejanje od- nje bistva tega zakona je iz- skupnem ustvarjenem donosov pri pridobivanju in deliakumulativne in re- hodku.
tvi dohodka v SFRJ, sklenjeni boljšanje
vseh teh zakonov
produktivne
sposobnosti go- in Sprejetje
pa so bili tudi dogovori v repu- spodarstva. Ukrepi,
tudi
izvajanje
drugih ukreko so se pov in uresničevanje
blikah in pokrajinah, razen v izvajali na tam področju
družbeso nih opredelitev fz protiinflacijSR Sloveniji. S tem je bilo imeli cilj, da se zagotovi večje
omogočeno, da delavci v te- samofinanciranje tokov druž- skega programa in dolgoročmeljnih organizacijah združe- bene reprodukcije in da se nega programa ekonomske
nega dela določajo sorazmerje
ki se nanašajo na
stopnja prezadolže- stabi'izacije,
za razporejanje čistega do- zmanjša
realen tečaj dinarja glede na
nosti
gospodarstva.
V
letih
hodka.
sredstva plačevanja, real1984 in 1985 so bile zaradi te- tuja
Poleg tega je Zvezni izvršni ga
na obresti, novi devizni sistem
izvršene
potrebne
spresvet ob koncu aprila lanskega membe in dopolnitve v sistem- h spremembe v bančnem in
leta ustanovil komisijo za pri- skih zakonih, sprejeti pa so bili kreditnem sistemu, je usmerjepravo osnutka dogovora, kate- tudi
skoraj v celoti na izboljšanovi predpisi. Tako je no
rega izdelava je v teku. Do nje- bilo neki
nje
in reprodukna primer z zakonom o tivneakumulativne
govega končnega sprejetja se zagotavljanju
sposobnosti gospodarobrtnih
sredstev
bodo začasno uporabljale reši- predpisano, da organizacije stva, s tem pa tudi na uresničetve iz republiških oziroma po- združenega
ugodnejših pogojev za
s področja vanje
krajinskih dogovorov o skup- gospodarstvadela
uveljavljanje zakona o razširjeustanovijo
trajnih osnovah in merilih za sa- na obrtna sredstva iz trajnih ni reprodukciji in minulem
moupravno urejanje odnosov dolgoročnih virov financiranja. delu.
pri pridobivanju in delitvi do- Z zakonom o določanju in razhodka, v katerih je določena porejanju celotnega prihodka Združevanje sredstev
mejna vrednost, iznad katere
dohodka in razporejanju prise bo vsak dohodek smatral in
Po podatkih Zveznega sehodka je bila predpisana ob- kretairata
rezultatom posebnih ugodno- vezna
za finance se zdruvalorizacija
vrednosti
sti in izločal ter usmerjal za zalog surovin in materiala, ževanje dela sredstev družberazširjanje materialne osnove drobnega inventarja in emba- ne reprodukcije za te namene
dela.
laže in nedokončane proizvod- na podlagi samoupravnih spoEna od najpomembnejših nje z njihovimi tržnimi cenami, razumov uresničuje samo v SR
dejavnosti, ki so usmerjene na kot tudi obveznost, da se dolo- Bosni in Hercegovini, SR Hruresničevanje pogojev za do- čena razlika nameni za trajna vatski in SR Sloveniji, medtem
ko se v ostalih republikah in
sledno uporabo tega zakona, obrtna sredstva.
pokrajinah v tem smislu upoje tudi sprejemanje družbenePoleg tega je po tem zakonu rablja zakonska obveznost
ga dogovora o dajanju mnenj onemogočeno,
da bi samou- združevanja. V poročilu se nao družbeni upravičenosti na- pravne interesne
skupnosti, vaja, da ne obstajajo enotna
meravanih investicij.
krajevne skupnosti in druge merila za ta združevanja, raDogovor je bil sklenjen ob družbeno-pravne
osebe z dav- zlično pa je predpisano tudi
koncu prejšnjega leta, v njem kom iz dohodka zadovoljevale
nadomestilo za uporabo zdrupa so podani pogoji, da delav- svoje investicijske potrebe.
ženih sredstev in roki za njihoci v temeljni organizaciji zdruOb vsem tem je bil sprejet vo vračanje združiteljem.
ženega dela določajo družbe- tudi
novi zakon o amortizaciji
Če primerjamo združena
no in ekonomsko upravičenost družbenih
sredstev, ki omogo- sredstva za te namene v letu
nameravane investicije na ča realnejše
vred- 1984 z delom čistega dohodka,
podlagi predhodno pridoblje- nosti osnovihizkazovanje
sredstev oziro- razporejenim v poslovni sklad
nega mnenja ustrezne znanstvene in strokovne organizacije in zveznega oziroma republiškega ali pokrajinskega zaPOROČILA O IZVAJANJU ZAKONA O RAZŠIRJENI
voda za družbeno planiranje.
REPRODUKCIJI IN MINULEM DELU IN URESNIČES sprejetjem vseh navedenih
VANJU SKLEPOV ZVEZNEGA ZBORA
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov so bili
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po republiKan in pokrajinah,
lahko sklepamo, da je najbolj
obremenjeno z združevanjem
sredstev gospodarstvo SAP
Kosovo - 133%, a najmaj SAP
Vojvodina - 5,8%. V skoraj
vseh republikah in pokrajinah
se pred.i^eva tudi v naslednje'n sred ljeročnem obdobju
združevan 3 dela sredstev
družbene reprodukcije za rzavoj proizvodnje električne
energije, prizvodnje premoga
in železniškega prometa. To je
prodvideno tudi v družbenem
načrtu Jugoslavije za leto
1990.
Čeprav še r i do konca normativno urejeno vprašanje določanja in usr.ierjanja dela dohodka, ki je rezultat izjemnih
ugodnosti pri pridobivanju dohodka, je v 1-2 tu 1984 gospodarstvo v držav i izločilo znatna
sredstva za te namene - okoli
707 milijard dinarjev. Od tega
je bilo največ izločenega za
poslovni sklad - 530 milijard,
medtem ko je za rezervni sklad
izločeno 12 milijard, a za družbenopolitične skupnosti 163
milijard. Vsa ta izločanja so izvršena pretežno na podlagi samoupravnih sporazumov organizacij združenega dela, manjši del pa na podlagi republiških oziroma pokrajinskih
predpisov.
Republike in pokrajini so na
različne načine urejale odnose
v smislu določanja in usmerjanja dela dohodka, ki je rezultat
izjemnih ugodnosti. V celoti je
v vsej državi to področje samo
delno normativno urejeno.
V SR Bosni in Hercegovini je
bil sprejet zakon o izločanju in
usmerjanju dela dohodka v organizacijah združenega dela,
ki uporabljajo hidroakumulacijske objekte. Izločena sredstva se uporabljajo za razvoj
energetike v tej republiki. Podobno je tudi v SR Črni gori z zakonom je urejen način
obračunavanja, izločanja in
plačevanja dela dohodka elektrogospodarskih organizacij,
ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Poleg tega je s sklepom o
vplačilu in uporabi dela sredstev iz maloprodajne cene nafte in naftnih derivatov urejeno
zagotavljanje sredstev za financiranje programov, projektov, študij in analiz s področja
energetike.
Določanje in usmerjanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, je v SR Makedoniji samo delno urejeno. Z
republiškim zakonom je urejena obveznost, da se sredstva,
ki so pridobljena kot rezultat
razlike med proizvodno ceno

dukciji in minulem delu se nanaša na pravice delavcev na
del osebnega dohodka na
podlagi minulega dela. V poro1
čilu o izvajanju tega zakona se
ugotavlja, da je malo organizacij združenega dela v materialni proizvodnji, v katerih so podrobneje razčlenjena merila,
na podlagi katerih se določa
sorazmerje udeležbe sredstev
za osebne dohodke na podlagi
minulega dela v celotnih sredstvih. V teh organizacijah so
prizadevanja pretežno usmer-.
jena na iskanje meril, s katerimi se zagotavlja pravica na del
osebnega dohodka, na podlagi vlaganj v razširitev materialne osnove dela.
Dosti manj pa je aktivnosti
pri iskanju kazalcev v zvezi s
poslovanjem temeljne organizacije, racionalnejšo uporabo
sredstev, inovacij in podobno.
V dosti večjem delu organizacij združenega dela materialne proizvodnje, družbenih
dejavnosti in delovnih skupnostih pa se minulo delo še danes obračunava na podlagi delovne dobe, kar ni v skladu s
tem zakonom. Pri tem se kot
merilo za uresničevanje pravic
na podlagi minulega dela jemlje skupna pokojninska doba,
vključujoč tudi posebno dobo
zavarovanja na podlagi udeležbe v NOB.
V zadnjih letih se v večjem
številu organizacij združenega
dela vrednoti tudi prispevek^
delavcev, katerih delovna sposobnost je zmanjšana zaradi
večje intenzivnosti dela in posebnih delovnih pogojev. Toda
v pravilnikih organizacij združenega dela še niso določena
posebna merila za določanje
minulega dela na podlagi prispevka delavcev k povečanju
dohodka z inovacijami in racionalizacijo. Najpogosteje se
inovatorjem za to izplačujejo
posebna nadomestila.
Glede na prejšnja leta se v
poročilu ugotavlja malo ugodnejši položaj pri izvajanju določb tega zakona, ki se nanašajo na pravice delavcev, na
del osebnega dohodka na
podlagi minulega dela, ki je rezultat gospodarjenja z investicijskimi sredstvi in ki ga delavec mora uresničevati tudi po
prenehanju delovnega razmerja.
Celotno področje določanja
in izločanja sredstev na osnovi
minulega dela je urejeno s preMinulo delo še naprej
težnim delom družbenega dogovora o dohodku in tudi z
po delovni dobi
ustrezunimi dogovori v repuDrugi, nič manj pomemben blikah in pokrajinah. V teh dodel zakona o razširjeni repro- kumentih je osnovni kazalec
in maloprodajno ceno električne energije usmerjajo na poseben način in da se uporabljajo
za razvoj materialne osnove
združenega dela v tej republiki. Ta del dohodka ne gre v
osnovo za obračunavanje davkov in prispevkov.
V SR Hrvaški so najbolj kompleksno urejeni odnosi na tem
področju. Z zakoni je urejeno
usmerjanje dela dohodka, ki je
rezultat izjemnih ugodnosti, in
to na področju gozdarstva, v
elektrogospodarstvu, rudarstvu in pri uporabi kmetijskega
zemljišča. Sredstva so izločena iz dohodka elektrogospodarskih organizacij, na tej osnovi pa se nahajajo elektroenergetski objekti.
V SR Sloveniji do sedaj še
niso sprejeti predpisi, s katerimi bi se uredilo področje obračunavanja in usmerjanja dela
dohodka, ki je rezulat izjemnih
ugodnosti, temveč se to področje ureja s samoupravnimi
sporazumi in družbenimi dogovori o dohodku. Sredstva, ki
se izločajo iz prodajne cene
bencina in plinskega olja, se
usmerjajo za razvoj elektrogospodarstva v tej republiki.
Prav tako tudi v SR Srbiji
brez avtonomnih pokrajin niso
sprejeti predpisi o urejanju tega področja. Zaradi tega so organizacije združenega dela samoiniciativno uredile v samoupravnih sporazumih obveznost
izkazovanja in usmerjanja dela
dohodka, ki je rezulat izjemnih
ugodnosti. Podobno je tudi v
SAP Kosovu, kjer se prav tako
uporabljajo samoupravni sporazumi pri urejanju teh vprašanj.
V SAP Vojvodini je z zakonom urejeno izločanje dela dohodka organizacij združenega
dela s področja proizvodnje
nafte in zemeljskega plina in
njihovo usmerjanje za razvoj
energetike. Poleg tega tudi z
zakonom o izločanju in uporabi dela dohodka, ki je rezulat
izjemnih ugodnosti, predpisano zagotavljanje sredstev za
graditev elektroenergetskih
objektov. Z zakonom je predpisana obveznost organizacij
združenega dela, ki črpajo nafto in plin, da izločajo določen
procent sredstev za razširjanje
materialne osnove združenega
dela v občinah, v katerih se
nafta črpa.

za določanje sredstev minulega dela akumulacija, glede na
povprečno uporabljena sredstva z ustreznimi spremembami.
V dogovorih so doseženi pozitivni rezultati pri razčlenitvi
in konkretizaciji določb zakona o razširjeni reprodukciji in
minulem delu, predvsem ko se
govori o določanju in izločanju
sredstev za osebne dohodke
na podlagi minulega dela. Malo slabši rezultati so doseženi
na področju delitve teh sredstev na posamezne delavce. V
poročilu se navaja, da še prevladujejo merila izločene akumulacije in ne rezultati upravljanja in gospodarjenja s celotnimi družbenimi sredstvi.
Veliko število organizacij
združenega dela poudarja, da
so posamezne določbe tega
zakona, ki se nanašajo na področje minulega dela, abstraktne, presplošne, nejasne
in celo neuporabne. Te določbe pogosto ne vsebujejo skupnih konkretnih meril, ki bi se
lahko praktično uporabljala.
Tako na primer v zakonu ni
jasno urejena kategorija povečanega dohodka, ki je rezultat
upravljanja in gospodarjenja z
združenimi sredstvi. Prav tako
niso razčlenjena merila, na
podlagi katerih se določajo
učinki uspešnosti pri gospodarjenju, pa se zaradi tega v
dohodku težko razmejita minulo delo in živo delo.
Tudi delovno dobo, ki je merilo za določanje minulega dela, bi morali natančneje določiti, da bi se vedelo, ali je potrebno vzeti celotno delovno dobo,
pokojninsko dobo; potem kako obravanvati beneficirano
delovno dobo pri določanju
minulega dela in kako upoštevati delovno dobo, pridobljeno
na delu v tujini ali s sredstvi v
lasti občanov.
Glede na nejasnosti in nenatančnosti, ki so v zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem
delu, se v poročilu v sklepni
razpravi o njegovem izvajanju
predlagajo spremembe posameznih njegovih določb. Gre
za potrebo po boljšem urejanju osnov za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega
dela. Spremembe v tem delu
zakona bodo zahtevale tudi
konkretnejše in jasnejše urejevanje skupnih odnosov pri gospodarjenju z investicijskimi
sredstvi, kar praktično pomeni, da so nujne kompleksnejše
in globlje spremembe in dopolnitve tega zakona.
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Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olić- Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13. telefon (011)
334-149 O Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 100 dinarjev - Letna naročnina 1.500 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 Nj;rcčninske zadeve: telefon (061) 219-914

