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SKLEP
Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja o dopolnitvi delovne
skupine za družbenopolitični sistem
Komisija Skupščine SR Slovenije za
ustavna vprašanja je na 2. seji dne 13.
julija 1987 sprejela naslednji
SKLEP
Delovna.skupina za družbenopolitični

sistem, imenovana na 1. seji Komisije
dne 31. 3. 1987, se dopolni s tem, da se v
skupino imenujejo:
1. Vinko Kastelic, predsednik Sodišča
združenega dela SR Slovenije,

2. Mgr. Marjan Kocbek, sekretar Gospodarske zbornice Slovenije,
3. dr. Janko Rupnik, redni profesor na
Višji pravni šoli v Mariboru.

POROČILO
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine Socialistične republike
Slovenije k programu zdravstveno-ekoloških ukrepov za odpravo posledic
onesnaženosti s polikloriranimi bifenili v Semiču
Komisija Skupščine SR Slovenije za,
varstvo človekovega okolja je na seji dne
30. junija • 1987 obravnavala program
zdravstveno-ekoloških ukrepov za odpravo posledic onesnaženosti s polikloriranimi bifenili v Semiču, ki ga je komisiji
predložil Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo. Hkrati je bila komisija pisno seznanjena tudi z informacijo o problematiki razreševanja razmer ob
ekološko onesnaženi reki Krupi, ki jo je
sestavil Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj v sodelovanju z Iskro-Semič, z
informacijo strokovnih izvedencev o dosedanjih aktivnostih, ugotovitvah in
predlaganih nalogah pri razreševanju
zdravstveno-ekološke in medicinske problematike v zvezi s PCB v Semiču in s
prispevkom k razpravi o poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju
na področju reševanja problematike
onesnaževanja okolja, ki jo je imela skupina delegatov za Zbor občin Skupščine
SR Slovenje iz občine Črnomelj, dne 24.
junija 1987.
Komisija je po obširni in poglobljeni
razpravi podprla program zdravstvenoekoloških ukrepov za odpravo posledic
onesnaženosti s polikloriranimi bifenili v
Semiču, in sicer, da je treba nadaljevati z
ustreznimi medicinskimi ukrepi pri tistih
prebivalcih in delavcih tovarne, pri katerih so bile ugotovljene ali pa postavljen
sum za možnost poznih zdravstvenih posledic povišane absorbcije in vrednosti
PCB v tkivih oziroma možnost drugih
kroničnih in genetskih okvar, kjer se med
drugimi možnimi vzroki lahko ugotavlja
tudi izpostavljenost PCB; nadaljevati z
ugotavljanjem in spremljanjem obremenitve s PCB v zdravstveno najpomemb-

2

nejših elementih okolja v neposredni ali
širši okolici glavnih primarnih in sekundarnih virov onesnaženja s PCB in v delovni organizaciji Iskra-Semič vzpostaviti
dispanzer medicine dela, ki bo združeval
vse potrebne kurativne, preventivne in
socialno-medicinske aktivnosti in izvajal
dispanzersko metodo dela.
Komisija prav tako podpira predlog raziskovalne naloge, ki jo je pripravila Univerzitetna gastroenterološka interna klinika s tem, da opozarja glede na zahtevnost izplavljanja PCB, ki je kot kaže poročilo izredno naporna metoda zdravljenja,
kjer bodo tudi rezultati teh preiskav znani
v nekaj dneh, na končno odločitev zdravniškega konzilija.
Komisija se zavzema, da je za nadaljnje
zdravstvene in druge ukrepe potrebna
predhodna ekološka raziskava.
Iz predloženega pročita izhaja, da nastajajo pri reševanju teh problemov velike težave finančnega izvora. Zato je potrebno čimprej izdelati predlog finančne
konstrukcije za celovito reševanje oziroma odpravo posledic onesnaženosti s
polikloriranimi bifenili.
Komisija ugotavlja, da smo imeli v zadnjem času kar nekaj naravnih katastrof
razen Krupe, še Črnobilsko, plaz ob Zagorju ob Savi, utemeljena pa je tudi bojazen za podobne incidente ob dejstvu, da
nimamo zagotovil, da nam nevarne in
škodljive snovi kot so surovine, odpadki,
proizvodi ali embalaža ne bodo ogrožale
naravnega okolja, ljudi pri delu, kakovosti hrane, drugih dejavnosti v razvoju in
kot posledično tudi uspešno trženje doma, na zunanjih tržiščih, turizma in ugleda države. Zato je potrebno zagotoviti
strokovno kakovostno in objektivno

obravnavanje vseh vprašanj brez pristranskih interesov javno in odgovorno,
pa tudi z angažiranjem znanstvenih in
raziskovalnih organizacij. Evidento je, da
so ustrezne medicinske raziskave v Raziskovalni skupnosti Slovenije, da se nameni posebna skrb medicinskim raziskavam, oziroma proučevanju posledic raznih sevanj na zdravje ljudi.
Ker uporaba PCB in nekaterih drugih
nevarnih snovi, ki jih urejajo zvezni predpisi na ravni Jugoslavije še ni prepovedana, bo komisija predlagala komisiji
Skupščine SFR Jugoslavije za varstvo in
zboljševanje človekovega okolja, da
sproži postopek za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo onemogočila nadaljnjo
uporabo PCB v Jugoslaviji pa tudi drugih
nevarnih snovi, njihovo embaliranje itd.
Ugotovljeno je namreč, da je odpadni
PCB snov, ki je v številnih izdelkih in v
precejšnjih količinah. Ob tem pa je najbolj težak problem odlaganja oziroma
uničevanja teh in drugih posebnih odpadkov, ki še ni rešen. Začasno se ti
izdelki skladiščijo v Sloveniji v okviru
strokovnih navodil, ki jih Slovenija ima.
Velike količine PCB so zlasti v transformtorjih pa tudi v kondenzatorjih in v drugih
aparaturah, ki se uporabljajo tudi v gospodinjstvu. Komisija se je zavzela, da je
potrebno del te problematike reševati tudi v okviru novega republiškega zakona o
varstvu pred nevarnimi.snovmi, pri čemer
je Skupščina SR Slovenije predlog za
izdajo tega zakona (prva faza zakonodajnega postopka) že sprejela.
Komsija je menila, da je primerno, da
se poročilo objavi v skupščinskem Poročevalcu.
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE
REPUBLIŠKI KOMITE
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
INFORMACIJA
o izvedenih ukrepih za izboljšanje ekonomskega
stanja v živinoreji in predlog dodatnih ukrepov
I. Stanje v kmetijski proizvodnji s poudarkom na
živinoreji
1. Ekonomski položaj kmetijstva

Kljub temu, da beležimo rast reprodukcijske in akomulacijske sposobnosti napram letu 1985, pa ta še vedno zaostaja za
povprečjem gospodarstva za okoli 30 %.
Podobne razmere kot za kmetijske OZD veljajo tudi za
zadružni del zasebnega kmetijstva, kjer je intenzivnost pridelave približno na enaki stopnji in se je kmetijska proizvodnja
odvijala pod enakimi pogoji.
Razmere v živilski industriji so bile ugodnejše kot v gospodarstvu in kmetijstvu, razen po mletju žit, predelavi rib in
mesa ter proizvodnji alkoholnih pijač, kjer se je močno zmanjšala stopnja ustvarjene akumulacije v celotnem dohodku.

1.1. Po zaključnih računih za leto 1986
V letu 1986 se je ekonomski položaj družbenega kmetijstva
glede na stanje v letu 1985 in v primerjavi z gospodarstvom
izboljšal. Na to so vplivali predvsem nekoliko počasnejša rast
cen reprodukcijskega materiala od cen kmetijskim proizvodov, znižanje obrestnih mer in izvedeni ukrepi Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za izboljšanje položaja v živinoreji.
Porabljena
sredstva

Dohodek

Cisti
dohodek

1
194
184
187
191
179
188
208

187
177
178
182
171
183
198

221
236
250
241
251
237
260

219
246
259
244
248
247
253

590.426
9.810
6.417
20.221
3.623
1.719
2.533

2,2

2,2

2,0

1,8

1,7

Gospodarstvo
Kmet. proizvodnja
- živinoreja
Živilska industrija
- klanje živine
- predelava mesa
- predelava mleka
delež kmet. proizvodnje
v gospodarstvu (%)
Stopnja
repr. sp.
%
Gospodarstvo
Kmet. proizvodnja
- živinoreja
Živilska indust.
- klanje živine
- predelava mesa
- predelava mleka

9,85
7,71
9,01
12,97
15,34
10,19
22,87

(indeks 1986/85)
AKUMULACIJA
mio din
indeks

Celotni
prihodek

Stopnja
ak. sp.
indeks
99
124
140
135
141
143
122

Akumulacija
v CP
%
indeks

indeks
5,04
3,60
4,69
* 7,33
10,03
4,37
9,80

98
152
172
153
171
134
127

1.2. Po periodičnem obračunu za prvo tromesečje leta 1987
Po podatkih iz periodičnih obračunov za prvo tromesečje
letošnjega leta, čeprav niso značilni za celoletno gospodarjenje, predvsem še v kmetijstvu in živilski industriji, ki je pod
močnim vplivom sezonskih gibanj, se je ekonomski položaj

4,61
3,50
3,43
4,25
3,66
2,20
4,18

100
139
155
139
161
138
128

194
262
289
265
288
261
266

Izguba
mio din
69.924
1.942
1.278
1.756
392
0
222

indeks
8
316
166
157
106
427
0
27

kmetijske proizvodnje in proizvodnje pijač v primerjavi z
gospodarstvom in z enakim obdobjem iz leta 1986 poslabšal.
Izredno kritične razmere so v kmetijstvu, kjer so izgube v
močnem porastu.

(indeks I-III 87/I-III 86)

Gospodarstvo
Proizv. živ. pr.
Proizv. pijač
Kmet. proizv.
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Skupni prihod.

Porab. sred.

Dohodek

Cisti dohod.

1
192
207
182
198

192
198
183
201

215
248
184
190

210
242
185
184

Izguba Del. č. dohod.
za akum.
219
51
412
416

151
163
102
136

Sredstva
za reproduk.
180
193
170
172
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2. Stanje kmetijske proizvodnje v letu 1987
2.1. Rastlinska proizvodnja
Vremenske razmere za jesensko setev so bile ugodne, kar je
vplivalo na uspešno izvedbo setve. Žita so kljub dolgi in hladni
zimi pretežno dobro prezimila. Velike težave imajo proizvajalci v spomladanskem času z oskrbo s sredstvi za varstvo
kmetijskih rastlin in z njihovo uporabo zaradi neugodnih
vremenskih razmer. To se bo odražalo v večjem obsegu
bolezni in napadu škodljivcev ter večji zapleveljenosti.
Kljub neugodnemu vremenu za spomladansko setev (dež,
nizke temperature) smo uspeli uresničiti program setve.
Pogosto deževje v maju in juniju preprečuje uspešno spravilo
krme s travnikom in njiv kar bo neugodno vplivalo na količino
in kakovost krme.
Stanje v trajnih nasadih je v tem času zadovoljivo.
2.2. Živinorejska proizvodnja
V prvih petih mesecih smo odkupili za 5,0 % več mleka kot v
enakem obdobju lanskega leta, kar pomeni 40,1 % uresničitev
letnega programa (378,0 mio I).
Pridobljeno goveje meso v klavnicah iz prireje v Sloveniji
smo povečali v primerjavi z enakim obdobjem iz leta 1986 za
18,7 %. Letni program prireje govejega mesa (42.000 ton) je s
tem izpolnjen z 38,5 %. Rejci pospešeno oddajajo živino,
predvsem zaradi slabega ekonomskega položaja in delno tudi
zaradi pomanjkanja krme in podaljšane zime.
Mesa prašičev smo v klavnicah pridobili za 8,7 % več kot
lani v prvih petih mesecih. S tem smo iz domače prireje
uresničili 40,9 % letnega programa (35.000 ton).
Oseg pridobljenega perutninskega mesa se je od začetka
leta do konca maja povečal za 1,8 %, jajc pa za 13| ,%.
Razveseljivo je, da je bil letošnji izvoz živine, mesa in mesnih izdelkov v prvih štirih mesecih za 52 % večji od lanskega v
tem obdobju in je znašal 26,6 mio $, brez izvoza perutninskega mesa, ki se je povečal celo za 259 %.
3. Cenovna razmerja in stroški v prireji mleka in
mesa
V letu 1987 so v veljavi različni režimi oblikovanja cen
Vhodnih komponent mesa in mleka ter izdelkov. V tej točki
bomo prikazali cenovna razmerja, ki so bila vzpostavljena v
tem obdobju s posebnim prikazom stanja konec junija.
3.1. Cenovna razmerja
Cene živine, mesa, mleka in izdelkov so se v letošnjem
prvem polletju spremenile 2x in sicer: zaščitne cene živine in
mleka so se spremenile v maju za 35%, cene mesa so se
spremenile v marcu povprečno za 16%, v maju za 35%, cene
mesnih izdelkov februarja za 10% in maja za 10%. Cene mleka
so se spremenile 1. marca za 15% in konec maja prav tako za
15%. Cene mlečnih izdelov so organizacije združenega dela
do 21. junija smele povišati za 20,3%, od tedaj dalje pa so jih
povišale za 40 %.
Iz navedenih podatkov izhaja, da so se odkupne cene živine
in mleka, drobnoprodajne cene mesa in mleka ter mesnih in
mlečnih izdelkov spreminjale neusklajeno, tako v višini kot v
času, zaradi tega so nastala cenovna neskladja v reprodukcijskij verigah. Nekatera neskladja bi delno lahko odpravile
organizacije združenega dela same (odnos med odkupnimi
cenami živine in mesa), druga pa so bila opredeljena z odloki.
Cenovna razmerja je treba obravnavati v celoti v vseh reprodukcijskih povezavah, da bi tako dobili celovit pregled o
dejanskem dohodkovnem položaju rejcev živine, pridelovalcev mleka in proizvajalcev mesa, mesnih in mlečnih izdelkov.
3.2. Stroški prireje govejega mesa in mleka
Določene odkupne cene mleka in govejega mesa so v
prvem polletju letošnjega leta vseskozi zaostajale za stroški
prireje. V juniju so odkupne cene kljub majski uveljavitvi
zaščitnih cen za mleko in meso za leto 1987, ki so osnova za
oblikovanje odkupnih cen, pokrivale okoli 60 — 75 % proizvodnih stroškov.
družbeni kmetije
obrati
mleko:
mlečnost/kravo/l
■ Lc din/l
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5.200,00 3.800,00
223,00
171,50

Ob upoštevanju 3,6 % tolšče in normalne kvalitete je bila po
zadnjem povečanju cen:
— odkupna cena, din/l
127,50 127,50
— premije*
15,00
10,00
razlika
80,50
34,00
% pokrivanja
57,2
74,3
meso goveje:
— prirast, kg/dan
1,00
0,77
— Lc, din/kg
1.289,20 1.239,28
— odkupna cena, din/kg
812,46 812,46
— premije*
120,00 100,00
razlika 356,74 326,82
% pokrivanja
72,4
73,7
Osnovna nesorazmerja z zadnjim povečanjem cen in ob
obstoječih intervencijah iz osnovnega programa še nadalje
obstojajo, saj tudi proizvodni stroški naraščajo. V takšnih
pogojih se zaostrene ekonomske razmere v živinoreji nadaljujejo z vsemi svojimi negativnimi posledicami.
Zaradi neusklajenosti cen je prišlo v prvem polletju v prireji
mleka in mesa do izpada dohodka in izgub v posameznih
OZD. Tako je 7 družbenih farm v prvih treh mesecih izkazalo
izgubo 1.020 mio din. Zaradi takšnih pogojev gospodarjenja
so družbene farme v zadnjih dveh letih že zmanjšale čredo
krav molznic za 750 glav. Ta proces se nadaljuje tudi v
letošnjem letu.
Razlike, nastale zaradi neuskaljenosti med odkupnimi
cenami in stroški prireje mesa, so dosedaj že delno pokrivale
klavno predelovalne OZD, rezerve in občinski skladi za pospeševanje kmetijstva, v prireji mleka pa samo reubliški in občinski skladi za pospeševanje kmetjstva. Po zbranih podatkih je
ekonomski položaj rejcev pri prireji mleka bolj kritičen kot pri
prireji mesa.
Po podatkih odkupa za prvih 5 mesecev in oceni za mesec
junij bomo v Sloveniji v prvih 6 mesecih letošnjega leta odkupili 180,5 mio I mleka (v družbenem kmetijstvu 18,6 mio litrov
in v zadružnem 161,9 mio litrov) in 30.171 ton govejega mesa
(v družbenem kmetijstvu 2.312 ton in zadružnem 27.859 ton).
Upoštevajoč razlike med odkupnimi cenami in stroški prireje
mleka ter doseženo tržno prirejo mleka v obdobju januar—
junij so znašale ob polletju te razlike 9.835 mio din*, od tega
v družbenem 1.718 mio din in v družbenoorganiziranem
zasebnem kmetijstvu 8.117 mio din.
Za izboljšanje ekonomskega položaja proizvajalcev mleka
so bili v letošjem letu že izvedeni naslednji ukrepi:
a) premiranje:
- repuliški program
3.085 mio din
- občinski program (ocena)
1.500 mio din
b) finančni učinki drugih ukrepov na nivoju republike
- sredstev DPS
385 mio din
- začasno prostih sredstev proračuna
372 mio din
- razbremenitev OZD za razlike v ceni krmil
428 mio din
- rezerve v živem
40 mio din
Skupaj (a in b)
5.810 mio din
Nepokrite razlike ob polletju 4.025 mio din.
II. Pregled uresničevanja sklepov in priporočil IS Skupščine
SR Slovenije za izboljševanje ekonomskega položaja živinoreje v letu 1987
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji 16. aprila 1987
obravnaval informacijo o ekonomskem položaju v živinoreji v
letu 1987 in sprejel predloge in ukrepe za izboljšanje ekonomskega položaja živinoreje. Od sprejetih predlogov in ukrepov
je bilo uresničeno naslednje:
1. ZIS je sprejel predlog za predhodno uveljavitev in sredi
maja uveljvil nivo zaščitnih cen za mleko in meso za leto 1987
ter omogočil, da se pri MPG 30% cen mesa oblikuje prosto,
pri prašičih pa 37,5%. Uveljavitev je ZIS omogočil glede na
predlog IS Skupščine SR Slovenije z zamikom enega meseca,
kar je vplivalo na nadaljnji izpad dohodka rejcev. ZIS ni
omogočil istočasno povečanje cen mleka v maloprodaji (14dnevni zamik), cene mlečnih proizvodov pa so bile povečane
šele 21. junija.
— republiški program
Upoštevani stroški proizvodnje po podatkih KIS, odkupljene količine
odkupne cene mleka po podatkih ŽPS.
poročevalec

ZIS ni upošteval predloga IS Skupščine SR Slovenije, da
vključi v selektivno kreditiranje pridelavo in zaloge lastne
voluminozne krme in vzrejo plemenske živine, medtem ko
analizo o potrebah po uvozu določenih kmetijskih proizvodov
šele pripravlja.
2. Na ravni SR Slovenije
- Pospeševalna služba pri ZZ Slovenije je za leto 1987
sprejela program za povečano pridelavo kvalitetne osovne
krme na njivah in travinju, uvajanje novih oblik konzerviranja
krme in prireje, s katerimi bi omogočili povečanje koncentracije živine in izboljšali produktivnost dela. V izvajanju so
agromelioracije, s katerimi bomo izkoristili površine v opuščanju in zaraščanju z gozdom. V izvajanju pospeševalnega in
izobraževalnega programa v kmetijstvu se vključujejo raziskovalne in izobraževalne organizacije.
- Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in prehrane je skupaj z Živinorejsko poslovno skupnostjo in
Zadružno zvezo Slovenije proučilo pogoje ustvarjanja
dohodka (po ZR za leto 1986) v prireji mleka in mesa ter v
predelavi teh proizvodov in ugotovilo, da je ekonomski položaj predelave boljši. Posledice novega obračunskega sistema
in zacjrževanje cen v predelavi v letu 1987 poslabšuje njen
dohodkovni položaj tako, da v prvem polletju ni možnosti za
večjo prerazporeditev dohodka v korist primarne proizvodnje.
- Zadružna zveza Slovenije je skupaj z Republiškim komitejem za delo, Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškim komitejem za zdravstveno in
socialno varstvo ter Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ter Skupnostjo zdravstvenega in socialnega varstva Slovenije pripravila predlog za
znižanje obremenitev za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje kmetov. Na tej osnovi je IS Skupščine SR
Slovenije sprejel pobudo za znižanje obremenitev združenih
kmetov in jo posredoval SPIZ-u v sprejem. Pobuda je v
postopku obravnave v organih SPIZ-a.
- Zmanjšanje zakolov na domu je močno vezano na nivo
odkupnih cen živine, le manjši vpliv na to imajo stroški oziroma cena uslužnostnega klanja v klavnih OZD. Kmetijske
OZD in klavnice so se dogovorile za organiziran storitveni

zakol in za boljše vrednotenje starejšega goveda, kar naj bi
tudi vplivalo na zmanjšan zakol goveda na domu.
LB — Združena banka izjavlja, da poleg že uveljavljenih
pogojev za kreditiranje kmetijstva ne more nuditi dodatnih
olajšav za tekočo proizvodnjo in investicije. V tem času obresti najbolj bremenijo kmetijsko proizvodnjo, investicije pa so
praktično izostale, razen v urejanje zemljišč.
Republiški samoupravni sklad za intervencije v proizvodnji in porabi hrane je z namenom zmanjšanja razlik med
stroski prireje in odkupnimi cenami uveljavil dodatne premije
za prirejo mleka za obdobje od 1. 1.-15 5 1987 za 100%
oziroma v skupni višini 1.305 mio din (kmetje 5 din/l v nižini in
13 din/l v hribih, družbeni obrati 13 din/l oziroma 18 din/l za
tiste, ki proizvajajo na težjih proizvodnih pogojih). Sklad je v
mesecu aprilu avansiral družbenim obratom celoletni znesek
redne premije za prirejo mleka (494 mio din).
Na osnovi priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije so tudi nekateri občinski skladi usmerili dodatna
sredstva v govedorejo.
mo-r'
jVr®n' sveusmeril
* Skupščine
SR Slovenije
v mesecu maju
1987 dodatno
iz sredstev
DPS zajerazreševanje
težkega položaja govedoreje 750 mio din v obliki kreditov.
~ Zav°d 23 rezerve SR Slovenije bo po programu za leto
tsb/ in dodatno usmeril za rezerve mesa v živem 1.396 mio
din v obliki kreditov, 287 mio din za regresiranje obrestne
mere pri namenskem financiranju prireje mesa in za 1 821
mio din razbremenil kmetijske OZD pri nakupu krmil.
- Davek od kmetijske dejavnosti ob olajšavah za družbenoorganizirano tržno proizvodnjo, predstavlja v skupnih obremenitevah zasebnega kmetjtva 24%. Ocenjujemo, da je sedanji sistem z olajšavami pozitivno vplival na večjo tržno proizvodnjo, ni pa dovolj vzpodbujal smotrnega in intezivnejšega
izkoriščanja vseh površin, predvsem tistih v lasti nekmetov.
- Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveije je bila
sprejeta sprememba v zakonu o celotnem prihodku in
dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86), s katero se od obveznosti revalorizacije kreditov oziroma obresti izvzamejo hranilno
kreditne službe.

skupščina sr Slovenije
izvršni svet
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seji dne 25.
6. 1987 obravnaval informacijo o izvedenih ukrepih za izboljšanje ekonomskega stanja v živinoreji s predlogi dodatnih
ukrepov in ugotovil, da se sklepi in predlogi, sprejeti na 49.
seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dne 16. aprila
1987, prepočasi ali v celoti ne izvajajo in da se ekonomski
položaj govedoreje ne izboljšuje ter sprejel naslednje
dodatne predloge in sklepe:

interesnim skupnostim za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane, da:
- dodatno združijo v republiškem skladu 1 mlrd din za
delno kritje nastalih negativnih razlik v prvi polovici leta 1987
v prireji mleka na družbenih obratih in pri kmetih. Predlog
združevanja sredstev pripravi republiški sklad za intervencije
v kmetijstvu in porabi hrane;
- za obdobje od 1. 7. do konca leta 1987proučijo uresničevanje programa intervencij, zmanjšano število namenov in
prednostno usmerijo sredstva v prirejo mleka in ohranitev
osnovne črede plemenskih krav;
e) predlaga samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji, da prouči možnosti za
povečanje premije pri prireji mleka in mesa od 1. 7. dalje in
sicer pri prireji mleka za 70% in prireji govejega mesa za. 30%.
Sredstva zagotovijo republiški in občinski skladi oziroma SIS
v sedanjih razmerjih;
f) predlaga poslovnim bankam:
- da proučijo možnosti za odpis obresti od kreditov za
tekočo proizvodnjo in investicije v govedoreji;
g) predlaga izvršnim svetom skupščin občin, da v sodelovanju s kmetijskimi OZD ocenijo vpliv davčnih olajšav za kmetijsko proizvodnjo, upoštevajoč uresničevanje ciljev razvoja
kmetijstva v občini ter v okviru potreb in možnosti predlagajo
priznavanje večjega dela olajšav za govedorejsko proizvodnjo.
h) predlaga Zveznemu izvršnemu svetu:
- da v politiki zaščitnih cen in v okviru kreditnomonetarne
politike zagotovi enake pogoje živinoreji, kot jih ima poljedeljska proizvodnja in sicer:
- da z odlokom o spremembi zaščitnih cen za leto 1987
istočasno uveljavi zaščitne cene za poljedeljske in živinorejske proizvode,
- da stopnje reeskonta za živino, meso in mleko izenači s
stopnjami, ki veljajo za poljedeljske pridelke,
- da v okviru kreditnomonetarne politike uvrsti pridelavo

I. PREDLOGI:
a) predlaga kmetijskim OZD, da:
- pospešeno izvajajo sodobne tehnološke postopke pri
prireji mleka in mesa,
- izboljšajo kvaliteto pridelave lastne krme ter zmanjšajo
odvisnost od nakupa krme,
- izboljšujejo organizacijo in povečujejo produktivnost
dela vse s ciljem zmanjšanja stroškov prireje:
b) predlaga kmetijsko-živilskim SOZD-om, da:
- s hitrejšim optimaliziranjem proizvodnega procesa znotraj reprodukcijskih povezav, s trženjem in z boljšo delitvijo
dela zmanjšujejo proizvodne stroške ter skladno s produktivnostjo dela in realno oceno stroškov poslovanja vplivajo na
realno pridobivanje dohodka v posameznih fazah reprodukcije;
c) predlaga Splošnemu združenju kmetijstva, živilske industrije in prehrane in Zadružni zvezi Slovenije, da skupaj s
kmetijsko-živilskimi SOZD-i:
- pripravijo predlog delnega pokritja negativnih razlik v
prireji mleka na družbenih obratih in pri kmetih, nastalih v prvi
polovici leta 1987, tako da OZD predelave mleka in trgovinske
OZD prispevajo skupno 1 mlrd din:
d) predlaga občinskim skladom oziroma samoupravnim
poročevalec
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in zaloge lastne voluminozne krme in vzrejo plemenske živine
v selektivno kreditiranje;
- da od juliju-dalje zagotovi pogoje za prosto oblikovanje
cen mleka in mesa;
- da organ rta zveznem nivoju, ki ddloča cene proizvodom,
oblikovane na nižji ravni od ekonomske, v skladu s točko
15.10 zvezne resolucije, uvede kompenzacijo in zagotovi
sredstvo zanjo.
2. SKLEPI:
a) zadolži Republiški sekretariat za finance, da skupaj z

Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter Republiškim komitejem za tržišče in splošne gospodarske
zadeve, pripravi predlog za večje usmerjanje sredstev DPS in
presežkov prihodkov nad odhodi NBS v prirejo govejega
mesa in mleka;
b) zadolži Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da vsa začasno razpoložljiva sredstva, ki se usmejajo v regresiranje mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev in
kvalitetnega sortnega semena ter za obresti nameni za financiranje tekoče proizvodnje v govedoreji.

PRILOGA:
SREDSTVA NAMENJENA ZA DRUŽBENO
ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO
V LETU 1987 V SR SLOVENIJI
1. Zvezna raven
Obveznost SRS (mio din)
1986
a) regresi za RM
4.965
b) regresi
za obresti"
4.301
SKUPAJ:
9.266
2. Republiška raven (program)

1987
8.917

Delež SRS od prisp. SR
in SAP (%)
1986
1987
15.3
16,7

8.448
17.365

a) Intervencije
premije za prirejo mleka*"
b) Usposabljanje zemljišč
c) Krediti za obratna sredstva
sredstva DPS
republiški proračun
d) Rezerve
- meso v živem:
- po zveznem programu
*- po republiškem programu
- namenska prireja mesa
- zagotovitev krmil (razbremenitev OZD za razlike
v ceni krmil)

15.4

15,4

Koriščenje OZD iz SRS*
mio din
% od obveznosti
1986
1987
1986
1987
3.811
6.342
77
71
1.102
4.913

Sklad (mio din)
republiški
občinski
12.090
18.600

2.100
8.442

26
53

25
49

Finančni učinek (mio din)
redni program
dodatno
30.690
2.805
31.790

(kredit 2.480 mio din)
(kredit 5.034 mio din)

1.322
1.582

(kredit 605 mio din)
(kredit 791 mio din)

437

475

365
287
1.821

10% od višine obrestne mere za plasmane iz primarne emisije za poljedelske proizvode (pšenica, koruza, sladkorna pesa in sladkor, oljnice in surovo
olje, riž in tobak) ter 20% za živinorejske proizvode (pitanje govedi, prašičev
in ovc, prireja mleka) ter za rezerve kmetijskih in prehrambenih proizvodov
iz republiškega in občinskih skladov
POROČILO
Odbora za kmetijstvo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k informaciji
o izvedenih ukrepih za izboljšanje ekonomskega stanja v živinoreji in predlogu
dodatnih ukrepov.
Odbor Zbora združenega dela za kmetijstvo je na seji 8. julija 1987 obravnaval
informacijo o izvedenih ukrepih za izboljšanje ekonomskega stanja v živinoreji in
predloge dodatnih ukrepov. V zvezi s tem
je odbor poudaril:
— zaradi izredno zaskrbljujočega stanja v živinoreji in mlekarstvu je odbor
ocenil, da je treba v okviru poročila Izvršnega sveta in majske analize nameniti
temu področju ustrezno pozornost; delegate je treba seznaniti z obravnavano informacijo Izvršnega sveta o položaju v
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živinoreji in s predlogi ukrepov, ker je
ustrezna podlaga za razpravo; odbor
podpira predlagane ukrepe in aktivnosti
Izvršnega sveta in poudarja, da jih je treba čimprej uresničiti;
- glede pokritja 4 milijard din pri izpadu dohodka pri mleku je odbor posebej
poudaril, da je treba čimprej storiti vse
napore, da se predvidena sredstva v celoti zagotovijo, sicer bo prihajalo do nadaljevanja malodušja in opuščanja prireje
mleka; iz tega razloga je treba tudi čimprej povedati, kakšne spodbude za mleko bodo v drugem polletju letošnjega
leta, dodatne premije je treba čimprei

razdeliti ne glede na sektor lastništva,
hkrati pa bi morali vsem večjim zasebnim
pridelovalcem mleka pokriti razliko v izpadu dohodka, da ne bodo opuščali proizvodnje, ker že dospevajo davčne obveznosti za tretje trimesečje;
- skupščina skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja bo predvidoma v oktobru obravnavala predlagano
30%-no znižanje prispevka za zavarovanje za združene kmete;
— velik napor bo potreben, da večji
specializirani živinorejci ne bodo opuščali prireje živine, še posebej pa to velja
za plemensko čredo; zaradi ekonomičporočevalec

nosti proizvodnje se ne bi smeli zapirati v
občinske in republiške meje, čeprav je
politika cen mesa nerazumljiva: ob prostem oblikovanju cen vhodnih materialov
so cene mesa in mleka določene na zveznem nivoju; rešitev je sproščanje cen mesa in mleka ali pa vsaj prenos pristojnosti
za oblikovanje cen v republiko;
- sistem intervencij v proizvodnjo se
sprevrača v sistem kompenzacij za izpadli dohodek; na ta način so sredstva za
razvoj siromašnejša in s tega vidika so
vprašljive planske naloge; investicij v
kmetijstvo praktično razen v urejanje
zemljišč ni več; rešitve je treba iskati ali v
zagotovitvi dodatnih materialnih možno-

sti ali pa v spremembi programa razvoja
oziroma strukture vlaganj; nesporno pa
je, da zaostanke iz preteklih let ne bo
možno nadoknaditi, osnovnega programa intervencij ne bi smeli krniti na račun
zagotavljanja sredstev za pokritje izpada
dohodka pri mleku;
- odbor predlaga, da se združene
kmete oprosti plačila prometnega davka
za rezervne dele za kmetijske stroje;
- še bolj si je treba prizadevati za ekonomičnejšo kmetijsko proizvodnjo, kar
terja združevanje dela, sredstev in zemlje; podpovprečne proizvajalce pa je treba prek davčne politike prisiliti, ali da
boljše obdelujejo ali pa da oddajo oziro-

ma prodajo zemljo; hitreje je treba tudi
uvajati znanstvene dosežke v prakso, izboljšati tudi produktivnost dela ter izobrazbeno in starostno strukturo v kmetijstvu;
- za mlade kmetovalce je treba odpirati perspektive, da bodo ostajali na kmetijah, vključno z zagotavljanjem socialne
varnosti;
- v okviru obravnave zvezne strategije
razvoja agroindustrijskega kompleksa v
jeseni bo treba razvojnim vprašanjem
kmetijstva posvetiti vso pozornost, upoštevaje kompleksnost tega vprašanja
(prostorski in drugi pogoji);

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN
- Kako je vzpostavljena mreža merilnih
postaj za merjenje onesnaženosti iz TE
Trbovlje II?
Skupina delegatov Skupščine občine Sevnica za delegiranje delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
Problemi onesnaževanja
okolja postajajo vsak dan bolj
prisotni med občani. V zadnjem času pa je zaskrbljujoč
obseg obolevnosti gozdov kot
posledica prevelike onesnaženosti ozračja, ki mu kljub
večji osveščenosti še vedno
ne posvečamo dovolj pozornosti. Tudi takšne sanacije
onesnaževanja okolja, kot jo
je predstavljala zgraditev 360
m visokega dimnika TET II. Trbovlje pomeni sanacijo le za
ožje okolje in večjo ogroženost drugih območij. Ob tem,
ko govorimo in planiramo
gradnjo TE Trbovlje III, pa nismo ocenili rezultatov »sanacije« onesnaževanja okolja
TE Trbovlje II. Z lokacijskim
dovoljenjem za gradnjo dimnika je bilo investitorju naloženo, da vzpostavi mrežo merilnih mest, ki morajo biti
opremljena z aparaturami za
merjenje koncentracije S02 v
zraku z avtomatično registracijo in javljanjem podatkov o
koncentracijah na komandno
mesto TE Trbovlje II.
Glede na to, da na širšem
vplivnem območju, ki ga pokriva s svojo emisijo onesnaževanja »dimnik« TE Trbovlje
II., kamor sodi tudi planinska
postojanka »Lisca«, se že vizuelno opaža prekomerna
stopnja onesnaževanja, zlasti
v zimskem času, ko sneg nima več bele barve, postavljaporočevalec

mo naslednje delegatsko
vprašanje:
1. Kako je vzpostavljena
mreža merilnih postaj za merjenje onesnaževanja iz TE Trbovlje II. in kakšni so rezultati
teh meritev, tako v ožjem in
tudi širšem prostoru v času
10-letnega obratovanja dimnika?
Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora daje v sodelovanju s HMZ SRS in
Elektroinštitutom Milan Vidmar na zastavljeno delegatsko
vprašanje naslednji pisni odgovor:
Izgradnja 360 m dimnika za
TET II. je predstavljala enega
od sanacijskih ukrepov, ki jih
je Hidrometeorološki zavod
SRS pripravil na podlagi obširnih meritev na celotnem ogroženem območju. Poleg izgradnje visokega dimnika so celoviti ukrepi zajemali še ukinitev
premogovne tehnologije na
objektu TET I. in izgrandjo še
enega objekta Termoelektrarne - toplarne s čistilnimi napravami za dimne pline.
Pred izgrandjo dimnika so
bile posledica akumulacije
dimnih plinov v dolini Save
pod lokalno inverzijsko plastjo
katastrofalno visoke koncentracije (do 40 mg/SO/m3) na
bližnjih pobočjih, ob razkroju
inverzije pa se je zelo onesnažen zrak gibal ob pristojnih pobočjih ter prehodno onesnaževal tudi višje predele, med drugim tudi pobočje Lisce.
TE Trbovlje je po določilih
lokacijskega dovoljenja za
gradnjo 360 m visokega dimni-

Po meritvah znašajo sedanje
ka zgradila avtomatsko merilno mrežo za ugotavljanje kon- koncentracije v dolini Save
centracij S02 in glavnih mete- manj kot 10% prejšnjih. S preoroloških parametrov. Realizi- nehanjem akumuliranja dimran je tudi prenos podatkov v nih plinov v dolini so manj
komandni prostor TE in po- onesnažena tudi druga pobočskusni prenos podatkov na ja in sosednje doline, med druElektroinštitut »Milan Vidmar« gim tudi pobočje Lisce.
v Ljubljani. Merilne postaje so
Drugače je v višjih predelih,
postavljene zaradi primerjave
s stanjem pred izgradnjo dim- kjer so se koncentracije znižanika na iste lokacije in sicer na le le na 70-90% prejšnjih vredKovku, Prapretnem, v Raven- nosti. Poudariti je potrebno,
ski vasi in na Dobovcu. Hidro- da dimni plini, čeprav izhajajo
meteorološki zavod SRS načr- in 360 dimnika, ne prebijajo vituje je.seni 1987 vzpostavitev šinske inverzijske plasti. Zato
rendih meritev onesnaženosti se pojavljajo visoke koncentracije S02 zaradi emisije iz TE
zraka tudi na Lisci.
na pobočRezultati meritev onesnaže- Trbovlje predvsem
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nosti zraka pred in po izgradnji jih nad 600 m nadmorske višivisokega dimnika so potrdili ne. Na podlagi meteoroloških
upravičenost tega ukrepa kot gibanj beležimo relativno malo
1. faze sanacije - dolina Save visokih koncentracij. Razmere
je bila rešena pred ekološko v višjih predelih bolj opredeljujejo podatki iz Dobovca.
katastrofo.
Porazdelitev 1/2 urnih koncentracij S02 po razredih za Dobovec v letu 1985
Konc.
Št. prim.
%
0.0-0.30
11307
80.47
0.31-0.75
2429
17.29
0.76-1.5
288
2.04
1.5-2.5
15
0.11
2.5-4
7
0.05
3
nad 4 mg/m
5
0.04
Dobovec leži 2,5 km vzhodno od TET, področje Lisce pa
na 5-kat večji razdalji, zato so
koncentracije tam zanesljivo
nižje.
Druga faza sanacije TE Trbovlje doslej ni bila realizirana.
V skladu z družbenim planom
SR Slovenije za obdobje
1986-1990 so v teku aktivnosti
za zmanjšanje emisij S02 za
90% in emisij 3 prašnih delcev
pod 50 mg/Nm do leta 1992 iz

TE Trbovlje, TE Šoštanj in TETO Ljubljana. V tej fazi se pripravlja tehnična dokumentacija. Pripravo sanacijskega programa z enakimi zahtevami
glede emisij v ozračje do jeseni 1987 in njegovo postopno
realizacijo do leta 1992 od TE
Trbovlje zahteva tudi izdana
meritvena odločba Republiškega sanitarnega inšpektorata.

- Zakon o pedagoški službi naj se
odloži
Skupina delegatov skupšči- občin Skupščine SR Slovenije
ne občine Grosuplje za Zbor je postavila naslednje dele7

gatsko vprašanje:
Na aprilskem zasedanju
Skupščine SR Slovenije ni bil
sprejet predlog zakona o pedagoški službi, ker ga je zavrnila Skupščina republiške izobraževalne skupnosti.
Ker iz periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije za III. tromesečje 1987 ne izhaja, da bi
sklepanje o tem zakonu v III.
tromesečju uvrščeno na
dnevni red pristojnih zborov,
skupino zanima, kaj namerava predlagatelj storiti s predlogom tega zakona, saj smo iz
sredstev javnega obveščanja
izvedeli, da bo na letošnjem
julijskem zasedanju republiške skupščine spet predložen

/z

delegatom, in sicer v nespremenjeni vsebini?
Vprašanje je pismeno in ga
pooblaščeni delegat na seji
zbora občin, dne 24. 6. 1987,
ne namerava ustno izpostaviti, pač pa na tej seji pričakuje
odgovor.
V kolikor odgovor ne bo zadovoljil delegatov, glede na
dane pripombe naše skupine
k predlogu oz. osnutku zakona, daje skupina naslednjo
delegatsko pobudo.
Sprejemanje Zakona o pedagoški službi naj se odloži,
dokler ne bosta novelirana
dva temeljna zakona s tega
področja, in sicer: Zakon o
usmerjenem izobraževanju in
Zakon o visokem šolstvu.

Ob razpravi o predlogu zakona o pedagoški službi se je
pokazalo, da so v zadnji fazi
zakonskega postopka nekatere strokovne organizacije in
društva izrazile drugačne konceptualne poglede na funkcijo
in organizacijo pedagoške
službe, ki pa terjajo podrobnejšo proučitev zlasti z vidika
izvedljivosti ter družbenih in
materialnih učinkov, zato bo
Izvršni svet predlagal Skupščini SR Sloveniji naj obravnavo
zakonskega predloga odloži
za toliko časa, da bo mogoče
oblikovati usklajene rešitve upoštevaje pri tem tudi predvidene spremembe zakona o
usmerjenem izobraževanju.

Na vprašanje je Republiški
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesnokulturo posredoval naslednji pisni odgovor:
Po izidu glasovanja o predlogu zakđna o pedagoški službi, ki v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije ni dobil
potrebne večine, se je predlagatelj obvezal, da bo podrobno proučil vse pripombe in
predloge iz javne razprave ter
na tej osnovi ponudil predlog
zakona v ponovno obravnavo
zborom. Rok za to obravnavo
mora biti opredeljen s periodičnim delovnim načrtom
zborov Skupščine SR Slovenije in objave v sredstvih javnega
obveščanja bi morale biti oprte
na ta dokument.

Skupščine

ANALIZE IN OCENE

LIKVIDNOST GOSPODARSTVA SE SLABŠA
• Neporavnane terjatve kupcev nenehno naraščajo
• Sklepajo se dolžniško-upniška razmerja ne glede na nezmožnost poravnave
obveznosti
• Likvidnost ogroža tudi velik znesek obratnih sredstev, ki je angažiran v
zalogah, kot tudi tekoče in prejšnje izgube
<§ Del kolektivov ni zagotovil sredstev za investicije (ali pa jih nezakonito
kreditira) niti plačevanja po pogodbah
• Izdajajo se menice pred nastankom dolžniško-upniškega razmerja, kar
povečuje denarno maso in spodbuja inflacijo.
Zakon o zagotavljanju plačil
med uporabniki družbenih
sredstev se pri enem delu njegovih uporabnikov ne izvaja
dosledno, posebno pa pri tistih, ki imajo težave pri poslovanju. Nezakonitosti v 11-letni
rabi tega akta (medtem je bil
osemkrat spremenjen) so ugotovljene na skoraj vseh področjih dejavnosti. Le-te prispevajo k poslabšanju likvidnosti in slabšanju finančne
discipline pri izvajanju obvez-

nosti na osnovi prometa blaga
in storitev ter investicij. Vse to Neporavnane terjatve
neposredno vpliva na izvajanje
Na začetku poročila je prikaukrepov ekonomske stabiliza- zan karakter dosedanjih sprecije.
memb zakona; poudarjeno je,
da so le-te med drugim imele
To so bistvene ocene iz po- cilj krepitev finančne discipliročila o izvajanju omenjenega ne, onemogočanje izdajanja
zakona s predlogom ocen in plačilnih instrumentov brez
sklepov Zveznega izvršnega nastanka dolžniško-upniških
sveta, ki ga je pripravil Zvezni razmerij in preprečevanje nesekretariat za finance. O njem regularne emisije denarja. Zabodo razpravljali delegati v kon je bilo potrebno sprejeti
Skupščini SFRJ.
zaradi izredno neugodne situacije na področju dolžniškoupniških razmerij, ki se je izkazala v visokih zneskih terjatev
Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju plačil
med uporabniki družbenih sredstev s predlogom
in obveznosti oziroma v izredocen in sklepov Zveznega izvršnega sveta
no zaostrenem problemu nelikvidnosti in povečanem obsegu nepokrite porabe.
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Izvajanje novega sistema
plačil v prvih letih po sprejemu
zakona je razrešilo nakopičene probleme nelikvidnosti, povečalo je gotovost v poravnavo
terjatev, vzpostavilo je finančno disciplino v medsebojnih
plačilih, zmanjšalo je število
blokiranih organizacij združenega dela in sodne stroške v
zvezi z neplačevanjem terjatev.
Kljub prvim pozitivnim učinkom izvajanja zakona pa najnovejši podatki kažejo, da neporavnane terjatve kupcev nenehno naraščajo. V 1985. letu
se je ugotovila hitrejša rast teh
terjatev od rasti skupnega prihodka, medtem ko je bila lani
rast neporavnanih terjatev
skoraj izenačena z rastjo skupporočevalec

nega prihodka. V 1984. letu so
neporavnane terjatve znašale
2,35 % skupnega prihodka, leto dni kasneje - 2,59 %, 1986.
leta pa celo 2,60 %. Takšna
• gibanja so posledica nezago• tavljanja plačil v roku 15 dni od
dne nastanka dolžniško-upniških razmerij in neusklajenega
datuma nastanka dolžniško upniških razmerij med dolžniki
in upniki, ko dolžnik v svojih
knjigah netočno izkaže dan
nastanka tega razmerja. Po
določbah zakona, kot je poudarjeno v poročilu, se na koncu obračunskega obdobja ne
morejo napovedovati neporavnane terjatve, kar pomeni, da
stanje teh terjatev jasno kaže
na kršitev tega akta.
Nelikvidnost in vzroki
zanjo
Stanje blokiranih žiro računov in neporavnane, vendar
prispele obveznosti kažejo, da
del uporabnikov družbenih
sredstev sklepa dolžniško-upniška razmerja ne glede na
svojo finančno situacijo in
nezmožnost, da te obveznosti
poravna v zakonskem roku. Po
podatkih iz poročla je bilo ob
koncu 1985. leta blokiranih
okoli 59 milijard dinarjev: leto
dni kasneje se je ta znesek
skorak štirikrat povečal (okoli
230 milijard), ob koncu februarja tega leta pa je bilo na žiro
računih blokiranih 200 milijard
dinarjev. Vse to kaže, da je likvidnostna situacija izredno neugodna, ker se povečuje število uporabnikov družbenih
sredstev z neporavnanimi obveznostmi, in število delavcev
pri teh uporabnikih, kot tudi
znesek prispelih, vendar neporavnanih obveznosti.
V gradivu je poudarjeno, da
je eden najpomembnejših dejavnikov nelikvidnosti gospodarstva angažiranje velikega
zneska obratnih sredstev v zalogah. Podatki kažejo, da so se
za 80% povečale skupne zaloge ob koncu 1986. leta glede
na prejšnje leto. Najbolj so se
povečevale zaloge nedokončane proizvodnje (indeks 195)
in zaloge trgovskega blaga (indeks 189). Na takšno raven zalog je vplivala tudi visoka rast
cen, revalorizacija vrednosti
zalog surovin in materiala, neusklajenost asortimaja proizvodnje s potrebami trga, kopičenje zalog nad optimalno ravnijo zaradi težav pri preskrbi in
podobno.
Problem zalog se zaostruje
in vedno bolj ogroža likvidnost
gospodarstva, hkrati pa se zaostruje tudi problem zagotavljanja trajnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev. Njihova
poročevalec

struktura je izredno neugodna,
ker se celo 53,5 % reprodukcij
financira iz tujih virov. To vpliva na skupno stabilnost gospodarskih tokov, pa tudi na
medsebojno poravnavo obveznosti iz naslova prometa blaga
in storitev.
Poročilo ocenjuje, da vplivajo na likvidnost gospodarskih
organizacij tudi velike tekoče
izgube kot tudi izgube iz prejšnjih let, kjer so angažirana pomembna sredstva. Nepravočasna sanacija in finančna
konsolidacija enega dela takšnih organizacij širi krog nelikvidnosti, ki se verižno prenaša
z enega na drugi kolektiv.
Omejevanje osebnih
dohodkov
Pred dvema letoma so bile v
zakon vnešene določbe, s katerimi se omejujejo osebni dohodki v organizacijah združenega dela, ki niso poravnale
prispelih obveznosti. Po podatkih Službe družbenega
knjigovodstva se število delovnih kolektivov, ki so izplačevali
osebne dohodke v omejenem
znesku, zmanjšuje od samega
začetka izvajanja zakona, tako
da se je to število v februarju
tega leta glede na marec 1985.
leta zmanjšalo za 1/6. V istem
obdobju se je tudi število delavcev zmanjšalo na 30%. Samo na osnovi teh gibanj, kot je
ocenjeno v gradivu, bi lahko
sklepali, da se situacija izboljšuje in da združeno delo pravočasno poravnava svoje obveznosti in šele nato izplačuje
osebne dohodke. Vendar je
treba upoštevati tudi tiste organizacije, ki po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela že izplačujejo omejene osebne dohodke,
niso pa zajete v tem poročilu.
Velik del teh tudi ne daje pravočasno naloge za plačilo svojih prispelih obveznosti, temveč najprej izplačujejo osebne
dohodke. Tako se jih tudi ne
evidentira kot organizacije s
prispelimi, vendar neporavnanimi obveznostmi.
Poročilo tudi analizira uporabo instrumentov za zagotavljanje plačil, od katerih je najpomembnejša menica, ki je tudi sredstvo plačevanja. Po stanju ob koncu februarja lanskega leta je skupna denarna masa, ki jo spremlja Narodna banka Jugoslavije, znašala 3.000
milijard dinarjev, skupen znesek menic v denarnih tokovih,
ki niso zajete z denarno maso,
pa 2.746 milijard dinarjev. To
kaže, da je denarna masa izven
tokov spremljanja približna
znesku mase, ki jo spremlja
monetarna statisika.

Uporaba instrumentov za zagotavljanje plačil za 1985. leto
in 1986. leto se povečuje in je
lansko leto glede na prejšnje
leto bila večja za 89,7%, kar je
približno enako stopnji inflacije. Vendar, če primerjamo rast
skupnega prihodka od 61,9%,
izhaja, da je rast uporabe instrumentov znatno večja.
Uporaba menic se je v 1986.
letu povečala za 85% glede na
prejšnje leto, odstotek udeležbe v skupnem znesku uporabe
instrumentov pa je skoraj na
isti ravni (89,9% v 1985. letu in
90,3% v 1986. letu). Ta podatek, kot se navaja v poročilu, je
značilnen zaradi tega, ker je v
polovici prejšnjega leta odvzeta pravica internim bankam za
avaliranje menic. Kljub tem pa
se ni zmanjšal obseg uporabe
avaliranih menic pri zagotavljanju plačevanja med uporabniki družbenih sredstev.
Pri nadzoru izvajanja predpisov o zagotavljanju sredstev in
plačil za investicije je ugotovljeno, kot se navaja v poročilu,
da del uporabnikov ni zagotovil skupnih sredstev po investicijskih programih, da niso zagotovljena plačila po pogodbah s strani dolžnikov oziroma
niso izdani instrumenti za zagotavljanje plačil po pogodbah z upniki in da se opravlja
nezakonito kreditiranje investicij in podobno.
Lansko leto je bilo ugotovljeno, da 172 uporabnikov
družbenih sredstev od skupnega števila nadzorovanih ni za-,
gotovilo sredstev po investicijskem programu v znesku okoli
7 milijard dinarjev. Prav tako je
ugotovljeno, da 349 investitorjev v 1.072 primerih ni zagotovilo plačil po nastalih dolžniško-upniških razmerjih na osnovi investicijskih vlaganj v
znesku okoli 9 milijard dinarjev. Na isti osnovi v 1985. letu
ni 361 od skupno nadzorovanih uporabnikov, v 1.411 primerih zagotovilo sredstev, ki
so znašala 6,5 milijarde dinarjev.
Ugotovljene nezakonitosti
pri investicijah so predvsem
rezultat obnašanja investitor-_
jev, ker se k izgradnji pogosto'
pristopa brez realnih predračunskih vrednosti in zagotovljenih sredstev.
Glede zagotavljanja plačil iz
osnove prometa blaga in storitev je v poročilu navedeno, da
tudi tukaj obstajajo nedoslednosti, predvsem glede roka
vložitve instrumentov za zagotavljanje, nepravočasne realizacije instrumentov, nepravočasnega pošiljanja faktur in
podobno. Tako 2.805 uporabnikov v 65.968 primerih ni pravočasno izvršilo plačil svojih

obveznosti v znesku prek 120
milijard dinarjev. V 1985. letu
je bilo takšnih uporabnikov
več — 2.950, ki v 61.893 primerih niso v zakonitem roku plačali dolga v znesku okoli 43
milijard dinarjev.
Čeprav je prepovedano dajati menico pred nastankom
fiolžniško-upniškega razmerja,
je takšnih primerov tudi bilo.
Lansko leto je bilo nadzorovanih 3.196 uporabnikov družbenih sredstev, ki so v 161 primerih izdali menice brez tega pogoja v znesku okoli 31 milijard
dinarjev. V 1985. letu je bilo
nadzorovanih nekaj več uporabnikov (3.774), ki so v 133
primerih izdali menice pred
nastankom dolžniško-upniškega razmerja v mnogo manjšem
znesku - 6,5 milijarde dinarjev.
Emisija menic brez nastanka
tega razmerja je večstransko
škodljiva, ker gre za nereguliran vir denarja. S tem se povečuje denarna masa v obtoku in
spodbuja inflacija. Vzroki za
takšno obnašanje so različni,
predvsem pa so v pomanjkanju sredstev na računu in nepošiljanju faktur dobaviteljev v
predpisanem roku.
Ocene ZIS
V ocenah Zveznega izvršnega sveta, ki so delegatom
predložene hkrati s tem poročilom, je poudarjeno, da je likvidnostna situacija v gospodarstvu izredno neugodna in
se kaže v velikih zneskih neporavnanih obveznosti organizacij združenega dela. Opozorjeno je tudi na škodljive posledice izdajanja menic brez pokritja.
Zaradi nedoslednega izvajanja tega zakona je Zvezni izvršni svet menil, da mora Služba
družbenega knjigovodstva zagotoviti učinkovitejši nadzor
nad izvajanjem tega zakona in
zakona o sanaciji ter o Službi
družbenega
knjigovodstva.
Hkrati je treba opozoriti organe pregona in sodstva, da naj
učinkovitejše rešujejo prijave
o gospodarskih prestopkih,-ki
jih je predložila SDK.
Poleg tega je emisijo menic
potrebno obravnavati kot regularni vir denarja in jo nadzorovati z ukrepi kreditno-monetarne politike Narodne banke
Jugoslavije. Hkrati je nujno, da
se onemogoči izdvajanje menic brez nastanka dolžniškoupniških razmerij.
ZIS na koncu meni, da niso
potrebne spremembe in dopolnitve zakona glede na vse
spremembe, ki so bile izvršene
v času 11-letnega izvajanja tega akta.
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MODERNIZACIJA IN VEČJA UČINKOVITOST
POMORSKEGA IN REČNEGA LADJEVJA
Na pomorski in rečni prevoz je usmerjenega več kot polovica blaga iz naše
mednarodne mejave, zaradi česar ima ta prometna panoga izjemen pomen
Domače ladjevje ni dovolj usposobljeno, da bi se konkurenčno vključilo v
mednarodne prevoze za potrebe naše zunanjetrgovinske blagovne menjave in
za uresničevanje deviznega priliva na podlagi nuđenja storitev tujim
uporabnikom
Starostna struktura ladjevja se stalno poslabšuje — povprečna starost ladij
pomorskega ladjevja je 17,4 let v mednarodnem prometu pa 15,2 leti.
Razvite zmogljivosti domačega ladjedelništva že več let gradijo ladje pretežno
za izvoz, hkrati pa se zaradi omenjenih možnosti nakupa uvažajo nove in
rabljene ladje
ZIS bo v naslednjem obdobju izvajal ukrepe z namenom hitrejšega razvoja
ladjedelništva, ki se nanašajo na hitrejšo nabavo in nadomestitev zastarelih
ladij, predvsem z gradnjo v državi, potem pa z modernizacijo in povečanjem
učinkovitosti pomorskega in rečnega ladjevja.
Kljub ukrepom in aktivnostim, ki so se izvajali v zadnjih
letih, se razvoj pomorskega irv
rečnega prometa ne uresničuje v skladu z opredelitvami iz
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. To se
predvsem nanaša na povečanje učinkovitosti prevoza, porast celotne tonaže in specializacijo zmogljivosti za določene vrste prevoza z namenom
konkurenčnejšega in večjega
vključevanja te prometne panoge v mednarodno delitev
Te ocene so iz analize stanja
in problemov razvoja pomorskega in rečnega prometa s
stališča izvajanja politike dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na področju
prometa in družbenega plana
Jugoslavije
za
obdobje
1986-1990, ki jo je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo
Skupščini SFRJ. Omenjena
problematika je v pristojnosti
Zbora republik in pokrajin.
Slabša konkurenčnost
na tujem trgu
V analizi se navaja, da pomorsko in rečno ladjevje nista
dovolj usposobljena, da bi se
vključila v mednarodne prevo-

ze za potrebe naše zunanjetrgovinske menjave in da bi
uresničila devizni priliv na
podlagi nuđenja storitev prevoza tujim uporabnikom. Počasi se povečuje celotna transportna sposobnost ladjevja
prek nabave ladij za sodobno
tehnologijo prevoza in specialnih ladij za prevoz določenih
vrst blaga. Poleg tega se tudi
stare ladje počasi nadomeščajo s sodobnimi, kar vse prispeva k slabitvi konkurenčne prevozne sposobnosti na tujem
trgu.
Razvite zmogljivosti domačega ladjedelništva so angažirane za graditev ladij za izvoz,
domači ladjarji pa so hrakti zaradi omenjenih možnosti nabave ladij v državi prisiljeni, da
ladje uvažajo. Poleg nerešenega problema nabave ladij se
naši ladjarji v zadnjih letih na
mednarodnem trgu prevoza
soočajo s težavami zaradi nerednega plačevanja eksploatacijskih in drugih stroškov.
Pomorsko ladjevje omogoča
blagovno menjavo s prekomorskimi razvitimi državami in
državami v razvoju, zato je pomemben del našega izvoznouvoznega gospodarstva trajno
usmerjen v uporabo rednih linijskih prevozov in ladij v svo-

Analiza stanja in problemov razvoja pomorskega in
rečnega prometa s stališča izvajanja politike dolgoročnega programa s stališča izvajanja politike dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na področju prometa in družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1986 — 1990 s predlogom ukrepov
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bodni plovbi. Rečno ladjevje nafte z rečne na morsko pot
opravlja prevoz kosovnega, (1980. leta).
razsutega, mešanega in tekoPotniški prevoz s trajekti
čega blaga za potrebe velikih predstavlja osnovno povezavo
industrijskih zmogljivosti in ra- med otoki in kopnim in z njim
finerij.
se največkrat prevažajo potniOd celotne zunanjetrgovin- ki, turisti in vozila med turističske blagovne menjave, ki je nimi območji in na rednih liniznašala v obdobju 1981 - 1985 jah s Sosednjimi državami. Letpovprečno 46,7 mio ton, je bilo no se prepelje približno 7 do 8
po morski in rečni poti pripe- mio potnikov. Toda usposobljano približno 56,6%. Polovica ljenost našega ladjevja znatno
blaga je bila usmerjena na pre- zaostaja za potrebami prevokomorski prevoz prek jadran- za, predvsem v turistični sezoskih pristanišč, približno 6,6% ni. Zlasti primanjkuje potniških
pa na rečni prevoz. V istem ladij za krožna turistična potoobdobju je naše prekomorsko vanja v mednarodnih in domaladjevje s približno 4 milijoni čih vodah, da bi se ustvaril
ton nosilnosti pripeljalo v med- večji devizni priliv.
narodnem prometu od 22,5 do
V obdobju od 1981. do 1985.
26,2 milijona ton letno, od tega leta je pomorsko ladjevjeveč kot 60% med tujimi prista- ustvarilo 4,9 milijarde dolarjev,
nišči oziroma za tuje uporabni- od tega 64 odstotkov v konverke pod pogoji svetovnega trga tibilni valuti, 2,1 odstotka v kliin tako ustvarilo devizni priho- ringu in 33,9 odstotka v dinardek. Od celotne prekomorske jih od domačih uporabnikov.
blagovne menjave so naše la- Rečno ladjevje je v tem obdobdje pripeljale povprečno ju ustvarilo devizni prihodek,
35,4%, a od tranzitnega blaga ki znaša 29 milijonov dolarjev.
prek naših pristanišč pa približno 11 do 14%.
Zastarelo ladjevje
Rečno ladjevje s pribižno
700.000 tonami nosilnosti je
Zadnjih 15 let pomorsko in
prepeljalo v tem obdobju od rečno ladjevje zaostaja v raz19,8 do 22,3 milijona ton letno, voju in to tako po strukturi
od tega v mednarodnem pro- zmogljivosti kot tudi po velikometu povprečno 2;2 milijona sti in tehnično tehnološki
ton. V obdobju od 1981. do usposobljenosti v primerjavi z
1985. leta se je prevoz blaga z ladjevjem drugih držav. V ananašimi ladjami v mednarod- lizi se navaja, da se starostna
nem pomorskem prometu po- struktura ladjevja stalno povečal skoraj za dvakrat, relativ- slabšuje, tako da je bilo leta
na udeležba tega prevoza v zu- 1985 v pomorskem prometu
nanjetrgovinski menjavi pa je samo 43% ladij, ki so bile stare
padla. Prevoz blaga v medna- manj kot 10 let. Povprečna starodnem prometu z rečnimi la- rost ladij pomorskega ladjevja
djami je bil v letu 1985 manjši Skupnosti ladij, ki predstavljazaradi preusmerjanja prevoza jo približno 95 odstotkov celotporočevalec

ne tonaže, je ob koncu leta
1985 znašala 17,4 let, v mednarodnem prometu pa 15,2 let..
Poudarja se, da znaša povprečna starost svetovnega ladjevja približno 13 let. Eden od
razlogov za takšno stanje je v
tem, ker so se srednjeročni
plani nabave ladij uresničili samo delno (v letu 1985 37 odstotkov od načrtovanega)
Posledica tega je dolgotrajno padanje udeležbe jugoslovanskega pomorskega ladjevja
v svetovnem, tako da je z 20.
mesta leta 1973 v zadnjih letih
padlo na 30. mesto v svetu.
Hkrati se je zmanjšalo tudi število naših pomorskih ladij v
mednarodnem prometu. Tendence zmanjšanja zmogljivosti
so prisotne tudi v svetovnem
pomorskem ladjevju, ki se vse
bolj prilagaja spremembam v
strukturi blaga, ki se prevaža.
Na tem trgu vlada vse večja
konkurenca.
Rečno ladjevje se prav tako
zmanjšuje, tako po številu ladij
kot tudi po tonaži in je s prvega pado na 3. mesto med podonavskimi državami. Hkrati
spada tudi med najstarejše na
Donavi. Uporabljajo se plovni
objekti, ki so stari tudi več kot
50 let, struktura ladjevja pa ne
omogoča večjega vključevanja
v tokove integralnega transporta (kontejnerski in RORO), niti v direktne rečno-morske prevoze. Značilno je, da v
zadnjih letih na trgu prevoza
na Donavi nastopajo skupaj ladjarji podonavskih držav
SEV-a, ki se vključujejo V direktne rečno-morske prevoze
med podonavskimi in prekomorskimi državami. To zahteva, da se domače zmogljivosti
rečnega ladjevja hitreje prilagajajo spremembam na trgu
prevoza in da se hitreje nabavljajo sodobne samohodne ladje za prevoz vseh vrst tekočega in suhega blaga ter specialne potisnice za rečno-morske
prevoze.

plove stalno ali začasno na naših ladjah pod tujo zastavo.
Kriza na svetovnem trgu je
zahtevala, da se zadnji dve leti
izvajajo ukrepi za izboljšanje
notranje organizacije pomorskih ladjarjev, in to z zmanjšanjem števila ozdov in uskladitvijo njihovega skupnega nastopa na tujem trgu.
Za rečni in jezerski prevoz
blaga in potnikov je registriranih 21 organizacij združenega
dela, od katerih se 4 ukvarjajo
z domačim in mednarodnim
prometom. V tej prometni panogi je zaposlenih 6.300 delavcev. Rečno ladjarstvo v zadnjih
12 letih nima poslovne skupnosti, ampak se plani razvoja
usklajujejo v okviru grupacije
rečnega prometa v Gospodarski zbornici Jugoslavije. Obstajajo prizadevanja, da se v
okviru aktivnosti za zboljšanje
notranje organizacije delovnih
organizacij rečnega prometa
ustanovi tudi poslovna skupnost rečnih ladjarjev.

Nadomestitev
zastarelih ladij —
prednostna naloga
Otežena nabava ladij, ki se
gradijo v državi ali pa se uvažajo, je v preteklih 15 letih pripeljala poleg zastarevanja tudi
do takšne strukture ladjevja, ki
ni dovolj prilagojena spremenjenim pogojem povpraševanja na svetovnem trgu prevoza. Zaradi strukture zmogljivosti je oteženo zaposlovanje
okoli polovice celotnega števila pomorskih ladij, manjši pa
so tudi rezultati, ki bi se lahko
z večjim številom sgdobnih ladij ustvarili v mednarodnem
prometu.
Nadomestitev zastarelih, neekonomičnih ladij je eden od
temeljnih pogojev za nuđenje
kakovostnih in konkurenčnih
storitev prevoza, in to tako v
domačem izvozno-uvoznem
gospodarstvu kot tudi tujim
uporabnikom.
V zadnjih letih so naši ladjarji iz domačih ladjedelnic prevIzboljšana notranja
zeli nekaj ladij, ki so bile grajeorganizacija
ne za tuji trg, kupci pa jih niso
V analizi se navaja, daje bilo odkupili in so tako ustvarili obza pomorski promet ob koncu , veznost njihovega odplačila
leta 1985 registriranih 43 oz- prek eksploatacije. Nabavljene
dov, od katerih jih 27 spada v so bile tudi ladje, ki se uporabmanjše, ki poslujejo v okviru ljajo po pogodbi ali so bile daturističnega gospodarstva ali ne v zakup. Toda kljub nizkim
se ukvarjajo z menjavo blaga, cenam rabljenih ladij novejše
več kot 95 odstotkov vseh gradnje njihov uvoz na hipotezmogljivosti pa je organizira- kama in druga posojila ob odnih v Poslovno skupnost po- plačilu z lastnim delom na svemorskih ladjarjev Jugoslavije s tovnem trgu ni zadovoljiv, ra16 ozdi. Zaposlenih'je skupaj zlog pa je v počasnem pridobi17.000 delavcev, od katerih je vanju dovoljenj. Ne obstaja tu14.000 pomorščakov na la- di mehanizem, s katerim bi se
djah. Poleg tega približno blago iz izvoza in uvoza bolj
10.000 naših pomorščakov preusmerilo na domače ladje
poročevalec

in bi se tako preprečil devizni
odliv, kar bi omogočilo večje
zaposlovanje naših ladjarjev.
Neredno poravnavanje deviznih, stroškov poslovanja je
pripeljalo ladjarje do devizne
nelikvidnosti, predvsem v obdobju od 1983. do 1985. leta,
kar je imelo za posledico zadrževanje ladij v nekaterih svetovnih pristaniščih, dokler se
niso poravnali pristaniški stroški, težave pri preskrbi z gorivom in živili, večje stroške za
najemanje kreditov v tujini, negativne tečajne razlike in drugo. Omenjene težave so se
premostile z najemanjem deviznih kreditov iz stalnih rezerv
Narodne banke Jugoslavije,
toda plačevanje deviznih stroškov poslovanja partnerjem v
tujini je še naprej eden od najaktualnejših problemov te
prometne panoge.
Prav tako je bilo opaziti, da
so se rečne ladje zato dolgo
zadrževale na popravilu zaradi
pomanjkanja .rezervnih delov,
kar je zmanjšalo uporabo nekaterih ladij tudi do 40%, premajhno pa je tudi vzdrževanje
plovnosti reke Save s strani
pristojnih republik in pokrajin,
neizenačena je plovnost te
mreže in neopremljena so pristanišča za hitrejše iztovarjanje in natovarjanje blaga.
Uvoz ladij
V obdobju od 1981. do 1986.
leta je bil omogočen z aktivnostjo ZIS in zveznih organov
občasni uvoz novih (10) in rabljenih ladij (27) novejše gradnje, kar je prispevalo k delnemu nadomestilu zastarelih ladij, k zaustavljanju padanja tonaže, izboljšanju kakovosti ladjevja in njeni usposobljenosti
za integralni transport, prevoz
težkih in specialnih bremen. Z
novim zakonom o deviznem
poslovanju ob koncu leta 1985
in z njegovimi spremembami
leta 1986 je bila ustvarjena
podlaga za devizno likvidnost
ladjarjev, občasno pa so se izvajali tudi ukrepi za nujno plačevanje zapadlih obveznosti
za eksploacijske stroške ladij
na tujih relacijah, da bi se preprečilo zadrževanje in zaplenitev ladij v tujih pristaniščih.
V drugi polovici lanskega leta se je obravnaval problem
premostitve regionalnih ovir, s
katerimi se srečuje pomorsko
ladjarstvo pri poslovanju na
svetovnem trgu, in povečanja
uporabe domače zmogljivosti
v prevozu na tujih relacijah za
domače uporabnike. S tem namenom je bilo intenzivirano
delo pri usklajevanju bilateralnih sporazumov o sodelovanju
v pomorskem prometu, pri-

pravlja pa se tudi sprejetje
družbenega dogovora o kriterijih za kreditiranje prodaje
opreme, ladij in tirnih vozil do
leta 1990 in skupnih programov razvoja pomorskega in
rečnega prometa do leta 1990.
Cilji razvoja
V skladu z opredelitvami iz
dolgoročnega programa stabilizacije do leta 1990 bi se morala celotna tonaža pomorskega ladjevja povečati na pet, do
šest milijonov bruto registrskih ton, da bi se zagotovila
udeležba ladij sodobne tehnologije prevoza velike tonaže in
gradnja ladij v državi za domače ladjevje. V tekočem družbenem planu v Jugoslaviji je
predvideno kreditiranje gradnje ladij za domače ladjevje
pod pogoji, ki niso nič manj
ugodni od pogojev, pod katerimi se prodajajo tujim kupcem.
Poleg tega bi se moralo z upoštevanjem geografskega položaja države kot pomorske in
podonavske države omogočiti
širše in komparativno vključevanje našega ladjarstva v mednarodne prevoze, zmanjšati bi
bilo potrebno devizhi odliv na
podlagi uporabe tujih ladij in
ga povečati za tuje uporabnike, da bi se ustvaril devizni priliv in prevoz tranzitnih bremen
prek naših pristanišč.
V skupnem programu razvoja pomorskega in rečnega ladjevja od leta 1986 do 1990 se
načrtuje za pomorsko ladjarstvo gradnja 52 ladij z 1,1 tone
nosilnosti in 171 plovnih objektov za potrebe rečnega ladjarstva. Z realizacijo tega plana gradnje domačega pomorskega ladjevja se bodo omogočili nadomestitev dotrajanih
ladij, obnova ladjevja, zmanjšanje stroškov poslovanja in
povečanje konkurenčnosti na
svetovnem trgu, prav tako pa
tudi povečanje izvoza prometnih storitev. Pričakuje se, da se
bo v tem obdobju ustvaril devizni priliv približno 5 milijard
dolarjev, od tega 3,3 mlrd dolarjev od tujih uporabnikov
prevoza.
Graditev ladij v domačih ladjedelnicah bo prispevala k
večji zaposlenosti kapacitet,
precejšnji substituciji uvoza ladij in k izboljšanju plačilne bilance države. V analizi se poudarja, da je bilo pomanjkanje
finančnih sredstev glavni omejevalni dejavnik večje graditve
v preteklem obdobju, zaradi
česar je potrebno z ukrepi ekonomske politike dati ustrezno
podporo opredelitvi, da se poveča domače ladjevje z gradi11

tvijo ladij v domačih ladjedelnicah.
V tem srednjeročnem obdobju je-načrtovan uvoz 23 novih in 78 rabljenih ladij za pomorsko ladjarstvo, prav tako
pa tudi 16 rabljenih ladij za potrebe rečnega ladjevja. Uvoz
rabljenih ladij novejše gradnje
se realizira ob uporabi hipotekarnih in drugih posojil z minimalno lastno udeležbo pri
prevzemanju in ob dolgoročnem odplačilu iz ustvarjenega
deviznega priliva. Ker se na ta

uvoz plačajo carina in druge
dajatve - čeprav so ladje namenjene za delo na tujem trgu
- je bila sprožena pobuda, da
bi bile te carine in dajatve minimalne ter da bi se poenostavil postopek njihovega uvoza.
Glede na pomen pomorskega in rečnega prometa za zunanjetrgovinsko menjavo in za
ustvarjanje deviznega priliva
na podlagi prevoza za tuje
uporabnike, je ZIS predlagal,
da se v Gospodarski zbornici
Jugoslavije pospeši sprejetje

skupnih programov razvoja,
da bi se čimprej začeli izvajati
ukrepi za njihovo realizacijo.
ZIS bo tudi pripravil spremembe in dopolnitve predpisov, katerih namen je ustvarjanje boljših pogojev za gradnjo ladij v
državi in ugodnejše kreditiranje. V okviru GZJ bo sprejet
program pospešene nadomestitve dotrajanih ladij, proučila
pa se bodo tudi druga vprašanja, ki so pomembna za ladjarstvo v mednarodnem prometu.
Ko je ZIS junija tega leta

obravnaval to analizo, je ocenil, da ekonomske težave kljub
večjim potrebam po graditvi
ladij v državi in njihovi nabavi
ne omogočajo, da bi se povečale zmogljivosti obstoječega
pomorskega ladjevja s 3 na 5
do 6 milijonov bruto registrskih ton do konca leta 1990,
kakor je bilo predvideno. Nuj00 a e da se
R ' L nadomestitev
ustvarijo pogojj
za hitrejšo
zastarelih ladij in za modernizacijo
ladjevja
za
mednarodni
promet.

NOVI PREDPISI

ZAKON O ZDRUŽEVANJU DELA IN O RAZVOJU TEGA
PROCESA V PRIHODNOSTI
odločitve je potrebno sprejemati ria podlagi opredelitev večine zaposlenih
delavcev
V zakonu bi bilo potrebno najprej določiti obveznosti in odgovornosti, šele nato
pa pravice iz delovnega razmerja
Večja pobuda združenega dela po samoorganizaciji in razvoju na načelih
ekonomskih zakonitosti
Ko se je Stalna konferenca
mest in občin Jugoslavije
vključila v javno razpravo o osnutku zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o združenem delu, je predložila Komisiji Skupščine SFRJ za
spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu svoje ugotovitve, stališča in pripombe o tem
osnutku zakona. Razprava je
potekala na razširjeni seji Odbora za družbenopolitični sistem in Odbora za ekonomsko
politiko in gospodarski razvoj
ter na seji predsedstva Stalne
konference, prav tako pa tudi v
določenem številu občin in
mest.
Potrebne globlje
spremembe ZZD
V razpravah je bilo ugotovljeno, da poteka osnovna smer
sprememb v smislu iskanja rešitev, ki zagotavljajo graditev
sistemskih pogojev za premagovanje temeljnih vzrokov
ekonomske krize oziroma
ustvarjanje predpostavk za
stabilnejši in učinkovitejši gospodarski razvoj. Predlagane

spremembe in dopolnitve ZZD
so dane v več kot 250 členih,
kar praktično pomeni, da je za
vsak tretji člen zakona predvidena sprememba.
Kljub tako obsežnemu posegu njegovo prilagajanje zahtevam sodobne prakse, kaže stanje v združenem delu, da so
potrebne precej globlje spremembe in dopolnitve zakona o
združenem delu, predvsem
vseh tistih določb, ki otežujejo
uresničevanje njegove vsebine. Poleg tega se postavlja
vprašanje, kako je mogoče
opraviti pomembnejše spremembe sistemskih rešitev na
področju družbenoekonomskih odnosov, samoupravnega
organiziranja in odločanja,'če
se ne predlagajo spremembe
temeljnih določb zakona, iz tega se je namreč tudi izhajalo
pri predlaganju sprememb in
dopolnitev.
Ocenjeno je, da mora ostati
zakon o združenem delu na
ravni sistemskega zakona, mora pa biti kratek in jasen. Urediti mora temeljna vprašanja
možnih oblik samoupravnega
organiziranja združenega dela
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in ravni odločanja ter urediti
temeljna vprašanja upravljanja
in razpolaganja z družbenimi
sredstvi in dohodkom. ZZD
mora biti zakon o združevanju
dela in o razvoju tega procesa
v prihodnosti, ne pa o združenem delu, vsa druga vprašanja, kot so načrtovanje, delovna razmerja, družbena lastnina, pridobivanje in delitev dohodka, delovna disciplina, pa
je potrebno urediti z ustreznimi zakoni.
Učinkovitejše
samoupravljanje in
odločanje
V razpravi je bilo poudarjeno, da morata postati samoupravljanje in odločanje v združenem delu enostavnejša in
učinkovitejša, š sedanjimi
spremembami in dopolnitvami
zakonskih določb pa je potrebno odpraviti počasnost pri
sprejemanju odločitev, ki so
pogojene z uporabo konsenza.
Odločitve je potrebno sprejemati na podlagi opredelitev večine zaposlenih delavcev, z referendumom pa urediti samo
najpomembnejša vprašanja.
Prav tako je nujno potrebno
krepiti vlogo in funkcijo delavskega sveta na ravni delovne
organizacije, ki naj odloča o
ključnih vprašanjih razvojne
politike in tekočega gospodar-

jenja, medtem ko naj delavski
svet OZD odloča samo o Vprašanjih, ki se tičejo pravic delavcev iz delovnega razmerja.
Potrebno je popolnejše in
natančnejše razmejevanje pristojnosti in odgovornosti samoupravnih in poslovodnih organov v tem smislu, da dobi
poslovodni organ širša pooblastila pri koncipiranju razvojne politike in organiziranju
procesa proizvodnje v celoti,
toda tudi večjo odgovornost za
rezultate poslovanja.
V zakonu bi bilo potrebno
natančno določiti obveznosti
delavcev v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih, državnih in.upravnih organih in drugih organih in organizacijah, da strokovno, kakovostno in zavestno opravljajo svoje delovne naloge, „in to
tako, da so od izvršitve delovnih obveznosti striktno odvisne tudi njihove pravice iz delovnega razmerja. Zaradi tega
bi bilo potrebno spremeniti
vrstni red poglavij v ZZD, in
sicer tako, da se najprej določijo obveznosti in odgovornosti, šele nato pa pravice.
Dobi se vtis, da predlagane
spremembe in dopolnitve ZZD
ne upoštevajo v celoti združenega dela ampak govorijo
predvsem o materialni proizvodnji, medtem ko so popolnoma zapostavljeni specifični
pogoji in problemi ostalih deporočevalec

lov (znanosti, kulture, zdravstva, izobraževanja, uprave,
storitev ipd). V zakonu bi bilo
zato potrebno neposredneje
urediti način organiziranja
družbenih dejavnosti, ustvariti
osnovo za racionaliziranje števila temeljnih organizacij združenega dela v osnovnem in
srednjem
izobraževanju,
zdravstvu, kulturi in visokem
šolstvu in to z namenom večjega zmanjšanja strokovnih
služb OZD in SIS družbenih
dejavnosti.
Izenačiti položaj
delavcev v združenem
in osebnem delu
V razpravi je bila dana posebna podpora predlaganim
rešitvam, s katerimi se omogoča, da se z osebnimi sredstvi
opravljajo vsi poklici, razen tistih, ki so prepovedani z zakonom. To je izredno važno glede na dosedanjo prakso, kjer

so pogosto poudarjene in naštete tiste dejavnosti, ki se lahko opravljajo z osebnim delom
in kar je v precejšnji meri oviralo hitrejše vključevanje imetnikov sredstev na to področje
dela.
Z dopolnitvijo obstoječega
člena ZZD, s katerim se ureja
pravica opravljanja dejavnosti
z osebnim delom, se izenačujeta pravica in položaj delavcev v združenem in osebnem
delu. Toda opozorjeno je bilo,
da obstaja takšna načelna enakost že od sprejetja ZZD in če
se bo ostalo samo pri tem, bodo v praksi še naprej ostajale
neenakosti. Z drugimi predpisi
je zato potrebno konkretizirati
in razčleniti to rešitev.
Po mnenju udeležencev razprave morajo predlagane spremembe in dopolnitve zagotoviti ustvarjanje . pogojev za sodobno organiziranje združenega dela in različne, fleksibilno
določene oblike organizacije,
ki so prilagojene potrebam

tehnično-tehnološkega razvoja. To bi omogočilo ustvarjanje
poslovnih sistemov, ki bi bili
sposobni za vključevanje v
mednarodno delitev dela. Poleg tega je potrebno omogočiti
pravico do pobude združenemu delu, da se samo organizira in da se v večji meri razvija
na načelih ekonomskih zakonitosti.
V osnutku zakona ni ničesar
novega, kar bi omogočilo, da
se zagotovi večji vpliv delavcev
oziroma združenega dela na
pridobivanje, razporejanje in
delitev dohodka na vseh ravneh združevanja, organiziranja
in odločanja. Nasprotno, v osnutku so npr. predpisane določbe zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki se ne
morejo uporabljati, ko gre za
delitev, tudi po predvidenem
roku za njihovo izvajanje. Poleg tega se tudi načelno postavlja vprašanje, ali se lahko
sprejme tako postavljeno merilo uspešnosti, kot je to v zako-

nu predvideno. Z drugimi besedami, kako se lahko šteje za
poslovno uspešno organizacijo, ki se izloča, na primer, za
srednje ali visoko izobraževanje.
V razpravi je bilo opozorjeno
tudi na zelo izraženo potrebo,
da se s spremembami in dopolnitvami ZZD maksimalno
prizadevaza radikalno zmanjševanje pretiranega norrtiativizma. Ta cilj v osnutku zakona
ni dosežen, ampak nasprotno,
dobi se vtis, da so z danimi
predlogi izneverjena pričakovanja združenega dela, da se
bo ta normativizem zmanjšal.
Iz vsega povedanega se vidi,
da bi bilo potrebno zelo pozorho oceniti rezultate javne razprave in če bodo načelne ocene, predvsem združenega dela, skladne s temi pripombami,
je potrebno oceniti primernost
predvidene vsebine, rokov in
načina sprejemanja sprememb
in dopolnitev zakona o združe^
nem delu.

GARANT IN INTERNA BANKA
• Če se bo interni banki omogočilo dajanje garancij na podlagi investicij, se bodo
stroški zmanjšali
• Z namenom krepitve finančne discipline se predlaga uvajanje obveznosti
upnikov, da o neažurnem dolžniku obvestijo SDK
Zakon o zavarovanju plačil in združene banke. S sedanjo upnikove obveznosti, če mu
med uporabniki družbenih pobudo, ki so jo sprožili elek- namreč dolžnik v predpisanem
sredstev, ki se je začel uporab- trogospodarski sistemi vseh roku ne preda instrumentov za
ljati 1. januarja 1976. leta, seje republik in pokrajin, železni- zavarovanje plačila, mora o
nekajkrat spremenil in dopol- ške transportne organizacije tem v 30-tih dneh obvestiti
nil, s tem da so bile z name- in Splošno združenje bančnih Službo družbenega knjigovodnom krepitve finančne discipli- in finančnih organizacij Hrva- stva. Po navedenem členu mone (kar je tudi danes eden od ške, se želi zagotoviti, da bi ra dolžnik ček in menico z avaciljev) pomembnejše spre- interne banke spet lahko daja- lom predati v roku 15 dni od
membe opravljene v polovici le te garancije, ker se navaja v dneva sklenitve dolžniško-upleta 1983. Po njih je lahko dolž- obrazložitvi, da v obdobju, ko niškega odnosa, dokaz o odpinik, ki ni izvršil svojih obvezno- so to smele, ni bilo finančne ranju nepreklicnega dokumensti, dokler jih ni poravnal, iz- nediscipline. Poudarja se celo, tarnega akreditiva in garancijo
plačeval akontacije osebnih da so se v tem obdobju vse pa v roku, določenem s pogoddohodkov samo do določene takšne garancije redno izvrše- bo, ki pa ne more biti po sklevišine.
vale. Kot močan argument za nitvi dolžniško-upniškega odsedanje sprembe se navaja, da nosa. Glede na to, da dolžnik
Interna banka ne
interne banke (praviloma) ne da dokaz o akreditivu in garanplačuje dajanja
bi plačevale OZD-om dajanje cijo upniku pred sklenitvijo
garancije
garancije za investicije, to pa dolžniško-upniškega odnosa,
temeljne in združene banke se s pošiljanjem blaga ne začRešitve, ki se sedaj predla- so
delale, kar je vplivalo na pove- ne pred pridobitvijo teh instrugajo, so najbolj neposredno čanje stroškov investicij.
mentov, problemi nastanejo v
povezane s spremembami iz
glavnem takrat ko dolžnik, čejunija 1986. leta. V teh spreprav dobi blago, ne preda čeka
membah je predpisano, da in- Zamuja predaja čekov
ali menice v predpisanem roterne banke ne morejo avalira- in menic
ku. Dolžnik mora tudi naloge
ti menic oziroma dati garancije
V spremembah se prav tako za plačilo vseh dospelih obna podlagi investicij, ampak
lahko to storijo samo temeljne predlaga uvajanje (v 7. členu) veznosti poslati pristojnemu
SDK in to najkasneje do dneva,
ko dospe plačilo. Upoštevajoč
vse to, se v aktu poudarja, da
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnise bo s predlagano sprememtvah zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
bo glede obveznosti upnika,
družbenih sredstev — AS 261/1
da obvesti SDK vplivalo na neporočevalec

ažurnega dolžnika, da pravočasno preda instrumente plačila upnikom prav tako pa tudi
naloge Službi družbenega
knjigovodstva. Poudarja se tudi, da bodo nove rešitve prispevale, da bodo OZD-i pri
sklepanju dolžniško-upniških
odnosov prevzemali samo tiste
obveznosti, za katere bodo
prepričani, da jih bodo v roku
lahko poravnali, ker v nasprotnem primeru bo to za njih pomenilo tudi izplačilo zmanjšanih čistih osebnih dohodkov.
V predlogu za izdajo zakona
se navaja, da je bila obravnavana možnost, da daje interna
banka garancije tudi za sredstva odobrenega kredita za investicije svojemu ustanovitelju
oziroma drugemu uporabniku
družbenih sredstev in da se je
ugotovilo, da bi bilo tudi to
pravico potrebno dati tem
bankam..
Iz tega akta se vidi, da je
Narodna banka Jugoslavije
sprožila pobudo za črtanje pooblastila, po katerem Zvezni izvršni svet predpisuje kratkoročni kreditni potencial bank,
in da je takšna rešitev v skladu
s predpisi, ki se nanašajo na
bančni in kreditni sistem.
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

OSNUTEK AMANDMAJEV K USTAVI SFRJ BO
PRIPRAVLJEN V SEPTEMBRU MESECU
Do konca septembra bosta dve seji zbora
Poleg več poročil in analiz je predvidena tudi obravnava izvajanja zakonov s
področja gospodarskega sistema, sprejetih ob koncu lanskega leta
Zvezni zbor je na svoji seji
dne 24. in 25. junija sprejel načrt izvajanja programa dela
Zveznega zbora za III. trimesečje 1987. leta, po katerem
bosta v tem obdobju dve seji
zbora z okoli 30 točkami dnevnega reda.
Seje zbora v juliju
mesecu
Za julijsko sejo je predvidena obravnava več poročil: o
zaposlenosti in zaposlovanju v
1986. in na začetku 1987. leta,
o izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu tujcev v SFRJ,
o uporabi sredstev proračuna
federacije, namenjenih za
uresničevanje temeljnega varstva borcev in vojaških invalidov, kot tudi poročilo Komisije
za vzgojo in izobraževanje občanov SFRJ v tujini, o izvajanju
družbenega dogovora o organiziranju vzgoje in izobraževanja občanov SFRJ, ki so na
začasnem delu in bivanju v tujini v 1986. letu.
Poleg tega bo zbor proučil

tudi izhodišča in smeri delovanja delegacije SFRJ na 42, zasedanju Generalne skupščine
Združenih narodov, informacijo o mednarodnem sodelovanju na področju varstva in izboljševanja človekovega okolja s programom mednarodnega sodelovanja na tem področju in aktualno informacijo o
politiki in stanju varstva ter izboljševanja
človekovega
okolja.
Glede zakonodajnega dela
bodo na dnevnem redu predlogi za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Ustanovi za vzdrževanje
pomorskih plovnih poti, zakona o uporabi in varstvu znaka
in naziva Rdečega križa. Delegati bodo obravnavali tudi
predlog zaključnega računa
proračuna federacije za 1986.
leto s poročilom o izvajanju
odloka o razporejanju sredstev
za negospodarske investicije,
opredeljene v proračunu federacije za 1986. leto, kot tudi
predlog družbenega dogovora
o elementih skupne politike in

Načrt uresničevanja programa dela Zveznega zbora
za III. trimesečje 1987. leta
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temeljih za določanje meril za
varstvo in izboljševanje človekovega okolja in urejanje prostora.
Septembrska seja
Na seji zbora, ki bo po letnem dopustu septembra bo
najpomembnejša točka dnevnega reda oblikovanje amandmajev k ustavi SFRJ.
Delegati bodo obravnavali
tudi poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o preprečevanju izseljevanja Srbov in Črnogorcev s
Kosova pod pritiskom, predvidena pa je tudi obravnava izvajanja zakonov s področja gospodarskega sistema, ki so bili
sprejeti ob koncu lanskega leta. Osnova za razpravo bodo:
analiza gibanja na področju
pridobivanja in razporejanja
dohodka v 1986. letu, poročilo
o izvajanju zakonov o temeljih
kreditnega in bančnega sistema in poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju obratnih
sredstev. Delegati bodo razpravljali tudi o uresničevanju
sistema družbenega planiranja
kot tudi o zemljiški politiki v
Jugoslaviji, predvidena pa je
tudi razprava o uresničevanju
odgovornosti v socialistični

samoupravni družbi. Na dnevnem redu bo tudi program
ukrepov za spodbujanje proizvodnje in združevanje individualnih kmetijskih proizvajalcev, delegati pa bodo proučili
tudi oceno o varnostni situaciji.
Poleg oblikovanja ustavnih
amandmajev je v zakonodajnem delu predvideno tudi
obravnavanje predloga zakona
o sistemu zvez, o programu
priprav za tisk in tiskanje osnovne hidrogeološke karte Jugoslavije in osnovne inženirsko-geološke karte Jugoslavije
za obdobje 1988-2009 in spremembah ter dopolnitvah zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije.
Zbor bo glede na načrt dela
obravnaval tudi predloge za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela, zakona
o matični evidenci in zavarovancih ter uživalcih pravic iz
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zakona o temeljih sistema informiranja in
informacijskega sistema federacije. Ne tej seji bodo delegati
obravnavali tudi predlog za izdajo zakona o varstvu1 izumov
in tehničnih izboljšav ter znakov razlikovanj.

poročevalec

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
(ESA-310)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 61. seji dne 9.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Janez KOKOL, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA IN
UREJANJE PROSTORA

POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je 24. oktobra 1986 obravnavala
Poročilo o stanju voda v SR Sloveniji in sprejela med drugim
tudi sklep, s katerim je zadolžila Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, da ugotovi potreben in možen obseg sprememb in
dopolnitev veljavnega zakona o vodah.
Skladno s tem sklepom je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno proučil gradiva in analize o stanju voda v SR
Sloveniji, razprave v odborih in komisijah Skupščine SR Slovenije in razprave na skupščini sami. Ocenil je, da so podani
razlogi za spremembe in dopolnitve veljavnega zakona o
vodah.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vodah je pripravljen na podlagi ugotovitev iz poročila o stanju voda v SR Sloveniji in analiz k temu poročilu ter
na podlagi ugotovitev, stališč in sklepov o tem poročilu, ki so
bili izrečeni oziroma sprejeti v skupščinski obravnavi v zvezi s
tem poročilom.
Ob nedvomni ugotovitvi, da kljub družbenemu prizadevanju
na področju vodnega gospodarstva stanje voda in gospodarjenje z vodami ni zadovoljivo, se je ob ponovnem preverjanju
pokazalo, da pogojujejo tako stanje tudi določbe veljavnega
zakona o vodah. To so predvsem določbe, ki urejajo funkcijo
in naloge vodnih skupnosti in izvajalcev dejavnosti na
področju vodnega gospodarstva, opredeljujejo dejavnosti
posebnega družbenega pomena, planiranje in financiranje
vodnega gospodarstva, pogoje in načine glede varstva, uporabe in izkoriščanje vode ter družbenega in posebej upravnega nadzora na tem področju.
Z nameravanimi spremembami in dopolnitvami se ne
posega v temeljna načela sedaj veljavnega zakona o vodah,
vendar naj bi z njimi dosegli bolj učinkovito varstvo voda in
gospodarjenje z vodami.
Poglavitne spremembe in dopolnitve veljavnega zakona naj
bi bile naslednje:
1. zakon naj bi podrobneje razčlenil tiste dejavnosti in
zadeve, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega
pomena in določil bolj jasno način in pogoje za izvajanje teh
dejavnosti:
poročevalec

2. na ravni republike naj bi se namesto Zveze vodnih skupnosti ustanovila republiška skupnost, njena funkcija in naloge
pa opredelile tako, da bi bilo zagotovljeno na območju vse
republike izvajanje tistih nalog in fizičnih posegov, ki zagotavljajo ohranjanje vodnega režima (minimalna vodnogospodarska dejavnost);
3. planiranje na področju vodnega gospodarstva naj bi se
poenostavilo, vendar ostalo celovito, s poudarjenim načelom
obveznega usklajevanja med vodnimi skupnostmi in obveznega usklajevanja z duržbenopolitičnimi skupnostmi;
4. glede zagotavljanja sredstev za področje vodnega gospodarstva naj bi bil dan večji poudarek sistemu cen za uporabljeno in onesnaženo vodo. Na novo pa naj bi se uvedel vodni
prispevek in uveljavilo načelo, da onesnaževalci voda plačujejo ceno v taki višini, ki bi jih ekonomsko silila k zmanjševanju izpuščanja onesnaženih voda oziroma snovi, ki onesnažujejo vode;
5. upravni postopki za izdajo vodnogopodarskih soglasij
naj bi se poenostavili v vseh tistih primerih, ko bi se poseglo v
vodni režim z načrtovanimi objekti in napravami skladno s
sprejetimi prostorskimi izvedbenimi načrti. Ob tem naj bi se
tudi določneje opredelile obveznosti, ki naj bi jih imele vodne
skupnosti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih
izvedbenih aktov v smislu določb zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor;
6. upravni, zlasti pa inšpekcijski nadzor naj bi bil določneje
opredeljen. Pri tem naj bi bila uveljavljena tudi možnost neposrednega ukrepanja republiške vodnogospodarske inšpekcije;
7. uvedel naj bi se tudi bolj ustrezen informacijski sistem na
področju vodnega gospodarstva.
Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo dodatno obremenjeni proračuni družbenopolitičnih skupnosti, razen republiški proračun, če se poveča obseg pristojnosti republiške
vodnogospodarske inšpekcije. V globalu se ne bo povečala
tudi obremenitev združenega dela, pač pa bo znotraj sedanjih
obremenitev prišlo do pravičnejše obremenitve posameznih
uporabnikov in posameznih onesnaževalcev vode.
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I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za zakonsko ureditev varstva voda, urejanja vodnega režima in gospodarjenja z vodami je podana v:
- prvem odstavku 51. člena Ustave SR Slovenije, ki določa,
da se z zakonom lahko določi, da so posebnega družbenega
pomena določene dejavnosti ali zadeve iz dejavnosti organizacij združenega dela, in določi način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev;
- prvem odstavku 66. člena Ustave SR Slovenije, ki določa,
da se na področju dejavnosti vodnega gospodarstva, v katerih
delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje
dela in potreb ter vrednotenje uspehov, lahko ustanovijo
samoupravne interesne skupnosti, v katerih se uporabniki
združujejo z izvajalci, če je trajno opravljanje teh dejavnosti
nujno za zadovoljevanje potreb uporabnikov;
- drugem odstavku 66. člena Ustave SR Slovenije, ki
določa, da se v samoupravnih interesnih skupnostih združujejo uporabniki proizvodov in storitev z delavci, ki opravljajo
te dejavnosti in zadovoljujejo v njih svoje osebne in skupne
potrebe, združujejo sredstva in določajo namen njihove uporabe, oprededljujejo pogoje in način opravljanja teh dejavnosti, sprejemajo in uresničujejo programe dela, vplivajo na
oblikovanje cen in medsebojno urejajo razmerja;
- v 70. členu Ustave SR Slovenije, ki določa, da se lahko z
zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične
skupnosti v primeru, kadar so določene dejavnosti oziroma
zadeve samoupravnih interesnih skupnosti posebnega družbenega pomena, določi obvezno ustanovitev skupnosti,
načela njene organizacije in medsebojnih razmerij v njej,
predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej skupnosti!
na n
^' . 0PravUania teh dejavnosti oziroma zadev ter soglasje
skupščine družbenopolitične skupnosti pri sprejemanju posameznih odločitev v teh zadevah oziroma drugih dejavnostih;
~ ^02. členu Ustave SR Slovenije, ki določa, da so zemljišča, vode, vodotoki, morje in morska obala dobrine splošnega pomena in pod posebnim družbenim varstvom ter se
uporabljajo pod pogoji in na način, kot to določi zakon;
- v 4. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da
ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom tudi razmerja pri
rabi prostora, rabi in izkoriščanju voda, sistem katastrov in
hidrometeorološke službe.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE ZAKONA
Skupščina SR Slovenije je 24. oktobra 1986 obravnavala
poročilo o stanju voda v SR Sloveniji in sprejefa sklep, s
katerim je zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da
ugotovi potrebo in možni obseg sprememb in dopolnitev
veljavnega zakona o vodah (Ur. list SRS, št. 38/81).
Predlagatelj sprememb in dopolnitev zakona o vodah ugotavlja, da mora glede na vrsto odprtih problemov, ki so v
vodnem gospodarstvu, poleg neposrednih napotil, ki jih je
Skupščina SR Slovenije podala v svojih sklepih, upoštevati pri
pripravi predloga še usmeritve, ki jih je Skupščina SR Slovenije podala v ugotovitvah in stališčih k poročilu o stanju voda
v SR Sloveniji.
Iz analiz in razprav v odborih in komisijah Skupščine SR
Slovenije ter ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR
Slovenije izhaja, da je kljub družbenim prizadevanjem na
področju vodnega gospodarstva ugotovljena vrsta pomanjkljivosti in slabosti, ki zavirajo boljše vzdrževanje in urejanje
vodnega režima in racionalnejše gospodarjenje z vodami.
Območne vodne skupnosti, ki so bile ustanovljene v okvirih
enega vodnega območja ali širših porečij, pomanjkljivo sodelujejo med seboj pri usklajevanju planov za celotno vodno
območje oziroma širše porečje in določanju prednostnih
nalog pri skupnem urejanju vodnega režima. Območne vodne
skupnosti so prenesle na Zvezo vodnih skupnosti samo tiste
zadeve, ki jih določa veljavni zakon. Medsebojno usklajevanje
pri odločanju o pomembnih zadevah za republiko pa poteka
prepočasi in neracionalno. Zveza vodnih skupnosti tudi težko
vpliva na racionalno in učinkovito izvajanje dogovorjenih
skupnih nalog, ki so pomembne za republiko.
Izvajalci dejavnosti in zadev posebnega družbenega
pomena se še niso v celoti organizirali v skladu z določili
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veljavnega zakona tako, da bi bilo zagotovljeno racionalno in
kakovostno izvajanje zadev posebnega družbenega pomena;
strokovni kadri so usposobljeni predvsem za izvajanje hidrotehničnih nalog in niso dovolj usposobljeni za celovito izvajanje nalog na področju vzdrževanja in urejanja vodnega režima
v skladu z širšimi interesi varovanja okolja. Pri njihovem
delovanju je premalo zagotovljeno soodločanje uporabnikov,
ustanoviteljev in drugih in ni zadovoljivo urejeno opravljanje
investicijskih in nadzornih funkcij. V sistemu zagotavljanja
sredstev za izvajanje vodnogospodarskih dohodkovnih
osnov. V vodno gospodarstvo ni uvedeno načelo, da morajo
onesnaževalci voda plačevati odškodnino za izpuščanje škodljivih snovi v vode najmanj v višini stroškov čiščenja odpadnih
voda. Povračila zbrana od onesnaževanja voda pa se ne
uporabljajo izključno za financiranje sanacijskih programov
za preprečevanje in zmanjšanje emisij škodljivih snovi v vode.
Navedene pomanjkljivosti pogojujejo tudi manj učinkovito
strokovno delo. Tako je izdelava vodnogospodarskih osnov v
velikem zaostanku, informacijski sistem v vodnem gospodarstvu ni vzpostavljen, posamezni katastri in vodna knjiga pa se
vodijo premalo usklajeno in v premajhnem obsegu.
Vse to je vplivalo na to, da se stanje voda poslabšuje.
Izvedeni ukrepi niso vedno upoštevali vseh družbenih interesov, tako da je bilo zanemarjeno zlasti varovanje vodnih
količin in varstvo kakovosti voda. Hidrotehnični posegi pri
urejanju voda niso bili v zadostni meri usklajeni z interesi
varovanja okolja. Vodnogospodarska inšpekcija ni bila dovolj
usposobljena in ni dosledno izvajala nadzora nad uporabniki
in izvajalci pri gospodarjenju z vodami oziroma urejanju vodnega režima.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami želimo
odpraviti tiste pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki so omogočale, da so se uveljavili taki odnosi. V vodnem gospodarstvu mora biti sistem planiranja urejen tako, da bo zagotavljal
doseganje prioritetnih ciljev na republiškem, regionalnem in
lokalnem nivoju in uveljavil načelo optimalnega urejanja voda
v prostoru v skladu z interesi vseh uporabnikov voda ob
upoštevanju splošnih družbenih interesov. Uveljaviti je
potrebno sistem ekonomske prisile nad onesnaževalci voda
tako, da bodo odškodnine zaradi škode, ki jo onesnaževalci
povzročajo v vodnem režimu, neposredno bremenile stroške
proizvodnje. Zbrana sredstva se bodo uporabila za financiranje prioritetnih sanacijskih programov. Prav tako je potrebno
veljavni zakon dopolniti tudi tako, da bodo dani pogoji za
uveljavljanje širšega družbenega nadzora in učinkovito delovanje pristojnih upravnih organov in vodnogospodarske
inšpekcije. Ugotovitve se nanašajo predvsem na naslednje
določbe v veljavnem zakonu:
1. Splošne določbe
1. Veljavni zakon opredeljuje celinske vode, obalno morje,
morsko obalo ter vodna in priobalna zemljišča kot dobrine
splošnega pomena, ki so pod posebnim družbenim varstvom,
ter določa dejavnosti, ki štejejo na področju vodnega gospodarstva za dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega
pomena.
Pri tem pa zakon ni dovolj natančen in ne našteva jasno,
katere dejavnosti oziroma zadeve s področja vodnega gospodarstva, so posebnega družbenega pomena.
To povzroča nejasnosti in različna tolmačenja predvsem o
vsebini in obsegu opravil in nalog, ki jih morajo opravljati
organizacije za urejanje voda.
Pri tem je treba opozoriti na terminološko neusklajenost 2.
člena zakona o sladkovodnem ribištvu SR Slovenije, ki vse
sladke vode obravnava kot ribolovne vode, kar je glede na
funkcijo nekaterih vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi (zadrževalniki) neustrezno in otežuje njihovo
uporabo.
2. Vodne skupnosti
2.1. Za zagotavljanje smotrnosti gospodarjenja z vodami
določa veljavni zakon, da se vodne skupnosti ustanove praviloma za celotno vodno območje in le izjemoma za njegov del.
Na podlagi te izjeme je bilo v skladu z interesi uporabnikov in
izvajalcev ustanovljenih osem območnih vodnih skupnosti, ki
na svojem delu območja opravljajo vse potrebne funkcije. V
okviru celovitih povodij bi bilo potrebno okrepiti sodelovanje
poročevalec
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med območnimi vodnimi skupnostmi, ki so ustanovljene na
delih vodnega območja tako, da bodo med seboj neposredno
usklajevale svoje planske akte in skupno določale prioritetne
objekte, ki so potrebni za urejanje vodnega režima na celovitem vodnem območju.
Zakonska določila jih k temu premalo zavezujejo, saj določajo le, da območne vodne skupnosti urejajo medsebojna
razmerja na podlagi vodnega režima v mejnem oziroma iztočnem prerezu vodotoka.
2.2. Veljavni zakon določa, da območne vodne skupnosti
ustanovijo na ravni republike Zvezo vodnih skupnosti, ki ureja
zadeve, ki jih nanjo prenesejo ustanoviteljice, ter nekatere za
republiko pomembne zadeve. Pri tem pa niso ustrezno opredeljene pristojnosti Zveze vodnih skupnosti Slovenije pri
usmerjanju, usklajevanju in izvajanju teh zadev. Take določbe
ne omogočajo, da bi Zveza vodnih skupnosti Slovenije učinkovito opravljala naloge, ki so jih območne vodne skupnosti
prenesle nanjo. Predvsem pa ne more učinkovito izvajati
prioritetnih nalog opredeljenih z družbenim planom SR Slovenije pa tudi ne nalog, ki so bile opredeljene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije. Zveza vodnih skupnosti Slovenije nima originalnih
virov sredstev, njene pristojnosti so v veljavnem zakonu preveč ohlapno določene.
Rešitev podana v veljavnem zakonu je premalo upoštevala
ustavno določilo, da so vode dobrine splošnega pomena in
pod posebnim družbenim varstvom. Tega načela ni mogoče
uveljaviti, če se ne zagotovijo pogoji za racionalno gospodarjenje z vodami v enotnem vodnogospodarskem prostoru
republike, ob preseganju parcialnih interesov in usklajenem
usmerjanju razvoja vodnega režima na podlagi objektivnih
kriterijev in realnih prioritet.
3. Zagotavljanje sredstev za vodno gospodarstvo
3.1. Veljavni zakon določa, da uporabniki združeni v vodnih
skupnostih s povračili zagotavljajo sredstva za programe vodnogospodarskih dejavnosti, ki jih po obsegu in vrednosti
določijo skupno z izvajalci. V primeru, da se uporabniki in
izvajalci ne sporazumejo o obsegu programov vodnogospodarskih dejavnosti in višini povračil, določijo višino povračil
občinske skupščine z odloki. Tako določena višina povračil
mora zadoščati za izvajanje minimalne vodnogospodarske
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Z veljavnim zakonom določena minimalna vodnogospodarska dejavnost ne
zagotavlja ohranjanja stanja vodnega režima in vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, povsem pa izključuje izvajanje obveznosti, ki so vodnemu gospodarstvu določene v družbenih planih občin in SR Slovenije.
3.2. Način zagotavljanja sredstev za izvajanje programov
vodnogospodarskih storitev oziroma dejavnosti temelji na
povračilih, ki so določena na podlagi količinskih osnov ter
povračilih na podlagi vrednostnih osnov. Ugotovitve, stališča
in sklepi Skupščine SR Slovenije sprejeti ob obravnavi poročila o stanju voda nalagajo, da je potrebno zagotavljati večji
delež sredstev za izvajanje programov vodnogospodarskih
storitev oziroma dejavnosti s povračili, ki temelje na količinskih osnovah. Osnove za določanje povračil so preozke, zato
je potrebno proučiti možnosti za razširitev količinskih osnov
tako, da bodo zajeti vsi uporabniki in bremena mednje enakomernejerazdeljena.
3.3. Veljavni zakon o vodah nima vgrajenega določila, da so
onesnaževalci voda dolžni plačevati strošek oziroma ceno za
onesnaževanje vode, niti določila, da se tako zbrana sredstva
smejo uporabiti samo za sanacijo virov onesnaževanja voda.
Prav tako zakon nima določila, da morajo biti te odškodnine
višje od stroškov čiščenja odpadnih voda. Tako stanje onesnaževalcev ekonomsko ne stimulira za uvajanje proizvodnje,
ki ne bi prekomerno onesnaževala voda, niti za postopno
sanacijo virov onesnaževanja voda.
4. Vodnogospodarske organizacije za urejanje voda.
Iz ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije, ki
so bili sprejeti ob obravnavi poročila o stanju voda v SR
Sloveniji je razvidno, da obstoječa organiziranost izvajalcev ni
racionalna, da omogoča uveljavljanje monopolnih interesov
in ne zagotavlja kakovostnega opravljanja dejavnosti posebnega družbenega pomena. Zato je Skupščina SR Slovenije
poročevalec

zadolžila vse akterje, da to stanje uredijo. Potrebnih sprememb ne bo mogoče uveljaviti brez sprememb in dopolnitev
tistih določil veljavnega zakona o vodah, ki urejajo organiziranost in delovanje vodnogospodarskih organizacij združenega
dela. Splošno določilo, da te organizacije opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, je preveč splošno in
pogojuje nesporazume o tem, katere storitve, ki so
pomembne za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega
pomena, opravljajo te organizacije na podlagi svobodne
menjave dela, oziroma katere storitve lahko izvajajo ostali
usposobljeni izvajalci na osnovi tržnih pogojev.
Zato tudi ni bilo mogoče doseči soglasja veh podpisnikov
družbenega dogovora o sprejemu tega dokumenta, s katerim
bi natančneje razčlenili merila in pogoje za organiziranje
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij
za urejanje voda. Izavjalci se niso organizirali v eni temeljni
organizaciji za celotno vodno območje, kar zakon postavlja
kot pravilo, saj le izjemoma dopušča, organiziranje temeljne
organizacije za urejanje voda na delu vodnega območja. Ni
bilo mogoče doseči sporazuma o dosledni ločitvi izvajanja
dejavnosti posebnega družbenega pomena od izvajanja tržnih dejavnosti. Zaradi prevelikega števila in medsebojne
nepovezanosti temeljnih organizacij za urejanje voda ni bila
izpolnjena zakonska zahteva, da ima taka organizacija
potrebno število delavcev z ustrezno poklicno in izobrazbeno
sestavo.
5. Vodnogospodarska soglasja in dovoljenja
5. 1. Izvajanje upravnega postopka v zvezi s predvidenimi
posegi v vodni režim je otežkočeno zlasti pri načrtovanju
večjih objektov, ki pomembneje vplivajo na vodni režim.
Težave se pojavljajo zato, ker veljavni zakon ne predvideva, da
se v procesu pridobivanja dovoljenj za posege v prostor
pridobijo^vodnogospodarski pogoji pristojnega organa oziroma smernice, kot jih je določal prej veljavni zakon.
Pri tem veljavni zakon o vodah ni usklajen z novo prostorsko zakonodajo, zlasti s 24., 29. in 35. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 37/85).
6. urejanje vodnega režima
6. 1. Določila veljavnega zakona o vodah, ki urejajo problematiko urejanja vodnega režima, nalagajo Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da predpiše splošne pogoje za način
gospodarjenja na vodotokih in drugih zbiralnikih ter na vodnih in priobalnih zemijiščih, režim plovbe in varstvo pred
škodljivim delovanjem voda. Tak predpis je nesmotrn, saj
omejuje gospodarjenje z vodami samo na varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
S podzakonskimi akti bi bilo potrebno podrobneje razmejiti
pristojnosti in odgovornost pri urejanju vodnega režima ter
njegSvi rabi in izkoriščanju voda med vodnim gospodarstvom
in drugimi gospodarskimi sferami, kot na primer: komunalnim gospodarstvom, cestnim in železniškim gospodarstvom
ter kmetijstvo.
7. Rečna nadzorna služba
Veljavni zakon o vodah premalo konkretno določa delovanje in .naloge rečne nadzorne službe. Območnim vodnim
skupnostim nalaga, da v sodelovanju z Republiškim vodnogospodarskim inšpektoratom s prvilniki predpišejo obseg nalog.
Pravilniki, ki so jih območne vodne skupnosti na tej podlagi
sprejele, se med seboj močno razlikujejo in ne opredeljujejo
nalog na ustrezen način. Delovanje rečnih nadzornih služb je
usmerjeno v nadzor nad izvajanjem manj pomembnih nalog
in obrobnih vprašanj, ali pa opravlja rečni nadzor celo naloge,
ki ne sodijo v njegovo dejavnost. Nadzor nad načinom gospodarjenja z vodami in urejanjem vodnega režima je pomembna
dejavnost, ki zagotavlja boljše varovanje vodnega režima in
mora vključevati nadzor nad opravljanjem vseh aktivnosti, ki
lahko vplivajo na vodni režim.
8. Vodna knjiga in kataster
Veljavni zakon o vodah ne ureja usklajeno in ustrezno
vprašanj zajema, obdelave in posredovanja informacij, ki so
potrebne za planiranje, vzdrževanje in urejanje vodnega
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režima, izvajanje vodnogospodarske politike ter za izvajanje
upravnega in samoupravnega nadzora nad varovanjem in
gospodarjenjem z vodami. Odločitev, da vodno knjigo in
kataster v celoti vodi Zveza vodnih skupnosti ter da le nadzor
nad poslovanjem opravlja za vodno gospodarstvo pristojen
republiški upravni organ je problematična, saj gre za uradni
evidenci. V vodni knjigi se zbirajo in urejajo upravni akti, ki so
jih izdali občinski in republiški upravni organi. V katastrih
voda pa se zbirajo, urejajo in obdelujejo informacije, ki zadevajo posamezne elemente vodnega režima. Tudi zbiranje in
zajem ostalih informacij ni urejeno. Zakon tudi ne določa, kdo
je dolžan zagotavljati posamezne vrste informacij. Delovanje
Hidrometeorološkega zavoda Slovenije kot upravne organizacije, ki je v zakonu pooblaščena za zbiranje in urejanje dela
Informacij o vodnem režimu, ni upoštevano. Organizacije, ki
izpuščajo odpadne vode v vodni režim, niso dolžne posredovati zbranih podatkov za potrebe vodenja in vzdrževanja katastrov onesnaževalcev. Tudi podatki, ki jih različni interesenti
zberejo pri raziskavah vodnega režima, se ne zbirajo obvezno
v katastrih, čeprav so tako zajete tudi informacije pomembne
za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena. Zato
je potrebno celovito proučiti delovanje celotnega informacijskega sistema v vodnem gospodarstvu ter jasneje opredeliti
pristojnosti in obveznosti ter način zbiranja, obdelave in urejanj informacij pomembnih za gospodarjenje z vodami in
vključevanje v družbeni sistem informiranja.
9. Vodnogospodarska inšpekcija
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o stanju
voda v SR Sloveniji sprejela sklep, s katerim je zadolžila
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj zagotovi, da se bo
vodnogospodarska inšpekcija usposobila za samostojno
opravljanje svojih temeljniih nalog, in zagotovi, da bodo
upravni organi in inšpekcije dosledno izvajali nadzor nad
.uporabniki in izvajalci pri gospodarjenju z vodami oziroma
urejanju vodnega režima.
Predlagatelj zakona ugotavlja, da je potrebno v veljavnem
zakonu preoblikovati rešitve v zvezi z organiziranostjo in
pristojnostmi vodnogospodarskih inšpekcijskih služb.
10. Podzakonski akti
Izkušnje in ugotovitve analiz izvajanja zakona o vodah
kažejo, da ni ustrezno rešen kompleks vprašanj , ki jih je
potrebno podrobneje urediti s sistemom podzakonskih aktov
tako, da bo olajšano izvajanje določil zakona o vodah.
Veljavni zakon je sicer določil, kateri predpisi izdani na podlagi zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 16/74), prenehajo
veljati in kateri ostajajo v veljavi. Prav tako je določil, katere
nove podzakonske akte je potrebno še izdati. Vsi ti akti niso
med seboj povsem skladni in so deloma tudi že strokovno
zastareli. Načrtovane spremembe in dopolnitve veljavnega
zakona pogojujejo tudi izdajo novih podzakonskih aktov.
11. Kazenske določbe
V razpravah komisij in odborov Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila o stanju voda v SR Sloveniji je bilo ugotovljeno, da je potrebno ponovno pretehtati kazenske določbe
zakona o vodah. Za kršitev njegovih določb zakon določa
prekrške in gospodarske prestopke. Višino kazni je treba
uskladiti z novimi mejami denarnih kazni za prekrške oziroma
gospodarske prestopke, ki jih določa zakon.
Po proučitvi vprašanja, ali ne bi bilo potrebno nekaterih
hujših kršitev določb zakona opredeliti kot kazniva dejanja
ugotavljamo, da to ni potrebno, ker so kot takšna že določena
v kazenskem zakonu SR Slovenije.
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAKONA
Predlagatelj zakona ugotavlja, da je mogoče povečati učinkovitost in kakovost gospodarjenja z vodami in bolje varovati
ter urejati vodni režim tako, da se spremenijo in dopolnijo
zakonska določila, ki dajejo podlago za ustanavljanje in delovanje vodnih skupnosti, organizacij za urejanje voda, določajo način planiranja in opravljanja strokovnih opravil ter
urejajo nadzor nad gospodarjenjem z vodami.
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Spremembe in dopolnitve zakona bodo temeljile na naslednjih načelih:
- da z izvajanjem nalog pri varovanju in urejanju vodnega
režima ter gospodarjenju z vodami delavci, delovni ljudje in
občani v okviru organizacij združnega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno političnih skupnosti zadovoljujejo svoje interese glede varovanja in urejanja
vodnega režima, varstva pred škodljivim delovanjem voda,
rabe in izkoriščanja voda ter varstva vodnih količin in kakovosti voda;
- da so vode, vodotoki, obalno morje, morska obala
vodna in priobalna zemljišča po Ustavi SR Slovenije pod
posebnim družbenim varstvom in dobrine splošnega pomena,
zato je z zakonom treba jasno določiti dejavnosti oziroma
zadeve, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega
pomena tako, da bodo te dejavnosti opravljane trajno in
kvalitetno na najbolj racionalen način. V ta namen je potrebno
zagotoviti takšno samoupravno organiziranost vodnega
gospodarstva na nivoju republike, da bo zagotovljeno uresničevanje posebnega družbenega varstva nad vodami in da
bodo preseženi parcialni interesi pri gospodarjenju z vodami;
- da so družbenopolitične skupnosti v skladu s procesom
družbenega planiranja dolžne zagotoviti izvajanje nalog, s
katerimi bo doseženo varovanje, vzdrževanje in urejanje vodnega režima ter racionalno gospodarjenje z vodami;
- da v procesu družbenega planiranja delavci, delovni
ljudje in občani učinkovito usklajujejo svoje interese ter jih
glede na pomembnost in obseg ter prioritete pomembne za
doseganje postavljenih ciljev na področju gospodarjenja z
vodami in urejanja voda izvajajo na lokalni, območni in republiški ravni;
- da nima nihče pravice poslabšati stanja vodnega režima
in onemogočiti njegov razvoj. Za protipravna dejanja na
področju gospodarjenja z vodami je storilec materialno odgovoren za škodo in odgovoren za gospodarski prestopek oziroma prekršek;
- da organizacije in občani ne smejo spuščati v vode
nevarnih snovi. Organizacije in občani, ki izpuščajo v vode
škodljive snovi pa so dolžni plačevati ceno zaradi onesnaževanja voda v taki višini, ki jih bo ekonomsko spodbujala k
zmanjševanju in preprečevanju onesnaževanja voda.
Cilji sprememb in dopolnitev zakona so:
- da v procesu planiranja uveljavimo načelo celovitega in
interdisciplinarnega planiranja ter pri tem upoštevamo zlasti
ekonomske in ekološke vidike planiranja;
- odda se minimalna vodnogospodarska dejavnost določi
v takem obsegu, da bo zagotovljeno vzdrževanje stanja vodnega režima, redno spremljanje stanja voda, delovanje vodnogospodarskega informacijskega sistema, opravljanje del in
nalog, ki so skupnega pomena na ravni republike in so določene v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti, opravljanje del in nalog v zvezi z obrambo pred poplavami in
varstvom kakovosti voda ob nenadnih izlitjih nevarnih snovi
ter urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in mednarodni
pomen;
- da bodo plačila za odvajanje onesnaženih voda v vode
višja, kot znašajo stroški čiščenja odpadnih voda. Uveljavljeno bo načelo, da se tako zbrana sredstva uporabljajo
namensko za financiranje prioritetnih sanacijskih programov,
čiščenja voda, ki jih določijo plani družbenopolitičnih skupnosti;
se
racionalneje urede odnosi med uporabniki in izvajalci združenimi v vodnih skupnostih, določijo kriteriji,
podrobnejši pogoji in merila za organiziranje vodnogospodarskih organizacij za urejanje voda tako, da bo mogoče
uveljaviti takšno organiziranost, ki bo upoštevala splošni
družbeni interes ter zagotavljala racionalnost delovanja za
potrebe republiške in območnih vodnih skupnosti;
- da se pri organiziranju strokovnega dela zagotovi
ustrezna delitev dela, koordinacija znanstveno raziskovalnega dela in integracija znanja tako, da bo omogočena uporaba novih znanstvenih dosežkov v praksi in pri odločanju v
vodnem gospodarstvu;
- da se dogradi učinkovit vodnogospodarski informacijski
sistem ter določi nosilce, pristojnosti in dejavnosti pri izvajanju teh nalog in opravil;
- da se z jasno razmejitvijo pravic in dolžnosti med posameznimi nosilci nalog ter jasnejšo odločitvijo nalog upravnih
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organov in boljšo razmejitvijo pristojnosti inšpekcijskih služb
zagotovi večja odgovornost in učinkovitost ter boljši nadzor
nad vzdrževanjem in urejanjem vodnega režima ter gospodarjenjem z vodami;
- da se zaostri kaznovalna politika za kršitev določb
zakona s tem, da se določijo strožje kazni za prekrška in
gospodarske prestopke v skladu z novimi mejamj denarnih
kazni.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
1. Splošne določbe
Zakon naj bi podrobneje razčlenil tiste dejavnosti in zadeve,
ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega
pomena in določil, kdo jih izvaja.
Podrobnejša razčlenitev dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena, naj bi podala
temeljni kriterij za določitev področja delovanja vodnogospodarske organizacije in bi bila podlaga za urejanje odnosov
med uporabniki in izvajalci združenimi v vodnih skupnostih
na podlagi svobodne menjave dela.
Dejavnost posebnega družbenega pomena se v vodnem
gospodarstvu odraža v trajni skrbi za vzdrževanje in urejanje
vodnega režima in trajni skrbi za racionalno rabo, izkoriščanje in varovanje voda. Zato morajo biti zagotovljeni pogoji za
trajno opravljanje teh dejavnosti, ki jih zaradi njihovega značaja ni mogoče izvajati pod pogoji tržišča. Izvajanja posameznih gradbenih posegov pri vzdrževanju in urejanju voda in
posameznih strokovnih del in nalog, ki jih je možno racionalneje opraviti na podlagi pogojev tržišča in predstavljajo samo
element v procesu trajnega zagotavljanja vzdrževanja in urejanja voda, ni mogoče uvrščati med dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena.
V skladu s temi načeli in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti za področje
vodnega gospodarstva (Ur. list SFRJ, št. 72/80), naj bi med
dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena, uvrstili zlasti:
- zagotavljanje vzdrževanja in gospodarjenja z vodami ter
usmerjanje razvoja vodnega režima tako, da se zagotovi racionalna raba in izkoriščanje voda, varstvo pred škodljivim
delovanjem voda ter varstvo vodnih količin in kakovosti voda;
- spremljanje stanja vodnega režima in gospodarjenja z
vodami ter zbiranje in obdelava podatkov v enotnem vodnogospodarskem inforamtivnem sistemu;
- zagotavljanje izdelave vodnogospodarskih osnov in drugih strokovnih podlag potrebnih za planiranje in programiranje v vodnem gospodarstvu.
2. Vodne skupnosti
2.1. Ohranjeno naj bi bilo osnovno določilo zakona, ki
varuje nedeljivost gopodarjenja z vodami v okviru enotnih
vodnih območij. Prav tako bo ohranjeno zakonsko določilo, ki
izjemoma dovoljuje ustanavljanje območnih vodnih skupnosti
na delih vodnih območij.
Enotnost urejanja vodnega režima in gospodarjenja z
vodami v primerih, da je na enem vodnem območju ustanovljenih več območnih vodnih skupnosti, naj bi bila zagotovljena z obveznim usklajevanjem planov in njihovim usklajenim
izvajanjem. Določeno naj bi bilo, da morajo območne vodne
skupnosti, ki so ustanovljene na delih vodnih območij, med
seboj usklajevati plane, programe ter dinamiko in prioriteto
posegov na vodah, za katere je v planskem procesu ugotovljeno, da imajo medsebojni vpliv.
2.2. Na ravni republike se ustanovi namesto Zveze vodnih
skupnosti Slovenije Republiška vodna skupnost, katere
naloge bodo določene z zakonom. Prav tako naj bi bil z
zakonom podrobneje opredeljen način usklajevanja planov
med republiško in območnimi vodnimi skupnostmi, izvajanje
dogovorjenih nalog in način zagotavljanja finančnih sredstev
za njihovo izvajanje.
Republiška vodna skupnost naj bi zagotovila posebno družbeno varstvo nad vodami kot dobrinami splošnega pomena
na nacionalni ravni. Glede na to, da je voda nujni pogoj za
družbeni razvoj Slovenije in da je glede na naravo voda
mogoče z njimi racionalno gospodariti le usklajeno in tako,
da se presežejo parcialni interesi naj bi republiška vodna
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skupnost zagotavljala pripravljanje zlasti naslednjih za republiko pomembnih dejavnosti oziroma zadev:
- V skladu z družbenim planom SR Slovenije naj bi usmerjala in usklajevala politiko in strategijo vzdrževanja in urejanja
vodnega režima v SR Sloveniji je glede na rabo in izkoriščanje
voda, varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter varstvo
vodnih količin in kakovosti voda. Skrbela naj bi, da se bodo te
dejavnosti opravljale v skladu z interesi varovanja in skladnega urejanja okolja.
- Spremljala in analizirala naj bi razvoj vodnega gospodarstva na območju SR Slovenije ter zagotavljala delovanje vodnogospodarskega informativnega sistema in seznanjala
Skupščino SR Slovenije in pristojne republiške upravne
organe s problematiko vodnega gospodarstva.
- Zagotavljala naj bi racionalno gospodarjenje z vodami
na ravni republike, izvajanje nalog v zvezi s skladnejšim regionalnim razvojem in hitrejšim razvojem manj razvitih, zlasti
obmejnih območij SR Slovenije ter izvajanje nalog, ki so
določene v družbenem planu SR Slovenije na področju vodnega gospodarstva:
- Zagotažvljala naj bi izvajanje zadev in nalog, ki imajo
medrepubliški in meddržavni pomen.
- Zagotavljala naj bi koordinacijo študijsko razvojne in
znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki je potrebna za smotrno urejanje vodnega režima, in skrbela za izobraževanje in
razvoj kadrov v vodnem gospodarstvu SR Slovenije.
Republiška vodna skupnost naj bi zagotavljala minimalni
potrebni obseg izvajanja del in nalog v vodnem gospodarstvu
tako, da bi bilo z minimalnim vodnogospodarskim programom zagotovljeno: spremljanje stanja vodnega režima in
načina gospodarjenja z vodami, zagotovila naj bi zbiranje in
obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih podatkov, na
območju cele republike naj bi zagotovila enak standard vzdrževanja in skladen razvoj vodnega gospodarstva, izdelavo
vodnogospddarških osnov in drugih strokovnih podlag za
planiranje v vodnem gospodarstvu, izvajanje nalog v zvezi z
urejanjem vodnega režima določenih z družbenim planom SR
Slovenije, izvajanje nalog v zvezi z skladnejšim regionalnim
razvojem in hitrejšim razvojem manj razvitih zlasti obmejnih
območij, urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in meddržavni pomen, odpravljanje škod na vodnem režimu zaradi
poplav in naravnih katastrof, ki imajo republiški značaj, izvajanje sanacijskih programov varstva kakovosti voda določenih z
družbenim planom SR Slovenije, odpravljanje škod na vodnem režimu zaradi havarij pri transportu in uporabi nevarnih
snovi, ki imajo republiški značaj.
2.3. Zakon naj bi določil, da vodnogospodarska organizacija, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena,
bpravlja za organe republiške vodne skupnosti in območnih
vodnih skupnosti tudi administrativno strokovno delo po
posebnem sporazumu.
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena, naj bi opravljali
posebni strokovni sveti uporabnikov ob pomoči za tako delo
usposbbljene vodnogospodarske ali druge strokovne organizacije.
3. Zagotavljanje sredstev za vodno gospodarstvo
3.1. Sredstva za financiranje vodnega gospodarstva naj bi
se zagotavljala s samoupravnim združevanjem sredstev, s
plačevanjem cene uporabljene vode in cene za oddano onesnaženo vodo ter s splošnim vodnim porispevkom.
a) Ohranjena naj bi bila določila zakona, da s samoupravnim združevanjem sredstev uporabniki lahko zagotavljajo
sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo tistih vodnogospodarskih objektov za rabo in izkoriščanje voda ter varstvo voda, ki
zadovoljujejo posebni interes uporabnikov po večjih količinah vode in višji ravni kakovosti vode.
b) Sredstva za izvajanje programov vodnogospodarskih
storitev, ki jih po obsegu in vrednosti določajo skupaj uporabniki in izvajalci, zagotavljajo uporabniki s plačevanjem uporabljene vode po dogovorjenih cenah glede na namen, za
katerega se voda uporablja in cenah za oddano onesnaženo
vodo, ki predstavljajo njihove materialne stroške.
- Skupne elemente za oblikovanje cene za uporabljeno
vodo naj bi določili uporabniki in izvajalci v vodni skupnosti
glede na količino in kakovost uporabljene vode in namen, za
katerega se voda uporablja (tehnološki proces, proizvodnja
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električne energije, namakanje kmetijskih površin in druge
namene)r
Skupni elementi za oblikovanje cen za oddano onesnaženo
vodo bodo prav tako temeljili na količinskih osnovah. Cene
naj bi bile višje od stroškov čiščbnja, onesnaženih voda.
Uveljavljeno na; bi bilo načelo, da se morajo tako zbrana
sredstva uporabljati izključno za financiranje prioritetnih
sanacijskih programov za varstvo kakovosti voda.
Skupne elemente za oblikovanje cene za uporabljeno vodo
in za oddano onesnaženo fodo naj bi določili uporabniki in
izvajalci s tarifnim sistemom. Po določbah 19. ter 27. člena
Zakona o celotnem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ št.
72/86) se pokrivajo iz materialnih stroškov oziroma drugih
poslovnih stroškov.
c. Del sredstev za izvajanje programov vodnogospodarskih
storitev oziroma programov dejavnosti se naj bi še naprej
zbiral s splošnim vodnim prispevkom. Vrednostne osnove za
plačevanje tega prispevka bodo določene z zakonom. Obračunska osnova za določitev višine obveznosti za prispevek bo
ugotovljeni dohodek uporabnikov družbenih sredstev. Stopnje za obračun splošnega vodnega prispevka bodo določene
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana republiške
vodne skupnosti.
d. Ostala sredstva.

Ijeno in oddano onesnaženo vodo in višino vodnega prispevka določi Skupščina SR Slovenije z intervencijskim predpisom. Na enak način naj bi se določala tudi obveznost za
tiste zavezance, ki k sprejetim samoupravnim sporazumom ne
bi pristopili.
Na ravni območnih vodnih skupnosti določajo uporabniki
in izvajalci skupne elemente za oblikovanje cene za uporabljeno vodo in za oddano onesnaženo vodo ter osnove za
izračun splošnega vodnega prispevka za izvajanje programov
vodnogospodarskih storitev oziroma vodnogospodarskih
dejavnosti, ki zagotavljajo:
- izvajanje dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena v obsegu nad minimalnim programom, kar je potrebno zaradi specifičnih pogojev naravnih
danosti in gospodarskega razvoja in omogoča zlasti: povečan
obseg vzdrževanja vodnega režima, ki ga na vodnem območju
pogojujejo specifični pogoji, spremljanje stanja vodnega
režima in delovanje informacijskega sistema v skladu s
posebnimi zahtevami območja, izvajanje posebnih programov študijsko razvojnih dejavnosti, ki omogočajo reševanje
specifičnih vprašanj in problemov pomembnih za urejanje
delov vodnega režima na vodnem območju.
- izvajanje nalog in obveznosti opredeljenih z družbenimi
plani občin za področje vodnega gospodarstva.

3.2. Zakon naj bi določil, da uporabniki s cenami za uporabljeno in cenami za oddano onesnaženo vodo ter splošnim
vodnim prispevkom, zagotavljajo sredstva za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev, ki jih po obsegu in vrednosti določijo skupno uporabniki in izvajalci s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana.
Na ravni republike naj bi določali uporabniki in izvajalci
skupne elemente za oblikovanje cene uporabljene vode in za
oddano onesnaženo vodo ter splošni vodni prispevek, v
. obsegu, ki zagotavlja izvajanje minimalnega prografna vodnogospodarskih dejavnosti. Na podlagi skupnih elementov, ki
jih sprejmejo samoupravne interesne skupnosti, oblikuje
cene vodnogospodarska organizacija.
Tako oblikovana sredstva naj zagotavljajo:
- izvajanje dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena v obsegu, ki omogoča: enak minimalni standard vzdrževanja vodnega režima in minimalne
pogoje za rabo in izkoriščanje voda na teritoriju republike,
spremljanje stanja vodnega režima in delovanje informacijskega sistema na ravni republike ter izvajanje študijsko razvojne dejavnosti v obsegu, ki omogoča usmerjanje razvoja in
urejanje temeljev vodnega režima ter racionalno gospodarjenje z vodami na območju republike;
- izvajanje nalog in obveznosti skupnega pomena za republiko opredeljenih z družbenim planom SR Slovenije za
področje vodnega gospodarstva;
- izvajanje medrepubliških in meddržavnih obveznosti.
Tako zbrana sredstva se naj bi razporejala na podlagi usklajenega plana za potrebe republiške vodne skupnosti in območnih vodnih skupnosti.
'
Sredstva, ki se zberejo s plačevanjem cene uporabljene
vode, se naj bi uporabila za plačevanje storitev, ki jih bodo
opravili izvajalci na podlagi sprejetih programov vodnogospodarskih dejavnosti pri zagotavljanju novih vodnih količin za
oskrbo s pitno vodo, tehnološko vodo in vodo za namakanje
ter za varovanje vodnih količin.
Sredstva, ki bi jih združili uporabniki s plačevanjem cene za
oddano onesnaženo vodo v vode, se naj bi uporabila namensko za izvajanje sanacijskih programov na področju varstva
kakovosti voda v skladu z usmeritvami iz družbenih planov
družbenopolitičnih skupnosti.
Sredstva, ki bi jih zagotovili uporabniki voda s plačevanjem
splošnega vodnega prispevka, se naj bi uporabila za izvajanje
osnovne vodnogospodarske dejavnosti v pogledu varstva
pred škodljivim delovanjem voda in urejanje vodnega režima
v povodjih tako, da se omogoči ugodnejši pretočni režim
vodnih količin, za vzdrževanje vodnega režima in urejanje
vodnih in priobalnih zemljišč ter za izvajanje ostalih nalog, ki
bodo določene v problemih vodnogospodarskih dejavnosti v
skladu z usmerjanjem vzdrževanja in urejanja vodnega režima
v okviru vodnih območij.
V primeru, da do sklenitve sporazuma ne bi prišlo, naj bi
zakon predvidel, da elemente za oblikovanje cen za uporab-

4. Vodnogospodarske organizacije za urejanje voda
Zakon naj bi določil kriterije in pogoje, ki opredeljujejo
delovanje in organiziranost izvajalcev za upravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vodnega
gospodarstva.
4.1. Zakon naj bi določil, da je opravljanje dejavnosti, ki so v
vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena
temeljni kriterij za organiziranje in edina dejavnost vodnogospodarske organizacije. V skladu s tem naj bi vodnogospodarska organizacija opravljala zlasti naslednja dela in naloge:
- zagotavljala vzdrževanja naravnih vodotokov, izvirov,
jezer, obalnega morja, vodnih in priobalnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi;
- bila naj bi investitor pri večjih vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah in gradnjah vodnogospodarskih objektov in naprav
v splošni rabi ter izvajala pri teh gradnjah tudi investitorske
naloge.
- opremljala stanje vodnega režima in načina gospodarjenja z vodami. Zbirala in obdelovala za vodnogospodarstvo
pomembne podatke ter zagotavljala vzdrževanje vodnogospodarskega informacijskega sistema.
- organizirala izdelavo oziroma izdelovala vodnogospodarske osnove in druge strokovne podlage potrebne za usmerjanje in razvoj vodnega režima.
- zagotavljala in izvajala naloge obrambe pred poplavami
in hudournimi vodami in naloge pri odpravi posledic havarij,
pri manipulacijah in uporabi nevarnih in škodljivih snovi.
- izvajala naloge s področja splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
S podzakonskimi akti naj bi bili podrobneje opredeljeni
standardi in normativi in vrsta nalog in opravil, ki so potrebna,
da se zagotovi redno vzdrževanje vodnega režima.
Te dejavnosti vodnogospodarskih organizacij za urejanje
voda so sestavina vodnogospodarske dejavnosti v smislu
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ št. 72/80), ki opredeljuje
področje vodnega gospodarstva ter je osnova za registracijo
organizacij, ki opravljajo vodnogospodarsko dejavnost.
4.2. Zaton naj bi določil tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
organizacija za urejanje voda in sicer:
- da je usposobljena za opravljanje dejavnosti posebnega
družbenega pomena za republiško vodno skupnost in
območne vodne skupnosti;
- da razpolaga z vrsto in količino tehničnih sredstev in
opreme potrebne za učinkovito izvajanje del in nalog;
- da razpolaga s strukturo in številom strokovnih kadrov
potrebnih za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega
pomena.
4 3. Ohranjena naj bi bila določila veljavnega zakona, ki
določajo, da se posebni družbeni interes na področju vodnogospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena
uresničuje s soodločanjem delegatov uporabnikov in pred-
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stavnikov družbeno političnih skupnosti v organih upravljanja
organizacije za urejanje voda.
Spremenjeno pa naj bi bilo določilo, da pristojne občinske
skupščine dajejo soglasje k tistim določbam statutov vodnogospodarskih organizacij za urejanje voda, ki se nanašajo na
dejavnosti posebnega družbenega pomena tako, da tako
soglasje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (varianta:
Skupščina SR Slovenije).
5. Vodnogospodarska soglasja in dovoljenja
Zaradi spremenjenih zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje. bodo spremenjene tudi določbe o izdaji vodnogospodarskih soglasij in uvedene določbe, ki urejajo problematiko
pogojev v lokacijskih postopkih.
5.1 Zakon naj bi določil, da je vodnogospodarsko soglasje
potrebno pridobiti za vsak prostorski izvedbeni načrt, ki predvideva tak poseg v prostor, ki lahko pomembneje vpliva na
vodni režim. Zakon bo opredelil kateri posegi v prostor so
taki, ki lahko pomembno vplivajo na vodni režim.
5.2. Zakon naj bi določil, da mora pred pričetkom priprave
prostorsko izvedbenih načrtov dati soglasje dajalec predhodne pogoje za pripravo prostorsko izvedbenega načrta v
obliki vodnogospodarskih pogojev (stališč).
5.3. Kadar se izdaja lokacijsko dovoljenje na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev za poseg v prostor, ki lahko
pomembno vpliva na vodni režim, bo zakon določil, da je
potrebno k lokacijskemu dovoljenju pridobiti vodnogospodarsko soglasje.
Vodnogospodarsko soglasje daje v obeh primerih pristojni
občinski upravni organ po predhodnem mnenju območne
vodne skupnosti oziroma pristojni republiški upravni organ
po predhodnem mnenju Republiške vodne skupnosti za
posege v prostor, za katere sprejema prostorski izvedbeni
načrt Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali za katere izdaja
lokacijsko dovoljenje pristojni republiški upravni organ.
5.4. Gradnje ali rekonstrukcije vodnogospodarskih objektov ali naprav ter gradnje ali rekonstrukcije drugih objektov ali
naprav, ki lahko vplivajo na spremembo v naravnem ali
umetno vzpostavljenem vodnem režimu, se ne sme začeti, če
niso izpolnjeni pogoji vodnogospodarskega soglasja izdanega k prostorskemu izvedbenemu načrtu ali lokacijskemu
dovoljenju izdanem na podlagi prostorskih ureditvenih pogojev, na podlagi katerega se izdajo lokacijska dovoljenja.
6. Urejanje vodnega režima
6.1. S podzakonskim aktom naj bi bil podrobneje določen
na
čin gospodarjenja z vodami ter vodnimi in priobalnimi
zemljišči ter pogoji za določanje režima plovbe tako, da je
omogočen pretok vode, da ne nastajajo na teh zemljiščih
poškodbe, ki bi ogrožale stabilnost zemljišč in ni ogrožen
biotop ter flora in favna voda in vodnega zemljišča.
7. Rečno nadzorna služba
7.1. Predlagatelj ugotavlja, da je potrebno bistveno spremeniti določila, ki ^opredeljujejo položaj in naloge rečne nadzorne službe tako, da je potrebno določiti, da rečno nadzorno
službo opravlja vodnogospodarska organizacija.
7.2. Zakon bo določil naloge rečne nadzorne službe in
določal, da za izvajanje teh nalog pooblasti občinska skupščina organizacijo za urejanje voda.
S splošnim aktom za vodno gospodarstvo pristojnega republiškega upravnega organa bo določen način izvajanja nalog
rečne nadzorne službe.
7.3. Naloge rečno nadzorne službe opravljajo rečni nadzorniki, ki jih določi vodnogospodarska organizacija. Način in
pogoje za opravljanje nalog in opravil rečno nadzorne službe
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nadzorniki, bo določal
podzakonski akt, ki ga sprejme za vodno gospodarstvo pristojen republiški, upravni organ.
8. Vodna knjiga in kataster
Naslov tega poglavja zakona bo spremenjen in se bo glasil:
Vodnogospodarski informacijski sistem.
Vodnogospodarski informacijski sistem.
8.1. Zakon naj bi določil, da je vodnogospodarski informacijski sistem med seboj povezan sistem podatkov, ki jih vodijo
poročevalec

organizacije za urejanje voda, organizacije, ki uporabljajo in
onesnažujejo vodo, organi in organizacije, ki merijo ali drugače ugotavljajo relevantne podatke o stanju voda in organizacij, ki te podatke obdelujejo.
8.2. Zakon naj bi določil, kateri podatki sestavljajo republiški vodnogospodarski informacijski sistem, ki ga vodi vodnogospodarska organizacija Slovenije in naj bi določil obveznost vseh subjektov vodnogospodarskega informaci|Skega
sistema, da pošljejo te podatke v republiški vodnogospodarski informacijski sistem. Pri tem naj bi zakon določil minimalno vrsto podatkov in njihov obseg. Metodologijo zbiranja
podatkov naj bi določil podzakonski akt.
8.3. Zakon naj bi ohranil sedanjo ureditev, da sta vodna
knjiga, ki jo sestavljajo vodnogospodarska soglasja in dovoljenja s pripadajočo dokumentacijo in kataster vodnogospodarskih objektov in naprav uradni evidenci ter določil, da ju
vodi republiška vodna skupnost po javnem pooblastilu.
9. Vodnogospodarska inšpekcija
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona naj
bi opravljali organi republiške vodnogospodarske inšpekcije
Republiška vodnogospodarska inšpekcija bi bila organizirana
tako, da se poleg organa v republiki organizirajo ostale
inšpekcijske službe po regionalnem načelu za vse pomembnejše regije v SR Sloveniji.
Podrobneje naj bi bile opredeljene tudi pristojnosti in
temeljne naloge vodnogospodarske inšpekcije. Posebej naj bi
bile opredeljene naloge republiške vodnogospodarske
inšpekcije pri upravljanju nadzora nad uporabniki in izvajalci
pri opravljanju dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu
posebnega družbenega pomena.
10. Kazenske določbe
Kazenske določbe naj bi bile Spremenjene tako, da bodo
višine denarnih kazni usklajene z določbami zakonov, ki urejajo odgovornost za gospodarske prestopke in prekrške.
12. Podzakonski akti
Zakon naj bi določil katere podzakonske akte izda republiški upravni organ v določenem roku po uveljavitvi zakona in
hkrati določbe, da se do uveljavitve novih podzakonskih aktov
uporabljajo sedaj veljavni podzakonski akti.
V. FINANČNE POSLEDICE
Predlagatelj ugotavlja, da za izvajanje zakona ne bodo
nastopile dodatne obremenitve proračunov družbeno političnih skupnosti. Predvideni prenos obveznosti na republiško
vodnogospodarsko inšpekcijo pomeni racionalizacijo opravljanja inšpekcijskih nalog. Istočasno pa pomeni tudi povečan
obseg sredstev za delovanje republiške vodnogospodarske
inšpekcije, ki ga bo potrebno zagotoviti v republiškem proračunu.
S spremembami in dopolnitvami zakona se le dopolnjuje
obstoječi sistem obremenjevanja uporabnikov. Spreminjajo
se osnove za določitev cen za (izvajanje programov storitev)
na tak način, da bodo uporabniki teh storitev pravičneje
obremenjeni. Zakon naj bi uvedel plačevanje cen za oddano
onesnaženo vodo, kar pomeni, da bodo vsi onesnaževalci
plačevali odškodnino za onesnaževanje voda glede na količino in stopnjo škodljivosti emisij v vode. Nekateri onesnaževalci bodo ob upoštevanju načela, da naj bodo odškodnine
večje od stroškov čiščenja, bistveno bolj obremenjeni kot
doslej. Zajet bo tudi tisti del onesnaževalcev voda, ki doslej ni
plačeval povračil za izpuščeno onesnaženo vodo.
Prehod na nov način plačevanja cen in prispevka bo urejen
s prehodnim režimom obremenjevanja tako, da se celokupni
obseg finančnih sredstev, ki je planiran za vodno gospodarstvo v skladu s sprejetimi družbenimi plani republike, občin in
OVS za obdobje 1986-1990 s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami ne bo spremenil.
Predvidena vzpostavitev vodnogospodarskega informacijskega sistema ter pospešeno dopolnjevanje sistemov podatkov naj ne bi dodatno obremenile proračunov družbeno političnih skupnosti, ker so za to potrebna finančna sredstva že
zagotovljena v samoupravnih sporazumih o temeljih plana
vodnega gospodarstva za obdobje 1986-1990:
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Predvidene spremembe zakona bodo zahtevale revizijo
večine podzakonskih predpisov in sprejetje nekaterih novih
podzakonskih aktov.
Dosledno izpolnjevanje z zakonom opredeljenih del in
nalog bo zahtevalo racionalnejšo organiziranost, prerazporeditev in dopolnitev ter postopno strokovno izpopolnitev strokovnih kadrov pri organizaciji za urejanje voda skupnostih

Slovenije. Ocenjujemo tudi. da organiziranje vodnogospodarske organizacije ne bo povzročila večjih stroškov za območne
vodne skupnosti in republiško vodno skupnost, temveč bi
tako zagotovili večjo racionalnost in kakovost pri izvajanju
dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega pomena.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
Uvodna opomba:
Te teze ne zajemajo celotnih potrebnih sprememb in dopolnitev besedila veljavnega zakona o vodah, ki jih želimo uveljaviti v skladu s podanim predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, pač pa le pojasnjujejo poglavitne rešitve iz predloženega Predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.
Rešitve iz tega predloga zahtevajo obsežne spremembe
besedila veljavnega zakona tako; da bi bilo treba spremeniti
večino členov veljavnega zakona, kar bo oblikovano v nadaljevanju priprave osnutka in predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vodah.
Glede na to so v tezah razdelane predvsem pomembnejše
spremembe v zvezi z določitvijo dejavnosti, ki so v vodnem
gospodarstvu posebnega družbenega pomena, samoupravne
organiziranosti uporabnikov in izvajalcev, financiranja vodnega gospodarstva, planiranja v vodnem gospodarstvu in
vodnogospodarske inšpekcije. Niso pa podrobneje obdelana
vprašanja vodnogospodarskih soglasij in dovoljenj, informacijskega sistema, katastra voda in vodne knjige, pogojev
gospodarjenja z vodami, rečno nadzorne službe, vprašanja
plovbe na vodah in pooblastil za izdajanje podzakonskih
aktov.
1. teza
4. člen zakona o vodah se spremeni tako, da se glasi:
4. člen
V vodnem gospodarstvu so posebnega družbenega
pomena naslednje dejavnosti ali zadeve:
1. Gospodarjenje z vodami, ki obsega:
- varstvo in zagotavljanje vodnih količin za rabo in izkoriščanje voda
- zagotavljanje vzdrževanja vodnogospodarskih objektov
za varstvo, rabo in izkoriščanje voda, ki so v splošni rabi:
- spremljanje stanja vodnogospodarskih objektov in
naprav za rabo in izkoriščanje voda z vrdika urejanja vodnega
režima in gospodarjenja z vodami.
2. Varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ki obsega:
- zagotavljanje vzdrževanja naravnih vodotokov, jezer in
obalnega morja ter vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi
- spremljanje stanja vodnega režima
- usmerjanje urejanja vodnega režima
- zagotavljanje varstva pred erozijo in vzdrževanje ravnovesnih pogojev na vodnih in priobalnih zemljiščih
- zagotavljanje varstva pred poplavami in hudournimi vodami
3. Varstvo kakovosti voda, ki obsega:
- spremljanje stanja kakovosti voda in ugotavljanje onesnaževanja voda
- usmerjanje ukrepov in zagotavljanje izboljševanja stanja
kakovosti voda
- spremljanje in določanje pogojev za obratovanje objektov in naprav za varstvo voda pred onesnaževanjem z oddanimi onesnaženimi vodami
4. Zagotavljanje strokovnih podlag za planiranje, ki obsega:
- vodenje in vzdrževanje vodnogospodarskega informacijskega sisterna
- zagotavljanje izdelave vodnogospodarskih osnov in drugih strokovnih podlag ter elementov za usmerjanje gospodarjenja z vodami, varstva pred škodljivim delovanjem voda In
varstva kakovosti voda
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- določanje kriterijev, meril in drugih pogojev za racionalno rabo in izkoriščanje voda, varstvo kakovosti voda in
druge posege v vodni režim
2. teza
20. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
Uporabniki vode ter delavci vodnogospodarske organizacije se dogovarjajo v republiški vodni skupnosti zlasti o
naslednjih zadevah:
- usmerjanju in usklajevanju vzdrževanja in urejanja vodnega režima v SR Sloveniji glede varstva pred škodljivim
delovanjem voda, varstva vodnih količin in kakovosti voda v
skladu s strategijo in politiko, ki jo za področje vodnega
gospodarstva določa družbeni plan SR Slovenije.
- vodenju republiškega vodnogospodarskega informacijskega sistema;
- zagotavljanju sredsteev za izvajanje programov minimalne vodnogospodarske dejavnosti v SR Sloveniji:
- organiranju ter nadzoru nad izvajanjem nalog iz okvira
minimalne vodnogospodarske dejavnosti, ki so določene v
družbenem planu SR Slovenije s področja vodnega gospodarstva;
- sprejemanju izvajanja ostalih nalog iz okvira minimalne
vodnogospodarske dejavnosti, katerih izvajanje organizirajo
območne vodne skupnosti;
- določanju standardov in normativov za izvajanje minimalne vodnogospodarske dejavnosti;
- zagotalvjanju in nadzoru nad izvajanjem zadev in nalog,
ki imajo medrepubliški in meddržavni pomen;
- zagotavljanju in nadzoru nad izvajanjem znanstvenoraziskovalnih in študijskih dejavnosti, ki so potrebne za smotrno urejanje vodnega režima in za izobraževanje kadrov.
- zagotavljanju in nadzoru nad izvajanjem vodnogospodarskih dejavnosti v skladu z interesi varovanja in skladnega
urejanja okolja.
Poleg teh zadev lahko uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Republiške vodne skupnosti
določijo, da v njej urejajo tudi druge zadeve vodnega gospodarstva, ki so skupnega pomena na območju republike.
3. teza
21. člen zakona'še spremeni tako, da se glasi:
21. člen
Uporabniki vode in delavci vodnogospodarske organizacije
se dogovarjajo v območnih vodnih skupnostih zlasti o naslednjih zadevah:
- oblikovanju in usmerjanju politike vzdrževanja in urejanja vodnega režima na svojem območju in v SR Sloveniji ob
upoštevanju posebnosti vodnega režima in potreb urejanja
voda na svojem območju in v republiki;
organiziranju in nadzoru nad izvajanjem nalog iz okvira
minimalne vodnogospodarske dejavnosti, katerih izvajanje ne
organizira Reepubliška vodna skupnost;'
zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog vodnogospodarske dejavnosti, ki presegajo okvir minimalne vodnogospodarske dejavnosti:
- organiziranju in nadzoru nad izvajanjem dogovorjenih
nalog;
- drugih zadevah v zvezi z urejanjem vodnega režima v
svojem območju skladno s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi območne vodne skupnosti.

4. teza
22. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
22. člen
Pri pripravljanju in sprejemanju planskih aktov ter poseganju v vodni režim sodelujejo in usklajujejo ukrepe vodne
skupnosti med seboj ter z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki so udeležene pri urejanju vodnega
režima, zlasti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in
organizacijami združenega dela s področja komunalnega
gospodarstva, energetike in kmetijstvš.
5. teza
23.člen se spremeni tako, da se glasi:
Investitor gradnje vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi in drugih investicijskih del v vodnem gospodarstvu je vodnogospodarska organizacija.
Vodnogospodarska organizacija lahko zaupa opravljanje
strokovnih del in nalog v zvezi z investicijskimi deli iz prvega
odstavka za to usposobljeni organizaciji združenega dela.
Organizacija združenega dela, ki opravlja strokovna dela in
naloge iz prejšnjega odstavka tega člena ne more biti obenem
tudi izvajalec gradnje oziroma drugih investicijskih del v vodnem gospodarstvu, za katere opravlja strokovna dela in naloge.
Vodnogospodarska organizacija odda gradnjo ali rekonstrukcijo vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni
rabi in večja vzdrževalna dela z javnim razpisom.
6. teza
27. člen
Sredstva za vodno gospodarstvo se zagotavljajo:
1. s samoupravnim združevanjem sredstev samoupravnih
organizacij in skupnosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost:
2. s plačevanjem cene za uporabljeno in izkoriščeno vodo
ter za oddano onesnaženo vodo;
3. s splošnim prispevkom za vodno gospodarstvo iz
dohodka organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in občanov, ki opravljajo samostojno obrtno ali
drugo gospodarsko dejavnost.
4. z odškodninami za odvzeti pesek, mivko in prod iz strug,
brežin in priobalnih zemljišč;
5. z odškodninami zaradi nenadnega onesnaževanja vode z
nevarnimi ali škodljivimi snovmi;
6. z drugimi sredstvi na podlagi zakona.
7. teza
29. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
29. člen
S cenami za uporabljeno vodo in oddano onesnaženo vodo
se zagotavljajo sredstva za izvajanje programov vodnnogospodarskih dejavnosti in storitev za zadovoljevanje potreb po
rabi in izkoriščanju voda ter zagotavljanje boljše kakovosti
voda.
Elemente cen za uporabljeno vodo in oddano onesnaženo
vodo določijo uporabniki in izvajalci v republiški vodni skupnosti v odvisnosti od obsega in vrednost programa vodnogospodarskih dejavnosti in storitev, ki obsegajo minimalno vodnogospodarsko dejavnost. V območni vodni skupnosti pa v
odvisnosti od obsega in vrednosti dopolnilnega programa
vodnogospodarskih storitev.
8. teza
Za 29. členom se doda nov 29. a člen, ki se glasi:
29. a člen
Cene za uporabljeno vodo in oddano onesnaženo vodo
plačujejo temeljne organizacije združenega dela s področja
gospodarstva in delovni ljudje, ki z osebnim delom s sredstvi v
lasti občanov opravljajo samostojno obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost.
Komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti plačuporočevalec

jejo ceno za vodo, ki jo oddajajo iz javnih vodovodnih naprav
gospodinjstvom in tistim organizacijam združenega dela in
drugim organizacijem, ki ne opravljajo gospodarske ali komunalne dejavnosti. Ceno za oddano onesnaženo vodo plačujejo
tudi komunalne organizacije združenega dela za oddane
hišne in komunalne odpadne vode.
9. teza
Za 29. a členom se doda nov 29. b člen, ki se glasi:
29. b člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost, plačujejo prispevek za vodno gospodarstvo iz dohodka.
Prispevek plačujejo organizacije združenega dela Republiški vodni .skupnosti po stopnji, ki jo določijo uporabniki in
izvajalci v tej skupnosti glede na obseg in vrednost programa
vodnogospodarskih storitev, ki obsegajo minimalno vodnogospodarsko dejavnost, območni vodni skupnosti pa po stopnji, ki jo določijo uporabniki in izvajalci v tej skupnosti glede
na obseg in vrednost programa vodnogospodarskih storitev,
ki obsegajo dopolnilno vodnogospodarsko dejavnost
10. teza
V 1. odstavku 30. člena zakona se besede »dogovarjanju o
povračilih« nadomestijo z besedami »določanju elementov za
oblikovanje cen za uporabljeno vodo in oddano onesnaženo
vodo ter stopnje prispevka.
V 2. odstavku 30. člena zakona se beseda »povračila«
nadomesti z besedami »cene za uporabljeno vodo in oddano
onesnaženo vodo in prispevek«.
11.teza
32. člen zakona se spremeni tako, da*se glasi:
32. člen
Če skupščina republiške vodne skupnosti ne določi meril,
standardov in elementov cen uporabljene vode, oddane onesnažene vode in stopnje prispevka v tolikšni višini, kot je
potrebno za opravljanje minimalnega vodnogospodarskega
programa, jih v za to potrebni višini določi Skupščina SR
Slovenije.
Minimalni vodnogospodarski program po tem zakonu obsega:
- spremljanje stanja vodnega režima in načina gospodarjenja z vodami;
- zbiranje in obdelavo za vodno gospodarstvo pomembnih
podatkov ter vzdrževanje vodnogospodarskega informacijskega sistema;
- vzdrževanje in zagotavljanje razvoja vodnega režima;
- izdelavo vodnogospodarskih osnov in drugih strokovnih
podlag za planiranje v vodnem gospodarstvu;
- naloge v zvezi z urejanjem vodnega režima, določene z
družbenim planom SR Slovenije;
- naloge v zvezi s skladnejšim regionalnim razvojem in .
hitrejšim razvojem manj razvitih zlasti obmejnih območij;
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in meddržavni
pomen;
- odpraljanje škod na vodnem režimu zaradi poplav in
naravnih katastrof republiškega pomena;
- izvajanje sanacijskih programov varstva kakovosti voda;
določenih z družbenim planom SR Slovenije;
- odpravljanje škod na vodnem režimu zaradi havarij pri
transportu in uporabi nevarnih snovi republiškega pomena.
Za izvrševanje minimalne vodnogospodarske dejavnosti
skrbi in zagotavlja sredstva republiška vodna skupnost na
podlagi normativov in standardov za vzdrževanje vodnega
režima in minimalnih enotnih pogojev za rabo in izkoriščanje
vode.
Dopolnilno vodnogospodarsko dejavnost v smislu tega
zakona sestavljajo vodnogospodarske storitve oziroma programi storitev, za katere se dogovore uporabniki in izvajalci v
območni vodni skupnosti.
12. teza
35. člen Zakona o vodah se spremeni tako, da se glasi:
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35. člen
Naloge in storitve iz okvira dejavnosti in zadev posebnega
družbenega pomena iz 4. člena tega zakona, opravlja vodnogospodarska organizacija.
V tem okviru opravlja vodnogospodarska organizacija
naslednja dela in naloge:
- zagotavlja tekoče vzdrževanje naravnih vodotokov, izvirov, jezer, obalnega morja, vodnih in priobalnih zemljišč ter
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi;
- opravlja investitorske naloge, ki so potrebne pri oddaji
večjih vzdrževalnih del, rekonstrukcij in gradenj vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi ter izvajanje nadzornih nalog pri teh gradnjah.
- spremlja stanje vodnega režima in načina gospodarjenja
z vodami;
- zbira in obdeluje za vodnogopodarstvo pomembne podatke;
- izdeluje in sodeluje pri izdelavi vodnogospodarskih
osnov in drugih strokovnih podlag potrebnih za usmerjanje in
razvoj vodnega režima;
- opravlja naloge s področja obrambe pred poplavami in
hudournimi vodami;
- opravlja naloge s področja splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
Vsebino in obseg tekočega vzdrževanja naravnih vodotokov podrobneje predpiše republiški upravni organ pristojen
za vodno gospodarstvo.
13. teza
36. člen zakona o vodah se črta.
14. teza
37. člen zakona o vodah se spremeni tako, da se glasi;
37. člen
Izvajalci dejavnosti, ki v vodnem gospodarstvu opravljajo
dejavnost posebnega družbenega pomena, se organizirajo v
skladu s 35. členom tega zakona, tako da bodo izpolnjeni
naslednji pogoji:
- da s samoupravno organiziranostjo in usposobljenostjo
zagotavljajo strokovno, pravočasno, celovito, učinkovito in
racionalno opravljanje dejavnosti posebnega družbenega
pomena na celotnem območju republike. Organizirani morajo
biti tako, da s svojimi poslovnimi enotami zagotavljajo uresničevanje skupnih in posebnih programov republiške in območnih vodnih skupnosti.
- da imajo v delovnem razmerju število delavcev z
ustrezno strokovno izobrazbo, ki omogoča kakovostno izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena;
- da razpolagajo z vrsto in količino tehničnih sredstev in
opreme, ki omogoča racionalno izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena.
15. teza
Drugi odstavek 38. člena Zakona o vodah se spremeni tako,
da se glasi:
Soglasje k statutu vodnogospodarske organizacije daje
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
16. teza
Tretji odstavek 39. člena Zakona o vodah se spremeni tako,
da se na koncu odstavka doda besede, ki glasijo:
»in republiške vodne skupnosti«.
17. teza
40. člen Zakona o vodah se črta.
18. teza
3. odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
Pravočasno izdelavo vodnogospodarskih osnov za posamezno vodno območje zagotavlja vodnogospodarska organizacija.
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19. teza
V 4. odstavku 42. člena zakona se beseda »povračil« nadomesti z besedami »cen za uporabljeno vodo, cen za oddano
onesnaženo vodo In višino prispevne stopnje«.
20. teza
43. člen'Zakona se spremeni tako, da se glasi:
43. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Republiške
vodne skupnosti se udeleženci v tej vodni skunosti sporazumejo zlasti:
- o fizičnem in vrednostnem obsegu izvrševanja minimalne vodnogospodarske dejavnosti na podlagi standardov
in normativov;
- o lokaciji, rokih graditve in potrebnih sredstvih za posamezne vodnogospodarske objekte ter druge posege v prostor, ki jih je treba izvršiti v okviru minimalne vodnogospodarske dejavnosti;
- o pogojih in načinih uporabe in o upravljanju s sredstvi;
- o potrebnem obsegu kadrovske in tehnične opremljenosti za izvajanje minimalne vodnogospodarske dejavnosti;
- o elementih za oblikovanje cen uporabljene vode in za
oddano onesnaženo vodo ter prispevne stopnje vodnega prispevka za zagotavljanje izvrševanja minimalne vodnogospodarske dejavnosti;
- o nalogah in ukrepih, Ki se prevzemajo z dogovorom o
temeljih plana SR Slovenije;
- o uporabi sredstev vzajemnosti in solidarnosti za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja in razvoja manj
razvitih, zlasti obmejnih območij;
- o nalogah in ukrepih s področja ljudske obrambe in
družbene samozaščite;
- o drugih zadevah in vprašanjih skupnega pomena za SR
Slovenijo.
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana območne
vodne skupnosti se udeleženci zlasti sporazumejo:
- o izvrševanju fizičnega in vrednostnega obsega minimalne vodnogospodarske dejavnosti in o fizičnem in vrednostnem obsegu dopolnilne vodnogospodarske dejavnosti:
- o lokaciji, rokih graditve in potrebnih sredstvih za posamezne vodnogospodarske objekte ter druge posege v prostor, ki jih je treba izvršiti v okviru dopolnilne vodnogospodarske dejavnosti;
- o samoupravnem združevanju sredstev za uresničevanje
srednjeročnega plana in o osnovah in merilih za samoupravno združevanje sredtev;
- o pogojih in načinih uporabe in o upravljanju s sredstvi;
- o potrebnem'obsegu zmogljivosti za izvajanje dopolnilne vodnogospodarske dejavnosti;
- o elementih in pogojih za oblikovanje cen uporabljene
•vode in cen za oddano onesnaženo vodo ter prispevne stopnje vodnega prispevka za zagotavljanje izvrševanja dopolnilne vodnogospodarske dejavnosti;
- o nalogah in ukrepih, ki se prevzemajo z dogovorom o
temeljih plana družbenopolitične skupnosti;
- o nalogah in ukrepih s področja ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
21.teza
Doda se nov 43. a člen, ki se glasi:
43. a člen
Planski akti območnih vodnih skupnosti morajo biti usklajeni z obveznimi izhodišči planskih aktov družbenopolitičnih
skupnosti, ki izhajajo iz nalog s področja vodnega gospodarstva določenih z družbenim planom SR Slovenije.
Da se zagotovi enotnost urejanje vodnega režima v primerih, ko je na vodnem območju ustanovljenih več območnih
vodnih skupnosti, so območne vodne skupnosti na takem
vodnem območju dolžne med seboj uskladiti planske akte
glede ukrepov in posegov v vodni režim in glede prioritete
gradnje vodnogospodarskih objektov, ki so skupnega pomena.
22. teza
73. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
poročevalec

73. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov (varianta: ter drugih predpisov s.
področja vodnega gospodarstva) opravlja organ republiške
vodnogospodarske inšpekcije.
Organ republiške vodnogospodarske inšpekcije opravlja
zlasti nadzor nad:
- stanjem vodnega režima;
- gradnjo, rabo in vzdrževanjem vodnogospodarskih
objektov in naprav;
- izpuščanjem odpadnih škodjivih ali nevarnih snovi v
vodotoke:

- izvajanjem posegov v prostor, ki lahko vplivajo na vodni
režim;
— izvrševanjem nalog in storitev vodnogospodarske organizacije iz 35. člena tega zakona;
. ~ dejavnost vodnogospodarske organizacije v skladu s 37.
členom tega zakona ter nad zakonitostjo njihoveqa deia'
(varianta:) ta alinea se črta).
izvrševanjem drugih zadev s področja vodnega gspodarstva, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega družbenega
pomena.
26. teza
40. člen Zakona o vodah se črta.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-303)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 9.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

in na podlag/ 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
SloVenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
~ Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Ladislav HORVAT, republiški svetovalec v Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
d

s re et a

„9 _, Plist JSRS,
i Zakona
o se
stanovanjskem
gospodarstvu
(Uradni
št. 3/81) so
razmere na področju
stanovanjskega gospodarstva zaostrile. Spremembe v predpisih, ki
vplivajo na stanovanjsko gospodarstvo in nekatere v praksi
preverjene neustrezne rešitve v zakonu na področju planiranja, zagotavljanja sredstev, gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in na področju samoupravne organiziranosti skupnosti stanovalcev, terjajo spremembe in dopolnitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskem gospodarstvu je pripravljen na podlagi analiz in stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije dne 17. decembra 1986.
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
so predlagane naslednje bistvene spremembe in dopolnitve
zakona:
- Planiranje na področju stanovanjskega gospodarstva je
treba prilagoditi potrebam stanovanjskega gospodarstva. V ta
namen naj se na novo opredelijo elementi planiranja in vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih plana stanovanjske skupnosti. Poenostavi naj se postopek v zvezi s sprejemanjem planskih aktov. Udeleženci samoupravnega sporazuma
o temeljih plana stanovanjske skupnosti naj bodo le nosilci
planiranja, ki s planom prevzemajo obveznosti in odgovornos z
*' ^ uresničevanje planskih ciljev. Skupnost stanovalcev
sodeluje v procesu planiranja gospodarjenja s stanovanji in
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ne bo pa podpisnik
samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske
skupnosti.
'
~ Na področju zagotavljanja sredstev naj se uveljavi razvitejša oblika reševanja stanovanjskih vprašanj s sredstvi delavcev, delovnih ljudi in občanov, sredstvi solidarnosti in sredstvi
vzajemnosti v združenem delu in delovnih skupnostih.
Solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu naj se razširi
tudi na reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in delovnih
ljudi, ki si po veljavnih predpisih ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja sami ali na drugi način, upoštevajoč tudi
sofinanciranje ali kreditiranje gradnje, nakup in prenove solidarnostnih stanovanj.
Sredstva vzajemnosti na nivoju občine (stanovanjska skupnost) m na nivoju republike (Zveza stanovanjskih skupnosti)

naj se z razširitvijo solidarnosti postopoma ukinejo, kreditiranje reševanja stanovanjskih vprašanj pa naj postane v celoti
naloga bank m organizacij združenega dela ter delovnih
skupnosti.
Uporaba solidarnostnih stanovanj naj se časovno omeji. Po
izgubi statusa solidarnostnega upravičenca naj se imetnik
stanovanjske pravice na solidarnostnem stanovanju izseli ali
stanovanje odkupi oziroma ga odkupi organizacija združenega dela v kateri združuje delo.
- Spremeniti in dopolniti je treba tudi način gospodarjenja
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in
zagotoviti večji vpliv vlagateljev na gospodarjenje s stanovanji
in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. Gospodarjenje s
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini naj se
prenesejo na stanovanjsko skupnost, skupnost stanovalcev
kot osnovna celica samoupravne organiziranosti stanovanjskega gospodarstva pa naj sodeluje v procesu planiranja
gospodarjenja s stanovanjsko hišo in realizacijo planskih
ciljev s stanovanjsko skupnostjo in svetom stanovalcev v
krajevni skupnosti ter v mejah možnosti opravlja naloge v
zvezi s tekočim vzdrževanjem in obratovanjem stanovanjske
hiše.
- Z zakonom naj se izenačijo pogoji vzdrževanja stanovanj
imetnika stanovanjske pravice in etažnega lastnika.
- Glede na potrebe v večjih mestih naj se dopusti tudi
možnost gradnje stanovanj za začasno oddajo pod tržnimi
pogoji.
- S spremembami in dopolnitvami zakona naj se na novo
opredelijo pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti
skupnosti stanovalcev. Spremeni in dopolni naj se tudi samoupravna organiziranost skupnosti stanovalcev za stanovanjske hiše, ki imajo manj kot pet stanovanj.
- V zakonu naj se spremenijo določbe, ki urejajo reševanje
sporov tako, da bo dopuščena možnost ustanovitve posebnega sodišča združenega dela v primerih, kadar bo ustanovitev glede na obseg reševanja zadev smotrna in potrebna.
- Z zakonon naj se sankcionirajo kršitve določb zakona.
Namen sprememb in dopolnitev zakona je zagotoviti učinkovitejše izvajanje zakona, ustreznejšo organiziranost in
večjo racionalnost pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 3. in 7. točki
prvega odstavka 324. člena Ustave SR Slovenije, po katerih se
z zakonom določajo temeljna načela na področju organizacije samoupravnih interesnih skupnosti ter na področju stanovanjske graditve, njenega financiranja in gospodarjenja s
stanovanji. Poleg tega je ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona podana tudi v 6. in 10. točki prvega odstavka
321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri ureja Skupščina SR
Slovenije z zakonom tudi investiranje in graditev objektov ter
lastninsko zemljiška, druga stvarno pravna razmerja in stanovanjska razmerja.
Ustavna podlaga za samoupravno organiziranost delovnih
ljudi na področju združevanja sredstev za graditev stanovanj,
določanje politike in programa graditve, zagotavljanje družbene pomoči ter drugih zadev s področja stanovanjskega
gospodarstva je podana v 65., 70. in 71. členu Ustave SR
Slovenije.
II.
OCENA STANJA NA PODROČJU
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA IN
RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Stanovanjsko gospodarstvo je urejeno z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85 in 1/
86), ki temelji na načelu, da so delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih kot nosilci odločanja o skupnem prihodku v tem okviru tudi nosilci odločanja
o sredstvih za reševanje svojih stanovanjskih vprašanj in
skupaj z delovnimi ljudmi in občani nosilci odločanja o vseh
vprašanjih stanovanjske politike v temeljnih organizacijah,
delovnih skupnostih, krajevnih skupnostih, skupnostih stanovalcev in samoupravnih stanovanjskih skupnostih.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu je bil od leta 1981
trikrat dopolnjen in sicer: leta 1983 in 1985, ko je bila spremenjena določba 145. člena zakona, tako da ni več določal roka
za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela in določil, da
do ustanovitve posebnih sodišč združenega dela ostane
nespremenjena pristojnost rednih sodišč in splošnih sodišč
združenega dela na stanovanjskem področju; leta 1986 je bil
zakon dopolnjen glede izvajanja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje z opredelitvijo investitorstva vseh oblik družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, natančnejšo opredelitvijo lastne udeležbe pri pridobivanju stanovanjske pravice,
izterjavo stanarih in prispevkov lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini, revalorizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini,
amortizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj vdružbeni lastnini
ter glede uporabe sredstev anuitet odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada za financiranje raziskav in študij
na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Skupščina Socialistične republike Slovenije je v letu 1986
obravnavala poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o stanovanjskem gospodarstrvu v SR Sloveniji ter na njegovi
podlagi na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin 17.12.
1986 ter na seji Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije dne 15.12.1986 vskladu sstališči Družbenopolitičnega
zbora sprejela stališča, priporočila in sklep k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. Ugotovila je, da se
stališča in usmeritve na področju stanovanjskega gospodarstva prepočasi uresničujejo ter, da se razkorak med sprejetimi
dokumenti in prakso zlasti na področju planiranja, stanovanjske graditve, zagotavljanja sredstev vzajemnosti in solidarnosti, samoupravne organiziranosti, gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini ter v urejanju
stanovanjskih razmerij prepočasi zmanjšuje.
Z namenom, da bi se temeljna vprašanja uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva uspešneje razreševala je ugotovila,
da ni razlogov za spreminjanje zakonodaje v temeljnih usmeritvah, pač pa jih je treba dosledno uveljavljati, delno pa je
treba dopolniti oziroma spremeniti normativno ureditev in
pospešiti izvajanje že dogovorjenih nalog, kar je tudi pogoj za
hitrejše izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
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Skupščina SR Slovenije je s sklepom k obravnavanemu
poročilu o stanovanjskem g'ospodarstvu v SR Sloveniji tudi
naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da v skladu
s stališči pripravi spremembe in dopolnitve normativne ureditve na področju stanovanjskega gospodarstva ter sodeluje pri
pripravi sprememb in dopolnitev družbenih dogovorov, samoupravnih sporazumov in drugih dokumentov, s katerimi se
podrobneje urejajo družbenoekonomski odnosi na področju
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. Predlog novih
zakonskih rešitev, ki naj bi omogočale uspešnejše razreševanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu zlasti na področju planiranja, zagotavljanja sredstev
za gradnjo stanovanj, predvsem pa na področju gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami naj v celoti upošteva
tudi ugotovitve Skupščine SR Slovenije, sprejete ob obravnavi poročila o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
in njihove samoupravne organiziranosti.
Glede na pričakovane spremembe Ustave in Zakona o združenem delu je treba predlagane spremembe in dopolnitve
ocenjevati kot predhodne rešitve, katerim bodo kasneje sle- '
dile celovitejše spremembe Zakona o stanovanjskem gospodarstvu in Zakona o stanovanjskih razmeriih.
Iz analiz o uresničevanju družbeno ekonomskih odnosov na
področju stanovanjskega gospodarstva in poročila o stanovanjskem gospodarstvu izhaja, da je potrebno v sedanjem
trenutku pristopiti k razreševanju problemov zlasti na
področju planiranja, zagotavljanja sredstev, gospodarjenja in
samoupravni organiziranosti stanovanjskega gospodarstva.
1. Planiranje
Planiranje v stanovanjskem gospodarstvu je prezahtevno in
ni prilagojeno potrebam in subjektom planiranja v stanovanjskem gospodarstvu še posebej pa ne skupnostim stanovalcev. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (17. člen) določa,
da so temeljni nosilci planiranja na področju stanovanjskega
gospodarstva delavci v organizacijah združenega dela in
delovnih skupnosti, delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, stanovalci v skupnosti stanovalcev, delavci, delovni
ljudje in občani v stanovanjski skupnosti ter člani stanovanjskih zadrug. Pravico in dolžnost družbenega planiranja uresničujejo nosilci planiranja na področju stanovanjskega
gospodarstva tako, da na podlagi elementov za sklepanje
samoupravnih sporazumov o temeljih planov in temeljih planov organizacije združenega dela sprejemajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti samoupravne sporazume o temeljih
planov organizacije združenega dela in krajevnih skupnosti in
njihove plane ter samoupravne sporazume o temeljih plana
stanovanjske skupnosti. Tako skupnost stanovalcev sprejema
samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske skupnosti, čeprav po Zakonu o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/80) ne
sprejema niti elementov niti samoupravnega sporazuma o
temeljih plana.
Sistem planiranja v stanovanjskem gospodarstvu je izjemno
zapleten in zahteven tako v pripravi strokovnih osnov planskih dokumentov, kot v postopkih njihovega sprejemanja.
Problem predstavlja obsežna vsebina planskih dokumentov
glede na nivo (TOZD, skupnost stanovalcev) planiranja, podvajanje v planiranju (samoupravni sporazum o temeljih plana
in plan ter družbeni plan DPS), predvsem pa so veliki problemi zaradi posledic, ki nastanejo, če planski dokumenti niso
pravočasno obravnavani in sprejeti. Dokler skupnost stanovalcev samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti ne sprejme, namreč ni osnove za določitev
sorazmernega dela stroškov, ki ga v obliki akontacije plačujejo etažni lastniki za vzdrževanje skupnih delov in naprav,
skupnih funkcionalnih stroškov in stroškov upravljanja. Če
planski dokument ni sprejet, tudi ni osnov za pripravo programa vzdrževalnih del na skupnih delih in napravah stanovanjske hiše ali prenove.
2. Zagotavljanje sredstev
2.1. Solidarnost
Solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu se zagotavlja iz
dohodka na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih
poročevalec
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plana stanovanjske skupnosti in dogovora o temeljih družbenega plana družbeno politične skupnosti. Po zakonu se sredstva solidarnosti uporabljajo za gradnjo stanovanj v družbeni
lastnini za delovne ljudi, občane in družine z nižjimi dohodki,
ki živijo v težkih materialnih razmerah in to: za delovne ljudi,
ki združujejo delo v temeljnih organizacijah združenega dela
in delovnih skupnostih: za občane in družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih; za občane, ki s
svojimi skupnimi dohodki ne morejo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja: upokojenci, invalidi, borci NOV, kmetje
borci NOV, starejši in za delo nesposobni občani. Analize
reševanja stanovanjskih vprašanj kažejo, da je tako reševanje
s pomočjo sredstev solidarnosti bilo učinkovito in uspešno,
vendar je za sedanje razmere neustrezno oziroma preozko.
Ob reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev v združenem
delu, delovnih ljudi, občanov in družin z nižjimi dohodki, ki
živijo v težkih materialnih razmerah s sredstvi solidarnosti,
ostaja vedno več nerešenih stanovanjskih vprašanj delavcev
in delovnih ljudi, ki nimajo pogojev oz. možnosti, da bi rešili
svoje stanovanjsko vprašanje v organizaciji združenega dela
in delovni skupnosti ali v okviru solidarnosti (niso socialno
ogroženi ali za delo nesposobni) ter na drugi način (gradnja
nakup stanovanja, dedovanje itd.). Tako je določeno število
delavcev in delovnih ljudi v neenakopravnem položaju v
odnosu do ostalih ker so zaposleni kjer nimajo možnosti
dobiti družbenega stanovanja. Rešitev navedenega vprašanja
bi bila možna tako, da se z zakonom določi možnost reševanja stanovanjskih vprašanj tudi teh s sredstvi solidarnosti.
Iz sredstev solidarnosti je možen nakup ali gradnja solidarnostnega stanovanja in delna nadomestitev stanarine, niso pa
omogočene druge možnosti v pridobivanju oziroma financiranju stanovanj, ki bi pospešile reševanje stanovanjskih vprašanj upravičencev do solidarnostnih stanovanj npr. s sofinanciranjem, kreditiranjem in podobno.
Posebnost pri solidarnostnem reševanju stanovanjskih
vprašanj je tudi status solidarnostnega stanovanja in status
upravičenca do solidarnostnega stanovanja. Solidarnostni
upravičenec ni časovno omejen v pravici do solidarnostnega
stanovanja, zato vse več imetnikov stanovanjske pravice z
relativno dobrim ekonomskim položajem zaseda solidarnostno stanovanje, drugi solidarnostni upravičenci pa si
zaradi omejene možnosti v pridobivanju novih solidarnostnih
stanovanj ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja.
Iz navedenih ugotovitev izhaja, da veljavni sistem solidarnosti, ki ne dopušča reševanja tistih stanovanjskih vprašanj, ki
jih delavci, delovni ljudje in občani ne morejo rešiti sami in s
pomočjo organizacij združenega dela, ki ne dopušča različnih
oblik reševanja stanovanjskih vprašanj npr. s kreditiranjem in
financiranjem, omogoča pa trajno.pravico uporabe solidarnostnega stanovanja, ne glede na socialne razmere za sedanje razmere ni več ustrezen, zato ga je treba dopolniti.
2.2. Vzajemnost
Sredstva vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu, ki se
združujejo iz čistega dohodka, predstavljajo posebno obliko
reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev.
Z zakonom je določeno, da so sredstva vzajemnosti pri
stanovanjski skupnosti kreditna sredstva, namenjena organizacijam združenega dela in delovnim skupnostim ter njihovim
delavcem, ki si začasno ne morejo oblikovati dovolj sredstev
za realizacijo plansko dogovorjenih nalog pri reševanju stanovanjskih vprašanj.
Analiza delovanja sistema vzajemnosti v preteklem obdobju
kaže, da je sistem vzajemnosti v večini primerov dal dobre
rezultate pri kreditiranju stanovanjske gradnje in prenove, v
njegovem izvajanju pa je bilo vrsto nepravilnosti. Osnovno
načelo po katerem so ta sredstva namenjena le tistim, ki
začasno ne morejo sami oblikovati dovolj sredstev za uresničitev planiranega obsega stanovanjske gradnje, se praviloma
niso spoštovala, zato so sredstva vzajemnosti vse bolj prevzemala vlogo splošnih kreditnih skladov.
Problemi v zvezi z uporabo sredstev vzajemnosti nastajajo
tudi pri pogojih za pridobivanje posojil organizacij združenega dela. Pri razpisih so večkrat postavljeni taki pogoji, ki jih
organizacije združenega dela in delovne skupnosti katerim
naj bi bila prvenstveno namenjena, ne zmorejo. Organizaciporočevalec

jam združenega dela, ki bi po zakonu imele pravico do posojila iz sredstev vzajemnosti banka zavrača vloge za posojilo z
utemeljitvijo, da niso kreditno sposobne.
3. Gospodarjenje
S stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini
gospodarijo stanovalci v skupnosti stanovalcev v skladu s
pravicami in obveznostmi, določenimi s samoupravnimi
splošnimi akti organizacij združenega dela in delovnih skupnosti — imetnikov razpolagalne pravice in samoupravnim
sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti, njenimi samoupravnimi splošnimi akti in v skladu z zakonom ter
drugimi predpisi.
Odgovorni nosilec gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini je skupnost stanovalcev. Le ta
svojih nalog v zvezi z gospodarjenjem ne opravlja zadovoljivo
ali pa jih opravlja le deloma, tako je gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini prepuščeno
različno organiziranim (skupne službe SIS, Službe SIS materialne proizvodnje, specializirane in druge OZD itd.) strokovnim
službam, ki pa za delo, ki ga opravljajo oz. za gospodarjenje
niso odgovorne.
Vlagatelji so po prenosu stanovanj in stanovanjskih hiš na
skupnost stanovalcev praviloma izključeni pri gospodarjenju
z njimi, zato se zmanjšuje njihov interes za nakup ali gradnjo
družbenih najemnih stanovanj.
Pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo in stanovanji vedno
bolj izstopa odnos do družbene lastnine in izenačevanje
pogojev bivanja imetnika stanovanjske pravice in etažnega
lastnika. Z namenom, da se zagotovi smotrnejše in bolj angažirano gospodarjenje s stranovanjskimi hišami in stanovanji v
družbeni lastnini je nujno razmejiti vzdrževanje skupnih delov
in naprav stanovanjske hiše in stanovanja. Vzdrževanje stanovanja naj bo skrb uporabnikov stanovanja oziroma imetnikov
stanovanjske pravice in etažnih lastnikov in ločeno od obveznosti (stanarina, prispevki etažnih lastnikov) v zvezi z vzdrževanjem skupnih delov in naprav stanovanjske hiše. V ta
namen se naj ustrezno dopolnijo tudi minimalni tehnični in
drugi normativi in standardi pri vzdrževanju stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini.
Glede na potrebe v večjih središčih bi bilo potrebno dopustiti možnost začasnega najema stanovanja pod tržnimi
pogoji. Organizacije združenega dela, ki bi imele interes, bi
zgradile stanovanja za začasno oddajo, tako angažirala svoje
kapacitete in sredstva, druga organizacija združenega dela in
posamezniki, pa bi lahko začasno rešili določena stanovanjska vprašanja, ki so sedaj lahko tudi ovira za uspešnejše
poslovanje. Najemnino za takšna stanovanja bi določala s
splošnim aktom.
Večja fleksibilnost pri reševanju stanovanjskih vprašanj v
bodoče je torej nujnost, zato je temu ustrezno treba dopolniti
normativno ureditev.
4. Samoupravna organiziranost
4.1. Skupnost stanovalcev
Po zakonu je osnovna celica samoupravne organiziranosti
v stanovanjskem gospodarstvu skupnost stanovalcev, v kateri
stanovalci organizirano uresničujejo svoje pravice in dolžnosti pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini, upoštevajoč načelo vzajemnosti. Skupnost
stanovalcev ima status pravne osebe - Zbor stanovalcev in
hišni svet sta organa skupnosti stanovalcev. Analiza samoupravne organiziranosti in delovanja skupnosti stanovalcev
kaže, da je pretežni del predvidenih skupnosti stanovalcev
ustanovljen, večina od njih pa ne opravlja svojih funkcij v
skladu z zakonom.
Z zakonom opredeljene naloge pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini so nujne in
potrebne, zaradi njihove zahtevnosti pa jih večina skupnosti
stanovalcev ne zmore. Veliko je tudi primerov, ko v skupnosti
stanovalcev za to nimajo interesa, zato te naloge odklanjajo.
Problemi nastanejo tudi pri organiziranju skupnosti stanovalcev, če je stanovanjska hiša z manj kot petimi stanovanji, pa ni
v neposredni bližini druge stanovanjske hiše v družbeni lastnini. Po zakonu se mora skupnost stanovalcev, kjer je manj
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kot pet stanovanj, oblikovati s sosednjimi stanovanjskimi
hišami, kar pa v praksi ni vedno primerno oziroma smotrno.
Razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembi zakona, temeljijo tudi na uskladitvi nekaterih določil zakona s kasneje
sprejetimi zakoni in dogovori. Z dopolnitvijo zakona bo predlagatelj sledil osnovnemu namenu, da naj se pospeši nadaljnji
razvoj družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem
gospodarstvu in hitreje odpravljajo negativni pojavi pri planiranju, zagotavljanju sredstev v stanovanjskem gospodarstvu,
pri graditvi stanovanj ter pri gospodarjenju s stanovanjskim
skladom v družbeni lastnini.
III.
OSNOVNA NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
Upoštevajoč sprejeta stališča Skupščine SR Slovenije k
poročilu o stanovanjskem gospodarstvu se temeljna načela
zakona o stanovanjskem gospodarstvu ne spreminjajo, spreminjajo pa se posamezne rešitve v zakonu in sicer:
1. Planiranje
Veljavne določbe o planiranju v stanovanjskih skupnostih
in skupnostih stanovalcev je treba spremeniti in dopolniti
glede na podpisnike samoupravnega sporazuma o temeljih
plana stanovanjske skupnosti ter vrsto in vsebino sprejemanja planskih aktov.
Planiranje v stanovanjskem gospodarstvu naj se prilagodi
njegovim specifičnim razmeram. V zakonu naj se določijo
nujni elementi planiranja, potrebni za določene cilje stanovanjskega gospodarstva in pogojev za dosego teh ciljev.
Navedena rešitev pomeni tudi, da se iz samoupravnega
sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti izločijo
elementi, - ki nimajo značaja planiranja, temveč izvajanje
planskih ciljev, zato spadajo v dogovore, samoupravne sporazume ali splošne akte.
Spremenijo in dopolnijo naj se določbe zakona glede udeležencev samoupravnih sporazumov o temeljih plana stanovanjske skupnosti tako, da ostanejo udeleženci delavci v
organizacijah združenega dela. in delovnih skupnostih ter
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, delovni ljudje,
ki samostojno kot poklic opravljajo dejavnost z osebnim
delom v lasti občanov in pri njih zaposleni delavci, delovni
ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško in drugo
dejavnost in kmetje, ki pridobivajo dohodek z združevanjem
dela in sredstev v kmetijskih zadrugah in stanovanjske
zadruge. Udeleženke samoupravnega sporazuma o temeljih
plana stanovanjske skupnosti pa ne bi bile skupnosti stanovalcev.
S predlogi rešitve se bistveno zmanjša število udeležencev
samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske
skupnosti, pomembno pa se tudi poenostavi in racionalizira
sprejemanje tega planskega akta.
S poenostavitvijo planiranja in njegovo prilagoditvijo potrebam stanovanjskega gospodarstva ter bistvenim zmanjšanjem števila udeležencev (skupnosti stanovalcev) se lahko
zagotovi kvalitetnejše planiranje in učinkovitejše spremljanje
izvajanja planskih nalog, kar je nujnost za številne aktivnosti
na področju gradnje, nakupa in prenove ter gospodarjenja s
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.
2. Zagotavljanje sredstev
2.1. Solidarnost
Dosedanjo obliko solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu je treba dopolniti. S solidarnim združevanjem sredstev in
ob družbeno verificiranih pogojih in merilih je treba zagotoviti
enakomernejši in bolj skladen gospodarski in družbeni razvoj.
V okviru solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu je
treba zagotoviti:
- reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih
ljudi, in občanov, ki živijo v težkih materialnih razmerah ter
borcev NOV in upokojencev in
- reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in delovnih
ljudi, ki ne spadajo v navedeno kategorijo, pa nimajo možnosti rešiti svojega stanovanjskega vprašanja v okviru OZD, z
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nakupom ali gradnjo stanovanja oziroma stanovanjske hiše
ali na drug način.
Gre za dopolnjeno obliko solidarnosti v kateri bi delavci v
organizacijah združenega dela in delovni skupnosti združevali sredstva iz dohodka tudi za delavce v družbenih in deficitarnih dejavnostih, katerih dejavnost je pogoj za gospodarski
in družbeni razvoj občine, materialno stanje teh organizacij
pa ne omogoča nakupa ali gradnje družbenega stanovanja.
Konkretnejši pogoji za pridobitev navedenih stanovanj iz
solidarnostno združenih sredstev bi bili določeni v splošnem
aktu stanovanjske skupnosti.
Z zakonom naj se omogoči, da je reševanje stanovanjskih
vprašanj upravičencev do solidarnostnih stanovanj možno
tudi s sovlaganjem, s sredstvi organizacije združenega dela in
delovne skupnosti (financiranje ali kreditiranje) ob gradnji,
nakupu in ob prenovi obstoječega solidarnostnega stanovanjskega sklada.
Uporaba stanovanj, zgrajenih s solidarnostnimi sredstvi, naj
bo časovno omejena, za delovne ljudi, občane in družine z
nižjimi dohodki, ki živijo v težkih materialnih razmerah in to:
za delovne ljudi, ki združujejo delo v temeljnih organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih; za občane in družine, ki nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsKO vprašanje v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih;
za občane, ki s svojimi skupnimi dohodki ne morejo rešiti
svojega stanovanjskega vprašanja, dokler živijo v težkih materialnih razmerah, med tem ko si ostali-solidarnostni upravičenci pridobivajo nujno stanovanjsko pravico.
Imetnik stanovanjske pravice, ki ne bi bil več upravičen do
solidarnostnega stanovanja, bi bil dolžan stanovanje izprazniti ali ga odkupiti. Odkupil bi ga lahko pod pogoji, ki jih
določa zakon in sicer sam ali v sodelovanju z organizacijo
združenega dela, v kateri združuje delo. Ta vprašanja bi
morala biti na določen način urejena naknadno (po uveljavitvi
zakona - prehodno obdobje) za že zasedena slolidarnostna
stanovanja in ob dodelitvi novih solidarnostnih stanovanj.
Predlagan način reševanja stanovanjskih vprašanj s sredstvi solidarnosti zahteva ustrezno dopolnitev določb zakona o
stanovanjskem gospodarstvu, ki se nanašajo na združevanje
sredstev solidarnosti, dodeljevanje in uporabo solidarnostnih
stanovanj.
2.2. Vzajemnost
Razvitejši, vendar selektiven sistem solidarnosti in večji
delež lastnih sredstev pri reševanju stanovanjskih vprašanj
delavcev, delovnih ljudi in občanov naj bi povečal obseg
zagotavljanja sredstev za gradnjo, nakup in prenovo, obenem
pa ni omogočil postopno zmanjševanje združevanja sredstev
vzajemnosti na nivoju občine in republike. Reševanje stanovanjskih vprašanj v organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih naj bi tako, bolj kot doslej, postalo sestavni del
razvojne in kadrovske politike organizacij združenega dela,
kar pomeni, da se delavci v združenem delu dogovorijo o
oblikovanju in namenski porabi sredstev za te namene, distribucija sredstev vzajemnosti pa naj se odpravi. Prehodni režim
oblikovanja in namenske porabe sredstev vzajemnosti (pretežno za družbena stanovanja) naj bi urejal zakon, tako da se
združevanje sredstev vzajemnosti na nivoju občine in republike postopoma zmanjšuje do 31. decembra 1990, ko preneha združevanje sredstev za vzajemnost na nivoju občine in
republike. Posojila dana iz tako združenih sredstev se bodo
odobravala še naprej iz neporabljenih sredstev v letu 1990 in
prispelih anuitet na dana posojila (predvidoma do leta 2000).
Sredstva za vzajemnost v organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih' bodo delavci še naprej oblikovali v
skladu s svojimi programi reševanja stanovanjskih vprašanj.
3. Gospodarjenje
3.1. Gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini
Z namenom, da se zagotovi odgovorno gospodarjenje s
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in
prepreči škoda na družbeni lastnini, naj se veljavne določbe v
zakonu v zvezi z gospodarjenjem dopolnijo in spremenijo
tako, da gospodari s stanovanj in stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini stanovanjska skupnost, ki s prevzemom
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stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini v gospodarjenje sprejema tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v tej
zvezi Ob prenosu stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini na stanovanjsko skupnost je nujno v vseh občinah,
kjer še tega niso storili prenesti tudi razpolagalno in stanovanjsko pravico na nacionaliziranih in še neprenešenih stanovanjih na druge uporabnike (sklad SLP) na stanovanjsko
skupnost in druge uporabnike, ki uporabljajo ta stanovanja.
S spremembo in dopolnitvijo zakona je treba zagotoviti
večji vpliv vlagateljev in družbeno politične skupnosti na
gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. To bo omogočeno z večjo vlogo vlagateljev pri
dajanju soglasij pri preurejanju skupnih delov in naprav stanovanjske hiše pri nadzidavi in dozidavi ter preurejanju stanovanj, pri sodelovanju s stanovanjsko skupnostjo, pri kontroli
gospodarjenja s stanovanjem, pri zamenjavi stanovanj, pri
združevanju in namenski uporabi amortizacije itd. Podrobnejše pogoje in merila glede uveljavljanja vpliva vlagateljev in
družbeno politične skupnosti na gospodarjenje s stanovanji
in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini naj se opredeli v
družbenem dogovoru.
Naloge skupnosti stanovalcev, kot osnovne celice samoupravne organiziranosti stanovanjskega gospodarstva in njenega hišnega sveta, naj se na novo opredelijo.
Naloga skupnosti stanovalcev in hišnega sveta naj bo
predvsem urejanje medsebojnih odnosov med stanovalci in
skupnostjo stanovalcev, obravnava srednjeročnega in letnega
plana vzdrževanja prenove in obratovanja stanovanjske hiše,
naloge splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite,
spremljanje izvajanja programa vzdrževanja stanovanjske
hiše, izvajanje hišnega reda in samoupravne aktivnosti v svetu
stanovalcev v krajevni skupnosti in stanovanjski skupnosti.
Administrativna, pravna finančna in druga strokovna in tem
podobna opravila v zvezi z gospodarjenjem stanovanjska
skupnost odda svoji delovni skupnosti ali si zagotovi opravljanje teh del z dogovorom z organizacijo združenega dela,
upravnim organom ali drugo strokovno službo. Izvajanje vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini
stanovanjska skupnost oddaja drugim organizacijam združenega dela, ki so usposobljene za to delo ali delovnim ljudem,
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov.
Organizacije združenega dela, ki izvajajo vzdrževalna dela
na stanovanjih in stanovanjskih hišah v družbeni lastnini ne bi
imele več statusa dejavnosti posebnega družbenega pomena.
S to spremembo se zagotavlja možnost izbire najustreznejšega izvajalca, obenem pa se tudi onemogoči uveljavljanje
monopolov na področju izvajanja vzdrževalnih del. Vsa dela v
okviru vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš bi stanovanjska skupnost oddajala na podlagi pogodbe. Prav tako bi
se opravljanje strokovno administrataivnih in tehničnih opravil v zvezi z gospodarjenjem s stanovanji in stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini oddajalo s pogodbo.
S prenosom vseh zahtevnejših strokovnih del v zvezi z
gospodarjenjem s stanovanjsko hišo na stanovanjsko skupnost ostane skupnosti stanovalcev in zboru stanovalcev ter
hišnemu svetu še veliko pomembnih opravil, ki jih stanovalci
lahko opravijo sami, s tem pa vplivajo na učinkovitost gospodarjenja, na krepitev samoupravne organiziranosti, medsebojnih odnosov in na višino stroškov pri gospodarjenju s
stanovanjsko hišo.
3.2. Stanarina
Z zakonom je treba bolj izenačiti pogoje vzdrževanja stanovanja imetnika stanovanjske pravice in etažnega lastnika.
Stanarina naj zajema stroške amortizacije, stroške vzdrževanja skupnih delov in naprav stanovanjske hiše, stroške upravljanja in funkcionalne stroške. Stroški vzdrževanja stanovanja
naj se izločijo iz stanarine. Z izločitvijo stroškov za vzdrževanje stanovanja in stanarine in prenosom le-teh na imetnike
stanovanjske pravice bi se izboljšal odnos uporabnikov stanovanja pri gospodarjenju s stanovanji v družbeni lastnini, obenem pa, bolj kot doslej, zavarovala družbena lastnina.
Z zakonom naj bi omogočili tudi gradnjo stanovanj za
začasno oddajo pod tržnimi pogoji. Taka stanovanja oz. stanovanjske stavbe bi lahko zgradila organizacija združenega
dela iz poslovnih (nestanovanjskih) in kreditnih sredstev in jih
poročevalec

začasno oddajala v najem pod pogoji, določenimi v njenih
splošnih aktih. Stanovanja zgrajena za oddajanje pod navedenimi pogoji ne bi imela enak status kot druga družbena
stanovanja.
4. Samoupravna organiziranost
4.1. Skupnost stanovalcev
^ V skladu s predvidenimi spremembami in dopolnitvami
določb zakona, ki se nanašajo na planiranje in gospodarjenje
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, naj
bi se v zakonu na novo opredelile pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti skupnosti stanovalcev.
Glede na težave pri oblikovanju skupnosti stanovalcev v
stanovanjskih hišah z manjšim številom stanovanj, ki se ne
želijo združevati s sosednjimi stanovanjskimi hišami, predvsem pa v primerih, ko so stanovanjske hiše z manjšim številom stanovanj oddaljene in je njihovo združevanje v skupnost
stanovalcev nesmiselno, naj bi zakon omogočil, da se skupnost stanovalcev glede na želje stanovalcev in uporabnikov
poslovnih prostorov v stanovanjski hiši lahko ustanovi za eno
ali več stanovanjskih hiš.
V tej zvezi bi bilo potrebno dopustiti več fleksibilnosti tudi v
načinu sestave zbora stanovalcev. Zbor stanovalcev naj bi
sestavljali stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov v stanovanjski hiši ali delegati vsakega stanovanja in poslovnega
prostora v stanovanjski hiši v skladu s statutom skupnosti
stanovalcev.
4.2. Posebna sodišča združenega dela
V zakonu je potrebno spremeniti določbe, ki urejajo reševanje sporov, v skladu z ugotovitvami, stališči in sklepi, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje.« V skladu z navedenimi stališči zakon ne bo več
določal obvezne ustanovitve posebnega sodišča združenega
dela, ampak bo le dopuščal njihove ustanovitve v primerih,
kadar bo ustanovitev glede na obseg reševanja zadev smotrna
in potrebna.
4.3. Kazenske določbe
Z zakonom naj se sanckionirajo kršitve določb zakona s
tem, da se kršitve določijo kot prekrški in gospodarski prestopki.
,
IV.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva s
proračunov družbeno političnih skupnosti. Zaradi tega
zakona za republiko in občine ne bodo nastale nove materialne obveznosti in ne upravno administrativne naloge. Pri
drugih uporabnikih družbenih sredstev se bodo s prenosom
nalog v zvezi z gospodarjenjem s stanovanji in stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini od skupnosti stanovalcev na stanovanjsko skupnost prenesla na novega upravijalca tudi sredstva za te namene, ki pa zaradi združevahja del in nalog in
možnosti boljše organizacije in racionalizacije dela ne bodo
povečali stroškov v tej zvezi. Tudi predlagane spremembe na
področju solidarnosti in vzajemnosti ne bodo povzročale
novih materialnih obveznosti, saj se istočasno z razvijanjem
solidarnosti predvideva zmanjševanje združevanja sredstev
vzajemnosti, možne pa so tudi druge oblike prerazporejanja
oz. usmerjanja sredstev v okviru stanovanjskega gospodarstva za učinkovitejše reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, delovnih ljudi in občanov. Spremembe in dopolnitve
zakona bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju zakona,
ustreznejši organiziranosti in večji racionalnosti v celoti pri
gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu bodo zahtevate tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih normativih
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ter standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš v
družbeni lastnini in Enotne metodologije za določanje in
evidentiranje stanarin v SR Sloveniji, Družbenega dogovora o
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji in Metodologije planiranja

v stanovanjskem gospodarstvu ter dopolnitev splošnega akta
stanovanjske skupnosti o dodeljevanju stanovanj zgrajenih s
sredstvi solidarnosti in sprejem splošnega akta organizacij
združenega dela o pogojih in načinu oddaje komercialnih
stanovanj v najem.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem
gospodarstvu
1.teza
V Zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 3/
81, 34/83, 24/85 in 1/86) se drugi odstavek 7. člena črta
2. teza
Prvi odstavek 10. člena se črta.
3. teza
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S stanovanjski in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini
gospodarijo stanovanjske skupnosti v skladu z načeli, določenimi v tem zakonu«.
4. teza
Besedilo 13. člena še spremeni tako, da se glasi:
»Za uporabo stanovanja plačujejo imetniki stanovanjske
pravice stanarino«.
5. teza
V prvem odstavku 15. člena se beseda »posebna« črta.

9. teza
V 24. členu se besedilo sedme alineje spremeni tako, da se
glasi:
»- del amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini;«
10. teza
V prvem odstavku 25. člena se za besedi: »stanovanjsko
gradnjo« doda vejica in besedilo: »nakup in prenovo stanovanj«.
Za prvim odstavkom 25. člena se doda novi drugi odstavek,
ki se glasi:
»Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in delovni ljudje, T<i
samostojgo kot poklic opravljajo umetniško ali drugo dejavnost, namenjajo za stanovanjsko gradnjo in prenovo sredstva
iz čistega dohodka v višini, kot so to določili s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti ali
posebnim dogovorom prek občinskih, obrtnih in drugih združenj.«

6 teza

11. teza

na se črt
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Besedilo drugega stavka se črta.
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7. teza
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Elemente za samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske skupnosti usklajujejo udeleženci v skupščini stanovanjske skupnosti.
Udeleženci, ki sklepajo samoupravni sporazum o temeljih
plana stanovanjske skupnosti sprejemajo zlasti naslednje elemente:
- obseg, strukturo in vrsto stanovanjskih objektov in način
njihove gradnje ter stroške gospodarjenja;
- obseg in strukturo gradnje stanovanj za začasno oddajo
pod tržnimi pogoji;
- površino in lokacijo stavbnih zemljišč;
- obseg in vire sredstev za stanovanjsko gradnjo, nakup in
prenovo ter delno nadomeščanje stanarin;
- obseg in vire združevanja sredstev v stanovanjski skupnosti in njihov namen;
- temeljne usmeritve za oblikovanje in namensko uporabo
stanarine in najemnine;
- naloge in sredstva za financiranje znanstveno raziskovalnega dela na področju stanovanjskega gospodarstva;
- naloge in sredstva za izvajanje ukrepov s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter varstva
bivalnega okolja.

12. teza
27. člen se črta.
13. teza
30. člen se črta.
14. teza
Drugi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 31. člena se
črta.
15. teza
Za 31. členom, se doda novi 31. a člen, ki se glasi:
»Če se delavci v organizacijah združenega dela odločijo, da
združujejo sredstva za gradnjo, nakup ali prenovo družbeno
najemnih stanovanj v stanovanjski skupnosti, določijo način
združevanja in namensko uporabo sredstev v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana stanovanjske skupnosti ali v
posebnem samoupravnem sporazumu«.

Elementi za samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske skupnosti, ki imajo socialno varstveni pomen, se
uskladijo pred sprejemom v skupnosti socialnega varstva.«

16. teza
V prvem odstavku 34. člena se za besedo: »gradnjo«
postavi vejica in doda besedilo: »nakup in prenovo«.

8. teza

.
17. teza
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18. teza
V prvem odstavku 36. člena se za besedami: »solidarnost
pri gradnji« postavi vejica in doda besedilo: »nakupu in prenovi«.
V drugem odstavku se za besed: »gradnja« postavi vejica in
doda besedilo: »nakup in prenova«.

37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za solidarnost se uporabljajo:
- za gradnjo, nakup in prenovo solidarnostnih stanovanj v
družbeni lastnini za delavce, delovne ljudi in občane oz.
njihove družine, ki živijo v težkih materialnih razmerah in to:
za delavce, ki združujejo delo v organizacijah združenega
dela in delovnih skupnostih, za delovne ljudi in občane, ki
nimajo pogojev, da bi rešili svoje stanovanjsko vprašanje v
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih: upokojenci, invalidi, borci NOV, kmetje borci NOV, starejši
občani, za delo nesposobni občani;
- za gradnjo, nakup in prenovo stanovanj v družbeni lastnini za delavce in delovne ljudi, ki nimajo pogojev za reševanje stanovanjskega vprašanja po prvi alineji, nimajo pa tudi
možnosti, da bi si sami ali na drug način rešili stanovanjsko
vprašanje;
- za delno nadomeščanje stanarin;
- za vračilo lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske
pravice na stanovanju pridobljenim s sredstvi solidarnosti:
- za vračilo namenskih kreditnih sredstev za gradnjo,
nakup ali prenovo slidarnostnih stanovanj«.
,
t
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20. teza
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjska skupnost je odgovorna za gospodarjenje in
za vzajemno gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini v skladu z zakonom in dogovorjenimi kriteriji in merili«.
V drugem odstavku se besedi: »skupnost stanovalcev«
nadomestila' z besedama: »stanovanjska skupnost«. Za
besedi: »krajevni skupnosti« se postavi pika in črta besedilo
do konca odstavka.
21. teza
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanja ali stanovanjske hiše, ki so jih organizacije
združenega dela, delovne skupnosti ali druge družbenopravne osebe (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji) zgradile ali
kako drugače pridobile, se prenesejo v gospodarjenje stanovanjski skupnosti.
Stanovanja in stanovanjske hiše v družbeni lastnini se prenesejo iz skupnosti stanovalcev ali drugih družbenopravnih
oseb v gospodarjenje s posebnim aktom. S tem aktom se
prenesejo tudi sredstva, pravice in obveznosti v zvezi z gospodarjenjem stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini.
Če ni v aktu drugače določeno, s prenosom stanovanja ali
stanovanjske hiše v gospodarjenje stanovanjski skupnosti,
vlagatelj ne izgubi pravice razpolaganja in oddajanja stanovanj.
22. teza
V tretjem in šestem odstavku 43. člena se besedi: »skupnost
stanovalcev« črtata in nadomestita z besedama: »stanovanjska skupnost«.
23. teza
V prvem odstavku 44. člena se besede: »na predlog skupnosti stanovalcev« črtajo.
24. teza
V prvem odstavku 44. b člena se besede: »na zahtevo
skupnosti stanovalcev« črtajo.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za uvedbo postopka izvršbe vloži stanovanjska
skupnost«.
poročevalec

V prvem odstavku 45. člena se besedi: »skupnostjo stanovalcev« črtata in nadomestita z besedami: »stanovanisko
skupnostjo«.
V drugem odstavku se besedi: »skupnostjo stanovalcev«
črtata in nadomestita z besedami: »stanovanjska skupnost«.
47. člena se crta.
27. teza
V prvem odstavku 49. člena se črtajo besede: »lahko skupnost stanovalcev« in nadomestijo z besedama: »stanovanjska
skupnost«. Besedilo drugega odstavka se črta.
28. teza
V prvem odstavku 50. člena se za besedi: »hišnega sveta«
dodajo besede »nadzidati, dozidati stanovanjske hiše in«.
V drugem odstavku 50. člena se za besedama: »soglasje
za« dodajo besede: »nadzidavo, dozidavo stanovanjske hiše
in«.
i
29. teza
V drugem odstavku 51. člena se besede: »lahko zahteva
skupnost stanovalcev« nadomestijo z besedami: »zahteva
stanovanjska skupnost«.
30. teza
V prvem odstavku 53. člena se za besSdami: »lahko sklenejo na« dodajo besede: »lastno pobudo ali«.
31.teza
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stanarina se oblikuje in uporablja v skladu z enotno metodologijo za določanje in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji,
s sprejetimi normativi in standardi za vzdrževanje in upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti.
S sredstvi stanarin gospodarijo stanovanjske skupnosti v
skladu s tem zakonom«.
32. teza
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stanarina mora zagotavljati:
- amortizacija stanovanja oziroma stanovanjske hiše;
- sredstva za vzdrževanje stanovanjske hiše;
- sredstva za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš;
- sredstva za funkcionalne stroške stanovanj in stanovanjskih hiš«.
33. teza
V 59. členu se besedi: »skupnost stanovalcev« nadomestita
z besedama: »stanovanjska skupnost«.
34. teza
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za vzdrževanje stanovanjskih hiš se oblikujejo in
uporabljajo na podlagi srednjeročnih in letnih planskih
aktov«.
t
35. teza
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za vzdrževanje stanovanjskih hiš v družbeni lastnini se uporabljajo za velika in mala popravila skupnih delov
in naprav stanovanjske hiše.
Sredstva za upravljanje se uporabljajo za administrativna,
pravna, finančna, tehnična in druga podobna opravila in za
delovanje samoupravnega sistema na področju stanovanjskega gospodarstva.
Sredstva za pokrivanje funkcionalnih stroškov se uporabljajo za zavarovalne premije, deratizacijo, dezinsekcijo, dezin31

fekcijo, nakup in vzdrževanje požarne opreme, opreme za
prvo pomoč in druge opreme za reševanje ter za kolektivno
radiološko, biološko in kemično zaščito«.
36. teza
Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanarine se plačujejo stanovanjski skupnosti do 15. v
mesecu v naprej«.
37. teza
V prvem odstavku 64. a člena se črtajo besede: »na zahtevo
skupnosti stanovalcev«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za uvedbo postopka izvršbe vloži stanovanjska
skupnost«.
38. teza
V 65. členu se besede: »lahko zahteva skupnost stanovalcev« nadomestijo z besedami: »zahteva stanovanjska skupnost«.
39. teza
V drugem odstavku 68. člena se beseda: »posebno« črta.
40. teza
V prvem odstavku 72. člena se za besedami: »v skupnosti
stanovalcev« postavi vejica in dodajo besede »v svetu stanovalcev v krajevni skupnosti«.
Vi. teza
Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»skupnost stanovalcev se oblikuje za.eno ali več stanovanjskih hiš«.
42. teza
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organa skupnosti stanovalcev sta zbor stanovalcev in
hišni svet.
Zbor stanovalcev sestavljajo stanovalci, lastniki stanovanja
aH poslovnega prostora kot posameznega dela stanovanjske
hiše in imetniki pravice uporabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši ali delegati vsakega stanovanja in poslovnega
prostora v stanovanjski hiši v skladu s statutom skupnosti
stanovalcev«.
43.teza
4., 5., 7. in 9. alineja 75. člena se črtajo.
Za sedanjo 9. alinejo se dodajo nove 10., 11. in 12. alineja, ki
se glasijo:
»— obravnava poročila o izvedbi programa vzdrževanja,
prenove in obratovanja stanovanjske hiše in programa izvajanja nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v
stanovanjski hiši;
- obravnava srednjeročni in letni plan vzdrževanja in prenove stanovanjske hiše;
- sprejema kriterije in merila za delitev obratovalnih stroškov na imetnike stanovanjske pravice in uporabnike posameznih delov stanovanjske hiše«.
44. teza
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hišni svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- skrbi za pripravo gradiv za seje zbora stanovalcev in
hišnega sveta;
- skrbi za tekoče izvrševanje odločitev, sprejetih na zboru
stanovalcev in hišnem svetu;
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- skrbi za urejanje medsebojnih odnosov v zvezi z gospodarjenjem v stanovanjski hiši;
- skrbi za samoupravno povezovanje in delovanja v okviru
skupnosti stanovalcev, sveta stanovalcev v krajevni skupnosti
in stanovanjske skupnosti;
- tekoče obvešča stanovanjsko skupnost o vseh spremembah v posameznih stanovanjih in stanovanjskih hišah, katerih
posledica je na novo urejanje medsebojnih pravic in obveznosti;
- razdeli obratovalne stroške na imetnike stanovanjske
pravice in na lastnike posameznih delov stanovanjske hiše;
- pobira sredstva za plačevanje obveznosti v zvezi z obratovalnimi stroški v stanovanjski hiši;
- poroča organizaciji združenega dela, ki izvaja storitve ali
dobavlja proizvodne podatke o dolžnikih in dolžnih zneskih;
- daje soglasje za nadzidavo, prizidavo in preureditev podstrešij, kletnih in drugih prostorov v stanovanjski hiši;
- sklepa pogodbe v zvezi z obrtovanjem stanovanjske hiše
(nabava premoga, olja, sadik za ureditev okolice itd.);
- sklepa pogodbe o delovnih ali drugih razmerjih s hišnikom, čistilko in drugimi izvajalci posameznih opravil pri
gospodarjenju s stanovanjsko hišo;
- skrbi za izvajanje programa nalog splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite v stanovanjski hiši;.
- spremlja izvajanje programa vzdrževanja in prenove stanovanj in stanovanjske hiše;
- sklepa pogodbe o začasni oddaji stanovanja, ki je namenjeno hišniku ali drugim delavcem za gospodarjenje stanovanjske hiše;
- skrbi za varstvo bivalnega okolja;
- skrbi za izvajanje hišnega reda«.
45. teza
V prvem odstavku 77. člena se beseda: »nujne« črta. Za
besedami »organizacijo združenega dela« se dodajo besede
»ali delovno skupnost«.
46. teza
Za drugim odstavkom 86. člena se doda novi tretji odstavek,
ki se glasi:
»Zakonitost dela organov stanovanjske skupnosti oziroma
njenih enot nadzoruje občinski upravni organ, pristojen za
stanovanjske zadeve«.
47. teza
Za 136. členom se doda novi 136. a člen, ki se glasi:
»ne glede na 10., 26., 27., 28. in 30. člen tega zakona se
sredstva za vzajemnost v stanovanjskem gospodarstvu lahko
združujejo v stanovanjski skupnosti do 31. decembra 1990«.
48. teza
Za 144. členom se doda novi 144. a člen, ki se glasi:
»Stanovanje in stanovanjske hiše v družbeni lastnini, s
katerimi po zakonu gospodari skupnost stanovalcev, se s 1. 1.
1988 prenesejo v gospodarjenje stanovanjskim skupnostim.
Ne glede na dolobče 40. člena tega zakona morajo občine
najpozneje ob prenosu stanovanj in stanovanjskih hiš v
gospodarjenje stanovanjskim skupnostim, prenesti na stanovanjsko skupnost ali drugo družbenopravno osebo tudi razP°Ja9a'no in stanodajalsko pravico nad tistimi stanovanjskimi
hišami in stanovanji, ki jih te družbenopravne osebe uporabljajo«.
49. teza
V prvem odstavku 145. člena se za besedo: »skupnost«
doda beseda: »lahko«.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah
o stanovanjskih

in dopolnitvah zakona
razmerjih (ESA-309)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 61. seji dne 9.
7. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH S TEZAMI.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršneaa sveta Skupščine SR Slovenije

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JER KIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Erika PETERCA, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA IN
UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
Od sprejetja zakona o stanovanjskih razmerjih so se zaostrile razmere na področju stanovanjskega gospodarstva in
možnosti reševanja stanovanjskih vprašanj v praksi kar zahteva ustrezno uskladitev zakona z zakonom o stanovanjskem
gospodarstvu in drugimi predpisi.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona naj
se odpravijo tiste pomanjkljivsoti, ki jih povzročajo težave v
praksi in uredijo tudi problemi na katere je opozorila Skupščina SR Slovenije ob obravnavi Poročila o stanovanjskem
gospodarstvu.
S spremembami zakona naj bi se zagotovila smotrna uporaba stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, večja
racionalnost pri njihovi uporabi in večja vloga stanodajalcev
in njihova večja motiviranost za pridobivanje stanovanj v
družbeni lastnini. Najpomembnejše predlagane spremembe
pa so:
- Pravico do začasne uporabe stanovanj v družbeni lastnini
naj bi pridobili tudi delavci, ki prebivajo v drugem kraju zaradi
opravljanja nalog iz delovnega razmerja;
- Na stanovanjih, ki so zgrajena s pomočjo sredstev za
solidarnostno graditev naj bi pridobili delavci, delovni ljudje
in občani oziroma njihove družine, ki živijo v težkih materialnih razmerah, pravico do začasne uporabe stanovanja.
Delavci in delovni ljudje, ki ne spadajo v navedeno kategorijo nimajo pa pogojev niti možnosti/ da bi si sami ali na drug
način rešili stanovanjsko vprašanje pa pridobijo na stanovanjih, zgrajenih s pomočjo sredstev za solidarnostno graditev
stanovanjsko pravico. Pravica do začasne uporabe stanovanja naj se določi tudi na stanovanjih, ki bi jih organizacije
združenega dela zgradile za oddajo v najem občanom pod
posebnimi pogoji;
- Status službenega stanovanja naj bi dobila tudi stanovanja, ki so izven stavbe v kateri je imetnik pravice do začasne
uporabe stanovanja opravljal službeno dolžnost:

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih je podana v 10. točki
321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike ureja tudi lastninska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja ter stanovanjska razmerja, ter v 206. členu Ustave SR Slovenije, po katerem
je občanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na
stanovanju, ki je družbena lastnina ter da je občanu v okviru
te pravice zagotovljeno, da pod pogoji, ki jih določa zakon
poročevalec

- Hitrejši postopek pri dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini naj bi dosegli s spremembo 38. člena veljavnega zakona
glede ugovora zoper odločbo o dodelitvi stanovanja ali sklep
zoper prednostni vrstni red na sodišču združenega dela
V zakonu bi bilo treba spremeniti določbe o pravici do
lastniškega stanovanja tako, da bi se črtala določba o neizvršitvi sodbe, če je med uporabniki kakšna oseba, katere življenje ali zdravje bi bilo ogroženo s takšno preselitvijo;
- Spremenile oziroma dopolnile naj bi se nekatere določbe
o odpovedi stanovanjskega razmerja v primeru, če se zmanjša
število uporabnikov v stanovanju, in kadar preneha delovno
razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki je dobil stanovanje
od organizacije združenega dela;
- Podaljšal naj bi se rok za uvedbo postopka zoper nezakonito vseljene osebe in otežil prehod stanovanjske pravice v
primeru smrti imetnika stanovanjske pravice za tiste, ki so z
njim živeli v ekonomski skupnosti. Določbe zakona glede
najpotrebnejšega prostora, ki ga je treba preskrbeti razvezanemu zakoncu, ki po razvezi ne pridobi stanovanjske pravice
naj bi se spremenile tako, da ni treba takšnemu zakoncu
priskrbeti najpotrebnejši prostor v primeru, če s svojim ravnanjem onemogoča skupno bivanje v stanovanju;
- Preoblikovanje naj bi se določbe o tem, kaj se šteje za
najpotrebnejši prostor;
- Poglavje o podstanovalskih razmerjih naj bi se dopolnilo
tako, da bi moral imetnik stanovanjske pravice preden bi
sklenil podstanovatsko pogodbo pridobiti soglasje stanodajalca, podstanovalsko pogodbo pa bi bil dolžan dostaviti
stanovanjskemu organu;
- Pristopilo naj bi se k valorizaciji denarnih kazni za prekrške, v prehodnih in končnih določbah pa bo treba v osnutku
zakona opredeliti kdaj začnejo veljati posamezne določbe
sprememb in dopolnitev zakona.
trajno uporablja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in
družinskih stanovanjskih potreb.
II.
OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI NAREKUJEJO
IZDAJO ZAKONA
Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82)
je bil sprejet 1982. leta in spremenjen leta 1984 (Uradni list
SRS, št. 14/84).
Problematika izvajanja zakona o stanovanjskih razmerjih (v
nadaljnjem besedilu: zakon) je bila podrobneje obravnavana v
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Poročilu o stanovanjskem gospodarstvu, ki ga je Skupščina
SR Slovenije obravnavala na svojih zasedanjih v letu 1986 ter
na tej podlagi sprejela stališča, priporočila in sklep. Pri tem je
ugotovila, da je treba zakon dopolniti oziroma spremeniti
tako, da bi se zagotovila smotrna uporaba stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, večja racionalnost pri njihovi
uporabi, večja vloga stanodajalcev in njihova večja motiviranost za pridobivanje stanovanj v družbeni lastnini in da je
potrebno določbe podstanovalskih razmerij dopolniti tako, da
bo zagotovljena večja zaščita podstanovalcev. Hkrati bi bilo
treba dopolniti določbe zakona o preurejanju in spreminjanju
skupnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini in
zakon uskladiti s predvideno spremembo zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
O problemih pri izvajanju zakona so se tudi izrekla
Temeljna sodišča v SR Sloveniji, Vrhovno sodišče SR Slovenije, Sodišče združenega dela SR Slovenije ter republiški
upravni organi, poleg tega pa je spremembo nekaterih členov
zakona predlagala tudi Konferenca delegacij za zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, Komisija za
vloge in pritožbe Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad in
Komite za družbene dejavnosti občine Ljubljana Vič-Rudnik.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona naj
se odpravijo tiste pomanjkljivosti, ki povzročajo težave v
praksi in uredijo tudi problemi na katere je opozorila Skupščina SR Sloveniji, ki se nanašajo na:
1. Začasna uporaba stanovanj
Zakon v 39. do 44. členu določa katere osebe imajo pravico
do dodelitve stanovanja v začasno uporabo.
1.1. Zakon o stanovanjskih razmerjih iz leta 1972 je poznal
oddajo stanovanj za določen čas tudi za občane, ki so morali
zaradi opravljanja delovnih nalog, določen omejen čas bivati
izven kraja svojega siceršnjega stalnega prebivališča. Takšen
občan je lahko uporabljal dvoje stanovanj izjemoma, dokler je
trajalo začasno delo v drugem kraju.
Veljavni zakon začasnega prebivanja v drugem kraju zaradi
opravljanja delovnih nalog ne šteje več med primere, ko
pridobi tak delavec pravico do začasne uporabe stanovanja.
Ob obravnavi predloga zakona iz leta 1982 je bilo sprejeto
stališče, da naj se stanovanjski problem na delo v drug kraj
poslanih delavcev rešuje predvsem z namestitvijo v delavskih
stanovanjih na stavbiščih in v prostorih za začasno prebivanje, ki po zakonu ne štejejo za stanovanja. Organizacija združenega dela, ki pošilja delavce na delo v drug kraj, ima
možnost v takem primeru s svojim aktom urediti uporabo teh
prostorov.
V praksi so primeri, ko se delavci in njihove družine iz
drugega kraja ne morejo namestiti samo v prostore za
začasno prebivanje, ker delovno razmerje traja tudi 4 leta in
več let (n. pr. novinarji). Zaradi kadrovskih težav organizacija
združenega dela dodeli stanovanje delavcu iz drugega kraja z
odločbo in tako delavec pridobi na stanovanju stanovanjsko
pravico. Po prenehanju opravljanja delovnih nalog v kraju
začasnega prebivanja, delavec stanovanja na izprazni ampak
praviloma ostanejo v njem drugi uporabniki stanovanja, ki po
zakonu lahko pridobijo stanovanjsko pravico.
1.2. Pravico do začasne uporabe stanovanja poleg nosilca
družbenih funkcij za čas opravljanja funkcij (začasna preselitev) pridobi tudi oseba, ki opravlja službeno dolžnost (t. i.
službena stanovanja) vendar je opravljanje službene dolžnosti, vezano s stavbo, v kateri je stanovanje (hišniki, stanovanje
v objektih organov za notranje zadeve, kazensko-poboljševalnih zavodih, na letališčih, na železniških postajah, drugih
objektih železniške transportne organizacije, šolskih poslopjih, zdravstvenih zavodih itd.).
Po besedilu zakona ima oseba, ki opravlja službeno dolžnost pravico do začasne uporabe službenega stanovanja le v
primeru, da je to stanovanje v stavbi, kjer opravlja službeno
dolžnost. Glede na tako zakonsko dikcijo se pojavljajo v
praksi problemi v primeru ko službeno stanovanje ni v stavbi,
kjer se opravlja službena dolžnost.
1.3. Ob proučevanju določb zakona o pridobitvi pravice do
začasne uporabe stanovanja je bila dana pobuda, da bi bilo
treba razširiti to pravico tudi za družbena stanovanja, ki bi jih
organizacije združenega dela zgradile za oddajo v najem pod
posebnimi pogoji kot komercialna stanovanja. Na teh stanovanjih, ki bi se oddajala občanom s pogodbo o začasni upo34

rabi se ne bi oridobila stanovanjska pravica, temveč le pravica
do začasne uporabe. Za uporabo stanovanja bi se plačevala
stanarina, ki bi se prosto oblikovala pod ekonomskimi pogoji
in bi zagotavljala ne samo enostavno, temveč tudi del razširjene reprodukcije.
Pri tem se postavlja vprašanje ali so komercialna stanovanja sploh stanovanja v smislu tega zakona ali ne bi bilo
ustrezneje v zakonu določiti, da se navedena stanovanja ne
štejejo za stanovanja (kot n. pr. samski, dijaški in drugi domovi).
1.4. Po 85. členu zakona o temeljnih lastninsko pravnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 6/80) vzame tuja fizična oseba
stanovanjsko hišo v dolgoročni najem s pismeno pogodbo, za
katero pa je treba dobiti najprej soglasje organa, ki ga določa
republiški oziroma pokrajinski zakon. Organa, ki daje navedeno soglasje republiški zakon ni določil.
Taka določba bi spadala v republiški zakon o lastninsko
pravnih razmerjih. Ker tega zakona še nimamo je potrebno v
skladu z zveznim zakonom o temeljnih lastninsko pravnih
razmerjih v zakonu o stanovanjskih razmerjih urediti navedeno vprašanje.
1.5. V praksi nastajajo velike težave v zvezi z izpraznitvijo
solidarnostnih stanovanj. Analiza dosedanjega dodeljevanja
in uporabe solidarnostnih stanovanj zlasti glede namenske
uporabe, kaže na potrebo po drugačni opredelitvi pogojev za
dodelitev solidarnostnega stanovanja in pri njegovi izpraznitvi. Po 41. členu veljavnega zakona pridobijo na stanovanju, ki
je zgrajeno s pomočjo sredstev za solidarnostno graditev
stanovanj (t. i. solidarnostna stanovanja) občani stanovanjsko
pravico v skladu s samoupravnim splošnim aktom samoupravne stanovanjske skupnosti o dodelitvi solidarnostnih stanovanj. Solidarnostni upravičenec ni časovno omejen v pravici do uporabe solidarnostnega stanovanja, zato vedno več
imetnikov stanovanjske pravice z relativno dobrim ekonomskim položajem zaseda solidarnostno stanovanje, solidarnostni upravičenci, pa zaradi omejene možnosti v pridobivanju novih solidarnostnih stanovanj ne morejo rešiti svojega
stanovanjskega vprašanja. Iz navedene ugotovitve izhaja, da
je treba citirano določbo, ki omogoča trajno uporabo solidarnostnega stanovanja spremeniti oziroma dopolniti.
2. Dodeljevanje stanovanj
.Po 38. členu zakona lahko sodišče združenega dela v primeru, če je sprožen postopek zoper odločbo o dodelitvi
stanovanja in sklep o uvrstitvi na prednostni vrstni red
odločbo in sklep le odpravi, ob ugotovitvi, da je stanodajalec v
odločbi, oziroma sklepu nepravilno uporabil samoupravni
splošni akt. Pristojni organi v organizaciji združenega dela
morajo postopek ponoviti, upoštevajoč napotke iz sodne
odločbe. Glede na tridesetdnevne roke za vložitev ugovora
zoper vsako odločitev so v posameznih primerih ti postopki
zelo dolgi, pri tem pa pride do nezakonitih vselitev v stanovanja in škodljivih posledic zaradi zavlačevanja postopka.
Določba zakona taka kot je, veže sodišče, da v stanovanjskih sporih ne more meritorno odločati, ampak lahko v primeru nepravilnosti, odločitev pristojnega organa stanodajalca, le odpravi. Tako ni možnosti, da bi lahko sodišče samo
odpravilo nezakonitosti v organizacijah, čeprav bi bilo to
včasih bolj smotrno predvsem v primerih, ko so v odločbi o
dodeljevanju stanovanja oziroma sklepu o uvrstitvi na prednostni vrstni red nepravilno uporabljene osnove in merila
določene v samoupravnem splošnem aktu organizacije združenega dela.
Pri tem pa so bili v razpravi ob predlogu za izdajo zakona
izraženi pomisleki ali je primerno, da sodišče združenega dela
meritorno odloča v primerih, ko je sprožen postopek zoper
odločbo o dodelitvi stanovanja ali zoper sklep o uvrstitvi na
prednostni vrstni red.
3. Pravica občana do uporabe stanovanja v lasti občana
Po drugem odstavku 3. člena zakona imajo občani pravico
dajati v uporabo stanovanje, na katerem imajo lastninsko
pravico. Stanovanjsko razmerje med občanom in lastnikom
stanovanja nastane s sklenitvijo stanovanjske pogodbe, ki se
sklene za določen čas ali nedoločen čas. V primeru, da občan
noče prostovoljno izprazniti stanovanja mora tožiti na odpoved stanovanjskega razmerja, pri tem pa sodbe o prisilni
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izselitvi ni mogoče izvršiti, če je med uporabniki kakšna
oseba, katere življenje ali zdravje bi bilo ogroženo s preselitvijo. Ob takšni določbi lastnik stanovanja v večini primerov
ne doseže, da bi se njegovo stanovanje izpraznilo, čeprav ga
nujno potrebuje zase ali za svoje otroke. Zato lastniki stanovanj ne oddajajo v uporabo in jih raje držijo prazna. Glede na
stališče Skupščine SR Slovenije, da je treba zagotoviti smotrno uporabo vseh stanovanj tako v družbeni lastnini kot tudi
v zasebni lastnini, bi bilo treba tudi to določbo spremeniti.
4. Nezakonita vselitev
■ Po 50. členu zakona izda stanovanjski organ na zahtevo
prizadetega odločbo o izpraznitvi stanovanja, če se kdo vseli v
stanovanje v nasprotju z določbami zakona. Odločbe pa ni
mogoče izdati, če sta.pretekli dve leti od nezakonite vselitve v
stanovanje. Stanodajalec lahko zahteva izpraznitev stanovanja po upravni ali sodni poti. V obeh primerih so postopki
zamudni in dolgotrajni.
Navedena določba povzroča v praksi mnoge nevšečnosti.
Stanodajalci največkrat niso pravočasno obveščeni kdaj je
posamezno stanovanje izpraznjeno oziroma kdaj je imetniku
stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje. Imetnik stanovanjske pravice ob izpraznitvi stanovanja prepusti
stanovanje zainteresiranim osebam, ki jih po preteku 2-letnega prekluzivnega roka ni mogoče več izseliti iz stanovanja,
ker pridobijo na družbenem stanovanju stanovanjsko pravico.
Posledice nezakonite vselitve so večstranske (participacija,
plačevanje stanarine, višina stanarine itd.). Ko stanodajalec
zve kdaj je imetniku stanovanjske pravice prenehalo stanovanjsko razmerje je ponavadi rok za vložitev zahteve za
izpraznitev stanovanja že potekel.
Delegati Konference delegacij št. 20 za Zbor združenega
dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad so v pobudi za
spremembo zakona opozorili na neustrezen in pasivni odnos
samoupravnih stanovanjskih skupnosti, skupnosti stanovalcev in stanodajalca do ravnanja z družbeno lastnino in predlagajo, da se rok 2 leti, po katerem nezakonito vseljeni pridobi
stanovanjsko pravico, v zakonu črta. Sodišče in republiški
upravni organi pa predlagajo, da se rok podaljša na 5 let.
Tudi rok 2 leti, določen v 5. členu zakona, po katerem
postane uporabnik družbenega stanovanja tisti, ki živi v tem
času z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski skupnosti, se je v praksi izkazal kot prekratek. Z raznimi špekulacijami pridobijo na ta način družbeno stanovanje tisti, ki dokažejo, da so živeli z imetnikom stanovanjske pravice v ekonomski skupnosti dve leti pred njegovo smrtjo ali, ko se je trajno
odselil iz stanovanja. Zato sodišča predlagajo, da se rok dve
leti podaljša na pet let.
V razpravi o predlogu za izdajo zakona je bilo opozorjeno,
da se v praksi pojavljajo težave pri opredelitvi pojma »ekonomska skupnost«.
5. Prenehanje stanovanjskega razmerja
5.1. Pri odpovedi stanovanjskega razmerja imetniku stanovanjske pravice, ki ima v lastnini prazno stanovanjsko hišo,
temeljna sodišča opozarjajo, da beseda »prazno« ni umestna,
saj se imetnik stanovanjske pravice glede na velikost hiše ali
stanovanja brez škode vseli v lastno hišo, čeprav v njej že
stanuje njegov otrok.
5.2. Pred sprejemom veljavnega zakona je bilo precej razprave o vprašanju, kako zagotoviti smotrno zasedenost stanovanj v družbeni ilastnini. Prav zaradi tega je bila v zakon
vnesena določba o možnosti odpovedi stanovanjskega razmerja zaradi zmanjšanja števila uporabnikov. Po prvem
odstavku 59. člena zakona lahko stanodajalec odpove stanovanjško razmerje imetniku stanovanjske pravice, če se število
uporabnikov stanovanja zmanjša tako, da površina stanovanja dvakratno presega površino, določeno s samoupravnim
splošnim aktom stanodajalca, potem ko mu dodeli drugo
spremenjenim okoliščinam primerno stanovanje. Beseda
»dvakratno« se v praksi različno tolmači zato jo je treba v
zakonu natančneje opredeliti.
5.3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že junija 1986
obravnaval predlog Konference delegacij št. 20 za Zbor združenega dela skupščine občine Ljubljana Bežigrad za spremembo tretjega odstavka 62. člena zakona, po katerem stanodajalec lahko odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanoporočevalec

vanjske pravice, ki je dobil stanovanje od organizacij združenega dela, delovne skupnosti oziroma druge družbeno pravne
osebe kot stanodajalca, kadar mu preneha delovno razmerje
pri stanodajalcu: in sicer lahko po lastni izjavi, razen v primeru upokojitve in po delavčevi krivdi. Ta določba pa ne velja
za delavca, ki je dopolnil deset let delovne dobe, od tega. če je
tako določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca,
najmanj 5 let delovne dobe pri stanodajalcu. Po predlogu
delegatov bi organizacija združenega dela - stanodajalec
lahko odpovedala stanovanjsko razmerje delavcu, ki bi zapu-.
stil organizacijo združenega dela pred pretekom desetih let
od dodelitve stanovanja s strani le-te.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je tedaj zavzel stališče,
da se navedena pobuda delegatov za spremembo zakona ne
sprejme, ker je bila določba 62. člena zakona sprejeta v zakon
po tehtnih proučitvah in že tako oblikovana omejuje mobilnost delavcev, kar je gledano s širšega gospodarskega kot
socialnega vidika negativno. Navedeno pobudo je obravnavala tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki se je strinjala s stališčem Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, da od sprejema zakona niso nastopile nove
okoliščine in spoznanja, ki bi terjale drugačno ureditev. Kljub
takšnemu stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa
delegati še naprej vztrajajo pri svoji pobudi za spremembo
tretjega odstavka 62. člena zakona. V razpravah o predlogu za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih pa so bile dane tudi sugestije, da nai bi se
zakon ne spuščal v določanje višine delovne dobe, temveč na|
se to prepusti odločitvi delavcem v samoupravnem splošnem
aktu.
6. Razveza
Sodišča tudi opozarjajo na problematično reševanje stanovanjskega vprašanja zakoncev po razvezi, ko kljub nevzdržnim razmeram zakonec, ki postane imetnik stanovanjske pravice, nima možnosti preskrbeti drugemu zakoncu najpotrebnejši prostor. Za najpotrebnejši prostor se sicer po zakonu
šfeje prostor, ki varuje stanovalce pred vremenskimi neprilikami, njihovo pohištvo pa pred znatnejšo škodo, vehdar pa
uporabnikih takih prostorov uživajo varstvo kot ga imajo
imetniki stanovanjske pravice. To pa v praksi pomeni, da
podnajemniška soba ne predstavlja najpotrebnejši prostor in
da se razvezani zakonec, ki mu zakonec, ki ostane v stanovanju nudi najpotrebnejši prostor, največkrat ni zadovoljen niti s
ponuđeno garsonjero.
Precej problemov povzroča v praksi urejanje stanovanjskih
razmerij razvezanih zakoncev in to predvsem v primerih, ko je
stanovanje (oziroma družinska hiša) v solastnini zakoncev ali
je to njuno skupno premoženje ali pa je eden od njiju izključni
lastnik stanovanja.
Z dodelitvijo celotnega stanovanja enemu razvezanemu
zakoncu ostanejo stanovanja nesmotrno zasedena.
V razpravi ob predlogu za izdajo zakona je bilo poudarjeno,
da zakon ne rešuje situacij, ko ostane v družbenem stanovanju tisti od bivših zakoncev, ki ni v delovnem razmerju s
stanodajalcem.
7. Z zakonom bi bilo treba urediti tudi doslej nerešena
vprašanja pravno-lastninskih razmerij v zvezi s pridobivanjem
in urejanjem skupnih prostorov v stanovanjskih hišah, ki so v
družbeni lastnini, za stanovanjske prostore, vendar ta materija ne spada v zakon o stanovanjskih razmerjih.
8. Podstanovalska razmerja
V veljavnem zakonu je določeno, da se podstanovalsko
razmerje sklene samo za posamezne stanovanjske prostore,
način in pogoje za oddajanje prostorov podstanovalcem pa
predpiše občinska skupščina.
V dosedanji praksi se dogaja, da so podstanovalska razmerja neurejena in da prihaja do precejšnjega izkoriščanja
podstanovalcev tako glede višine podstanarine kot pogojev
bivanja v stanovanju.
9. Po zakonu ima lastnik družinske stanovanjske hiše ali
stanovanja pravico do vselitve v svoje stanovanje, če ponudi
imetniku pravice do uporabe stanovanja v zameno drugo
stanovanje. V praksi sodišč so nastajale težave glede primernosti ponujenega stanovanja.
10. Zakon je treba uskladiti tudi s predlogom za izdajo
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zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
11. Kazenske določbe v veljavnem zakonu pa je treba uskladiti z zakonom o prekrških.
12. Razmejitev pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči
združenega dela.
Določba 9. člena veljavnega zakona predvideva ustanovitev
posebnih sodišč združenega dela, pristojnih za reševanje
razmerij, ki jih ureja ta zakon. Redna sodišča naj bi bila
pristojna, če gre za spore v zvezi z oddajanjem družinskih
stanovanjskih hiš in stanovanj kot posameznih delov stavb ter
v drugih primerih, ki jih določa zakon. Ker do ustanovitve
posebnih sodišč združenega dela ni prišlo, je zakon o spremembi 145. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu
(Uradni list SRS, št. 24/85) določil, da se do njihove ustanovitve glede pristojnosti uporabljajo določbe, ki so veljale do
uveljavitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list
SRS, št. 3/81 in 34/83) in zakon o stanovanjskih razmerjih
(Uradni list SRS, 35/82 in 14/84), tako, da ostane nespremenjena pristojnost rednih sodišč in splošnih sodišč združenega
dela na tem področju. Še vedno pa je ostalo odprto vprašanje,
kako je s pristojnostjo, kadar gre za nove zakonske določbe,
ki določajo pristojnost sodišča združenega dela, prejšnji
predpisi pa pristojnosti sodišča v takih primerih sploh niso
določali.
III.
POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se
načela zakona o stanovanjskih razmerjih ne spreminjajo.
S predloženimi zakonskimi rešitvami naj bi se predvsem
zagotovila smotrna uporaba stanovanj v družbeni lastnini,
večja racionalnost pri njihovi uporabi ter večja vloga stanoda. jalcev in njihova večja motiviranost za pridobivanje stanovanj
v družbeni lastnini.
V zakonu naj bi se spremenile in dopolnile tudi tiste
določbe, katerih izvajanje je v praksi povzročalo težave.
1 Z dopolnitvami zakona naj se ob upoštevanju razlogov, ki
kažejo težave pri uresničevanju zakona in dejanskih družbenih potreb omogoči začasna uporaba stanovanj v družbeni
lastnini v več primerih kot v sedanjem zakonu.
Pravico do začasne uporabe stanovanj naj bi pridobili tudi
delavci, ki prebivajo v drugem kraju zaradi opravljanja nalog
iz delovnega razmerja.
Po predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu naj bi se v okviru
solidarnosti omogočilo reševanje stanovanjskega vprašanja
tako delavcev, delovnih ljudi in občanov oziroma njihovih
družin, ki živijo v težkih materialnih razrT\erah, kakor tudi
delavcev in delovnih ljudi, ki ne spadajo v navedeno kategorijo, nimajo pa pogojev kot prvonavedeni, niti možnosti, da bi
si sami ali na drug način rešili stanovanjsko vprašanje.
V skladu s tem predlogom naj bi se tudi v predlogu za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih
razmerjih predvidelo, da pridobijo prvi od navedenih na solidarnostnih stanovanjih pravico do začasne uporabe, drugo
navedeni pa stanovanjsko pravico.
Prav tako naj se pravica do začasne uporabe določi tudi na
stanovanjih, ki bi jih organizacije združenega dela zgradile za
oddajo v najem občanom pod posebnimi pogoji kot komercialna stanovanja, oziroma naj se v zakonu določi, da se ta
stanovanja ne štejejo za stanovanja.
Glede na določbo zakona o temeljnih lastninsko pravnih
razmerij (85. člen) se predlaga, da je organ, ki daje soglasje za
dolgoročni najem stanovanjske hiše s strani tuje fizične
osebe, za stanovanjske zadeve pristojen občinski upravni
organ.
Status službenega stanovanja naj bi dobila tudi stanovanja,
ki so izven stavbe v kateri imetnik pravice do začasne uporabe
stanovanja opravlja službeno dolžnost.
2. Hitrejši postopek pri dodelitvi stanovanj v družbeni lastnini in s tem rešitev stanovanjskih problemov, naj bi dosegli s
spremembo 38. člena zakona.
Zakon naj bi določal, da lahko tisti, ki ni uspel z ugovorom
zoper odločbo o dodelitvi stanovanja ali sklep zoper prednostni vrstni red pri stanodajalcu, vloži predlog za varstvo
pravic pri sodišču združenega dela, ki bo odločilo o predlogu
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Glede na pomisleke ob pripravi predloga za izdajo zakona,
da ni primerna rešitev, da sodišče združenega dela meritorno
odloča o dodelitvi stanovanja oziroma o uvrstitvi na prednostni vrstni red, ker gre za samoupravne odločitve, je predložena tudi varianta, po kateri naj ostane v veljavi dosedanje
besedilo zakona.
3. Z namenom, da se sprosti dajanje stanovanj, na katerem
imajo občani lastninsko pravico v uporabo drugim občanom
in tako zagotovi smotrno uporabo stanovanj, bi bilo treba
spemeniti določbe zakona o pravici do uporabe lastniškega
stanovanja tako, da bi se črtala določba o neizvršitvi prisilne
izselitve, če je med uporabniki stanovanja kakšna oseba,
katere življenje in zdravje bi bilo ogroženo s takšno preselitvijo.
4. Praksa je pokazala, da je rok 2 leti v katerem je mogoče
po tretjem odstavku 50. člena zakona izdati odločbo o izpraznitvi stanovanja nezakonito vseljeni osebi prekratek, ker stanodajalec ni pravočasno obveščen kdaj je imetnik stanovanjske pravice izpraznil stanovanje, oziroma kdaj mu je prenehalo stanovanjsko razmerje. Predlagani sta bili dve rešitvi: da
se rok 2 let črta ali da se podaljša na 5 let, s tem, da potek roka
ne bi bil vezan na izdajo odločbe o izpraznitvi stanovanja
temveč na uvedbo postopka. Prevladalo je stališče, da je
primerneje sprejeti drugo rešitev, s čimer bi v zadostni meri
zaščitili stanodajalca, hkrati pa dosegli njegovo zainteresiranost do stanovanja v družbeni lastnini. Zakon naj bi otežil
prehod stanovanjske pravice v primeru smrti imetnika stanovanjske pravice ali ko ta trajno preneha uporabljati stanovanje
za tiste, ki so z njim živeli dve leti v ekonomski skupnosti.
Primeri pridobivanja stanovanjske pravice na ta način so
pogosti, morali pa bi biti izjema. Zato naj se rok dveh let
podaljša na pet let in opredeli pojem »ekonomska skupnost«
v skladu z že uveljavljeno sodno prakso.
V razpravi o nekaterih problemih pri uporabi veljavnega
zakona pa je bilo izraženo mnenje, da se v sodni praksi kot
ekonomska skupnost šteje zelo raznovrstna povezanost imetnika stanovanjske pravice in stanovalca in bi jo bilo v zakonu
težko natančneje opredeliti. Objavljene odločitve sodišč naj bi
pomagale, da«sodišča zavzamejo stališče v vsakem konkretnem primeru posebej. Zato se predlaga varianta, da se obdrži
sedanja določba, ki ne opredeljuje pojma »ekonomska skupnost«.
5. Po prvem odstavku 60. člena zakona bi se črtala beseda
»prazno«, kar pomeni, da bi se moralo v vsakem konkretnem
primeru ugotoviti, ali je stanovanjska hiša ali stanovanje, ki ga
ima občan v lasti, primerno za njegove potrebe in potrebe
uporabnikov, čeprav ni v celoti prazno.
6. Določba 59. člena zakona, po katerem stanodajalec lahko
odpove stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, če se je število uporabnikov zmanjšalo tako, da površina
dvakratno presega površino, določeno s samoupravnim
splošnim aktom, naj se precizira tako, da se navedena
določba uporablja v primeru, če površina za še enkrat preseže
površino določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca.
Po tretjem odstavku 62. člena zakona stanodajalec ne more
odpovedati stanovanjskega razmerja imetniku stanovanjske
pravice, kadar mu preneha delovno razmerje, če je dopolnil
10 let delovne dobe, od tega najmanj 5 let delovne dobe pri
stanodajalcu, če je tako določeno v samoupravnem splošnem
aktu stanodajalca.
V predlogu za izdajo zakona se kljub pobudam predlaga, da
ostane dosedanji 3. odstavek 62. člena nespremenjen. Že v
razpravah ob sprejemanju navedene določbe leta 1982 se je
namreč psotavljalo vprašanje ali je primerno, da se stanovanjsko pravico veže na določeno delovno dobo delavca pri
stanodajalcu, kar nedvoumno pomeni tudi odvisnost delavca
od določene organizacije združenega dela.
Po drugi strani pa je prav gotovo treba preprečiti sicer
mogoče številne špekulacije s stanovanji, ko delavec po kratkem času, ko pridobi stanovanje, odpove delovno razmerje.
Dosedanja rešitev pomeni kompromis, ki po eni strani
varuje delavca, po drugi strani pa tudi ne vpliva zaviralno na
mobilnost delovne sile. Upoštevajoč nove usmeritve v stanovanjski politiki glede reševanja stanovanjskih vprašanj, kjer
naj bi v bodoče imela pomembno vlogo lastna sredstva delavcev za reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj, družbena
stanovanja pa bi bila dodeljena tistim, ki z lastnimi sredstvi ne
poročevalec

morejo rešiti svojega stanovanjskega vprašanja in glede na
posledice, ki jih ima ta določba pri nakupu in graditvi družbe. nih stanovanj, pa je predložena varianta, po kateri naj bi se 62.
člen zakona spremenil tako, da delavcu, ki zapušča organizacijo združenega dela, stanodajalec ne bi mogel odpovedati
stanovanjskega razmerja, če je dopolnil 15 let delovne dobe,
od tega če je tako določeno v samoupravnem splošnem aktu
stanodajalcu, najmanj 10 let delovne dobe pri stanodajalcu.
Predloga, da delovno dobo ne določi zakon, temveč samoupravni splošni akt stanodajalca ni bilo mogoče sprejeti, ker bi
bili s tem postavljeni delavci različnih organizacij združenega
dela v neenakopraven položaj glede svojih pravic in dolžnosti.
7. Po 4. odstavku 17. člena zakona je potrebno zakoncu, ko
po razvezi po sodni odločbi ne pridobi stanovanjske pravice,
priskrbeti najpotrebnejše prostore Navedeno določbo bi bilo
treba zaradi rešitve hudih konfliktnih stanj, ki po razvezi
zakonske zveze ostajajo še naprej spremeniti tako, da ni treba
zakoncu, ki se je dolžan po razvezi izseliti, priskrbeti najpotrebnejše prostore v primeru, če s svojim ravnanjem onemogoča skupno bivanje v stanovanju.
Glede na pripombe, da zakon ne rešuje primerov, ko ostane
v družbenem stanovanju tisti od bivših zakoncev, ki ni v
delovnem razmerju s stanodajalcem, je treba ugotoviti, da to
ni edini primer, ko se stanovanjska pravica prenese na osebo,
ki ni v delovnem razmerju s stanodajalcem (n. pr. po smrti
imetnika stanovanjske pravice pridobi njegov zakonec stanovanjsko pravico na stanovanju).
Razen tega pa sodišče ob razvezi pri določitvi imetnika
stanovanjske pravice upošteva stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev in njunih otrok ter vse druge okoliščine primera.
Za najpotrebnejši prostor naj bi se štela tudi podnajemna
soba, zato naj se po variantnem predlogu spremeni tretji
odstavek 7. člena zakona, po katerem uporabniki najpotrebnejših prostorov uživajo varstvo, kot ga imajo imetniki stanovanjske pravice. V zakonu naj se določijo osebe, ki se pa
morajo preseliti v najpotrebnejši prostor. Izraženi so bili pomisleki, da navedena rešitev ni ustrezna glede na sedanje družbeno ekonomske razmere, zato se predlaga, da se obdrži
sedanja določba, kaj se šteje za najpotrebnejši prostor.
Ker je v sodni praksi prihajalo do pomislekov ali velja
določba drugega odstavka 8. člena veljavnega zakona tudi v
primeru, če se razvežeta zakonca, ki sta lastnika ali solastnika
družinske stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega
dela stavbe, naj zakon določi, da se tudi v tem primeru
uporabljajo določbe 17. člena zakona, ki se nanašajo na

razvezo zakoncev, ki stanujejo v stanovanju, ki je družbena
lastnina.
8. Poglavje o podstanovalskih razmerjih bi bilo treba dopolniti tako, da bi moral imetnik stanovanjske pravice preden bi
sklenil podstanovalsko pogodbo, pridobiti soglasje stanodajalca. Pogodba bi morala biti sklenjena v pisni obliki, sicer ne
bi imela pravnega učinka.
Podstanovalsko pogodbo pa bi bil dolžan imetnik stanovanjske pravice dostaviti stanovanjskemu organu
9. Zakon naj bi jasneje določil, da se lastnik družinske
stanovanjske hiše vseli v lastno stanovanje pod pogojem, da
ponudi imetniku pravice do uporabe tega stanovanja v
zameno drugo stanovanje, ki je primerno zanj in ne kakršno
koli stanovanje.
10. V skladu s predvidenimi spremembami in dopolnitvami
določb zakona o stanovanjskem gospodarstvu, po katerih naj
bi gospodarila s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini samoupravna stanovanjska skupnost namesto
skupnosti stanovalcev, naj se v zakonu spremenijo tiste
določbe, ki so povezane s predvideno spremembo.
11. Ob predlaganih spremembah zakona je treba pristopiti
tudi k valorizaciji denarnih kazni za prekrške, saj sedanje
višine ne ustrezajo več.
12. V zakonu o stanovanjskih razmerjih bi bilo treba razmejiti pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči združenega
dela, kar pa je potrebno proučiti bolj poglobljeno v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem SR Slovenije, sodiščem združenega
dela in pristojnimi organi, do priprave osnutka zakona.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva s
proračunov družbeno političnih skupnostih. Zaradi tega
zakona za republiko, občine in druge uporabnike družbenih
sredstev ter za občane, ne bodo nastale nove materialne
obveznosti, prav tako pa tudi ne upravno administrativne
naloge. Nasprotno, spremembe in dopolnitve zakona bodo
prispevale k učinkovitejšemu izvajanju zakona in večji racionalnosti pri uporabi stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini.
Vendar bo treba glede na spremembe in dopolnitve zakona
spremeniti in dopolniti samoupravne splošne akte organizacij
združenega dela in skupnosti.
V prehodnih in končnih določbah pa bo treba v osnutku
zakona opredeliti kdaj začnejo veljati posamezne določbe
sprememb in dopolnitev zakona.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
1. teza
V zakonu o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/
82 in 14/84) se v prvem odstavku 5. člena besedilo »najmanj
dve leti« nadomesti z besedilom: »najmanj pet let« in doda
nov stavek, ki se glasi: »Za ekonomsko skupnost se šteje
takšna življenjska povezanost imetnika stanovanjske pravice
in tistega, ki živi z imetnikom stanovanjske pravice, kot je
običajna za člane ožje družine in ki izključuje njegovo enako
ali večjo navezanost na ožje svojce v drugem stanovanju«.
Varianta: Dodan novi stavek se crta.
2. teza
Besedilo 7. člena se spremeni.
Varianta: Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Na najpotrebnejših prostorih ni mogoče pridobiti stanovanjske pravice. Šteje se, da je najpotrebnejši prostor zagotovljen tudi, kadar je stanovalcu zagotovljen eden ali več
prostorov s podstanovalsko pogodbo najmanj za čas dveh let,
s tem, da stroške plača v celoti ali delno oseba, ki je dolžna
preskrbeti najpotrebnejši prostor, če stanovalec ni sposoben
plačevati stroškov za uporabo teh prostorov.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
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»V najpotrebnejši prostor se ne more preseliti družina z
otrokom do sedmega leta starosti ali otrokom, ki je oviran v
svojem psihičnem ali fizičnem razvoju, nosečnica, kot tudi ne
oseba, katere življenje ali zdravje bi bilo ogroženo s tako
preselitvijo.«
3. teza
Na koncu četrtega odstavka 17. člena se pika nadomesti z
vejico in doda besedilo: »razen v primeru, če s svojim ravnanjem onemogoča skupno bivanje v stanovanju.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi v primeru
razveze zakoncev, ki stanujega v lastniški stanovanjski hiši ali
stanovanju oziroma v hiši ali stanovanju na katerem ima eden
izmed njiju samo pravico do uporabe stanovanja.«
4. teza
V tretjem odstavku 24. člena se za besedama »stanovanjske
skupnosti« postavi pika in črta ostalo besedilo.
5. teza
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »stanodajalca«
postavi pika in črta ostalo besedilo.
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6. teza
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po prenehanju stanovanjskega razmerja mora imetnik stanovanjske pravice izročiti stanovanje stanodajalcu oziroma
lastniku stanovanja v takem stanju, v kakršnem ga je prevzel;
pri tem se upoštevajo spremembe, do katerih je prišlo zaradi
normalne rabe stanovanja ter izboljšave in spremembe v
stanovanju, ki jih je imetnik stanovanjske pravice izvršil na
svoje stroške v soglasju s stanodajalcem«.
V drugem odstavku se besedi »skupnost stanovalcev«
nadomestita z besedama: »stanovanjske skupnosti«.
7. teza
V prvem in drugem odstavku 38. člena se besedilo
»odpravo sklepa oziroma odločbe« nadomesti z besedami:
»varstvo pravic pri sodišču združenega dela«.
Varianta: 38. člen se ne spremeni.
8. teza
Za 39. členom se dodajo 39. a, 39. b in 39. c člen, ki se
glasijo:
39. a člen
»če mora imetnik stanovanjske pravice zaradi opravljanja
nalog iz delovnega razmerja stanovati v drugem kraju, sme
izjemoma uporabljati stanovanje tudi v tem kraju, dokler tako
opravljanje nalog v drugem kraju traja.
Pravico do začasne uporabe stanovanja pridobi oseba iz
prejšnjega odstavka, ko sklene s stanodajalcem pogodbo o
uporabi stanovanja za določen čas.«

11. teza
V prvem odstavku 47. člena se črta besedi: »skupnostjo
stanovalcev«.
12. teza
V prvem odstavku 48. člena se besedi »skupnost stanovalcev« nadomestita z besedo: »stanodajalca«.
V drugem odstavku se besedilo »samoupravni splošni akt
skupnosti stanovalcev nadomesti z besedilom: »samoupravni
splošni akt stanodajalca«.
Tretji odstavek se črta.
13. teza
Na koncu drugega odstavka 50. člena se namesto pike
postavi vejica in doda besedilo: »oziroma sklepa o dovolitvi
izvršbe«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravnega postopka za izpraznitev stanovanja ni mogoče
uvesti, če je poteklo pet let od vselitve v stanovanje«.
14. teza
V prvem odstavku 53. člena se besedi »skupnost stanovalcev« nadomestita z besedama: »stanovanjske skupnosti«.
15. teza
V tretjem odstavku 56. člena se v prvem odstavku besedi
»skupnost stanovalcev« nadomestita z besedama: »stanovvanjske skupnosti«.

39. b člen
»Na stanovanju, ki ga organizacija združenega dela zgradi
za oddajo v najem (člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu) pridobi občan pravico do začasne uporabe.
Pravico do začasne uporabe stanovanja pridobi oseba iz
prejšnjega odstavka, ko sklene z organizacijo združenega
dela pogodbo o uporabi stanovanja za določen čas.«

16. teza
V prvem odstavku 59. člena se beseda »dvakratno« nadomesti z besedilom: »za še enkrat«.

39. c člen
»Stanovanjsko hišo vzame tuja fizična oseba v dolgoročni
najem s pismeno pogodbo, za katero daje soglasje za stanovanjske zadeve pristojen občinski upravni organ«.

18. teza
Tretji odstavek 62. člena se ne spremeni.
Varianta:
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Določba prvega odstavka ne velja za imetnika stanovanjske pravice, ki je dopolnil 15 let delovne dobe, od tega, če je
tako določeno s samoupravnim splošnim aktom stanodajalca,
najmanj 10 let delovne dobe pri stanodajalcu«

9. teza
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico do začasne uporabe stanovanja, namenjenega
osebi, ki opravlja določeno službeno dolžnost v kazenskopoboljševalnih zavodih in v objektih organov za notranje
zadeve, na letališčih, na železniških postajah in drugih objektih železniške transportne organizacije, šolskih poslopjih,
zdravstvenih zavodih in podobno, lahko pridobi oseba, ki
opravlja določeno službeno dolžnost v teh objektih.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanja iz prvega odstavka tega člena se oddajajo v
začasno uporabo v skladu s samoupravnim splošnim aktom
stanodajalca.«
10. teza
41. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na stanovanju, ki je zgrajeno s pomočjo sredstev za
solidarnostno graditev, pridobijo pravico do začasne uporabe
delavci, delovni ljudje in občani oziroma njihove družine, ki
živijo v težkih materialnih razmerah v skladu s samoupravnim
splošnim aktom stanovanjske skupnosti o dodeljevanju solidarnostnih stanovanj.
(2) Na stanovanju, ki je zgrajeno s pomočjo sredstev za
solidarnostno graditev, pridobijo stanovanjsko pravico v
skladu s samoupravnim splošnim aktom stanovanjske skupnosti o dodeljevanju solidarnostnih stanovanj, delavci in
delovni ljudje, ki nimajo možnosti, da bi rešili stanovanjsko
vprašanje in nimajo pogojev za pridobitev stanovanja po
prvem odstavku tega člena.«
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17. teza
V prvem odstavku 60. člena se črta beseda »prazno«.

19. teza
V tretjem odstavku 63. člena se pred številko 42. vstavi
številka: »39. a, 39. b, 39. c«.
20. teza
V tretjem odstavku 69. člena se črta zadnji stavek.
21.teza
Za drugim odstavkom 71. člena se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, nima pravnega
učinka«.
Tretji odstavek 71. člena postane četrti odstavek in se
spremeni tako, da se glasi:
»Preden sklene imetnik stanovanjske pravice podstanovalsko pogodbo, mora pridobiti soglasje stanodajalca«.
22. teza
Za 77. členom se doda nov 77. a člen, ki se glasi:
77. a člen
»Imetnik stanovanjske pravice je dolžan podstanovalsko
pogodbo dostaviti stanovanjskemu organu«.
poročevalec

23. teza
V prvem odstavku 81. člena se za besedo »drugo« vstavi
beseda »primerno«.
24. teza
V prvem odstavku 95. člena se besedilo »do 100 000 dinarjev« nadomesti z besedilom: »najmanj 50 000 dinarjev«.

V drugem odstavku se besedilo »do 10 000 dinarjev« nadomesti z besedilom: »r)3jn1aohilĐ 000 dinarjev«.
rt".;
:.:.iir;ri9nsiq o'
i> 25. teza
Uvodni stavek 96. člena sc spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 20 000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik«.
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Na podlagi priporočila Skupščine SR Slovenije, da naj
posamezni nosilci nalog izdelajo svoje akcijske programe
za hitrejše uveljavljanje Stališč, priporočil in sklepa, ki jih
je Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi Poročila
o stanovanjskem gospodarstvu, je Skupščina Zveze stano-

AKCIJSKI PROGRAM
Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije za
uresničevanje Stališč,
priporočil in sklepa
Skupščine SR Slovenije k
poročilu o stanovanjskem
gospodarstvu v SR Sloveniji.
Po obravnavi poročila o stanovanjskem gospodarstvu v SR
Sloveniji so bila na sejah Zbora združenega dela in Zbora
občin Skupščine SR Slovenije dne 17. 12. 1986 ter na seji
skupščine skupnosti socialnega varstva Slovenije dne 15. 12.
1986, v skladu s stališči družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije, sprejeta stališča, priporočila in sklep k poročilu
o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je akcijski program za
■ uveljavitev navedenih stališč.obravnaval in sprejel 2. 4. 1987.,
S tem skupščinskim dokumentom so bile samoupravnim
stanovanjskim skupnostim in Zvezi stanovanjskih Skupnosti
Slovenije posebej naložene naloge, ki jih v celoti povzemamo:
»Samoupravne stanovanjske skupnosti naj:
- prilagodijo svojo samoupravno in strokovno organiziranost v skladu s sklepi Skupščine, sprejetimi na obravnavi
analize o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov in
samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje. Pri tem naj proučijo tudi
ustreznost organiziranja zbora izvajalcev in organov skupščine;
- usklajujejo planiranje in skrbijo za izvajanje stanovanjske graditve;
- v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami skrbijo m ustanavljanje in delovanje skupnosti stanovalcev in
svetov stanovalcev;
- skrbijo za večjo integriranost kompleksne zadružne
gradnje v svojih planskih aktih;
- v skladu s sprejetimi planskimi akti namenjajo združena
sredstva vzajemnosti predvsem za graditev družbeno najemnih stanovanj;
- v čimkrajšem roku pregledajo družbeni stanovanjski
fond in ocenijo, kako je z njegovo racionalno izrabo. S sodelovanjem organizacij združenega dela naj zagotovijo
postopno racionalnejše izkoriščanje stanovanj na svojem območju.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije naj:
- dogradi metodologijo in strokovne podlage za potrebe
planiranja na področju stanovanjskega gospodarstva;
- izdela strokovne podlage za oblikovanje skupnih izhodišč za oblikovanje in spremljanje cen stanovanjske graditve;
- zagotovi strokovne osnove za vzpostavitev enotno računalniško podprtega informacijskega sistema;
- poskrbi za izdelavo raziskovalne naloge o racionalni rabi
stanovanj in pogojih zamenjave stanovanj v družbeni lastnini;
- v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo
sindikatov Slovenije in Skupnostjo socialnega varstva Slovenije pripravi celovit program reševanja stanovanjskih vprašanj
mladih in tistih kategorij upravičencev, ki sami ne morejo
razrešiti svojih stanovanjskih vprašanj;
- skupaj s samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi
izvaja program prehoda na ekonomske stanarine;
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vanjskih skupnosti Slovenije na seji dne 23. 6. 1987 sprejela svoj
Akcijski program za uresničevanje Stališč, priporočil in
sklepa Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu, ki vam ga v prilogi pošiljamo.

- prouči možnost in način graditve stanovanj za oddajo v
najem pod ekonomskimi pogoji za določen čas.«
Akcijski program Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije
temelji na Stališčih, priporočilih in sklepu Skupščine SR Slovenije, ki zavezujejo v priporočilih navedene nosilce nalog, da
izdelajo svoje akcijske programe.
I.
Naloge na normativnem področju
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih.
Obrazložitev: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je že pripravil predloge za izdajo obeh zakonov s
tezami.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije sodeluje v vseh
fazah priprave in obdelave obeh zakonov.
Rok: Skladno z rokovnikom Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in Skupščine SR Slovenije ter Skupnosti socialnega
varstva Slovenije.
3. Spremembe in dopolnitve Družbenega dogovora o
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji.
Obrazložitev: Odbor udeležencev družbenega dogovora bo
predvidoma na 16. seji odbora, sklicani za 12. junij 1987,
določil besedilo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev družbenega dogovora in ga posredoval v javno razpravo.
Nosilec: Odbor udeležencev družbenega dogovora v sodelovanju z Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Rok: Drugo polletje 1987.
4. Spremembe in dopolnitve Metodologije za oblikovanje
elementov za samoupravno sporazumevanje o temeljih planov stanovanjskega gospodarstva.
Obrazložitev: Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona
o stanovanjskem gospodarstvu ter družbenega dogovora o
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji bo potrebno pripraviti tudi
spremembe in dopolnitve citirane metodologije, upoštevaje
poenostavitev planiranja na vseh področjih in pri vseh subjektih stanovanjskega gospodarstva.
Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Sodelovanje: Z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje.
Rok: Priprava osnutkov v roku šest mesecev po uveljaviti
ustreznih sprememb v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu
in družbenem dogovoru.
5. Priprava podzakonskih aktov, sprejetih na podlagi
zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
Obrazložitev: Predvidene spremembe in dopolnitve stanovanjske zakonodaje zahtevajo tudi spremembe in dopolnitve
nekaterih podzakonskih aktov, sprejetih na podlagi Zakona o
stanovanjskem gospodarstvu.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo sodelovala v
vseh fazah priprave in obravnave teh aktov.
Rok: Skladno z rokovnikom Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora oziroma Izvršnega sveta SR
Skupščine Slovenije.
II.
Naloge na področju planiranja
1. Preveritev materialnih možnosti za realizacijo planskih
ciljev, opredeljenih v samoupravnih sporazumih o temeljih
planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti v SR Sloveporočevalec

niji ter Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobie
1986-1990.
Obrazložitev: Obračunska zakonodaja, sprejeta ob koncu
leta 1986, prinaša pomembne spremembe pri financiranju in
kreditiranju stanovanjskega gospodarstva, v enaki meri bodo
pomembne tudi predvidene spremembe in dopolnitve stanovanjske zakonodaje in družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. Načrtovane so tudi spremembe in dopolnitve republiške
planske zakonodaje.
Po ovrednotenju učinkov nove obračunske zakonodaje na
naloge, opredeljene s srednjeročnimi planskimi dokumenti,
bodo dane podlage za oceno potreb po spremembi planskih
dokumentov z obdobje 1986-1990.
Nosilec: Samoupravne stanovanjske skupnosti in Zveza stanovanjske skupnosti Slovenije.
Sodelovanje: S Koordinacijskim odborom za uresničevanje
stanovanjske politike pri Predsedstvu RK SZDL, Republiškim
komitejem za varstvo'okolja in urejanje prostora, Republiškim
sektetariatom za finance, Zavodom SR Slovenije za družbeno
planiranje, Gospodarsko zbornico Slovenije in Skupnostjo
socialnega varstva Slovenije.
Rok: Drugo polletje 1987.
2. Analiza izvajanja samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za
obdobje 1986-1990 ter samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990.
Obrazložitev: Temeljni *cilji stanovanjskega gospodarstva
na ravni občin oziroma republike so opredeljeni v samoupravnih sporazumih o temeljih planov za obdobje 1986-1990.
Skladno z letnimi delovnimi načrti je potrebno izvajanje
planskih nalog sprotno spremljati in analizirati, na ravni zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije še posebej v delu, ki
zadeva sprejete programe solidarnosti in vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu na ravni republike ter uresničevanje
postopnega prehoda na ekonomske stanarine do leta 1990.
Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in samoupravne stanovanjske skupnosti.
Rok: Trajna naloga.
3. Izdelava programa celovitega reševanja stanovanjskih
vprašanj mladih in tistih upravičencev, ki sami ne morejo
razrešiti svojih stanovanjskih vprašanj.
Obrazložitev: Naloga temelji na Stališčih, priročilih in
sklepu Skupščine SR Slovenije, v priporavah na njeno izvajanje pa je potrebno upoštevati predvidene spremembe in
dopolnitve stanovanjske zakonodaje, novo obračunsko zakonodajo ter spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji.
Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Sodelovanje: Z Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo sindikatov Slovenije, Skupnostjo socialnega varstva Slovenije,
Zvezo socialistične mladine Slovenije.
Rok: Prvo polletje 1988.
III.
Naloge na področju stanovanjske gradnje
1. Pospeševanje vseh oblik stanovanjske gradnje,
vključno z gradnjo za trg.
Nosilec: Samoupravne stanovanjske skupnosti in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Rok: Trajna naloga v tem srednjeročnem obdobju.
2. Za sprejem strokovnih podlag za izvajanje skupnih
izhodišč za oblikovanje cen stanovanj, in sicer:
- metodologije za analitični indeks gradbenih stroškov
- kriterijev in meril za opravljanje investitorskih del.
Obrazložitev: V spremembe in dopolnitve družbenega
dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje
samoupravnih družbenih ekonomskih odnosov na področju
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji bodo vgrajena
tudi skupna izhodišča za oblikovanje cen stanovanj. Za uveljavitev teh skupnih izhodišč je potrebno sprejeti tudi nekatere strokone podlage, ki so posebej opredeljene v družbenem dogovoru in povzete v tej nalogi.
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Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Sodelovanje: S pristojnimi upravnimi organi, z Odborom
udeležencev družbenega dogovora.
Rok: Skladno z roki, opredeljenimi v spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora za spremembo teh nalog.
IV.
Naloge na področju gospodarjenja z družbenim
stanovanjskim skladom.
1. Nuđenje strokovne pomoči samoupravnim stanovanjskim skupnostim v SR Sloveniji pri vzpostavitvi evidence o
zasedenosti stanovanj v družbeni lastnini.
Obrazložitev: Naloga temelji na Stališčih, priporočilih in
sklepu Skupščine SR Slovenije, ki zavezujejo samoupravne
stanovanjske skupnosti, da v čim krajšem roku pregledajo
družbeni stanovanjski fond in ocenijo, kako je z njihovo
funkcionalno izrabo. S sodelovanjem organizacij združenega
dela naj zagotovijo postopno racionalnejše izkoriščanje stanovanj na svojem območju.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo v okviru strokovne pomoči za izvedbo te naloge upoštevala zlasti vmesne
rezultate raziskovalne naloge o racionalni rabi stanovanj in
pogojih zamenjave stanovanj v družbeni lastnini ter predlagala ukrepe za izvajanje določb družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih
družbeno-ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji v delu, ki zadeva zamenjave
stanovanj.
Nosilec: Samoupravne stanovanjske skupnosti ob pomoči
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Sodelovanje: Z Zavodom SR Slovenije za statistiko, Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora,
Odborom udeležencev družbenega dogovora.
Rok: Prvo polletje 1988.
2. Izvajanje prehoda na ekonomske stanarine do leta 1990
Obrazložitev: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo
pripravljala strokovne podlage za družbeno dogovarjanje o
skupnih izhodiščih za oblikovanje stanarin v posameznih letih
sedanjega srednjeročnega obdobja, izhajajoč iz ciljev glede
postopnega doseganja ekonomske stanarine, opredeljenih v
srednjeročnem planu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990.
Nosilec. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in samoupravne stanovanjske skupnosti.
Sodelovanje: Z Zavodom SR Slovenije za cene, Republiškim komitejem za tržišče in splošne gospodarske zadeve
Skupnostjo socialnega varstva Slovenije, Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora.
M
Rok: Trajna naloga v tem srednjeročnem obdobju.
3. Vzpostavitev enotnega računalniško podprtega informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva s podsistemi:
- za področje gospodarjenja s stanovanjskim skladom v
družbenem upravljanju
- za področje planiranja in izvajanja planov stanovanjske graditve in prenove v družbenem in zasebnem sektorju
- za področje oblikovanja in porabe sredstev v stanovanjskem gospodarstvu.
Obrazložitev: Skladno s sklepom skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je v javni razpravi osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih nalogah pri načrtovanju
vzpostavljanju in delovanju informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, ki pomeni podlago za
usklajeno in načrtno zadovoljevanje informacijskih potreb za
podporo planiranju, upravljanju in odločanju na področju
stanovanjskega gospodarstva.
Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in samoupravne stanovanjske skupnosti.
Sodelovanje: Z Zavodom SR Slovenije za statistiko, Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora,
Splošnom združenjem komunalnega in stanovanjskeaa
gospodarstva Slovenije.
Rok: Za vzpostavitev informacijskega podsistema za
področje gospodarjenja do konca leta 1987, sicer traina
naloga v tem srednjeročnem obdobju
41

v.
Naloge na področju samoupravne
organiziranosti
1. Analiza dosedanje samoupravne organiziranosti samoupravnih stanovanjskih skupnosti in Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije.
Obrazložitev: Izhajajoč iz skupščinskih stališč ob obravnavi
Analize Gospodarske zbornice Slovenije o uresničevanju
družbeno-ekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje bo potrebno proučiti učinke dosedanje samoupravne
organiziranosti na področju stanovanjskega gospodarstva, s
poudarkom na proučitvi vloge stalnih skupnih organov z
vidika racionalnega in učinkovitega odločanja.
Sočasno je potrebno proučiti tudi organiziranost strokovnih služb.
Cilj analize je sprejem ukrepov za racionalizacijo v samoupravni organiziranosti in organiziranju strokovnih služb na
področju stanovanjskega gospodarstva.
Nosilec: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in samoupravne stanovanjske skupnosti.
Sodelovanje: S Koordinacijskim odborom za uresničevanje
stanovanjske politke.
Rok: Drugo polletje 1987.
Naloge na področju raziskovalno-študijskega
dela
1. Izdelava naloge o racionalni rabi stanovanj in pogojih
zamenjave stanovanj v družbeni lastnini.
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2. Izdelava naloge o graditvi stanovanj z oddajo v najem
pod ekonomskimi pogoji, za določen čas.
Obrazložitev: Nalogi temeljita na Stališčih, priporočilih in
sklepu Skupščine SR Slovenije, ki za izvedbo teh dveh nalog
zavezujejo Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije. Obe
nalogi bo potrebno vključiti v program raziskav in študij Zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije, zahtevali pa bosta
dodatno financiranje s strani samoupravnih stanovanjskih
skupnosti in drugih zainteresiranih ker sredstva odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada, iz katerih se financira raziskovalno študijsko delo na področju stanovanjskega
in komunalnega gospodarstva ne bodo zadoščala za kritje
stroškov v zvezi s temi nalogami.
Sodelovanje: Z raziskovalnimi institucijami.
Rok: Za oddajo nalog drugo polletje 1987.
Akcijski program Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije
pomeni določeno operacionalizacijo nalog Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, vendar s sprejetjem akcijskega programa ni potrebno spreminjati sprejetega delovnega načrta
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za leto 1987, pomeni
pa že izhodišče za vključevanje nekaterih nalog V delovni
načrt Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za prihodnje
leto.
Akcijski program v kar največji možni meri upošteva tudi
naloge, ki so s skupščinskimi stališči naložene samoupravnim
stanovanjskim skupnostim. Zaradi nekaterih zahtevnih nalog
s področja raziskav in študij bo potrebno pregledati program
raziskav Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za leto
1987, še posebej te naloge upoštevati pri snovanju programa
raziskav za prihodnje leto in zagotoviti tudi dodatne vire
sredstev za izvedbo teh nalog.
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PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih osnovah za zagotavljanje in
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji
Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji je na 16.
seji dne 12. junija 1987 določil besedilo predloga Družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskeaa aospodarstva v SR Sloveniji.
Javna razprava o predlogu družbenega dogovora traja do 30. septembra 1987.
Prosimo vas, da vsa stališča in pripombe iz javne razprave posredujete v amandmajski obliki na Zvezo
stanovanjskih skupnosti Slovenije, Ljubljana, Linhartova 11 a, kjer je sedež odbora udeležencev družbenega dogovora.

POVZETEK
Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji predlaga zaradi obsežnosti sprememb in dopolnitev sprejem novega družbenega dogovora, ki temelji na 6. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
Prvo poglavje je obenem tudi vsebinsko kazalo skozi
družbeni dogovor, dodane pa so usmeritve o podpori
udeležencev družbenega dogovora čimprejšnji vzpostavitvi in delovanju informacijskega sistema stanovanjskega
gospodarstva ter podpori raziskovalno študijskemu delu
na področju stanovanjskega gospodarstva.
V drugem poglavju, ki zadeva oblikovanje in zagotavljanje vzajemnosti in solidarnosti, je poudarjeno načelo, da
vsakdo z lastnimi sredstvi in delom razrešuje svoje stanovanjsko vprašanje ob sočasnem uveljavljanju sistema solidarnosti in vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu.
Po načelih vzajemnosti se rešuje stanovanjska vprašanja najprej znotraj organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti in šele nato na ravni stanovanjske skupnosti.
Združena sredstva vzajemnosti, oblikovana na ravni stanovanjske skupnosti se prednostno namenjajo za gradnjo in
nakup družbenonajemnih stanovanj.
Udeleženci družbenega dogovora se zavzemajo za uveljavljanje načela ohranjanja realne vrednosti stanovanjskih sredstev v bankah, stanovanjskih skupnostih in v
organizacijah združenega dela.
Predlagano je združevanje sredstev sklada skupne
porabe, namenjenih za pridobitev družbenonajemnih stanovanj, na ravni stanovanjske skupnosti.
K planskemu aktu stanovanjske skupnosti v občini,
sedaj k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana, naj
bi pristopali tudi delavci, zaposleni v obratih oziroma
enotah v občinah, ki nimajo statusa TOZD, da bi enakopravno z drugimi delavci oblikovali in zagotavljali sredstva
za reševanje svojih stanovanjskih vprašanj ter za vzajemnost in solidarnost.
Samoupravne stanovanjske skupnosti so zavezane za
izpeljavo vseh postopkov iz svoje pristojnosti za samoupravno sporazumevanje o združevanju sredstev solidarnosti za delavce, ki se dnevno vozijo na delo iz drugih občin,
skladno z 20. členom zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
riJŽh!ni^L
'•(uc^e,s sredstvi
samostojno
opravljajo
dejavnost
bnim delom
v lasti občanov
in njihovi
delavciz
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ter delovni ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo
umetniško ali drugo dejavnost, naj bi združevali namenska
stanovanjska sredstva v višini, določeni s planskim aktom
stanovanjske skupnosti ali posebnim dogovorom prek
občinskih obrtnih in drugih združenj.
Namensko varčevanje naj bo eno izmed meril pri pridobitvi posojila za reševanje stanovanjskih vprašanj.
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih razrešujejo stanovanjska vprašanja
delavcev, ki so pri njih združevali delo pred upokojitvijo,
stanovanjske skupnosti pa stanovanjska vprašanja upokojencev in invalidov rešujejo s pomočjo sredstev solidarnosti in vzajemnosti.
V tem poglavju so v 11. členu predlagani tudi površinski
standardi pri dodeljevanju družbeno najemnih stanovanj.
Lastna udeležba za pridobitev družbenega najemnega
stanovanja naj se vplača pred vselitvijo oziroma preselitvijo s tem, da je višina obrestne mere za vračilo lastne
udeležbe enaka kot za namenska stanovanjska posojila.
Odbor udeležencev družbenega dogovora spremlja razmerje med rastjo osebnih dohodkov in cen kvadratnega
metra stanovanjske površine in na tej podlagi določa minimalno lestvico za izračun lastne udeležbe oziroma spremembe te lestvice.
V tretjem poglavju, ki zadeva gospodarjenje s stanovanji
in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, je posebej
poudarjena skrb udeležencev družbenega dogovora, da
do leta 1990 dosežemo tako višino stanarine, ki bo zagotavljala enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada.
Stanodajalci naj bi v svoje splošne akte o dodeljevanju
in zamenjavi stanovanj vgradili določbe o zagotovitvi racionalne rabe in zasedenosti stanovanj, predvideli sankcije
za neustrezno uporabo in vzdrževanje stanovanj, stimulirana pa naj bi bila tudi lastna vlaganja stanovalcev za
izboljšavo stanovanj.
Odgovorni subjekti za gospodarjenje s stanovanjskim
skladom naj skrbijo za pravočasno pripravo planov in
programov vzdrževanja, racionalno rabo razpoložljivih
sredstev, zagotovitev zadostnih strokovno usposobljenih
izvajalcev ter upoštevanje racionalizacijskih ukrepov pri
vzdrževanju.
Pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini je poudarjeno temeljno načelo, to je skrb za ohranjanje nezmanjšanje vrednosti in obsega družbenega stanovanjskega sklada.
Družbeni dogovor vzpodbuja tudi zamenjave stanovanj,
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pri čemer naj bi se z zamenjavo stanovanj prednostno
razreševale stanovanjske sittiB&ije, zapisane v 19. členu.
pmp^zacije združenega deja in, samoupravne stanovanjske skupnosti naj bi v bodoče Stalno spremljale zasedenost stanovanj, skupnosti stanovalcev pa naj bi stanodajalce in stanovanjske skupnosti sproti obveščale o zasedenosti stanovanj.
Samoupravne stanovanjske skupnosti morajo v okviru
svojih strokovnih siužb zagotoviti izvajanje strokovnih
opravil v zvezi z zamenjavo in v ta namen vzpostaviti
ustrezne informativne službe.
V četrtem poglavju, ki zadeva gradnjo in prenovo stanovanj, je, opredeljena družbeno usmerjena stanovanjska
gradnja, predvidene pa so tudi naloge posameznih dejavnikov v sklopu izvajanja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, vključno z viri financiranja, opredeljenimi v
25. členu družbenega dogovora.
Poseben poudarek je dan tudi prenovi stanovanj, v
katero naj se z lastnimi sredstvi vključujejo tudi imetniki
stanovanjske pravice in etažni lastniki ter bodoči etažni
lastniki.
Uporaba solidarnostnega stanovanja naj bi bila v
bodoče časovno vezana na status solidarnostnega upravičenca.
V petem poglavju, ki zadeva izvajanje kreditiranja v
stanovanjskem gospodarstvu, so naštete osnove in merila
za dodeljevanje družbenih najemnih stanovanj in stanovanjskih posojil.
Banke naj za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ustanovijo specializirano banko oziroma poslovne enote za kreditiranje stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva.
Vsa sredstva, namenjena za financiranje družbeno
usmerjene stanovanjske gradnje naj bi se združevala v
bankah kot nosilkah finančnega inženiringa s tem, da se
pogoje in način združevanje in gospodarjenje s sredstvi
določi s samoupravnim sporazumom med združevalcem
sredstev in banko v skladu s planskim aktom stanovanjske
skupnosti.
Temeljne banke naj za kreditiranje stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva namenjajo tudi del kratkoročnih dinarskih sredstev občanov v bankah.
' Enotne podlage in merila za pripravo in sprejem pravilNa podlagi 6. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu
(Ur. list SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85 in 1/86)
SKLENEJO
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Republiška konferenca Zveze
socialistične mladine Slovenije, Izvršni svet Skupščine
Socialistične republike Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije, Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v Sloveniji, samoupravne stanovanjske
skupnosti v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih v SR Sloveniji in temeljne banke v SR Sloveniji
DRUŽBENI DOGOVOR
O SKUPNIH OSNOVAH ZA
ZAGOTAVLJANJE IN USKLAJEVANJE
SAMOUPRAVNIH
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV
NA PODROČJU STANOVANJSKEGA
GOSPODARSTVA V SR SLOVENIJI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih
disle
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nikov o namenskem varčevanju in kreditiranju sprejme
Združenje bank Slovenije ob sodelovanju in v soglasju
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Glede na načelo uveljavljanja ohranjanja realne vrednosti združenih sredstev naj bi stanovanjske skupnosti in
organizacije združenega dela dodeljevale določenim kategorijam delavcev in občanov posojila z ugodnejšimi
pogoji, med drugim tudi z benificirano obrestno mero. Za
benificiranje obrestnih mer naj bi se uporabljal del sredstev solidarnosti oziroma del sredstev sklada skupne
porabe. V primeru dodelitve posojila z benificirano
obrestno mero se s takim posojilom lahko kreditira izgradnja oziroma nakup stanovanja ali stanovanjske hiše največ
v višini povprečne vrednosti pripadajočega standardnega
stanovanja s tem, da je zgornja meja 90 m2 stanovanjske
površine po JUS standardih.
V bodoče naj bi vsi posojilodajalci vpisovali vsa stanovvanjska posojila v enotni evidenčni list stanovanjskih
posojil, kar bi zagotovilo enotno evidenco stanovanjskih
posojil.
V šestem poglavju so opredeljena skupna izhodišča za
oblikovanje cen stanovanj, s katerimi naj se uveljavi organiziran družbeni vpliv na celotni proces graditve stanovanj
in celovito obvladovanje stroškov graditve.
Za oceno primernosti ponudbe izvajalca stanovanjske
gradnje in gibanja cen med gradnjo stanovanj ter za
oceno ali so izpolnjeni pogoji za spremembo cene, se kot
strokovna podlaga uporablja analitični indeks gradbenih
stroškov ali druge strokovne podlage, za katere se dogovorijo investitorji in izvajalci, kar posebej opredelijo v
pogodbi.
V sedmem poglavju so opredeljene naloge s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite kot
sestavine planot š področja stanovanjskega gospodarstva.
V osmem poglavju so naštete naloge udeležencev družbenega dogovora, predviden pa je tudi sestav odbora
udeležencev družbenega dogovora, katerega sedež je pri
Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije.
V prehodnih in končnih določbah je predvideno, da se
usmeritve iz družbenega dogovora vgradijo v samoupravne splošne akte samoupravnih stanovanjskih skupnosti, organizacij združenega dela in bank v roku šest mesecev po sprejetju družbenega dogovora.
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: družbeni dogovor) se ob upoštevanju načel zakona o stanovanjskem gospodarstvu udeleženci zavezujejo, da bodo v okviru svojih pristojnosti delovali
tako, da bodo določbe tega družbenega dogovora smiselno
uveljavljene v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti,
zlasti pri:
- oblikovanju in zagotavljanju vzajemnosti in solidarnosti
pri pridobivanju in uporabi stanovanj;
- gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini;
- gradnji in prenovi stanovanj;
- kreditiranju v stanovanjskem gospodarstvu;
- skupnih izhodiščih za oblikovanje cen stanovanj;
- uveljavljanju nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite na področju stanovanjskega gospodarstva;
- nalogah udeležencev družbenega dogovora.
Udeleženci bodo uveljavili načela, opredeljena s tem družbenim dogovorom tudi pri nadaljnjem zagotavljanju in usklajevanju samoupravnega urejanja družbenoekonomskih odnosov na področju urejanja stavbnih zemljišč ter pri uresničevanju drugih skupnih nalog, potreb in interesov na področju
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, pri čemer bodo
posebej skrbeli za upoštevanje načel varstva okolja.
2. člen
Udeleženci bodo s svojimi aktivnostmi zagotovili čimprejšnjo vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva ter v okviru svojih pristojnosti podpirali raziskovalno študijsko delo na področju stanovanjskega
gospodarstva.
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II. OBLIKOVANJE IN ZAGOTAVLJANJE
VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI
3. člen
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da organizacije
združenega dela in delovne skupnosti uveljavijo kot sestavni
del planiranja svoje razvojne in kadrovske politike, plane
reševanja stanovanjskih vprašanj svojih delavcev in zanje
zagotavljajo potrebna finančna sredstva ob sočasnem ustvarjanju razmer, da vsakdo z lastnimi sredstvi in delom razrešuje
svoje stanovanjsko vprašanje.
Udeleženci bodo delovali tako, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih oblikovali ter
zagotavljali za stanovanjsko gradnjo sredstva v skladu s svojimi zmožnostmi in na podlagi usklajenih planskih aktov, za
predviden obseg reševanja stanovanjskih potreb njihovih
delavcev in upokojencev.
Pri tem bodo delavci v organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih ter delavci v drugih oblikah združevanja
dela in sredstev po načelih vzajemnosti prednostno reševali
stanovanjska vprašanja znotraj organizacij združenega dela
in delovnih skupnosti ter drugih oblik združevanja dela in
sredstev in nato na ravni stanovanjske skupnosti.
Združena sredstva vzajemnosti, oblikovana na ravni stanovanjske skupnosti, se prednostno namenjajo za gradnjo in
nakup družbeno najemnih stanovanj.
4. člen
Udeleženci družbenega dogovora se bodo zavzemali za
uveljavljanje načela ohranjanja realne vrednosti stanovanjskih sredstev v bankah, stanovanjskih skupnostih in organizacijah združenega dela.
5. člen
Z namenom zagotovitve sprotne in namenske rabe stanovanjskih sredstev se bodo udeleženci zavzemali, da bodo
delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in v drugih oblikah združevanja dela in sredstev, združevali v stanovanjski skupnosti na podlagi svojih planskih aktov,
usklajenih s planskimi akti stanovanjske skupnosti in družbenopolitične skupnosti, sredstva sklada skupne porabe, name-"
njena za pridobitev družbeno najemnih stanovanj za svoje
delavce.
6. člen
Udeleženci bodo uveljavili načelo, da bodo k planskemu
aktu stanovanjske skupnosti v občini pristopili lahko tudi
delavci, zaposleni v obratih oziroma delovnih enotah v občini,
ki nimajo statusa temeljne organizacije združenega dela, da
bi enakopravno z drugimi delavci v občini oblikovali in zagotavljali sredstva za reševanje svojih stanovanjskih potreb v
okolju, kjer delajo in živijo ter za vzajemnost in solidarnost pri
reševanju stanovanjskih vprašanj.
Ta možnost naj se opredeli v planskem aktu stanovanjske
skupnosti v občini in ustreznem samoupravnem splošnem
aktu organizacije združenega dela, ki ima obrate oz. delovne
enote v drugih občinah.
7. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti s podpisom družbenega dogovora prevzamejo odgovornost, da bodo v pripravi
planskih aktov za srednjeročno plansko obdobje, izpeljale vse
postopke iz svoje pristojnosti za samoupravno sporazumevanje o združevanju sredstev solidarnosti za delavce, ki se
dnevno vozijo na delo iz drugih občin.
8. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo delovni ljudje, ki
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v
lasti občanov in njihovi delavci ter delovni ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo dejavnost
združevali namenska stanovanjska sredstva v višini, določeni
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske
skupnosti, ali posebnim dogovorom prek občinskih obrtnih in
drugih združenj.
poročevalec

9. člen
Udeleženci družbenega dogovora bodo vzpodbujali prizadevanja, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in v
delovnih skupnostih, stanovanjske skupnosti in banke, opredelili v svojih samoupravnih splošnih aktih namensko varčevanje kot eno izmed meril pri pridobitvi posojila za reševanje
stanovanjskih vprašanj.
10. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih razreševali stanovanjska vprašanja delavcev, ki so pri njih združevali delo pred upokojitvijo, samoupravne stanovanjske skupnosti pa bodo stanovanjska vprašanja upokojencev in invalidov reševale s pomočjo sredstev solidarnosti in vzajemnosti v
stanovanjskem gospodarstvu.
11. člen
Delavci v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in stanovanjskih skupnostih bodo pri dodeljevanju družbenohajemnih stanovanj upoštevali naslednje normative:
Št. družinskih članov
Stanovanjska površina
1
do 30 m22
•
2
do 44 m2
3
do 62 m
4
• do 74 m22
5
do 82 m
Za vsakega nadaljnjega člana
se stanovanjska površina
2
lahko poveča največ do 15 m .
Pri tem se bodo zavzemali, da se bodo dodeljevala družbena stanovanja znotraj teh normativov, razen v izjemnih
primerih prenove oz. dodelitve starejšega stanovanja in ko
razmere v družini narekujejo odstopanja od gornjih normativov (tri generacije v družini, bolezen, ki terja trajno nego ipd.).
12. člen
Udeleženci bodo opravili potrebne aktivnosti, da bodo
delavci v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih
in samoupravne stanovanjske skupnosti v svojih samoupravnih splošnih aktih skladno s planskim aktom stanovanjske
skupnosti, opredelili pogoje in višino ter vračilo lastne udeležbe za pridobitev družbenega najemnega stanovanja.
13. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih vnesli v samoupravne splošne akte določilo, da se lastna udeležba vplača
pred vselitvijo oziroma preselitvijo, s tem, da je višina
obrestne mere za vračilo lastne udeležbe enaka kot za namenska stanovanjska posojila.
Posojila za plačilo lastne udeležbe pa ni moč odobravati iz
namenskih stanovanjskih sredstev organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti ter samoupravnih stanovanjskih
skupnosti.
14. člen
Sredstva lastne udeležbe bodo imetniki stanovanjske pravice na družbenonajemnem stanovanju vplačali v sklad
namenskih stanovanjskih sredstev organizacije združenega
dela ali delovne skupnosti, ki jim je stanovanje dodelila,
imetniki stanovanjske pravice na stanovanju, zgrajenem iz
sredstev solidarnosti in iz sredstev Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ter na stanovanju,
nad katerim ima razpolagalno pravico stanovanjska skupnost,
pa bodo vplačali denarna sredstva lastne udeležbe na poseben račun sredstev solidarnosti stanovanjske skupnosti.
Lastna udeležba je vračljiva iz namenskih stanovanjskih
sredstev organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti in iz sredstev solidarnosti pri stanovanjski skupnosti.
15. člen
Odbor udeležencev družbenega dogovora 2 spremlja razmere med rastjo osebnih dohodkov in cen m stanovanjske
površine in na'tej podlagi določa minimalno lestvico za izračun lastne udeležbe. Če se bistveno poslabša to razmerje na
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račun povečanja cene m2, sprejme odbor udeležencev spremembo lestvice in sicer po lastni presoji oziroma na pobudo
posameznega udeleženca družbenega dogovora in jo objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

zasedenost stanovanj in ukrepati tako, da bodo na ta način
ustrezneje zasedene, skupnosti stanovalcev pa so dolžne
stanodajalce in samoupravne stanovanjske skupnosti sproti
obveščati o vsaki spremembi v zvezi z zasedenostjo stanovanja.

III. GOSPODARJENJE S STANOVANJI IN
STANOVANJSKIMI HIŠAMI V DRUŽBENI
LASTNINI

IV. GRADNJA IN PRENOVA STANOVANJ IN
STANOVANJSKIH HIŠ

16. člen
Udeleženci bodo v okviru svojih pristojnosti Zagotovili, da
bodo skupnosti stanovalcev, stanovanjske skupnosti ter vlagatelji pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini zagotovili in ohranjali realno vrednost sklada stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini,
zagotavljali njegovo smotrno uporabo zlasti z vidika zasedenosti, možnosti zamenjav in uveljavljanja stanarine, ki bo
zagotovila enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada v
družbeni lastnini, s tem, da se dogovarjajo tudi o združevanju
amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini.
V ta namen bodo udeleženci družbenega dogovora prednostno^aodpirali tako oblikovanje stanarin, da bo v skladu z
družbenim planom Socialistične republike Slovenije za
obdobje 1986 - 1990 sprotno dosežena taka višina stanarine
v odvisnosti od gibanja cen stanovanj, ki bo zagotavljala
enostavno reprodukcijo do leta 1990, sočasno pa se bodo
udeleženci zavzemali, da bodo stanodajalci v svoje splošne
akte o dodeljevanju in zamenjavi stanovanj vgradili določbe o
ukrepih za zagotovitev racionalne rabe in zasedenosti stanovanj, sankcijah za neustrezno uporabo in vzdrževanje ter
stimulirati lastna vlaganja za izboljšavo stanovanj.
17. člen
Odgovorni subjekti za gospodarjenje s stanovanjskim skladom bodo skrbeli za pravočasno pripravo planov in programov vzdrževanja, za racionalno uporabo razpoložljivih
namenskih sredstev, za zagotovitev zadostnih strokovno
usposobljenih izvajalcev ter za upoštevanje racionalizacijskih
ukrepov pri izvajanju vzdrževalnih del.
18. člen
Udeleženci bodo vztrajali, da bodo delavci v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih prodajali stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini le ob upoštevanju
temeljnega načela, da se ohranja nezmanjšana vrednost in
obseg družbenega stanovanjskega sklada.
19. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo stanovanjske skupnosti in organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti v okviru svojih pristojnosti reševale stanovanjska vprašanja z zamenjavo stanovanj v vseh primerih, ko je to mogoče,
zlasti pa ko so neracionalno izkoriščena, pri čemer bodo
prednostno obravnavale vloge za zamenjavo naslednjim upravičencem:
- invalidom ter ostarelim in bolnim občanom, ki jim je
predvsem zaradi zdravstvenih razlogov bistveno oteženo
bivanje v sedanjem stanovanju;
- občanom, ki živijo v izredno težkih materialnih razmerah
z namenom, da se jim omogoči pridobitev primernega stanovanja z nižjimi obratovalnimi stroški;
- udeležencem NOV, ki so pridobili stanovanja sklada
»SLP« od občine ali stanovanjske skupnosti in jim je zaradi
zdravstvenih razlogov bistveno oteženo bivanje v sedanjem
stanovanju.
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih sprejeli kriterije,
ki bodo spodbujali racionalno rabo in omogočali zamenjavo
stanovanj.
Stanovanjske skupnosti bodo zagotovile izvajanje strokovnih opravil, povezanih z zamenjavo stanovanj v družbeni
lastnini, zlasti pa vzpostavile ustrezno informativno službo.
Organizacije združenega dela in stanovanjske skupnosti so
dolžne za stanovanja, ki so jih dodelile, stalno spremljati
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20. člen
Udeleženci so enotni, da družbeno usmerjena stanovanjska
gradnja vključuje vso družbeno, kompleksno zadružno in
individualno stanovanjsko gradnjo, ki se izvaja na posameznih zaokroženih območjih, v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in je vključena v plane stanovanjske skupnosti in nad
katero ima družba poseben interes.
21. člen
Izvršni sveti občin s podpisom tega družbenega dogovora
prevzamejo usklajevanje planskih aktov na področju pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč ter graditve in prenove
stanovanj, pri čemer pa obvezno sodelujejo organizacije
združenega dela in delovne skupnosti ter samoupravne stanovanjske skupnosti in banke.
22. člen
Delavci v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in stanovanjskih skupnostih bodo pri projektiranju in
graditvi stanovanj upoštevali Smernice za projektiranje in
gradnjo stanovanjskih objektov v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji.
23. člen
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter samoupravne stanovanjske skupnosti in banke, zagotavljali sredstva
za vse faze in oblike družbeno usmerjene stanovanjske
gradnje.
24. člen
Občine s podpisom družbenega dogovora prevzamejo
odgovornost, da pri financiranju družbeno usmerjene stanovanjske gradnje naročajo in financirajo izdelavo prostorskih
sestavin in dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov
občine ter da izvršni svet občine zagotovi v okviru programa
priprave in izdelave prostorskih izvedbenih aktov za potrebe
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje ob upoštevanju
planov stanovanjske skupnosti.
Udeleženci se bodo zavzemali, da se za financiranje družbeno usmerjene stanovanjske gradnje lahko namenjajo
naslednja sredstva:
- namenska stanovanjska sredstva organizacij združenega dela in delovnih skupnosti;
- lastna sredstva delavcev, delovnih ljudi in občanov- sredstva delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov ter delovnih
ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo
dejavnost;
- sredstva združenih kmetov;
- sredstva organizacij združenega dela, ki so v okviru
investicijskih sredstev namenjena za rešitev stanovanjskih
vprašanj novo zaposlenih delavcev;
- del amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini;
- sredstva anuitet namenskih kreditov, danih za stanovanjsko gradnjo;
- kreditna sredstva bank in drugih uporabnikov družbenih
sredstev;
- sredstva izvajalcev stanovanjske gradnje;
- sredstva skladov stavbnih zemljišč.
26. člen
Udeleženci 'se bodo zavzemali, da bodo vsi subjekti, ki
sodelujejo pri družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji, zagoporočevalec

tovili stanovanjski skupnosti, da bo le-ta omogočila investitorjem sodelovanje in soodločanje pri celotnem poteku načrtovanja in izvajanja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje,
zlasti pa:
- na pripravo, izdelavo in sprejemanje prostorske izvedbe
dokumentacije:
- na pripravo investicijskega programa objekta ali naselja;
— na standard in kvaliteto projektnih rešitev stanovanj,
objekta in naselja:
— na način izvajanja gradnje stanovanj, tudi v odvisnosti
od stroškov uporabe stanovanj in objekta;
- na zagotavljanje sredstev za graditev;
— na uvajanje racionalizacijskih ukrepov in inovacij.
27. člen
Izvajalci investicijskih del pri družbeno usmerjeni stanovanjski izgradnji lahko opravljajo na podlagi pooblastila investitorja naslednja dela:
— zagotovijo izdelavo investicijskega programa;
- skrbijo za pripravo in izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije:
- preverijo in organizirajo finančno usposobljenost investitorjev;
- izdelajo strokovne presoje za izbor izvajalcev;
7 opravljajo strokovni nadzor pri gradnji stanovanjskih
objektov v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje;
- zagotovijo tehnični prevzem zgrajenih stanovanj in stanovanjskih objektov;
- skrbijo za pripravo in uporabo strokovnih podlog za
oblikovanje in spremljanje cen stanovanj;
- skrbijo za odpravo napak v garancijskem rbftu.
28. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da se bodo v prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš vključevali z lastnimi sredstvi tudi
imetniki stanovanjske pravice in etažni lastniki ter bodoči
etažni lastniki.
29. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti in drugi udeleženci
prenove prevzemajo s podpisom družbenega dogovora
obveznost, da na podlagi svojih planskih aktov sprotno zagotavljajo sredstva, potrebna za izvedbo programov prenove, pri
tem pa upoštevajo načelo smotrnosti in racionalnosti ter da
se pri obnovitvenih ali prenovitvenih delih na objektih, ki so
kulturno zgodovinske dediščine, stanovanjska sredstva
porabljajo le do višine cene za ustrezno novo stanovanjsko
površino, medtem ko se preostala sredstva zagotavljajo iz
drugih virov, kot so:
- sredstva imetnikov stanovanjske pravice ter sredstva
imetnikov pravice uporabe na stanovanjskih in poslovnih
stavbah v družbeni lastnini
- sredstva najemnikov poslovnih prostorov v lasti občanov;
- sredstva lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov;
- namenska sredstva organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti iz čistega dohodka;
- sredstva skladov stavbnih zemljišč za izgradnjo komunalnih objektov in naprav, potrebnih za prenovo stanovanj in
stanovanjskih hiš;
- sredstva kulturnih skupnosti;
- sredstva družbenopolitičnih skupnosti;
- sredstva drugih zainteresiranih samoupravnih organizacij in skupnosti.
30. člen
Stanovanjske skupnosti bodo v samoupravnih splošnih
aktih opredelile kriterije za časovno vezanost uporabe solidarnostnega stanovanja, za čas, dokler ima imetnik stanovanjske pravice na solidarnostnem stanovanju tudi status
solidarnostnega upravičenca.
poročevalec

V. IZVAJANJE KREDITIRANJA
» V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU
29. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da se v samoupravnih splošmh aktih organizacij združenega deia in delovnih skupnosti in
samoupravnih stanovanjskih skupnosti uveljavi za dodeljevanje družbenih najemnih stanovanj in stanovanjskih posojil,
zlasti naslednje v občini poenotene osnove in merila- ocena stanovanjskih razmer, v'katerih živi delavec in
njegova družina;
- socialni in materialni položaj delavca in njegove družine'
- delovna doba;
- zdravstveno stanje delavca in njegove družine;
- namensko varčevanje:
- udeležba v NOV.
Pri tem bodo delavci v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela in delovnih skupnostih posebej urejali
skupno reševanje stanovanjskih vprašanj družinskih članov,
zaposlenih v različnih organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih ter opredelili spodbujanje mladih delavcev za namensko varčevanje za reševanje svojih stanovanjskih vprašanj.
30. člen
\
S podpisom tega dogovora bodo temeljne banke v svojih
planskih aktih in samoupravnih sporazumih o združevanju
sredstev, določile obseg sredstev za kreditiranje družbeno
usmerjene gradnje v skladu z družbenim planom družbenopolitične skupnosti in s planskimi akti stanovanjske skupnosti
in drugih samoupravnih interesnih skupnosti.
Udeleženci si bodo prizadevali, da se za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva in opravljanje
finančnih poslov vseh dejavnikov na področju stanovanjskega gospodarstva in komunalnega gospodarstva, ustanovi
specializirana banka oziroma polovne enote temeljne banke
za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodar31. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo sredstva iz 25.
člena združenega v bankah kot nosilkah finančnega inženiringa za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo.
Pogoje in način združevanja in gospodarjenja s sredstvi iz
25. člena se določi v samoupravnem sporazumu med združevalcem sredstev in banko, v skladu s planskim aktom stanovanjske skupnosti.
32. člen
S podpisom tega dogovora se temeljne banke obvezujejo,
da bodo namenjale za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v delu, ki se nanaša na stanovanjsko
gradnjo, tudi del kratkoročnih dinarskih sredstev občanov v
bankah, kar se opredeli z vsakoletno resolucijo o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije.
33. člen
V bančnih pravilnikih in samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela in delovnih skupnostih ter stanovanjskih skupnostih se zagotavlja ohranitev realne vrednosti
namenskih sredstev in danih kreditov za stanovanjsko izgradnjo.
Združenje bank Slovenije sprejme enotne podlage in merila
za pripravo in sprejem pravilnikov o namenskem varčevanju
in kreditiranju ob sodelovanju in v soglasju Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Z enotnimi osnovami se opredelijo
zlasti naslednji elementi:
- višina kredita glede na vrednost stanovanja oziroma
stanovanjske hiše;
- pogoji kreditiranja;
- revalorizacija kreditov in varčevalnih vlog.
34. člen
V zvezi z uveljavljanjem načela ohranjanja realne vrednosti
združenih sredstev bodo stanovanjske skupnosti in organiza47

cije združenega dela lahko dodeljevale svojim delavcem
posojila z ugodnejšimi pogoji, med drugim tudi z benificirano
obrestno mero.
Do posojil pod ugodnejšimi pogoji so upravičeni zlasti:
- občani, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
- mladi delavci in družine;
- občani oziroma družine z večjim številom otrok;
- drugi delavci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posojil
pod ugodnejšimi pogoji, skladno s samoupravnimi splošnimi
akti samoupravne stanovanjske skupnosti in organizacije
združenega dela.
Za benificiranje obrestnih mer. se lahko uporabi del sredstev solidarnosti samoupravnih stanovanjskih skupnosti oziroma del sredstev sklada skupne porabe v organizacijah združenega dela.
35. člen
V primeru, ko organizacije združenega dela, stanovanjske
skupnosti in banke dodelijo posojila z benificirano obrestno
mero, se lahko s takim posojilom kreditira izgradnjo oziroma
nakup stanovanj ali stanovanjskih hiš največ v višini povprečne vrednosti pripadajočega
standardnega stanovanja,
največ do vrednosti 90 m2 stanovanjske površine po JUS
standardih.
Za izračun predračunske vrednosti za dodeljevanje posojil
iz prejšnjega odstavka,
stanovanjske skupnosti določijo
poprečno ceno m2 stanovanjske površine, praviloma dvakrat
letno.
36. člen
Udeleženci družbenega dogovora so sporazumeli, da vsi
posojilodajalci vpisujejo vsa stanovanjska posojila v enotni
evidenčni list vseh stanovanjskih posojil občanov, kar naj
zagotavlja enotno evidenco vseh stanovanjskih posojil.
Enotni evidenčni list določi odbor udeležencev družbenega
dogovora.
VI. SKUPNA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE
CEN STANOVANJ
37. člen
Udeleženci so sporazumni, da se pri družbeno usmerjeni
stanovanjski gradnji dosledno uveljavi organiziran družbeni
vpliv na celotni proces graditve stanovanj in celovito obvladovanje stroškov graditve. Pri oblikovanju cen stanovanj v
okviru družbeno usmerjene stanovanjske izgradnje se upoštevajo naslednja skupna izhodišča:
- družbena sredstva za graditev stanovanj se smejo uporabljati, če so cene za ta stanovanja oblikovana v skladu s
temi skupnimi izhodišči;
- pred pričetkom gradnje stanovanj mora biti na razpolago vsa potrebna dokumentacija za naselje, objekt in zunanjo ureditev ter se med gradnjo praviloma ne sme spreminjati;
- investitorji in izvajalske organizacije združenega dela v
samoupravnem splošnem aktu določijo pogoje in merila za
oblikovanje cen stanovanj;
- za spremljanje cen posameznih materialov in storitev v
stanovanjskih izgradnji se uporablja analitični indeks gradbenih stroškov;
- družbeno kontrolo cen opravljajo investitorji kot tudi
organizirani kupci stanovanj tako, da prek organov stanovanjske skupnosti v odvisnosti z izvajalci, ugotavljajo cene, pristojnim organom in organizacijam pa dajejo tudi pobude za
sprejem ukrepov neposredne kontrole cen stanovanj;
- v celotnem procesu priprave in graditve stanovanj
morajo biti upoštevani racionalizacijski ukrepi.
38. člen
Udeleženci soglašajo, da ceno m2 stanovanja lahko sestavljajo samo naslednji elementi:
A. Stroški pridobivanja in urejanja stavbnega zemljišča:
- odškodnina za pridobitev stavbnega zemljišča;
- sorazmerni del stroškov za pripravo stavbnega zemljišča;
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- sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
B. Gradbeno proizvodni stroški:
- stroški za lokacijske postopke in tehnično dokumentacijo ter soglasja;
- stroški posebnih zemeljskih del in specialnega temeljenja;
- stroški za izgradnjo objekta:
- pripravljalna dela
- gradbena dela
- zaključna dela
- inštalacijsko montažna dela
- oprema
- stroški za izgradnjo kotlarne, internih razvodov, razdelilnih in priključnih postaj (kadar to niso komunalni objekti in
naprave);
- stroški priključitve objekta na komunalne naprave;
- stroški ureditve neposredne okolice objekta (vključno
prostori za odlaganje odpadkov izven objekta);
- stroški skupnih prostorov za hišno samoupravo, hišniško stanovanje in druge skupne prostore;
- stroški za izgradnjo zaklonišča in opreme.
C. Ostali stroški:
- stroški priprave in realizacije investicije;
- stroški financiranja.
39. člen
Ceno, oblikovano po strukturi elementov iz 38. člena, določi
investitor kot prodajno ceno v fiksnem znesku, ki mora biti
določena pred pričetkom gradnje oziroma prodaje stanovanj,
40. člen
Udeleženci se zavzemajo, da bodo cene m2 stanovanj, oblikovane po tem dogovoru, javne.
Investitor pošilja podatke o prodajni ceni m2 stanovanja v
fiksnem znesku na enotnem obrazcu po strukturi elementov
iz 38. člena pristojnemu občinskemu organu za cene in stanovanjski skupnosti občine pred pričetkom gradnje oz. prodaje,
če ni z drugimi predpisi določeno drugače.
Enotni obrazec določi odbor udeležencev družbenega dogovora.
Investitor mora omogočiti zainteresiranim samoupravnim
organizacijam in skupnostim kot tudi predstavnikom organiziranih pričakovalcev stanovanj vpogled v podatke o ceni
stanovanja in v ta namen je dolžan hraniti vso potrebno
dokumentacijo.
41. člen
Na podlagi meril v svojem samoupravnem splošnem aktu
imata izvajalec del in investitor stanovanjske gradnje pravico
zahtevati spremembo cene v fiksnem znesku na podlagi sprememb cene posameznih vhodnih elementov cene po analitično razčlenjenem predračunu.
Obračun izvršenih del za določeno obdobje oziroma gradbeno fazo je med investitorjem in izvajalcem praviloma dokončen.
Prodajna cena m2 stanovanja v fiksnem znesku mora upoštevati tudi dinamiko vplačevanja pogodbenih zneskov v
skladu s finančnim in terminskim planom gradnje
42. člen
Za oceno primernosti ponudbe in gibanja cen med gradnjo
stanovanj
ter za oceno ali so izpolnjeni pogoji za spremembo
cene m2 v fiksnem znesku po prvem in drugem odstavku 40.
člena tega dogovora, se kot strokovna podlaga lahko uporablja analitični indeks gradbenih stroškov ali druge strokovne
podlage, za katere se dogovorijo investitorji in izvajalci, kar
posebej opredelijo v pogodbi.
43. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo investitorji Tn izvajalci ta skupna izhodišča, razdelana vnesli v svoje samoupravne splošne akte.
poročevalec

44. člen
Udeleženci bodo vztrajali, da se v primerih, ko investitor oz.
izvajalec ne vgradita enotnih izhodišč za oblikovanje cen
stanovanj po tem dogovoru v svoje samoupravne splošne
akte in jih ne upoštevata pri oblikovanju cen stanovanj,
ustrezno sankcionira s prepovedjo uporabe družbenih sredstev za gradnjo oz. nakup stanovanja.
VII. NALOGE SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE
45. člen
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter stanovanjske skupnosti pri pripravi in sprejemanju planov s področja
stanovanjskega gospodarstva upoštevali potrebe splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite ter posebej skrbeli
za financiranje zaklonišč v stanovanjskih hišah oziroma v
stanovanjskih soseskah.
VIII. NALOGE UDELEŽENCEV
46. člen
Republiška konferenca SZDL Slovenije bo:
- usklajevala politične aktivnosti za uresničevanje stališč,
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo
na nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu;
- vodila in usklajevala politično akcijo in kadrovsko pripravo za vzpostavitev in delovanje hišne samoupravne v skupnostih stanovalcev in svetov stanovalcev v krajevnih skupnostih in delegacij za stanovanjsko skupnost.
47. člen
Zveza sindikatov Slovenije bo:
- usmerjala dejavnost Zveze sindikatov Slovenije pri oblikovanju samoupravnih splošnih aktov v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih s poudarkom na
opredelitev takšnih pogojev in meril, ki bodo omogočali prednostno reševanje stanovanjskih vprašanj tistih delavcev, ki
žive v težjih stanovanjskih oz. socialnih razmerah, pri čemer
naj bo dan poseben poudarek uveljavljanju vzajemnosti in
solidarnosti ter lastni udeležbi pri reševanju stanovanjskih
vprašanj;
- spodbujala uveljavljanje realnega planiranja, usklajevanja planov, dohodkovno povezovanje, racionalnejšo gradnjo
in gospodarjenje^ varstvo stanovanjskega okolja ter uresničevanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
_ - sodelovala pri sprejemanju kriterijev za delno nadomeščanje stanarin ter kriterijev za dodeljevanje solidarnostnih
stanovanj;
- se zavzemala za izvajanje določil družbenega dogovora
o uresničevanju standardov za zagotavljanje življenjskih in
kulturnih potreb delavcev.
48. člen
Republiška konferenca Socialistične mladine Slovenije bo:
- sodelovala pri pripravi celovitega programa reševanja
stanovanjskih vprašanj mladih in tistih kategorij občanov, ki
sami ne morejo rešiti svojih stanovanjskih vprašanj;
- usmerjala dejavnost organizacij Zveze socialistične mladine Slovenije v združenem delu pri uveljavljanju sistema
vzajemnosti in solidarnosti na področju stanovanjskega
gospodarstva, še posebej pri oblikovanju pogojev in meril za
reševanje stanovanjskih vprašanj mladih.
49. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo:
- spremljaj uveljavljanje in izvajanje stališč, priporočil in
sklepa Skupščine SR Slovenije, ki zadevajo stanovanjsko
gospodarstvo ter usklajevanje planov stanovanjske aaradnie v
SR Sloveniji;
'
poročevalec

- v mejah svojih pristojnosti predlaga! Skupšqiru SR Slovenije ukrepe za nadaljhji razvoj stanovanjskega gospodarstva
in izdajal predpise za njihovo izvrševanje;
- spremljal izvajanje plaha stanovanjske gradnje v SR Sloveniji;
- sodeloval pri vzpostavljanju informacijskega sistema na
področju stanovanjskega gospodarstva;
- sodeloval pri izdelavi programa raziskav in študij na
področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva;
- sodeloval pri pripravi metodologije vrednotenja in ugotavljanja cen pri opremljanju stavbnih zemljišč.
50. člen
Gospodarska
zbornica
Slovenije
bo:
_ s
P°dbujala uveljavljanje realnega planiranja po osnovnih
nosilcih planiranja kot sestavni del razvojne in gospodarske
politike organizacij združenega dela in delovnih skupnosti;
- sodelovala pri izdelavi programa raziskav in študij na
področju izgradnje stanovanj in stanovanjskih naselij;
- sodelovala pri uveljavljanju sistema samoupravnega sporazumevanja o cenah stanovanjske gradnje;
- sodelovala pri vzpostavljanjanju informacijskega sistema
na področju stanovanjskega gospodarstva;
- pospeševala razvoj obrtnih in servisnih dejavnosti,
potrebnih za gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj.
51. člen
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo:
- sodelovala pri pripravi in usklajevanju srednjeročnega in
dolgoročnega plapa stanovanjske graditve v SR Sloveniji;
- sodelovala pri uveljavljanju samoupravne organiziranosti
stanovanjskih skupnosti kot mesta usklajevanja interesov
uporabnikov in izvajalcev;
- usmerjala aktivnosti za uveljavljanje sistema vzajemnosti
ter solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu;
- priporočila stanovanjskim skupnostim lestvico o znosni
stanarini po uskladitvi v Skupnosti socialnega varstva Slovenije;
- pripravila izhodišča za samoupravno sporazumevanje za
posamezno srednjeročno obdobje o združevanju sredstev za
delavce, ki se dnevno vozijo na delo iz drugih občin;
- sodelovala pri sprejemanju' splošnih pogojev, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do delne nadomestitve stanarine ter splošnih in posebnih pogojev za dodelitev solidarnostnega stanovanja v okviru samoupravnega sporazuma o
uresničevanju socialno varstvenih pravic;
- sodelovala pri uveljavljanju samoupravnega sporazuma o
uresničevanju socialno varstvenih pravic;
- usklajevala naloge in aktivnosti pri vzpostavljanju informacijskega sistema na področju stanovanjskega gospodar- pripravila in sprejela program raziskav in študij na
področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
52. člen
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo:
- sodelovala pri pripravi in usklajevanju srednjeročnega
plana stanovanjske graditve v SR Sloveniji;
sodelovala pri dograjevanju in uresničevanju sistema
komunalnega in stavbno zemljiškega gospodarstva, sistema
financiranja, pridobivanja in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
- sodelovala pri dograjevanju sistema financiranja komunalnega gospodarstva;
- pripravila metodologijo vrednotenja in ugotavljanja cen
pri komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč;
- sodelovala pri uveljavljanju sistema samoupravnega sporazumevanja o cenah stanovanjske gradnje;
- pripravila in sprejela program raziskav in študij na
področju komunalnega in stanovanjskega gospodarstva.
53. člen
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo:
- usklajevala in spodbujala izvajanje ukrepov socialne politike kot bistvene sestavine samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu;
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- uskladila kriterije za projektiranje in graditev prilagojenih
stanovanj občanov s posebnimi potrebami ter standarde za
gradrijo domov za upokojence;
- sodelovala pri uveljavljanju sistema vzajemnosti ter solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu;
- spodbujala učinkovito reševanje stanovanjskih vprašanj
upokojencev in invalidov;
- uskladila lestvico o znosni stanarini;
- sodelovala pri sprejemanju splošnih pogojev, ki jih
moraj,o izpolnjevati upravičenci do delne nadomestitve stanarine ter splošnih in posebnih pogojev za dodelitev solidarnostnega stanovanja v okviru samoupravnega sporazuma o
uresničevanju socialno-varstvenih pravic;
- zagotavljala uveljavljanje samoupravnega sporazuma o
uresničevanju socialno varstvenih pravic.
.54. člen
Skupščine občin v SR Sloveniji, Skupščina mesta Ljubljane, Skupščina mesta Maribor in Skupščina obalne skupnosti Koper, bodo:
- skrbele za izdelavo in sprejemanje urbanistične dokumentacije v skladu z družbenim planom občine;
- sodelovale pri uveljavljanju družbeno usmerjene stanovanjske gradnje;
- s svojimi ukrepi podpirale kompleksno zadružno
gradnjo;
- zagotavljale pogoje za razvoj obrtnih in servisnih dejavnosti, potrebnih pri prenovi in vzdrževanju stanovanjskega
sklada;
- spremljale izvajanje planov stanovanjske gradnje;
- zagotavljale v mejah svojih pristojnosti davčne olajšave
pri zamenjavi in nakupu stanovanj;
zadovoljevale skupne potrebe in interese na področju
pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino, razpologanja s stavbnimi zemljišči, urejanja stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev ter upravljale z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, ter se vključevale v
raziskovalno delo s tega področja.
55. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti v občinah in
posebnih družbenopolitičnih skupnostih bodo:
- skrbele za izvajanje planov stanovanjskega gospodarstva;
- sodelovale pri uveljavljanju sistema vzajemnosti in solidarnosti v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter pri zagotavljanju lastne udeležbe za pridobitev družbenega stanovanja in uveljavljanju ekonomske stanarine;
- uskladile samoupravne splošne akte o dodeljevanju solidarnostnih stanovanj in o delnem nadomeščanju stanarin s
samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialno varstvenih pravic;
- sprejele samoupravne sporazume skladno z 20. členom
zakona o stanovanjskem gospodarstvu;
- organizirale pričakovalce stanovanj,
- sodelovale pri oblikovanju stanovanjskih standardov;
- organizirale zamenjavo stanovanj;
- zagotavljale vzpostavitev in delovanje enotnega informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva.
56. člen
Temeljne banke v SR Sloveniji bodo:
- prilagajale svoje poslovanje in notranjo organiziranost
potrebam nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu;
- sklepale s stanovanjskimi skupnostmi, temeljnimi organizacijami združenega dela ter delovnimi skupnostmi pogodbe
o opravljanju vseh poslov stanovanjskega kreditiranja;
- sodelovanje pri pripravi planskih aktov stanovanjskih
skupnosti,
- spodbujale namensko stanovanjsko varčevanje,
- spremljale in sodelovale pri izvajanju planov stanovanjske gradnje,
- sklepale posebne samoupravne sporazume s temeljnimi
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organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi o
združevanju in porabi sredstev stanovanjskega dela sklada
skupne porabe.
57. člen
Za zagotovitev strokovnih podlag v zvezi z izvajanjem tega
družbenega dogovora bo:
- Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejela smernice ža projektiranje in graditev stanovanj, najkasneje v roku
6 mesecev;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sprejel standarde
in opise del ter normative za opremljanje stavbnih zemljišč,
najkasneje v roku leta;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sprejel metodologijo za analitični indeks gradbenih stroškov, najkasneje v
roku 1 leta!;
- Gospodarska zbornica Slovenije bo sprejela standarde in
normative za posamezne elemente strukture cene za gradbena, zaključna in instalacijska dela, najkasneje v roku 2 let;
- Gospodarska zbornica Slovenije bo sprejela merila za
določanje cen projektiranja in nadzorstva v odvisnosti od
uporabe vrednosti in racionalnosti objektov ter kvaliteto
opravljanja nadzorstva, najkasneje v roku 1 leta;
- Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo sprejela kriterije in merila za opravljanje investitorskih del in nalog v
družbeno usmerjeni stanovanjskih gradnji, najkasneje v roku
1 leta.
58. člen
Udeleženci družbenega dogovora so sporazumni, da izvajanje tega dogovora spremlja odbor udeležencev, ki ima sedež
pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije.
V odbor udeležencev imenujejo po enega delegata:
- Republiška konferenca SZDL Slovenije,
- Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije;
- Republiški konference Zveze socialistične mladine Slovenije;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije;
- Gospodarska zbornica Slovenije;
- Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije;
- Zveza komunalnih skupnosti Slovenije;
- Skupnost socialnega varstva Slovenije;
- Skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji prek Skupnosti slovenskih občin;
Temeljne banke v SR Sloveniji prek Združenja bank v SR
Sloveniji.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
S podpisom tega dogovora prevzamejo udeleženci odgovornost, da se bodo načela, kriteriji, pogoji in merila ter
usmeritve. ODredeliene v tem družbenem doaovoru uveljavila
v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, stanovanjskih skupnostih in bankah v roku šest mesecev po sprejetju družbenega dogovora.
Udeleženci so družbenopolitično odgovorni, če se ne ravnajo po določbah tega dogovora.
Odbor udeležencev družbenega dogovora javno objavlja
stališča odbora glede morebitnega neizvajanja oz. kršenja
določb tega dogovora.
60. člen
Spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora se
sprejemajo na enak način kot ta družbeni dogovor.
61. člen
Do sprejetja nove lestvice za izračun višine lastne udeležbe
se uporablja lestvica, opredeljena s spremembo in dopolnitvijo 13. člena družbenega dogovora (Ur. list SRS, št. 28/85).
62. člen
Do vzpostavitve sistema spremljanja porasta cen posameznih materialov in storitev z analitičnim indeksom cen, se lahko
začasno uporabljajo kot strokovni pripomoček indeksi Splošporočevalec

nega združenja gradbeništva in IGM Slovenije in metodologije, t. j. metodologija za obračunavanje razlik v ceni gradbenih stroškov in metodologija izdelavnih parametrov, kar pa
morata pogodbeni stranki določiti v pogodbi.

64. člen
Z dnem^ uveljavitve tega družbenega dogovora preneha
veljati Družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje
in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji (Ur
list SRS, št. 15/81 in št. 28/85).

63. člen
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo delavci v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organizacij združenega dela
in delovnih skupnosti ter stanovanjske skupnosti, posebej
opredeljevali reševanje stanovanjskih vprašanj občanov, ki se
morajo na podlagi določb 102. člena in v povezavi z 82.
členom zakona o stanovanjskih razmerjih izseliti in jim ne
pripada niti najpotrebnejši nadomestni prostor in jih uvrstili
med prednostne pričakovalce stanovanj.

65. člen
_ Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni organi udeležencev in začne veljati osmi dan po obiavi v
Uradnem listu SR Slovenije.

Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in vsktajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva u SR Sloveniji (v nadaljnem besedilu: odbor udeležencev)
je na 16. seji dne 12. junija 1987 določil besedilo predloga
družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in
vsktajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na
področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji (v
nadaljnem besedilu: družbeni dogovor), ki temelji na 6. členu
zakona o stanovanjskem gospodarstvu.
Prvotno je odbor udeležencev nameraval oblikovati predlog
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora, zaradi obsežnosti predlaganih sprememb in dopolnitev pa je odbor udeležencev zavzel stališče, da je smotrno sprejeti nov družbeni
dogovor.
V javni razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev družbenega dogovora so mnogi udeleženci družbenega dogovora
predlagali, da naj se iz družbenega dogovora izloči vsa tista
določila, ki so vsebovana v zakonih oziroma drugih aktih,
nekatera poglavja ustrezneje sistemizira oz. smiselno poveže
ter da naj se prouči možnost skrčenja števila udeležencev
družbenega dogovora. Poenoteno stališče je bilo tudi, da naj
bi bil družbeni dogovor za udeležence bolj zavezujoč.
Odbor udeležencev je pri oblikovanju predloga družbenega
dogovora naštete pripombe smiselno upošteval.
V preambuli so iz kroga udeležencev družbenega dogovora
črtane medobčinske zbornice ter tri splošna združenja in
sicer. Splošno združenje komunalnega in stanovanjskega
gopodarstva Slovenije, Splošno združenje gradbeništva in
IGM Slovenije ter Splošno združenje drobnega gospodarstva
Slovenije.
V njihovem imenu bi družbeni dogovor sprejela Gospodarska zbornica Slovenije, smisleno enako pa odbor udeležencev predlaga, da bi družbeni dogovor sprejela Skupnost socialneg varstva Slovenije tudi v imenu občinskih skupnosti
socialnega varstva in socialnega skrbstva ter v imenu Skupnosti pokojninskega in invalidskega varstva v SR Sloveniji in
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. V imenu občinskih
samoupravnih komunalnih skupnosti naj bi družbeni dogovor
sprejela Zveza komunalnih skupnosti Slovenije.
V primerjavi z veljavnim družbenim dogovorom je v predlogu število poglavij bistveno skrčeno.
^>lyemu poglavju, ki je obenem tudi vsebinsko kazalo skozi
družbeni dogovor, so dodane usmeritve o podpori udeležencev družbenega dogovora čimprejšnji vzpostavitvi in delovanju informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva ter
podpori raziskovalno študijskemu delu na področju stanovanjskega gospodarstva.
V dosedanjih razpravah je bilo največ pripomb na poglavje
družbenega dogovora, ki zadeva oblikovanje in zagotavljanje
vzajemnosti in solidarnosti. V primerjavi s prvotnim osnutkom
sprememb in dopolnitev družbenega dogovora je to poglavje
družbenega dogovora bistveno dopolnjeno, upoštevaje sprejeta Stališča, priporočila in sklep k poročilu o stanovanjskem
gospodarstvu v SR Sloveniji ter temeljna načela zakona o
celotnem prihodku in dohodku.
Poudarjeno je temeljno načelo, da vsakdo z lastnimi sred-

stvi in delom razrešuje svoje stanovanjsko vprašanje ob
sočasnem uveljavljanju sistema vzajemnosti in solidarnosti.
Pri obeh sistemih, to je sistemu vzajemnosti in solidarnosti
gre za pomembne konceptualne spremembe. Družbeni dogovor usmerja k razvijanju sistema vzajemnosti v stanovanjskem
gospodarstvu, vendar naj se po načelih vzajemnosti rešuje
stanovanjsko vprašanje najprej znotraj organizacij združenega dela in delovnih skupnosti in šele nato na ravni stanovanjske skupnosti v občini.
Združena sredstva vzajemnosti, oblikovana na ravni stanovanjske skupnosti pa naj bi se v bodoče prednosto namenjala
za gradnjo in nakup družbeno najemnih stanovanj.
V tem poglavju je zapisana usmeritev o ohranjanju realne
vrednosti stanovanjskih sredstev v bankah, samoupravnih
stanovanjskih skupnostih in v organizacijah združenega dela,
kar je smiselno upoštevano tudi v petem poglavju družbenega
dogovora, ki zadeva izvajanje kreditiranja v stnovanjskem
gospodarstvu.
V petem členu predloga družbenega dogovora je predvideno združevanje sredstev sklada skupne porabe, namenjenih za pridobitev družbeno najemnih stanovanj, v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, skladno s planskimi akti združenega dela, usklajenimi s planskimi akti stanovanjske skupnosti. V zvezi s to usmeritvijo naj poudarimo, da je bila že v
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l'šče, da lahko realiziramo sprejeta
skupščinska stališča glede zagotovitve financiranja ustreznega deleža družbeno najemnih stanovanj, tudi za večjo
mobilnost kadrov, le v primeru, da ustrezen del stanovanjskih
sredstev namenjamo za gradnjo družbeno najemnih stanovanj, zato je tudi v predlogu družbenega dogovora zapisana
usmeritev o zavzemanju udeležencev družbenega dogovora
za združevanje sredstev sklada skupne porabe.
K planskemu aktu samoupravne stanovanjske skupnosti
občine, sedaj k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana
samoupravne stanovanjske skupnosti, naj bi v bodoče lahko
pristopali tudi delavci, zaposleni v obratih oziroma delovnih
enotah v občini, ki nimajo statusa TOZD. S takim pristopom bi
bila tem delavcem dana možnost, da enakopravno z drugimi
delavci v občini oblikujejo in zagotavljajo sredstva za reševanje stanovanjskih potreb v okolju, kjer delajo in živijo ter za
vzajemnost in solidarnost pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Tako možnost je treba posebej opredeliti v planskem
aktu stanovanjske skupnosti in samoupravnem splošnem
aktu oziroma planskem aktu organizacije združenega dela, ki
ima obrate oziroma delovne enote v drugih občinah.
V predlogu družbenega dogovora so v tem poglavju
poudarjene tudi naloge samoupravnih stanovanjskih skupnosti v zvezi z izvajanjem 20. člena zakona o stanovanjskem
gospodarstvu.
Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in njihovi delavci ter
delovni ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško
ali drugo dejavnost, naj bi v bodoče združevali namenska
stanovanjska sredstva v višini, določeni s samoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne stanovanjske skup-
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nosti ali posebnim dogovorom prek občinskih obrtnih in
drugih združenj. V zvezi s tem predlogom odbor udeležencev
meni, da je potrebno poenotenje usmeritev, ki zadevajo združevanje in namensko porabo stanovanjskih sredstev za te
delovne ljudi.
V tem poglavju je namensko varčevanje pri pridobitvi posojila za reševanje stanovanjskih vprašanj opredeljeno kot eno
izmed meril pri pridobitvi posojila za reševanje stanovanjskih
vprašanj in ne kot obvezen predpogoj za pridobitev posojila.
Glede razreševanja stanovanjskih vprašanj upokojencev je
v tem poglavju predlagano, da naj bi delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih razreševali stanovanjska vprašanja tistih delavcev, ki so pri njih
združevali delo pred upokojitvijo in jim do upokojitve stanovanjsko vprašanje ni bilo rešeno, samoupravne stanovanjske
skupnosti pa bodo stanovanjska vprašanja upokojencev in
invalidov reševale v okviru sistema solidarnosti in vzajemnosti
na ravni občine.
Površinski normativi, ki naj bi se uporabljali pri dodeljevanju družbeno najemnih stanovanj, zapisani v 11. členu družbenega dogovora, so glede na sedanje normative le delno
preoblikovani, predvidena pa je tudi možnost odstopanja od
normativov v izjemnih primerih prenove oz. dodelitve starejšega stanovanja in ko družinske razmere narekujejo odstopanje od normativov (na primer: bolezen).
Glede lastne udeležbe so usmeritve družbenega dogovora
naslednje:
- lastna udeležba se vplača pred vselitvijo oziroma preselitvijo:
- višina obrestne mere za vračilo lastne udeležbe je enaka
kot za namenska stanovanjska posojila;
- posojila za plačilo lastne udeležbe ni moč odobravati iz
namenskih stanovanjskih sredstev organizacij združenega
dela, delovnih skupnosti ter samoupravnih stanovanjskih
skupnosti, vir zanje so le bančna sredstva;
- sredstva lastne udeležbe se vplačujejo v sklad namenskih stanovanjskih sredstev stanodajalcev;
- pogoje in merila ter postopke za določitev plačila lastne
udeležbe, višino ter vračilo lastne udeležbe urejajo samoupravni splošni akti organizacij združenega dela, delovnih
skupnosti in samoupravnih stanovanjskih skupnosti, skladno
s planskim aktom samoupravnih stanovanjskih skupnosti.
Predvideno je, da bo odbor udeležencev družbenega dogovora
spremljal razmerje med rastjo osebnih dohodkov in cen
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m stanovanjske površine in na tej podlagi določal minimalno
lestvico za izračun lastne udeležbe in jo objavljal v Uradnem
listu SR Sloveniie.
Novi družbeni dogovor je razširjen s poglavjem, ki zadeva
gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.
Družbeni dogovor usmerja na tem področju k zagotavljanju
in ohranjanju realne vrednosti sklada stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini, smotrni uporabi zlasti z vidika
zasedenosti, možnosti zamenjav in uveljavljanju stanarine, ki
bo zagotovila enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada
v družbeni lastnini ter k združevanju amortizacije stanovanj in
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini.
V tem poglavju je posebej poudarjena skrb udeležencev
družbenega dogovora, da v skladu z družbenim planom Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 dosežemo do leta 1990 tako višino stanarine, ki bo zagotavljala
enostavno reprodukcijo stanovanjskega sklada.
Stanodajalci naj bi v svoje splošne akte o dodeljevanju in
zamenjavi stanovanj vgradili določbe o zagotovitvi racionalne
rabe in zasedenosti stanovanj, sankcije za neustrezno uporabo in vzdrževanje ter stimulirali lastna vlaganja stanovalcev
za izboljšavo stanovanj.
Odgovorni subjekti za gospodarjenje s stanovanjskim skladom morajo skrbeti za pravočasno pripravo plana in program
vzdrževanja, racionalno rabo razpoložljivih namenskih sredstev, zagotovitev zadostnih strokovno usposobljenih izvajalcev ter za upoštevanje racionalizacijskih ukrepov pri izvajanju
vzdrževanja.
Ker je prodaja družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš
podrobno urejena s posebnim zakonom, je v tem poglavju
poudarjeno le temeljno načelo, ki naj se upošteva pri prodaji
družbenega stanovanjskega sklada, to je skrb za ohranjanje
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nezmanjšane vrednosti in obsega družbenega stanovanjskega sklada.
V tem poglavju so posebej omenjene nekatere stanovanjske
situacije, ki naj bi se prednostno reševale z zamenjavo stanovanj, katero družbeni dogovor tudi sicer vidi kot eno izmed
pomembnih oblik reševanja stanovanjskih vprašanj in ki
zagotavlja tudi racionalnejšo izrabo stanovanj.
Organizacije združenega dela in samoupravne stanovanjske skupnosti kot stanodajalci naj bi v bodoče stalno spremljale zasedenost stanovanj, skupnosti stanovalcev pa naj bi
stanodajalce in samoupravne stanovanjske skupnosti sprotno
obveščale o vsaki spremembi v zvezi z zasedenostjo stanovanj.
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo morale zagotoviti strokovna opravila v zvezi z zamenjavo in v ta namen
vzpostaviti ustrezne informativne službe.
V četrtem poglavju družbenega dogovora, ki zadeva gradnjo stanovanj in stanovanjskih hiš so naštete naloge vseh
subjektov, ki sodelujejo pri družbeno usmerjeni stanovanjski
gradnji. Posebej naj opozorimo, da družbeni govor usmerja k
upoštevanju ljubljanskih smernic za projektiranje in gradnjo
stanovanjskih objektov v družbeno usmerjeni stanovanjski
gradnji pri projektiranju in graditvi stanovanj.
V tem poglavju je zapisana usmeritev, da delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, ter samoupravne stanovanjske skupnosti in banke zagotavljajo sredstva
za vse faze, in oblike družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. Našteta so vsa sredstva, ki se lahko namenjajo za financiranje družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, opredeljene
pa so tudi naloge občin oziroma njihovih izvršnih svetov,
naloge samoupravnih stanovanjskih skupnosti ter naloge
izvajalcev investicijskih del.
Poseben poudarek je dan tudi prenovi stanovanj in stanovanjskih hiš, v katera naj se z lastnimi sredstvi vključujejo tudi
imetniki stanovanjske pravice in etažni lastniki ter bodoči
etažni lastniki, našteta so tudi sredstva, ki jih je moč namenjati za prenovo.
V petem poglavju, ki zadeva izvajanje kreditiranja v stanovanjskem gospodarstvu, so naštete osnove in merila, ki naj bi
se uveljavile pri dodeljevanju družbeno najemnih stanovanj in
stanovanjskih posojil. Družbeni dogovor usmerja organizacije
združenega dela in delovne skupnosti, da skupaj rešujejo
stanovanjska vprašanja družinskih članov, zaposlenih v
različnih organizacijah združenega dela oziroma delovnih
skupnostih ter da spodbujajo mlade delavce za namensko
varčevanje za reševanje svojih stanovanjskih vprašanj.
Temeljne banke naj bi za kreditiranje družbeno usmerjane
stanovanjske gradnje določile v svojih planskih aktih in samoupravnih sporazumih za združevanje sredstev določile obseg
sredstev za kreditiranje v skladu z družbenim planom družbenopolitične skupnosti, ki se vključujejo v izvajanje družbeno
usmerjene stanovanjske gradnje.
Družbeni dogovor usmerja banke, da za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ustanovijo specializirano banko oziroma poslovne enote temeljne banke za
kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Posebej naj opozorimo, da družbeni dogovor usmerja k
združevanju, vseh stanovanjskih sredstev v bankah kot nosilkah finančnega inženiringa za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, s tem da se pogoje in način združevanja in
gospodarjenja s temi sredstvi določi v samoupravnem sporazumu med združevalcem sredstev in banko v skladu s planskim aktom stanovanjske skupnosti.
Temeljne banke naj bi bile zavezane, da namenjajo za
kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v
■ delu, ki se nanaša na stanovanjsko gradnjo, tudi del kratkoročnih dinarskih sredstev občanov v bankah, kar naj bi posebej opredeljevala tudi vsakoletna resolucija o izvajanju družbenega plana SR Slovenije.
Uveljavitev družbenega dogovora bo zahtevala spremembe
pravilnikov zruženega dela, bank in samoupravnih stanovanjskih skupnosti glede kreditiranja stanovanjske gradnje. Družbeni dogovor predvideva, da Združenje bank SR Slovenije
sprejme enotne podlage in merila za pripravo in sprejem
pravilnikov o namenskem varčevanju in kreditiranju ob sodelovanju in v soglasju Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
Z enotnimi osnovami naj bi se opredelila zlasti višina kredita,
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pogoji kreditiranja ter revalorizacija kreditov in varčevalnih
vlog.
V dosedanjih razpravah glede uveljavljanja načela ohranjanja realne vrednosti stanovanjskih sredstev s posebnim
poudarkom na revalorizacijo kreditov in varčevalnih vlog je
bilo ugotovljeno, da je potrebno določenim kategorijam
delavcev omogočiti pridobitev posojil z ugodnejšimi pogoji,
med drugim tudi z benificirano obrestno mero. Družbeni
dogovor zato v tem poglavju tudi usmerja k dodeljevanju
posojil pod ugodnejšimi pogoji, do katerih naj bi bili upravičeni zlasti občani, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, mladi delavci in družine, občani oziroma družine z večjim
številom otrok ter drugi delavci, ki bi izpolnjevali pogoje za
pridobitev posojil pod ugodnejšimi pogoji, skladno s samoupravnimi splošnimi akti samoupravne stanovanjske skupnosti
oziroma organizacije združenega dela.
Za benificiranje obrestnih mer naj bi se uporabljal del
sredstev solidarnosti oziroma del sredstev sklada skupne
porabe. V primeru dodelitve posojila z benificirano obrestno
mero bi se lahko kreditirala izgradnja oziroma nakup stanovanja v višini povprečne vrednosti pripadajočega standardnega
stanovanja s tem, da je zgornja meja 90 m2 stanovanjske
površine po JUS standardih.
Za izračun predračunske vrednosti za dodeljevanje posojil
bi morale samoupravne
stanovanjske skupnosti določiti povprečno ceno ms stanovanjske površine praviloma dvakrat
letno. V dosedanjih razpravah je bilo v zvezi z določanjem
povprečne cene m2za izračun posojil ugotovljeno, da določanje te cene z ravni republike ni smotrna rešitev.
V bodoče naj bi se zagotovila tudi enotna evidenca stanovanjskih posojil. Vsi posojilodajalci naj bi vpisovali vsa stanovanjska posojila v enotni evidenčni list, ki naj bi ga določil
odbor udeležencev družbenega dogovora.
Družbeni dogovor opredeljuje v šestem poglavju tudi
skupna izhodišča za oblikovanje cen stanovanj. V zvezi s
pripravo teh izhodišč naj omenimo, da je bilo že pred časom
ugotovljeno, da obstoječi družbeni dogovor o oblikovanju
cen o stanovanjski graditvi v SR Sloveniji po svoji vsebini ni
več skladen z zakonom o sistemu družbene kontrole cen,
sočasno pa je bilo sprejeto stališče, da je potrebno poenotiti
izhodišča za oblikovanje cen stanovanjske gradnje. Priprava
skupnih izhodišč za oblikovanje cen stanovanj izhaja tudi iz
lanske resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije,
širša stališča s tem v zvezi pa je zavzela tudi Zakonodajno
pravna komisija Skupščine SR Slovenije na seji dne 16 7
1986.
V okviru postopka sprememb in dopolnitev družbenega
dogovora je bilo že pred časom zavzeto stališče, da naj se
skupna izhodišča za oblikovanje cen stanovanj vgradijo v novi
družbeni dogovor, ki ta izhodišča
tudi podrobno opredeljuje,
našteva elemente cene
m2 stanovanja, opredeljuje postopke
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oblikovanja cene m stanovanja, spremembe prodajne cene,
vzpostavlja analitični indeks gradbenih stroškov ali druge
strokovne podlage, za katere se dogovorijo investitorji in
izvajalci, za oceno primernosti ponudbe cene ter gibanja cen
med gradnjo, predvideva pa tudi sankcioniranje v primeru
neizvajanja sprejetih izhodišč.
Sedmo poglavje družbenega dogovora zadeva naloge s
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področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
S tem v zvezi družbeni dogovor poudarja elemente splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite kot sestavine planov s področja stanovanjskega gospodarstva ter posebej
poudarja skrb za financiranje zaklonišč v stanovanjskih hišah
oziroma v stanovanjskih soseskah.
t/ osmem poglavju so naštete naloge udeležencev. V tem
poglavju je predviden tudi sestav odbora udeležencev družbenega dogovora, katerega sedež je pri Zvezi stanovanjskih
skupnosti Slovenije.
V devetem poglavju »prehodne in končne določbe« je predvideno, da se družbeni dogovor uveljavi v združenem delu v
roku šest mesecev po sprejetju, odbor udeležencev pa je
zavezan, da v bodoče javno objavlja svoja stališča glede
morebitnega neizvajanja oziroma kršenja določb dogovora v
posameznih sredinah.
Predvideno je, da se do sprejetja nove lestvice za izračun
višine lastne udeležbe uporablja sedanja lestvica, opredeljena
s spremembo in dopolnitvijo 13. člena veljavnega družbenega
dogovora (Uradni list SRS 28/85).
Do postavitve sistema spremljanja porasta cen posameznih
materialov in storitev z analitičnim indeksom cen se lahko
začasno uporabljajo kot strokovni pripomoček indeksi Splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije ter metodologija za obračunavanje razlik v ceni gradbenih stroškov in
metodologija izdelavnih parametrov, kar pa morata pogodbeni stranki opredeliti v pogodbi.
Družbeni dogovor tudi usmerja k reševanju stanovanjskih
vprašanj občanov, ki se morajo izseliti na podlagi določb 102.
in v povezavi z 82. členom zakona o stanovanjskih razmerjih
in jim ne pripada niti najpotrebnejši nadomestni prostor. V teh
primerih naj bi se stanovanjska vprašanja teh občanov prednostno reševala v organizacijah združenega dela oziroma v
samoupravni stanovanjski skupnosti.
Predlog novega družbenega dogovora predvideva uveljavljanje družbenih usmeritev, opredeljenih v Stališčih, priporočilih in sklepu Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanovanjskem gospodarstvu, zakona o celotnem prihodku in dohodku
ter predvidenih spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu, z namenom zagotavljanja in vsklajevanja samoupravnega urejanja družbenoekonomskih odnosov na področju
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih, samoupravnih stanovanjskih skupnostih in temeljnih bankah.
Odbor udeležencev družbenega dogovora je zavzel stališče, da je potrebno predlog družbenega dogovora čimprej
sprejeti, da bi pospešili izvajanje že dogovorjenih nalog na
področju stanovanjskega gospodarstva, predvsem pri realizaciji sprejetih planov reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev in občanov, vendar bodo morale pričakovanim spremembam ustave in zakona o združenem delu slediti tudi kasnejše
dopolnitve oziroma vsklajevanje družbenega dogovora s
temeljnimi družbenimi dokumenti.
Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih osnovah
za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji
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UVODNA RAZPRAVA
Jožeta Stegneta, člana predsedstva Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije

AKTUALNA VPRAŠANJA
prestrukturiranja gospodarstva in
ekonomskih

reševanja

in tehnoloških presežkov

USMERITVE ZA NADALJNJE AKTIVNOSTI
pri prenovi gospodarstva z vidika reševanja tehnoloških in
ekonomskih presežkov

Naš nadaljnji razvoj je odvisen od tega, koliko in
v kakšnem času bomo sposobni ujeti korak z razvitim svetom in preseči sedanjo gospodarsko krizo.
Slednje pa je odvisno od tega, kako bomo pristopili k reševanju nakopičenih ekonomskih in razvojnih problemov. Svoj celovit odnos do tega je Zveza
sindikatov Slovenije opredelila že na XI. kongresu.
Na 10. seji pa je republiški svet kot eno izmed
pomembnih vprašanj, ki zadevajo prestrukturiranje gospodarstva in z njim povezane socialne,
ekonomske in politične pojave posebej opredelil
razreševanje problemov ekonomskih in tehnoloških presežkov. Ocenil je, da to izredno
pomembno in občutljivo razredno vprašanje zah-

priloga poročevalca

teva celovit in vnaprej pripravljen program delovanja tako sindikata kot drugih družbenih dejavnikov. Od kvalitete reševanja teh problemov je odvisen družbenoekonomski, socialni in materialni
položaj delavcev ter perspektiva razvoja celotne
družbe.
Predlagamo, da delegati v zborih Skupščine SR
Slovenije ob obravnavanju gospodarskih gibanj in
drugih razvojnih vprašanj ter ob odločanju o spremembah zakonov s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter zaposlovanja upoštevajo stališča in usmeritve Zveze sindikatov Slovenije.

UVODNA RAZPRAVA
Jožeta Stegneta, člana predsedstva Republiškega
sveta Zveze sindikatov Slovenije
Aktualne naloge prestrukturiranja gospodarstva in posledice nepravočasnega razreševanja razvojnih vprašanj gospodarske in družbene prenove kot celote ter v mnogih organizacijah združenega dela neuveljavljanje lastne odgovornosti za
odpiranje |asne in strokovno utemeljene perspektive razvoja
in ne dovolj odgovorno upravljanje in gospodarjenje z družbenimi sredstvi, so povod, da smo v Zvezi sindikatov Slovenije
odprli razpravo o teh pomembnih in za ta družbeni trenutek
aktualnih vprašanjih.
Izhajajoč iz preventivne in zaščitne vloge in odgovornosti
sindikata ter v interesu delavcev postavljamo zahtevo po
opredelitvi dolgoročne perspekative združenim delavcem,
kakor tudi bodočim generacijam, ki šele vstopajo v delo in
uveljavljanje pravice dela z družbenimi sredstvi. Pogoj in
temeljna predpostavka za to je lahko samo konkreten in
domišlen zaokret v tehnološki, razvojni in kadrovski prenovi
združenega dela. Brez tega koraka ni nadaljnjega razvoja
oziroma bo naš zastoj za razvitim svetom še večji. Zato ob
tem, go govorimo o lastnih nalogah, zahtevamo tudi od drugih družbenih subjektov hitrejše uresničevanje že opredeljenih nalog prenove gospodarstva in načrtovanje dodatnih aktivnosti.
Tehnološko, razvojno in kadrovsko prenovo razumemo kot
celovit in hkraten proces, ki pomeni sprotno prilagajanje in
nastajanje novih proizvodnih programov, ki jih diktira sodoben razvoj trga, znanosti in tehnologije, hkrati pa tudi ukinjanje neproduktivnega družbenega dela posameznih delov proizvodnje in programov, ki razvojni niso perspektivni in njihov
nadaljnji obstoj družbeno in ekonomsko ni opravičljiv. Vendar
pa vse oblike prenove kakor tudi ukinitve programov mora
spremljati uvajanje novih proizvodnih programov, ki delavcem zagotavljajo dolgoročno materialno in socialno varnost
ter perspektivo.
To je edini pogoj pod katerim v Zvezi sindikatov Slovenije
pristajamo oziroma vidimo uspešno pot prestrukturiranja
gospodarstva in v tem okviru tudi na dolgoročno vnaprej
načrtovane likvidacije in stečajne postopke; To je tudi edina
motivacija, da bodo delavci nosilci prenove in ne proti njej, da
bodo nosilci uresničevanja sanacijskih programov. To se
seveda ne sme razumeti, da smo vnaprej proti vsem stečajem,
saj so tudi neminovna posledica delovanja ekonomskih zakonitosti, na katere vsi prisegamo. Pomeni pa zahtevo po večji
odgovornosti vseh delavcev, posebej poslovodnih in strokovnih, kot tudi vseh družbenih subjektov ob neposrednem angažiranju znanosti in stroke, za sprotno preverjanje dohodkovnih učinkov razvojnih programov in njihovo dograjevanje
razvojnim potrebam, za pravočasno zaznavo motenj v poslovanju, pravočasno ukrepanje in saniranje razmer, da do takšnih radikalnih ukrepov kot so stečaji razen če niso sestavni
del načrtovanega razvoja ne bo prihajalo s tako negativnimi
posledicami za delavce kot doslej.
Tudi s teh razlogov je bistveno premalo nenehno ugotavljanje koliko OZD bo šlo v stečaj in kakšni so presežki delavcev
če za tem ne stoji pravočasna priprava novih programov, ki
pomenijo saniranje teh razmer, kar je predvsem odgovornost
OZD.
Pogoji, v katerih se začenja proces prestrukturiranja, .
zmanjšane materialne možnosti gospodarstva, likvidnostne
težave, motnje v poslovanju, izgube, padec industrijske proizvodnje, nedoseganje izvoznih nalog, interventno in administrativno poseganje v gospodarjenje in visoka inflacija, nas od
te naloge ne morejo in ne smejo odvrniti. Nenehno ponavljanje »bodimo realni zaradi zoženih materialnih možnosti«, za
načrtovani in potreben tehnološki prodor smo prerevni, smo v
prehudih gmotnih težavah, potrebno je okrepiti reprodukcijsko sposobnost gospodarstva, lahko pomeni, da se prenovi
zavestno izogibamo, da priznavamo našo nepripravljenost pa
tudi nesposobnost, skratka, da bežimo pred odgovornostjo za
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jutrišnjo usodo delavcev. Saniranje teh razmer je sicer osnova
hitrejši prenovi gospodarstva. Zato v sindikatih tudi ne odstopamo od zahteve po ustvarjanju vseh pogojev, zlasti v razvojni
in ekonomski politiki, za krepitev reprodukcijske moči gospodarstva kot temelja izhoda iz začaranega kroga revščine, kot
edine dolgoročne perspektive delavcev. Vendar pa tudi v
sedanjih pogojih ne smemo čakati križem rok. Nasprotno,
vztrajati moramo, da ob upoštevanju pogojev gospodarjenja
in zoženih gmotnih osnov, opredelimo takšno strategijo razvoja in prestrukturiranja, ki bo zagotovil selektiven pristop in
usmerjanje družbenih sredstev v prioritetne in dohodkovno
najbolj perspektivne cilje razvoja, s čimer bomo ustvarili
materialne podlage za šir§e odpiranje vrat dolgoročni in
temeljitejši prenovi gospodarstva. Vsakršno čakanje nas
lahko pahne v še večje gospodarske in družbene težave.
Dosedanje razprave so pokazale, da smo pri izvajanju stabilizacijskega programa naredili šele majhen korak. Govorimo o
ekonomskih kriterijih gospodarjenja, še vedno pa nismo opredelili strategije za odpravo kriznih žarišč, kar je predpogoj za
zdrav nadaljnji razvoj.
V naših usmeritvah opozarjamo na nujnost združitve vseh
ustvarjalnih in strokovnih moči v gospodarstvu, na potrebo po
večjem neposrednem vključevanju znanstveno strokovnih
delavcev v načrtovanje razvoja in uresničevanje zastavljenih
nalog, predvsem pa na večjo upoštevanje znanosti in stroke,
ki je v zvezi z možnostmi zdravljenja razvojne krize in uspešnosti nadaljnjega razvoja že opozorila na najaktualnejše naloge.
Med razvojnimi usmeritvami, ki naj zagotavljajo hitrejšo
gospodarsko rast, proces kvalitativne in strukturne preobrazbe smo dali pomembno mesto izvozu, vendar ne izvozu s
povečevanjem v tonah, ki sloni na nizki izobrazbeni strukturi
zaposleniji delavcev in enostavnemu delu, temveč izvozu
blaga in storitev, ki ga bo odlikovala konkurenčnost in kvaliteta, ki jo zahtevajo in priznavajo tuja tržišča.
Za dosego tega cilja pa je potrebno odpraviti prakso, dvojne
kvalitete produkcije in storitev - za potrebe domačega oziroma tujega trga.
Ne uresničujemo tudi drugih družbenih usmeritev. Kljub
oceni, da smo med največjimi porabniki energije na enoto
družbenega proizvoda v svetu, nismo spremenili naših ravnanj. Še vedno vztrajamo na naložbah v nove stroškovno ter
energetsko porabne proizvode programa.
Zahtevnost nalog, ki so v tem družbenem trenutku pred
nami, terja, da gospodarski subjekti, Gospodarska zbornica
Slovenije in druge asociacije združenega dela skupaj z znanstveno raziskovalnimi institucijami jasneje opredelijo odnos
do tehnološke, programske in kadrovske prenove ter do
uspešnih in obetavnih nosilcev razvoja in tehnološkega
napredka, do ukinjanja najbolj kritičnih žarišč. Samo nosilci
takih programov lahko ob sodelovanju raziskovalnega in razvojnega dela tudi v bodoče producirajo najustreznejše
uspešne proizvodne in izvozne tržne programe. Tem je
potrebno nameniti tudi pretežni delež finančnih sredstev, ne
pa ohranjanju problematične proizvodnje kot je bila to praksa
doslej. To je pristop kvalitativne preobrazbe v razvitem svetu,
zato kaže te izkušnje uporabiti tudi v pogojih socialističnega
samoupravljanja.
Nikakršnega pravega odmeva ni, na že ničkolikokrat dane
pobude po ustanavljanju majhnih organizacij združenega
dela, urejanju pogojev za njihov nastanek kot bistvenega
faktorja rasti produktivnosti in hkrati ustvarjanja možnosti za
nove produktivne zaposlitve delavcev. Tukaj so naše neizkoriščene možnosti tudi za zaposlovanje mladih strokovnjakov,
ki ob zapiranju obstoječih organizačij in v praksi uveljavljenih
monopolov do delovnega mesta vedno težje najdejo pot
vanje. Nove ustvarjalne možnosti pa bi v majhnih organizacipriloga poročevalca

jah združenega dela lahko imeli prodorni kadri, ki pogosto v
lastnih organizacijah nimajo priložnosti za dokazovanje in
uresničitev svojih idej.
In ravno takšni kadri so edino lahko nosilci novih tehnologij
in prodornih programov. Zato je nujno potrebno tako kot
razvojno in tehnično tehnološko strategijo spremeniti tudi
razvojno strategijo na kadrovskem področju, če hočemo
doseči, da bodo kadri in znanje nosilci razvoja in napredovanja, če hočemo da prispevajo največji in rastoči delež k
ustvarjanju dohodka, pa tudi k zagotavljanju gospodarske
rasti na kvalitetnejših temeljih. Nepriznavanje te razvojne
zakonitosti nas obsoja na zaostajanje tako na gospodarskem
kot družbenem področju. Na sedanji neustrezni kadrovski
strukturi in nadaljnji strukturno neustrezni imigraciji delavcev
niso dani pogoji za zahtevano gospodarsko prenovo. Celo
nasprotno, če primerjamo izobrazbeno strukturo kadrovskega potenciala s stopnjami tehnološke zahtevnosti nam
postane jasno, da se bomo že leta 2000 morali odpovedati
zahtevnim numeričnim, laserskim in mikroelektronskim tehnologijam in robotskim sistemom. Te tehnologije se bodo
pojavljale kvečjemu sporadično, za pretežni del proizvodnje
pa bodo ostale neznatne in neobvladljive.
Torej je preživeta miselnost, da je nova tehnologija že sama
po sebi osnovni generator razvoja, ampak so generator tehnološkega razvoja kadri in znanje. Zato so naše zahteve po
dvigu izobrazbene ravni zaposlenih, po stalnem izpopolnjevanju znanja, po preusposabljanju in medorganizacijski mobilnosti povsem upravičene in nujne. Celo več, ali ne bi kazalo
podpreti razmišljanje strokovnjakov, da bi moral razviti
srednjt-očni načrt aktualizacije znanja vseh delavcev v združenem delu. Praktičnega znanja ne preverjamo, predlagane
pobude pa tako preverjanje narekujejo v okviru neodvisnih
pedagoških ustanov, s sodelovanjem strokovnjakov. Obnavljanje in dokazovanje znanja bi prav gotovo prispevalo k dvigu
ravni strokovnega znanja že zaposlenih strokovnih delavcev
in večji delovni učinkovitosti. V razvitih deželah je ta praksa
uveljavljena in nekaj povsem naravnega.
Prav od uspešnosti delovanja vodilnih in strokovnih delavcev v gospodarstvu je usodno odvisen izhod iz sedanje krize.
Zato bomo v sindikalnih organizacijah vztrajali na zahtevi, da
na odgovorna vodilna in strokovna mesta prihajajo sposobni
in kreativni delavci, ki bodo nosilci znanstveno-tehnološkega
razvoja, ki bodo sposobni združevati funkcije poslovodenja,
raziskovanja, strokovnega usposabljanja in razvoja bodočih
proizvodnih programov.
Procesi prestrukturiranja gospodarstva, uspešno in načrtno
reševanje vprašanj tehnoloških in ekonomskih presežkov
delavcev, ki jih ta proces neminovno sprošča, je povsem
odvisen od pravočasnosti in celovitosti dolgoročnega načrtovanja. Sedanje izkušnje planiranja kažejo na odsotnost načrtovanja tehnološke, razvojne in kadrovske prenove kot celovitega procesa. Zato so plani zbir želja namesto postavljanja
strateških ciljev in ukrepov za njihovo doseganje. Še hujša pa
je ugotovitev, da cela vrsta OZD nima sprejetih planskih aktov,
zato zahtevamo od občinskih svetov ZSS, da vztrajajo in
terjajo ukrepanje izvršnih svetov v občinah.
Ni iluzij, da je uresničitev začrtanih dolgoročnih in srednjeročnih razvojnih ciljev in v dolgoročnem programu ter v
drugih družbenih dokumentih opredeljenih usmeritev prenove gospodarstva možna v pogojih kratkoročno naravnane
ekonomske politike in ukrepov podrejenih izključno trenutnim gospodarskim razmeram, ki se zaradi' premajhne strokovne utemeljenosti pogosto sprevržejo v negiranje ciljev, ki
naj bi se z njimi dosegli in dajejo povsem nasprotne učinke od
pričakovanih. To ni možno doseči v razmerah vse pogostejših
in radikalnejših administrativnih in interventnih posegov v
pogoje gospodarjenja, ki nosilce perspektivnega razvoja tlačijo v isti koš kot slabe gospodarje. Iz gospodarskih in družbenih zagat ne moremo na enak način in z istim ravnanjem, ki so
nas vanje pripeljali. Izhod je možen le s krepitvijo poslovne
samostojnosti in iniciativnosti gospodarskih subjektov, z uveljavitvijo njihove ekonomske odgovornosti za učinke gospodarjenja, z ustvarjanjem takšnih pogojev gospodarjenja in z
izgrajevanjem tržno planskega sistema gospodarjenja, v katerem bodo edinole ekonomske zakonitosti in prisila, silile
subjekte gospodarjenja v družbeno in ekonomsko smotrno
ravnanje. Ustvariti moramo torej pogoje, da bo na teh osnovah delavec dejansko upravljalec družbenih sredstev, da bo

nosilec izhoda iz gospodarskih težav na bolj kakovostnih in
ekonomsko utemeljenih temeljih. To je tudi temeljna zahteva
razprave o spremembah zakona o združenem delu. Zato v
sindikatu odločno zavračamo poskuse, ki pod krinko zavzemanja za uveljavitev tržnih odnosov, racionalnosti in učinkovitosti sistema odločanja želijo onemogočiti delavce, ki odločajo o temeljih vprašanja njegovega samoupravnega položaja
in ki v imenu zaščite samoupravnega položaja delavca težijo k
urejanju odnosov z vse močnejšim normiranjem in državno
regulativo. Tudi zato se med defavci ustvarja prepričanje, da
je njihova usoda odvisna samo od zunanjih vplivov in ne od
njihovega dela in rezultatov dela. Zato tudi v praksi zahajamo
v protislovje, ko nam gre dobro kritiziramo pretirani normativizem, odločujoč vpliv države, ko zaidemo v ekonomske
težave pa kličemo na pomoč državo.
Načrtovana razvojna, tehnološka in kadrovska prenova ne
more sprožiti dileme, kam z delavci katerih delo zaradi združitve temeljnih organizacij ali tehnoloških in drugih izboljšav v
^neki TOZD ni več potrebno, saj je skrb zanje vzajemna skrb
vseh združenih delavcev v TOZD, povezanih v DO in SOZD in v
drugih institucionalnih oblikah, kot tudi poslovno, dohodkovno in na dsugih interesih povezanih organizacij združenega dela. To je tudi odgovornost družbenopolitične skupnosti. Zato v prestrukturiranju pristajamo le pod pogojem, da se
tem delavcem pravočasno zagotovi produktivna prezaposlitev
na novih programih.
To pomeni, da načrtovanje novih proizvodnih programov,
programov prekvalifikacij in prezaposlovanja mora biti celovit
proces načrtovanja, ki naj prepreči, da delavec zaradi tehnoloških izboljšav pride v položaj brezposelnega, razen v primeru ko odkloni preusposabljanje oziroma prezaposlitev, ki
ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam. Na teh
osnovah je treba odpraviti dosedanjo prakso, ko prihaja do
ogrožanja socialne varnosti teh delavcev zaradi neodgovornega odnosa do celovitega planiranja, pomanjkanja novih
proizvodnih programov in njihove nepravočasne priprave,
odsotnosti programov prekvalifikacij in možnih prezaposlitev,
pa tudi neuveljavljenih možnosti združevanja sredstev in na ta
način zagotavljanja materialne podlage za zagotovitev socialne varnosti delavcev in razvijanja programov prekvalifikacij.
Povsem druge vsebinske narave pa so vprašanja in problemi, ko je delo delavcev zaradi ekonomskih razlogov
postalo nepotrebno. Narobe je, da ta vprašanja »gasilsko
rešujemo« šele v času, ko je nastala odločitev za stečaj
oziroma, ko smo že v stečaju. Primer celjske Savinje kaže
kljub temu, da so v Celju vsi dejavniki za zagotavljanje socialne in materialne varnosti storili veliko, kako težko je reševati
delavce na »potopljeni ladji« predvsem zato, ker smo veliko
zamudili v nepravočasnem zaznavanju in reagiranju na motnje v poslovanju. Ko nastane izguba, ko ne dosegamo minimalne stopnje akumulacije in najnižjih osebnih dohodkov že
kasnimo. Reagirati moramo torej dovolj zgodaj, že takrat, ko
ne dosegamo planskih ciljev, ko začnejo upadati dohodkovni
učinki proizvodnih programov, ko nam tržišče kaže prve
znake zasićenosti in nezmožnosti potrjevanja izdelkov v
dohodku. Za takšno ravnanje pa ob večji strokovnosti in
poslovnosti poslovnih in strokovnih struktur v OZD, potrebujemo tudi bistveno učinkovitejši informacijski sistem. Sistem,
ki bo pravočasno zagotavljal strokovno neoporečne informacije za odločanje. Služba družbenega knjigovodstva mora
postati osnovni nosilec zagotavljanja takšnih informacij. To
potrjuje tudi izkušnja Savinje, kjer je Služba družbenega knjigovodstva sicer pravočasno posredovala informacije, vendar
odgovorni dejavniki v delovni organizaciji in v DPS na tej
osnovi niso ukrepali. Kako naj sploh reagirajo samoupravni
organi in politične organizacije, kakšne zahteve lahko sploh
postavimo pred delavce, če teh informacij ni, če se jim prikrivajo ali celo ponarejajo. Takšna nesprejemljiva ravnanja nas
zavezujejo, da moramo korenito menjati odnos do predsanacijskih in sanacijskih postopkov. Njihova usmerjenost zgolj v
finančno saniranje izgub brez razvojne, programske in
kadrovske sanacije ne vodi k izhodu.
Tudi iz teh razlogov v naših usmeritvah poudarjamo pravočasno, ekonomsko, strokovno in znanstveno utemeljenost
planov razvoja organizacij združenega dela. Odpraviti
moramo prakso formalnega pristopa k razreševanju problemov gospodarjenja in ugotavljanja nepravih vzrokov za
izgube in prevaljevanje vse odgovornosti za neučinkovito
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gospodarjenje na vzroke izven organizacij združenega dela. .
Dograditi moramo vzajemno odgovornost delavcev za
sanacijo organizacij združenega dela znotraj proizvodnih,
dohodkovnih in poslovnih povezav, ki bo temeljila na dolgoročnejših ekonomskih interesih. To pomeni, da je na teh
osnovah potrebno podpreti in samoupravno združevati sredstva le za saniranje tistih programov in proizvodenj, ki so
družbenoekonomsko opravičljive in za katere obstaja ekonomski interes delavcev. V tem pogledu v slovenskih organizacijah združenega dela nimamo veliko pozitivnih izkušenj.
Vzajemno pokrivanje izgub ob periodičnih obračunih in zaključnih računih je bila doslej bolj potuha slabemu gospodarjenju in ustvarjanje lažne materialne in socialne varnosti delavcev kot pa njihova vzajemna skrb za razvojno in programsko
perspektivo teh organizacij združenega dela.
V Zvezi sindikatov Slovenije že vrsto let vodimo kontinuirane aktivnosti ob spremljanju in ocenjevanju rezultatov
gospodarjenja, s ciljem kar najširšega angažiranja vseh delavcev v prizadevanjih za doseganje učinkovitejšega gospodarjenja. Največkrat smo bili v teh aktivnostih osamljeni, brez
pravega sodelovanja in podpore drugih. Neredko so bile naše
aktivnosti s strani posameznikov v vodstvih družbenopolitičnih organizacij in izvršnih svetih občin, še bolj pa od poslovodnih delavcev gledane s posmehom.-Problemi, s katerimi
se soočamo v postopkih sanacij in stečaja, potrjujejo upravičenost teh aktivnosti, saj je prav z njimi dana možnost, da
imajo delavci pravočasno vpogled v dosežene rezultate
gospodarjenja in da lahko na podlagi ugotovljenih vzrokov za
slabo gospodarjenje realno ocenijo, kakšni ukrepi so potrebni
za izboljšanje razmer. Zato od poslovodnih delavcev ob zaključnih računih terjamo kvalitetna in strokovno zasnovana
poslovna poročila. Ta poročila morajo postati tudi podlaga za
oceno in kontrolo dela poslovodnih organov in zagotavljanje
njihove odgovornosti v primerih slabih rezultatov. To vprašanje je danes še posebej aktualno v tistih organizacijah združenega dela, ki poslujejo' z motnjami.
Problematika, o kateri razpravljamo danes, nas zavezuje, da
naš odnos do obravnavanja rezultatov ob periodičnih obračunih in zaključnih računih še bolj zaostrimo in da na podlagi
posebej pripravljenih informacij v posameznih organizacijah
združenega dela organiziramo tudi posebne razprave o vprašanjih tehnološke, razvojne in kadrovske prenove, motnjah v
poslovanju in o drugih aktualnih vprašanjih poslovanja in
razvoja. To mora postati tudi ena od osnovnih aktivnosti
zborov združenega dela.
O aktualnih problemih motenj v poslovanju je v samih
organizacijah čutiti še vedno premalo odgovornosti za takojšnje ukrepanje. Zato v naših usmeritvah zahtevamo, da se v
vseh primerih, ko v organizacijah združenega dela ne ukrepajo, takoj aktivirajo družbeni dejavniki v družbeno-političnih
skupnostih. Vendar ne tako kot sedaj! Doslej so skupščine
oziroma zbori združenega dela k tem vprašanjem vse prevečkrat pristopali le formalno, pogosto so bili bolj naklonjeni
povprečjem in zato tudi nekritičnemu podpiranju slabih
gospodarjev. Če se ne bodo delegati v skupščinah kot organih samoupravljanja in oblasti odločno postavili na stran
najboljših proizvajalcev in OZD, ki lahko povlečejo razvoj
naprej, potem se ni mogoče izvleči iz sedanje krize. Zagotoviti
moramo, da se skupščine ne bodo ukvarjale s poslovno in
razvojno problematičnimi organizacijami združenega dela
šele takrat, ko se odločajo za začasne ukrepe družbenega
varstva. Nasploh pa bi za tolikšno število začasnih ukrepov
družbenega varstva, za njihovo nekritično in preširoko uporabo, težko našli opravičilo. Ta pojav terja odgovorno politično oceno. Postavlja se tudi vprašanje, ali ni ukrep družbenega varstva, ki ne temelji na programski in kadrovski prenovi, ampak zgolj na finančni konsolidaciji, kratkoročna
injekcija in hkrati udarec motivaciji delavcev in njihovi odgovornosti za boljše gospodarjenje.
Usoda delavca, ko njegovo delo ni več potrebno zaradi
ekonomskih težav, je boleča in dovolj povezana z odgovornostjo tistih, ki so takšne razmere povzročili. Zakon o sanaciji
in prenehanju organizacij združenega dela zahteva uveljavljanje odgovornosti v primerih izvajanja predsanacijskega ozi-
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roma sanacijskega postopka za organe upravljanja in poslovodne organe kot tudi za druge družbene subjekte, ki so s
predlogi, pobudami in strokovnimi mnenji povzročili nelikvidnost, motnje v poslovanju oziroma izgubo. V samoupravnih
splošnih aktih organizacij združenega dela moramo še bolj
razdelati kriterije za ugotavljanje odgovornosti poslovodnih
delavcev za predlagane odločitve in gospodarjenje ter upravljanje z družbenimi sredstvi. Istočasno pa je potrebno ustvariti
pogoje za stimulativnejše nagrajevanje vodilnih in strokovnih
delavcev, ki so nosilci uvajanja novih tehnologij, novih programov in kvalitetnejšega razvoja ter uveljavljanja znanstveno
raziskovalnih in inovativnih pristopov kot temeljev izhoda iz
krize. To mora biti hkrati tudi kriterij za napredovanje in
prevzemanje novih odgovornejših del in nalog. Nedopustna je
praksa, da vodilni in strokovni delavci začno zapuščati organizacijo združenega dela takoj, ko zaznajo slabe poslovne
rezultate, ne da bi predložili delavcem čiste račune in dokler
ni jasna nadaljnja usoda takšne organizacije združenega dela.
Ne samo, da nosijo odgovornost za zagrešene napake, še bolj
so odgovorni za to, da sodelujejo in prispevajo k iskanju in
zagotavljanju perspektive delavcem.
Prikrivanje, in iskrivljanje pravih informacij o resničnih
poslovnih rezultatih ter nepravočasno ukrepanje v primeru
motenj tako v organizaciji združenega dela kot izven nje - kar
se je dogajalo n. pr. v Savinji - nedvoumno dokazuje pravilno
naravnanost naših usmeritev, da je potrebno uveljaviti odgovornost vseh, ki so kakorkoli prispevali k takemu koncu te
delovne organizacije. Zato tudi predlagamo, da republiški
svet Zveze Sindikatov Slovenije zaveže vse občinske organizacije zveze sindikatov, da zahtevajo-za pravočasno reševanje
razvojnih vprašanj organizacij združenega dela kot tudi za
pravočasno načrtovanje in reševanje tehnoloških in ekonomskih presežkov delavcev od vseh vodstvenih delavcev v organizacijah združenega dela polno odgovornost.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sta vsebinsko zasnovana na pobudah organizacij in organov sindikata s celjskega območja.
Predloge sprememb obeh zakonov je predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije ocenilo kot dobro
osnovo za reševanje socialne varnosti delavcev v danih razmerah in predvsem kot možnost uveljavljanja pravic iz minulega dela. Težko je ob tem pristati na nekatera razmišljanja, da
te spremembe rešujejo odprta vprašanja povezana s stečaji
organizacij združenega dela in da je s tem zmanjšana odgovornost organizacij združenega dela za socialno in materialno
varnost ter perspektivo svojih delavcev. Ravno obratno. Predlagane zakonske rešitve še bolj obvezujejo samoupravne
organe, da v sodelovanju z interesnimi skupnostmi za zaposlovanje in izobraževanje pravočasno in celovito planirajo
prenovo gospodarstva in kadrovsko prenovo, pravočasne
ukrepe za prezaposlovanje in preusposabljanje. Šele ko so
izčrpani vsi mehanizmi in oblike za zagotovitev ustrezne produktivne zaposlitve, se lahko uveljavlja pravica do denarnega
nadomestila. Denarno nadomestilo razumemo ne kot socialno pravico ampak kot pravico iz minulega dela.
To so tudi razlogi, da vztrajamo na tem, da naj bo osnova za
denarno nadomestilo doseženi osebni dohodek v zadnjih treh
mesecih, preden so delavci začeli prejemati zajamčene
osebne dohodke in ne osebni dohodek v zadnjih treh mesecih
pred prenehanjem delovnega razmerja kot predlaga republiški Izvršni svet. Ob tem pa zahtevamo, da mora organizacija
združenega dela ustvariti vse pogoje za prekvalifikacijo ali
prezaposlitev in da delavec prekvalifikacije ali, prezaposlitve
ne more odkloniti. V teh primerih ni upravičen do takšnega
nadomestila.
Današnja razprava ne sme izveneti v prazno, mora biti izziv,
spodbuda in obveznost za organizacije in organe sindikata
kot tudi za druge dejavnike za hitrejše odpiranje procesov
prenove gospodarstva in za bolj organiziran pristopek k reševanju aktualnih vprašanj, ki jih takšna prenova poraja.
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ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE
REPUBLIŠKI SVET
Sektor za družbenogospodarski razvoj,
ekonomsko in socialno politiko
AKTUALNA VPRAŠANJA
prestrukturiranja gospodarstva in

reševanja

ekonomskih in tehnoloških presežkov
UVOD
11. kongres Zveze sindikatov Slovenije in 10. kongres Zveze
komunistov Slovenije sta izpostavila gospodarsko stabilnost
in hitrejši družbenogospodarski razvoj kot temeljni delavsko
razredni interes. Prehod iz ekstenzivnega v intenzivno gospodarjenje je najbolj zahtevna in najbolj nujna naloga naše
celotne družbe. Ta pa terja doslednejše uveljavljanje trga in
spoštovanje ekonomskih zakonitosti ter učinkovitejše planiranje tako v organizacijah združenega dela kot v družbenopolitičnih skupnostih na eni strani in hkrati zahteva hitrejši tehnični in tehnološki napredek na podlagi vsestranskega razvoja inovativnosti tako v celotni družbi kot v vsaki posamični
organizaciji združenega dela.
Splošno poslabšanje gospodarskega položaja in kopičenje
izgub v organizacijah združenega dela zahtevata hitrejše
uresničevanje planiranih ciljev oziroma takojšnje ukrepanje
vseh gospodarskih subjektov za načrtno, organizirano in vsestransko saniranje proizvodnih in storitvenih programov, ki
ne dajejo ustreznih dohodkovnih učinkov in niso razvojno
perspektivni. Realno vrednotenje proizvodnih tvorcev in uveljavljanje tržnega načina gospodarjenja v organizacijah združenega dela bo v večji meri sprožilo tudi procese likvidacij in
stečajev tistih organizacij združenega dela, ki imajo tržno
nezanimive in razvojno neperspektivne programe.
Kakovostno prestrukturiranje proizvodnje in po obsegu
večje uvajanje sodobnih dosežkov znanosti ter tržna usmerjenost prinašajo tudi nove odnose v procese dela. Uveljavljali se
bodo le, če bomo dosegli večjo gibljivost družbenih sredstev
in delavcev. Pravico dela z družbenimi sredstvi kaže uveljavljati kot pravico tistega, ki z njimi bolj učinkovito upravlja in
gospodari.
Oba procesa, torej ukinjanje tržno nezanimivih in razvojno
neperspektivnih programov in uvajanje nove tehnologije ter
tehnoškega napredka oziroma saniranje in prestrukturiranje
gospodarstva na teh osnovah, bosta nujno odkrila sedaj še
dokaj skrite probleme podzaposlenosti. Da ne bi prihajalo do
stihijskega prehajanja podzaposlenosti v odprto nezaposlenost in s tem do ogrožanja socialne in materialne varnosti
delavcev, socialnih in političnih pretresov, ali celo do pojavov,
ko delavec postane nosilec odpora proti uvajanju novih tehnologij in napredka, je treba takoj dograditi ustrezno sistemsko in normativno ureditev ter zagotoviti materialne pogoje za
produktivno prezaposlovanje dela delavcev katerih delo
zaradi ekonomskih ali tehnoloških pogojev postaja nepotrebno.
CILJI IN MOŽNOSTI PRESTRUKTURIRANJA
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
1. Z dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom razvoja SR Slovenije smo si zastavili 1zahtvne, toda nujne cilje
hitrejšega gospodarskega razvoja. Ob upoštevanju dolgoročnih razpoložljivih naravnih in drugih proizvodnih faktorjev
ter prostorsko-ekoloških pogojev za proizvodnjo smo se opredelili za načrtno pospeševanje proizvodnje izdelkov in storitev, ki so tržno zanimivi in pri katerih imajo strokovni kadri,
tehnologija in znanje odločilno vlogo, še zlasti pa za tiste, ki
so ključnega pomena za splošni dvig tehnološke ravni združenega dela in celotne družbe. Zmanjševanje tehnološko razvojne odvisnosti našega gospodarstva od razvitejših dežel in
krepitev povezovanja z njimi na enakopravnejših osnovah
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terja načrtno oblikovanje in razvijanje programov za izvoz in
uspešno osvajanje tuje oziroma domače tehnologije. Višjo
dinamiko v razvoju imajo lahko le tiste organizacije združenega dela, ki bodo v svoje programe vključevale tehnološko in
razvojno intenzivne programe ter programe, ki so predvsem
tržno atraktivni, čeprav nujno ne izhajajo iz tehnološke intenzivnosti. Slednje je še zlasti pomembno zaradi vprašljivosti
vsesplošnega zagotavljanja potrebnih virov za naložbe. Pri
odločanju o razvojnih programih bo treba izhajati iz dejstva,
da se bo moralo naše gospodarstvo bolj odpreti v svet in da
bo moralo razvijati proizvodnjo, ki bo na zahtevnih trgih
konkurenčna. To pomeni, da bo treba upoštevati normative in
standarde razvitih gospodarstev, vendar ne tako, da bi ločevali proizvodnjo za domači in tuji trg. Nasprotno, le na domačem trgu jsreverjena in potrjena kvaliteta je lahko zagotovilo
za uspešen izvoz. Glede na skromna sredstva, surovinske in
energetske vire, bo treba razvijati predvsem proizvodnjo, kjer
lahko koristimo potencialne prednosti lastnega znanja,
visoko kvalificiranega dela in množične inventivne dejavnosti.
Takšna usmeritev zahteva iniciativnost in fleksibilnost v povezovanju organizacij združenega dela ter organiziranje
poslovno sodobnih asociacij, ki bodo sposobne trajno ali
občasno integrirati različne interese tehnološko in poslovno
povezanih nosilcev odločitev. Navedene razvojne usmeritve
zahtevajo intenzivnejšo kadrovsko obnovo, in izboljšanje izobrazbene strukture, predvsem
na področju razvojnih, finančnih in marketinških del.2 Pri tem ni dovolj le čakanje na priliv
mladih iz šol, pač pa je treba bistveno povečati obseg izobraževanja že zaposlenih. Ta zahteva bi bila umestna že ob
predpostavki, da bi imeli ustrezno izobrazbeno strukturo, saj
znanje v današnjem intenzivnem razvoju znanosti in tehnologije zelo hitro zastareva. Ker pa je hkrati tudi izobrazbena
struktura neustrezna, bi morali to zahtevo uveljavljati še v
večji meri. Dejansko pa je izobraževanje zaposlenih v stagnaciji že od leta 1979, delovne organizacije v večini ne vodijo
nikakršne izobraževalne politike, simptomatičen je podatek,
da je združeno delo v letu 1985 namenilo za izobraževanje
6300 din na delavca. Seveda so vzroki
za stagnacijo izobraževanja zaposlenih mnogoštevilni,3 vendar že mnogokrat analizirani, čemu pa ne sledi nobena resnejša družbena aktivnost,
da bi jih odpravili.
2. Že v prvem letu uresničevanja dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana razvoja je prišlo do krepitve nekaterih negativnih trendov iz preteklosti namesto njihovega preobrata, kar je bila predpostavka pri opredeljevanju planskih
ciljev. Tako je prišlo do odstopanj od začrtanih ciljev zlasti na
področju rasti industrijske proizvodnje, izvoza, razporejanja
dohodka in pri obvladovanju inflacije. K takšnim neugodnim
rezultatom je v znatni meri prispevala tudi izrazito administrativno etatistično naravnana ekonomska politika, ki je pretežno
s prerazporejanjem dohodka ustvarjala pogoje za preživetje
slabih gospodarjev, namesto, da bi spodbujala učinkovite in
uspešne izvozno usmerjene gospodarske subjekte kot
temeljne nosilce razvoja. Antiinflacijska politika, vodena izključno z administrativnim ukrepanjem na področju cen in
osebnih dohodkov, ni dala nikakršnih pozitivnih rezultatov,
temveč je pospešila inflacijske trende in poglobila disproporce med panogami. Sistem ekonomskih odnosov s tujino,
nerealna politika tečaja dinarja ob čedalje večjih težavah v
poravnavi tekočih obveznosti do tujine, postaja resna ovira
nadaljnjega razvoja in učinkovitejšega prodora v svet.
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Namesto krepitve samostojnosti in odgovornosti organizacij združenega dela za učinkovito gospodarjenje se krepi
centralistično etatistično odločanje o tokovih družbene reprodukcije. Sistem družbenega planiranja se iz indikativnega
spreminja v direktivno družbeno planiranje, še zlasti na
področju gospodarske infrastrukture in s skupnimi plani in
programi razvoja, ki ne temeljijo na ekonomskih interesih in
samostojnosti gospodarskih subjektov, temveč so pogosto
vsiljeni organizacijam združenega dela s strani državnih organov. Z nekaterimi spremembami gospodarskega sistema smo
sicer dosegli realnejše vrednotenje proizvodnih tvorcev,
hkrati pa so nam povsem nejasne makroekonomske posledice spremenjenega sistema financiranja skupnih in splošnih
potreb. Ne glede na to se je treba ostro spopasti s takšnim
ravnanjem v organizacijah združenega dela, ki se opira na
administrativno, politično in tehnokratsko prisilo in kratkoročno naravnane interese ter z ozko podjetniškega vidika
uravnava rast proizvodnje, izvoza, razporejanja dohodka in
podobno na škodo lastnega in družbenega gospodarskega
razvoja.
Vse to kaže na potrebo korenite preobrazbe in dograjevanja
ekonomskega sistema, zlasti sistema razširjene reprodukcije,
ki bi uveljavila in spodbujala tržno gospodarjenje v pogojih
socialističnega samoupravljanja, samostojnost in ekonomsko
odgovornost gospodarskih subjektov za dosežene učinke
gospodarjenja, pri čemer je treba upoštevati tudi izkušnje
razvitih gospodarstev in jih hitreje vgrajevati v sistem skladno
z naravo družbenoekonomskih odnosov. Za hitrejši družbenogospodarski razvoj so lahko usodnega pomena rešitve na
področju razširjene reprodukcije, ki morajo dosledno sloneti
na načelu, da je delo temelj prilaščanja in upravljanja družbenih sredstev.
3. Za nadaljnje prestrukturiranje slovenskega gospodarstva
je ob zoženih materialnih možnostih izredno pomembna alokacija in kvaliteta investicijskih vlaganj na selektivnih osnovah in v skladu z družbeno opredeljenimi prioritetami, saj je
zlasti slovenska industrija zastarela in potrebna temeljite tehnične tehnološke in tržne obnove. Vlaganja bi prav tako
morala dati tudi hitre učinke in tudi s tem odpreti nadaljnje
razvojne možnosti in prestrukturiranje gospodarstva. Zaradi
tega slovenska industrija načrtuje, da bo v letih 1986-1990
pričela in v glavnem dokončala 510 investicij. Tehnična struktura teh investicij je ugodna, saj je gradbenim objektom
namenjenih 26% sredstev. Od skupnea števila planiranih večjih investicij je le ena tretjina novogradenj, medtem ko so
ostale rekonstrukcije, modernizacije in razširitve. Ob teh
podatkih pa je treba pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti
nujno upoštevati dejstvo, da je vsota predvidenih investicij v
slovensko industrijo za približno dva in pol krat višja od ocene
materialnih možnosti za investicije v industrijo brez energetike za tekoče srednjeročno obdobje.4
Ob upoštevanju ocene, da planirane večje naložbe v industrijskih panogah vsebujejo narodnogospodarske razvojne
usmeritve, je treba na novo opredeliti bilanco razpoložljivih
sredstev. To pomeni, da ne moremo izhajati zgolj iz materialnih možnosti osiromašene lastne akumulacije, temveč je
treba pridobiti tudi tuji kapital, vendar izključno za določene
nosilce, za visokoproduktivne izvozne programe, ki bodo sposobrii ta sredstva tudi vračati. V mnogo večji meri pa je treba
doseči, da organizacije združenega dela ne bodo akumulacijo
uporabljale za lastne investicije, ki niso razvojno in dohodkovno zanimive in ne prispevajo k modernizaciji in prestrukturiranju slovenske industrije, temveč da jo bodo združile na
tistih programih, ki bodo v najkrajšem času dali visoke dohodkovne učinke.
4. Tehnično tehnološka prenova industrije in nujen dvig
produktivnosti dela gospodarstva ter celotnega združenega
dela in sedanja ne dovolj produktivna zaposlenost lahko sprožijo probleme velikih tehnoloških in ekonomskih presežkov
delavcev.
Po nekaterih izračunih Zavoda SRS za družbeno planiranje
o oceni ustreznosti števila zaposlenih glede na obseg proizvodnje, prometa in'storitev v letu 1983 5lahko sklepamo, da
znaša skupno število prikrito zaposlenih oziroma podzaposlenih delavcev v gospodarstvu približno 60.000, od tega v
industriji in rudarstvu 30.000. Z ozirom na to, da smo po letu
1983 povečevali stopnjo rasti zaposlenosti in zniževali stopnjo

rasti proizvodnje, lahko sklepamo, da je danes število neproduktivno zaposlenih delavcev še večje. Da je temu tako in da
se lahko problem v najkrajšem času zaostri, nam6 kažejo
podatki o izgubah v organizacijah združenega dela
5. Z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije
smo opredelili temeljne smeri in aktivnosti za odpravo številnih razvojnih strukturnih neskladij, ki so povzročile gospodarsko krizo. Dejstvo, da poznamo ključne vzroke za zastoj v
gospodarskem in družbenem razvoju in dejstyo, da prva leta
izvajanja dolgoročnega programa niso prinesla rezultatov, ki
bi pomenili izhod iz gospodarske krize, zahteva takšno organiziranost vseh sil v družbi in gospodarstvu, ki bo sprožila
kvalitetne dejavnike preobrazbe gospodarstva. Glede na omejenost materialnih virov je edina alternativa za kvaliteten
nadaljnji razvoj v prenovi, ki bo tržno usmerjena in temeljila
na znanstveno-raziskovalnih in inventivnih dosežkih. To
pomeni pospešeno uvajanje takšnih proizvodnih in storitvenih programov, ki bodo po kakovosti, po visoki stopnji vključenosti visoko kvalificiranega dela in znanja ter poslovnosti
visoko konkurenčni na najbolj zahtevnih razvitih trgih Preseči je treba miselnost in prakso, da proizvodne uspehe
merimo s predelanimi tonami in metri, temveč je treba meriti
le-te po številu izdelkov, katerih vrednost temelji na visokem
deležu vgrajenega visoko kvalificiranega znanja in manjšem
deležu surovin ter energije. Le takšni proizvodi bodo prispevali k visoki rasti družbenega proizvoda in doseganju
ustrezne cene na zunanjih trgih. Do takšnega preobrata v naši
proizvodnji, zlasti industrijski, pa je mogoče priti samo na
podlagi vsesplošnega razvoja, s celovito inovacijo proizvodnje ter z doslednim izkoristkom obstoječega in bodočega
znanja. Da bi bili sposobni sočasno odpravljati sedanje
gospodarske težave in iti v korak z razvojem, ki vodi v tretjo
industrijsko revolucijo, vzdrževati kakovostnejši življenjski in
družbeni standard, je potrebno takoj zastaviti konkretno in
organizirano aktivnost vseh odgovornih družbenih dejavnikov, hkrati pa ustvariti tudi klimo za prehod in vstop v inovacijsko družbo.
»Inovacijsko ravnanje postane sestavina ali celo prevladujoča lastnost obnašanja in mišljenja ljudi, njihovih organizacij
in skupnosti šele ob zadostni motiviranosti zanj. Motiviranost
mora biti tolika, da so se pripravljeni izpostaviti naporom za
pridobivanje sposobnosti, za dajanje odgovornosti in prednosti ljudem z inovacijskimi sposobnostmi, za odrekanje sprotni
potrošnji zaradi naložb v gojitev in uporabljanje inovacijskih
sposobnosti, za pristajanje na nenehne spremembe, ki jih
uvajajo inovacije v tehnično-tehnološkem organizacijskem,
institucionalnem, socialno-psihološkem in kulturnem smislu
za prilagajanje nanje. Ta dejanja lahko najbolj učinkovito
potekajo le, če jih izvajajo delovni ljudje neposredno,
v lastni
odgovornosti v svojih ozdih in ožjih skupnostih.«7
Zato je potrebno brez omahovanja pristopiti k ustvarjanju
naslednjih pogojev:
- opredeliti družbeno strategijo prestrukturiranja gospodarstva na selektivnih osnovah z opredelitvijo prioritet vlaganj, upoštevaje, da gre za dolgoročni proces in omejenost
družbenih sredstev
- dograditi družbena merila za ugotavljanje uspešnosti
gospodarjenja z družbenimi sredstvi
- zagotoviti, da bodo osebni dohodki resnično odvisni od
tržnih rezultatov
- izdelati in družbeno verificirati strokovne podlage za
samoupravno koncentracijo in usmerjanje družbenih sredstev za prioritetne namene oziroma vlaganja in odločanje o
tokovih družbene reprodukcije
- ukrepe ekonomske politike, predvem kreditno monetarne
in davčne, dosledno postaviti v funkcijo spodbujanja prenosa
znanstveno raziskovalnih in inventivnih dosežkov v proizvodnji
- s spremembami sistema in družbene prakse ustvariti
podlage za fleksibilno in hitro prilagajanje samoupravne,
poslovne in proizvodne organiziranosti združenega dela
potrebam, uveljavljanju in uresničevanju novih kvalitetnih
proizvodnih programov in sodobnih tehnično-tehnoloških
procesov
- razvijati nenehno izobraževanje, usposabljanje in specializacijo že zaposlenih delavcev ob sočasno večjem pritoku
kvalificiranih novih kadrov iz šol
- omogočiti razpadanje slabih blagovnih proizvajalcev in
priloga poročevalca
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sproščanje proizvodnih tvorcev za nastajanje novih zdravih
gospodarskih subjektov.
Zato bi se bilo nujno v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in vseh drugih asociacij združenega dela, ob najširšem
angažiranju vseh strokovno znanstvenih potencialov v naši
republiki dogovoriti za program celovite inovacijske preobrazbe gospodarstva, predvsem industrije.
Gre predvsem za dopolnitev aktivnosti in programov, ki jih
že ima Gospodarska zbornica Slovenije in predvsem za širšo
družbeno strokovno in politično verifikacijo teh programov in
dnevno podporo tem aktivnostim. Pri tem je potrebno za te
aktivnosti predvsem uporabiti vsa razpoložljiva materialna
sredstva in druge ekonomske spodbude.
Ker ugotavljamo, da sta poleg pomanjkanja sredstev,
pomanjkanje ustreznih proizvodnih programov in pomanjkanje ustreznih kadrov oziroma bolje rečeno njihova razporeditev, dva izmed ključnih zaviralnih vzrokov za hitrejše prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, je potrebna posebna
organizirana družbena aktivnost tudi za odpravo teh dveh
problemov. Predlagamo, da se v okviru asociacij združenega
dela po posameznih gospodarskih dejavnostih v povezavi s
posameznimi vejami znanosti pristopi k temeljitejši pripravi
možnih programov prestrukturiranja gospodarstva. Pri tem
ima posebno vlogo in odgovornost tudi Gospodarska zborni"! Slovenije.
»Če naj industrijia uveljavi koncept, da gre v tehnološko
intenzivno proizvodnjo z izrazito usmeritvijo v izvoz, je jasno,
da se lahko pojavlja le s proizvodi, ki so tehnološko na najvišji
ravni. Manj je stopilo v ospredje spoznanje, da celo ob takih
tehnoloških dosežkih nimamo možnosti prodora na žunanje
trge, če tehnološkega izvoznega napora ne spremlja na enaki
ravni vrhunsko pravno, fiančno, komercialno in podobno znanje. Tega pa pri nas praktično nimamo. Imamo sicer že preobilje pravnikov, ekonomistov, organizatorjev in strokovnjakov s podobnimi usmeritvami, vendar vrhunskih strokovnjakov s teh področij ni.
Takih strokovnjakov z univerz ni mogoče dobiti, ker se
lahko izoblikujejo šele s specializacijo v praksi. Za take usmeritve pa je potrebna osebna motivacija, kar je povezano z
velikimi dodatnimi napori, stalnim študijem in velikim delovnim prizadevanjem. Tudi za rast takih kadrov je treba ustvariti
ustrezno klimo, ki je v bistvu popolnoma enaka, kot je klima,
potrebna za vzgojo in rast znanstveno raziskovalnega kadra.
Naš temeljni razvojni problem je torej v tem, da nimamo
vrhunskih strokovnjakov. Za vzgojo vrhunskih strokovnjakov
pa je treba menjati našo celotno naravnanost v poprečje, ki se
kaže v proizvodnji v tem, da dosegamo še kar dokaj visoko
raven proizvodnje, nikakor pa vrhunske in ki se kaže v vzgoji
in izobraževanju v tem, da proizvajamo veliko število povprečnih strokovnjakov, nikakor pa ne vrhunskih, ker že v kali
zatiramo tako posameznike kot tudi šole, 8ki bi utegnili pomeniti nevarnost za mirno, varno poprečje.« K temu dodjamo
oceno, da je treba korenite spremembe opraviti tudi v vzgojnoizobraževalnem sistemu. Ze dodiplomski programi prava,
ekonomije, organizacije in podobnih usmeritev bi morali vsebovati več znanj za uspešen nastop na tujih trgih, predvsem
pa bi morale ustrezne fakultete razviti veliko več programov
specializacij, ki bi v podiplomskem študiju omogočali pridobivanje potrebnih specialističnih znanj za uveljavljavljanje in
delovanje na tujih tržiščih.
Večje premike bomo morali doseči tudi na področju razvojno-raziskovalnega dela. Za razliko od razvitih gospodarstev, ki večino raziskovalnega kadra vključuje v neposredno
proizvodnjo, je pri nas izrazita koncentracija tega kadra na
raziskovalnih inštitutih in na univerzah. Res je da v teh
institucijah ni prevelikega števila ljudi, hkrati pa prav zaradi
odsotnosti tovrstnega kadra v gospodarstvu ni zagotovljena
normalna vez med znanstvenimi izsledki in njihovimi prenosi
v prakso. Se vedno so redke organizacije, ki imajo lastne
raziskovalne enote, v večini delovnih organizacij sploh nimajo
predvidenih del z magisterijem oziroma doktoratom znanosti.
(Na Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost in tehhologijo je registriranih 30 raziskovalnih enot, od tega 6 v
SOZD Iskra in 4 v SOZD Gorenje ter 13 razsikovalnih TOZD, od
tega 4 v SOZD iskra. Po analizi Gospodarske zbornice Slovenije o kadrih in kadrovski dejavnosti v 55 izvozno uspešnejših
organizacijah združenega dela je v 50 organizacijah, ki zapopriloga poročevalca

slujejo 104.953 delavcev, predvidenih le 34 del z magisterijem
oziroma specializacijo in 50 z doktoratom znanosti). Projekt
2000 novih raziskovalcev, ki ga izvajamo v Sloveniji, daje
možnost, da si zagotovimo kolikor toliko zadosti raziskovalnega kadra, učinek pa bo dosegel le, če bodo ustvarjene
možnosti,' da se večina tega kadra zaposli v gospodarstvu. Ker
prvi rezultati kažejo, da se v projekt aktivno vključujejo le
organizacije, ki so že v preteklosti uspešno sodelovale z
raziskovalnimi organizacijami, bo treba korenite premike
doseči tudi tam, kjer doslej tega zanimanja ni. Kajti vrhunski
strokovnjaki v proizvodnji so med drugim tudi predpogoj za
pripravo ustreznih programov prestrukturiranja tistih proizvoden}, ki so nerentabilne.

SISTEMSKE REŠITVE IN DRUGE NORMATIVNE
PODLAGE ZA OPREDELJEVANJE
IN REŠEVANJE EKONOMSKIH IN TEHNOLOŠKIH
PRESEŽKOV DELAVCEV
Ustava SFRJ v 32. členu določa: »Če zaradi tehnoloških ali
drugih izboljšav, ki prispevajo k večji produktivnosti dela in k
večjemu uspehu organizacije, delavčevo delo v temeljni organizaciji združenega dela ni več potrebno, delavec ne more
izgubiti lastnosti delavca te organizacije, dokler se mu ne
zagotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim sposobnostim in kvalifikacijam.« V nadaljnjih normativnih rešitvah pa
pojma ekonomski in tehnološki viški nista razdelana. Zakon o
združenem delu in skladno z njim tudi zakon o delovnih
razmerjih uporabljata pojem »delo, ki v temeljni organizaciji
ni več potrebno zaradi ekonomskih težav ali zaradi tehničnih
in tehnoloških izboljšav«. Torej delo delavca lahko postane
nepotrbno, bodisi zaradi ekonomskih razlogov, ali pa zaradi
sprememb v tehnologiji in tehnični opremljenosti dela.
Skladno temu sedanja normativna ureditev predpostavlja
enake ali vsaj zelo podobne pravice in dolžnosti delavcev za
reševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov in tudi enak
instrumentarij, to je vzajemnost znotraj organizacij združenega dela in solidarnost v širši družbeni skupnosti (skupnosti"
za zaposlovanje, skladi skupnih rezerv). Čeprav tehnoloških
in ekonomskih viškov ni mogoče vselej obravnavati povsem
ločeno, pa mora biti bistvena razlika v pristopu k njihovemu
razreševanju. Predvidenim tehnološkim viškom je potrebno
programirano in pravočasno s prekvalifikacijo in dopolnitvijo
strokovnega in splošnega znanja omogočiti prehod na nove
proizvodne programe. Sočasno z motiviranjem ustvarjalnosti
ter vlaganji v raziskave in znanje je treba izredno pospešeno
razvijati alternativne proizvodne programe. Le tako bodo
delavci motivirani in bodo nosilci uvajanja novih programov
ter novih tehnologij. Zato terja razreševanje ekonomskih in
tehnoloških viškov tako v zakonodaji kot pri ukrepih razvojne
in ekonomske politike ločeno obravnavanje obeh pojavov. To
zahteva natančno definiranje obeh pojmov in opredelitev
različnih instrumentarijev za njihovo razreševanje. Pri tem je
treba izhajati iz temeljnega produkcijskega odnosa, da
delavci upravljajo.in gospodarijo z družbeno lastnino in da so
v svojem skupnem in splošnem družbenem interesu odgovorni drug drugemu in socialistični samoupravni družbi v
celoti za družbeno in ekonomsko smotrno uporabo družbenih
sredstev. Poleg tega delavci v temeljni organizaciji nosijo
materialne in druge pošledice, če zaide temeljna organizacija
v težave zaradi družbeno in ekonomsko nesmotrnega upravljanja sredstev, zaradi poslovanja, ki ni bilo prilagojeno tržnim
potrebam oziropia samoupravno dogovorjeni družbeni delitvi
dela, zaradi slabega dela in poslovanja ali nevestnega obnašanja, ki ima za posledico nizko produktivnost dela in zaradi
tega ne pridobivajo zadostnega dohodka za izvrševanje svoje
družbene funkcije v družbeni reprodukciji.
Do ekonomskih presežkov delavcev pride v primeru, ko
delavci tako upravljajo in gospodarijo z družbenimi sredstvi,
da ne razširjajo ali celo ožijo materialno podlago svojega dela
in ne zagotavljajo ustreznega dohodka za zadovoljevanje
osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. Ali drugače
povedano, ko je mejni proizvod delavca oziroma skupine
delavcev obAdani tehnologiji in tehnološki opremljenosti dela
enak nič.
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Do tehnoloških presežkov delavcev pa pride v primeru, ko
delavci tako upravljajo in gospodarijo z družbenimi sredstvi,
da nenehno obnavljajo, povečujejo in izboljšujejo materialno
osnovo svoiega in družbenega dela s posodablajnjem obstoječih in uvajanjem novih tehnologij. Ali drugače povedano,
tehnološki viški so posledica zakona rastoče organske
sestave družbenega kapitala, ki izriva živo delo delavcev iz
proizvodnih procesov.
Ustavna opredelitev pravic iz dela zagotavlja delavcem stalnost zaposlitve oziroma stalnost delovnega razmerja-ali zagotavljanje socialne in materialne varnosti po načelih solidarnosti ko |e zaradi modernizacije, prestrukturiranja ali ekonomskih razlogov njihovo delo postalo nepotrebno. Vsebino tega
ustavnega načela podrobneje urejajo določila zakona o združenem delu. zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu,
zakona o delovnih razmerjih, zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zakona 0 sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, zakona o skladih skupnih
razerv in samoupravni sporazumi o združevanju dela delavcev
v TOZD. o združevanju
v delovno in sestavljeno organizacijo
združenega dela.9

NEKATERE DOSEDANJE IZKUŠNJE PRI
REŠEVANJU EKONOMSKIH PRESEŽKOV
DELAVCEV
1 Dosedanje izkušnje nam kažejo, da se zaradi tega, ker niti
organizacije združenega dela same, niti drugi dejavniki v
družbenopolitični skupnosti niso pravočasno zaznali motenj v
poslovanju, izguba pojavi skoraj nepričakovano. Ta njena
»nepričakovanost« pa je skoraj praviloma pogojevala, da se je
k odpravljanju izgub pristopilo zgolj površinsko, ali formalno
predvsem s finančnim pokrivanjem izpada dohodka, medtem
ko so pravi vzroki za nastanek izgube obstajali še naprej in
pogojevali nadaljevanje gospodarjenja na robu rentabilnosti.
Spoznanje, kako pomembno je pravočasno odkrivanje
motenj v poslovanju, ni nič novega in smo glede tega v zvezi
sindikatov že vodili nekatere aktivnosti; mnogo pozornosti pa
temu posvečajo družbeni pravobranilci samoupravljanja.
Nekaj let smo porabili (zadnja tri leta), da so organizacije
združenega dela (še vedno ne vse) motnje v poslovanju vsaj
opredelile v svojih samoupravnih splošnih aktih. Gre predvsem za postopke za ugotavljanje in odpravljanje motenj,
ukrepe delavskega sveta in samoupravne delavske kontrole in
ravnanje v odnosu do drugih organizacij združenega dela. V
praksi pa lahko ugotovimo, da organizacije združenega dela
skoraj v večini primerov ukrepov ob motnjah pri poslovanju
ne uvajajo in ne izvajajo ustreznih predsanacijskih postopkov.
Še zlasti za sindikate je pomembno to, da odgovorni poslovodni in samoupravni organi skoraj praviloma o motnjah v
poslovanju ne obveščajo delavcev. Pri nadaljnjih aktivnostih
sindikata se kaže nasloniti na naslednje vzroke za odpore do
ugotavljanja motenj v poslovanju:
- vodilni strokovni delavci delavce neradi obveščajo o tem,
da imajo kakršnekoli težave z izgovorom, da jih ne bi vznemirjali in z izgovorom, da so gospodarske težave v sedanjih
gospodarskih razmerah vsakdanji pojav
- da so organizacije združenega dela, ki motnje ugotavljajo
in o tem seznanijo tudi širšo družbeno skupnost, ožigosane
kot primer slabega poslovanja, namesto, da bi dobile širšo
podporo za svoje ukrepanje in
- kar je predvsem posledica splošnega razpoloženja v
gospodarstvu, da vso odgovornost za težave, motnje pri
reprodukciji in tekočem poslovanju pripisujejo tekoimenovanim zunanjim vplivom, predvsem pogojem gospodarjenja.
Te ugotovitve lahko ilustriramo tudi s primerom delovne
organizacije, kjer je v teku postopek stečaja. Služba družbenega knjigovodstva je v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi pred dvema letoma opozorila organe ustrezne družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, da je
obravnavana organizacija združenega dela v zadnjih letih
(1981-1983 in od januarja do septembra 1984) izkazovala
slabosti v poslovanju in sicer:
- njena poprečno uporabljena obratna sredstva so bila za
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50-80% višja kot v treh organizacijah združenega dela v
podskupini dejavnosti
- organizacija združenega dela je prednjačila v vezavi
zalog gotovih proizvodov
- občutno počasneje je obračala obratna sredstva kot primerjalne organizacije
- iz leta v leto povečevala odvisnost od tujih funančnih
virov
- namenjala za kritje stroškov delovne skupnosti odločno
prevelik delež dohodka (20%)
- in še na druge pomanjkljivosti.
Istočasno so bili ustrezni organi v družbenopolitični skupnosti opozorjeni na povečano odhajanje strokovnjakov iz
obravnavane delovne organizacije in na nekatere slabosti v
medsebojnih odnosih.
Odzivnost in ravnanje pristojnih organov družbenopolitične
skupnosti, predvsem izvršnega sveta skupščine občine in
njegovih upravnih organov kaže, da se zadovoljijo z opravičevanjem takega gospodarskega stanja s širšimi objektivnimi
družbenogospodarskimi razmerami, ne da bi pri takih poročilih in opozorilih podrobneje ocenili razmere v sami organizaciji združenega dela. To samo še potrjuje našo oceno, da
družbenopolitične skupnosti začenjajo ukrepati šele takrat,
ko pride do večjih izgub v poslovanju v organizacijah združenega dela. Razmere v obravnavani organizaciji in kasneje
njeno sposobnost za izhod iz krize je izvršni svet ocenjeval na
podlagi osebnosti in družbenopolitične aktivnosti njenega
poslovodnega organa in po tem, da so iz te delovne organiza-1
cije redno posredovali informacije o delovnih koledarjih, pre
gledih varnostnih ukrepov ob dneh, ko niso delali in o odsotnostih direktorja.
Nadalje ugotavljamo, da zaradi medsebojne »zlepljenosti«
poslovodnih struktur in vodstev družbenopolitičnih organizacij v organizaciji združenega dela družbenopolitičnim organizacijam v občini ni bilo mogoče pravočasno zaznati in reagirati na gospodarske težave v tej organizaciji združenega dela.
Le občinski svet ZSS je, izzvan s prekinitvijo dela v eni izmed
temeljnih organizacij, začel odločnejše aktivnosti za saniranje
razmer v delovni organizaciji - zlasti z aktiviranjem konference in osnovnih organizacij.
2. Opredeljevanje vzrokov za izgube je vse prevečkrat
površno in presplošno, kot vzroki se navajajo nekateri zunanji
dejavniki in predvsem tisti, ki so povezani s kratkoročnim
problemom poslovanja. Nepoznavanje in zanemarjanje pravih
vzrokov izgub, ki so praviloma dolgoročne in subjektivne
narave (zgrešene investicije, neprožno obnašanje, neustrezno
gospodarjenja z denarjem ipd.) pogojuje neustrezne sanacijske programe.
Sanacijske programe, ki bi v bistvu morali vpeljati nove
programe ali kvalitetno preobrazbo obstoječih programov,
tehnično-tehnološko posodabljanje proizvodnje in poslovanje nasploh, organizacije združenega dela prepogosto pripravijo le tako, da zadostijo zahtevam zakona in da finančno
pokrijejo izgubo, tako da jih ne doletijo sankcije na področju
osebnih dohodkov. V primerih, ko so sanacijski programi le
vsebovali določene elemente kvalitetnejšega gospodarjenja,
proizvodnje in poslovanja, pa je prišlo do večjih odstopanj pri
njihovem uresničevanju, takoj ko so dali prve kratkoročne
rezultate. To nas opozarja na nujnost celovitega spremljanjaj
uresničevanja sanacijskih programov. Ni slabo izvajanje sana
cijskih programov vpliva tudi premajhno sodelovanje organizacij združenega dela, ki so neposredno proizvodno, delovno,
poslovno ali kako drugače povezane in stalno spreminjajoči
se pogoji gospodarjenja.
Ena ključnih slabosti priprave in izvajanja sanacijskih programov so neustrezni, neusposobljeni strokovni kadri, če jih
organizacija združenega dela sploh ima. Razlogi za to so v
neustrezni kadrovski politiki v organizacijah združenega dela,
v organizacijah z izgubo pa tudi nizki osebni dohodki, zaradi
katerih jih najboljši strokovnjaki zapuščaio.
Organi družbenopolitičnih skupnosti praviloma nehajo
spremljati razmere v organizaciji združenega dela, ki se
sanira, ko ta v tekočem poslovanju začne dosegati pozitivne
poslovne rezultate. Če pa se slabi poslovni rezultati (izguba)
nadaljujejo, predlagajo uvedbo začasnih ukrepov družbenega
varstva.
Po že večkrat opredeljenem stališču družbenih pravobranilcev samoupravljanja, tako v posebni analizi začasnih ukrepov
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družbenega varstva iz leta 1984, kot v vsakoletnih poročilih o
svojem delu, začasni ukrepi družbenega varstva niso primerni
za gospodarsko sanacijo organizacije združenega del. Pri
pravih vzrokih izgub, ki smo jih že prej navedli, je namreč
iluzorno pričakovati, da bo intervencija družbene skupnost' z
začasnimi ukrepi družbenega varstva, ki po zakonu ne smejo
trajati več kot eno leto, lahko te vzroke odstranila in sanirala
stanje v organizaciji združenega dela, ki je trajalo že vrsto let.
Takšna praksa nam kaže, da izvršni sveti predlagajo te ukrepe
skupščinam družbenopolitičnih skupnosti tudi zato, ker niso
opravili svoje funkcije in pristojnosti v postopku ugotavljanja
motenj po 152. členu zakona o združenem delu. Druga slabost dosedanjih ukrepov družbenega varstva je njihovo
bistveno omejevanje samoupravnih pravic, težnje, da začasni
organi prevzamejo nase možnost odločanja o neodtujljivih
pravicah delavcev, zavlačevanje pri izvolitvi novega delavskega sveta v primerih, ko je bil razpuščen itd.
Pretekli primeri sanacij kažejo, da sanacijski programi in
predvsem sanacijski postopki niso vključevali tudi naslednjih
treh zakonsko opredeljenih možnosti oziroma zahtev:
- v premajhni meri so se posluževali prezaposlovanja delavcev in predvsem prerazporejanja delavcev na tiste dele proizvodnih programov, ki so bili dohodkovni učinkoviti oziroma
rentabilni, kar je predvsem posledica neustrezno urejenih
odnosov in odsotnosti odgovornosti za saniranje posamezne
temeljne organizacije s strani delovne oziroma sestavljene
organizacije
- neustrezno in v premajhnem obsegu se je izvajala možnost, da pristojni organi družbenopolitične skupnosti in
samoupravni organi samoupravne interesne skupnosti odložijo izvrševanje obveznosti ali jih oprostijo obveznosti do
skupne in splošne porabe
- in tretje, kar je poleg pomanjkljive opredelitve vzrokov
izgub ključna značilnost sanacijskih programov, je to, da v,
njih ni predvideno ugotavljanje odgovornosti delavcev in
samoupravnih organov za motnje in izgube v poslovanju, ali
pa je to preveč posplošeno. Praviloma se subjektivna odgovornost ne ugotavlja. Skoraj ni primerov, ko bi preverjali
morebitno odgovornost delavcev in organov za nastale težave.
Še manj pa je primerov izrekanja kakršnihkoli sankcij tem
delavcem, čeprav so predvidene v samoupravnem splošnerfi
aktu organizacije združenega dela. Razlogi za takšno stanje
so več ali manj znani. Enega izmed njih predstavlja sedanji
informativni sistem. Ob vsesplošni ekonomski nemotiviranosti (ne delujejo vzvodi ekonomske prisile) samih organizacij
združenega dela, da bi pravočasno odpravljale vzroke motenj
v poslovanju, tudi zunanji dejavniki niso dovolj učinkoviti v
ukrepanju za preseganje takšnih razmer. Razlog je tudi odsotnost 19sprotnih informacij o poslovanju organizacij združenega
dela.
3. Glede na to, da je v preteklosti prihajalo do stečajev
organizacij združenega dela z manjšim številom zaposlenih
(en TOZD) so se nekateri problemi celovito odprli šele v
stečajnem postopku temeljnih organizacij združenega dela
DO LIK Savinja.
Ocenjujemo, da je do posameznih problemov, ki so se
kazali kot nerešljivi ali kot da za njihovo reševanje nimamo
ustreznih normativnih podlag, prišlo zaradi tega, ker ni bil
dosledno izveden in spremljan celoten postopek sanacije
Izpadli so predvsem ukrepi in aktivnosti znotraj sestavljene
organizacije združenega dela in njene interne banke, zaradi
česar gre posebej izpostaviti odgovornost samoupravnih in
poslovodnih organov sestavljene organizacije. Ob doslednem
spremljanju in izvajanju sanacije bi namreč pristojni organi
lahko pravočasno ugotovili, da je uvedena sanacija neuspešna in da se je treba pripraviti na stečaj. Na to je v veliki
meri vplivalo neodgovorno ravnanje sestavljene organizacije
združenega dela, dajanje netočnih informacij o dejanskih
gospodarskih razmerah ali celo ponarejanje podatkov in neustrezno, premalo strokovno ravnanje organizacij in institucij,
ki so sodelovale v sanaciji ali pa so spremljale izvajanje
sanacijskega programa.
Posebej gre v tem primeru izpostaviti vprašanje upnikov in
njihovo ravnanje, ki je posledica takoimenovanega sivega
neorganiziranega trga in voluntarističnih poslovnih odločitev.
Namreč, sedanji upniki so denar plasirali, ne da bi poznali
realne poslovne razmere organizacije združenega dela in
priloga poročevalca

njeno kreditno sposobnost, potem ko je banka ugotovila
kreditno nesposobnost delovne organizacije. To tudi potrjuje,
kako nujna je radikalna sprememba pojmovanja ekonomske
vloge finančnega posredovanja pri nas in vloge bank.
V pretežni meri angažiranje na ugotavljanju stečajne mase
in na izvedbi postopkov odpovedi delovnega razmerja delavcev, pa tudi pomanjkanje izkušenj je povzročilo, da niso bile
sprejete najbolj racionalne rešitve. Postopki za pripravo stečajev niso upoštevali postopnosti ukinjanja proizvodnje v
posameznih TOZD, še manj pa možnosti poslovanja še
»koristnih« enot ali TOZD, ki ohranjajo ali celo povečujejo
stečajno maso. Stroga dinamika stečaja po zakonu o sanaciji
in prenehanju organizacij združenega dela zahteva vrsto
predhodnih priprav, ki pa so bile v tem primeru opuščene. Na
primer: postavljalo se je celo vprašanje stečaja delovne skupnosti, ki po zakonu o združenem delu nima svojih sredstev
oziroma z njimi ne more razpolagati in jo ustanovijo temeljne
organizacije združenega dela. Torej, delovna skupnost avtomatično preneha s stečajem predzadnje temeljne organizacije združenega dela, namesto, da se z ukinjanjem proizvodnih programov in temeljnih organizacij združenega dela
postopoma zmanjšuje tudi njen obseg.
Eno najbolj bolečih vprašanj v zvezi s stečaji je prenoa
delavcev v odprto brezposelnost oziroma celovito reševanje
materialne in socialne varnosti delavcev, katerih delo je zaradi
ekonomskih razlogov nepotrebno. Ključni problemi se pojavljajo zaradi tega, ker se
- lastnosti delavcev-ekonomskih presežkov bistveno razlikujejo od lastnosti ostalih iskalcev zaposlitve. Gre za povsem
drugačno sestavo glede na starost, zdravstveno stanje, obseg
delovne zmožnosti, strokovno usposobljenost, družinske
obveznosti, prostorsko mobilnost, doseženo delovno dobo
itd. Z vidika možnosti zaposlitve gre praviloma za manj
ugodne lastnosti. Pomembne so zlasti družinske obveznosti,
saj gre za ogrozitev socialne varnosti celih družin. Doslej so
se zdravi delavci iz organizacij združnega dela, to so prenehale zaradi stečaja, relativno hitro prezaposlili v regiji. Vedno
pa se zatakne predvsem pri starejših, ki so večino delovne
dobe preživeli v ukinjeni organizaciji združenega dela in ki
imajo zmanjšan obseg preostale delovne zmožnosti. Velja
pravilo, da se vsi delavci prezaposlijo na relativno slabše
mesto, kot so ga dosegali v matični organizaciji združenega
dela.
- z višino nadomestil OD iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti ne zagotavlja socialne varnosti delavcev, ki so
si praviloma ustvarili družine in jim morajo zagotoviti ustrezen
standard. Starejši delavci, ki najtežje najdejo novo zaposlitev
in ki se žele predčasno upokojiti, prejemajo ustrezno zmanjšane starostne pokojnine brez možnosti pridobitve varstvenega dodatka
- s prenehanjem organizacije združenega dela ne rešuje
položaj delavcev, katerih pravice iz dela mirujejo (delavci v
postopku za ugotavljanje invalidnosti, porodnice, delavci na
služenju vojaškega roka itd.)
- pri prezaposlovanju pojavlja visoka emocionalna razdvojenost in socialna negotovost delavcev. Izkušnje kažejo, da
delavci različno iznajdljivo iščejo novo zaposlitev. Najmanj
iznajdljivi in s tem odvisni od pomoči svoje kadrovske službe
oziroma skupnosti za zaposlovanje so starejši, delavci z
delovno dobo v OZD in s pridobljeno delovno zmožnostjo
- v stečajno maso vključuje tudi objekte za oddih delavcev
in predmete, ki so jih delavci kupili iz sredstev skupne porabe,
ustvarili z lastnimi sredstvi, sindikalnimi sredstvi in prostovoljnim delom.
Vsi dosedanji primeri stečajev so pokazali, da sredstva, ki
jih združujejo skupnosti za zaposlovanje na ravni občin ne
zadoščajo za zagotavljanje socialne varnosti in prezaposlovanje večjega števila delavcev, ki prehajajo v odprto brezposelnost, medtem ko v predhodnih procesih prezaposlovanja in
preusposabljanja delavcev skupnosti zaradi pomanjkanja
sredstev sploh niso mogle sodelovati. Kljub temu, da v preteklosti niso bile aktivirane možnosti za zagotavljanje sredstev
po 37. členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti," ocenjujemo, da občina ni dovolj velika
»rizična« skupnost za reševanje nadaljnjih potreb na
področju prekvalifikacij in produktivnega zaposlovanja.
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Nujnost razvojno programske, tehnično tehnološke in tržne
prenove slovenskega gospodarstva in negospodarskih dejavnosti. nujnost dviga družbene produktivnosti dela in sedanja
ne dovolj produktivna zaposlenost ter neustrezna struktura
zaposlenih zahtevajo organiziran pristop vseh družbenih subjektov za zagotovitev optimalnih družbenih, političnih, gmotnih in sistemskih podlag za hitrejše uresničevanje zastavljenih ciljev in ustreznejše reševanje tehnoloških in ekonomskih
presežkov delavcev.
1. Dolgoročni plan predvideva 3-4%, srednjeročni pa 3,5% poprečno letno
stopnjo rasti družbenega proizvoda; udeležba izvoza v družbenem proizvodu naj
bi se povečala s 15% na 21% do leta 2000, s tem da se v obdobju 1986-1990 izvoz
na konvertibilno področje povečuje realno letno po 8%; poprečna letna rast
zaposlenosti naj bi bila okoli 1,2% in letna rast produktivnosti okoli 2,3% (VirDolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 1986 do leta 2000 in Družbeni plan SRS
za obdobje 1986-1990 - Uradni list SRS št. 1/86 in Uradni list SRS št. 2/86)
2. Izobrazbena struktura zaposlenih v SRS je izrazito neugodna. Na to kažejo
podatki, da smo imeli po podatkih Zavoda SRS za statistiko konec leta 1985
komaj 5.6% delavcev z višjo izobrazbo in 5,2% z visoko. Kar 16% delavcev pa ima
7 ali manj razredov osnovne šole. V gospodarstvu pa ima visoko izobrazbo 3.1%
delavcev, višjo 3,2%, s 7 ali manj razredov osnovne šole pa je 18,0% delavcev.
Podatki iz Analize razmer v slovenski industriji ter materialnih potreb in možnosti za njeno modernizacijo in prestrukturiranje 1986/1990 I. faza (Gospodarska
zbornica Slovenije, avgust 1986) kažejo, da ima v gospodarstvu in industriji za
dela in naloge, ki so določena za delavce z visoko strokovno izobrazbo, tako
izobrazbo le 64% na ta dela razporejenih delavcev in višjo le 57%. To pomeni, da
skoraj vsak drugi delavec, zaposlen v gospodarstvu in industriji na teh delih in
nalogah nima ustrezne izobrazbe. V gospodarstvu nam manjka 10.153 delavcev
z visoko m 14.912 delavcev z višjo izobrazbo. Tudi če te številke zmanjšamo za
20 /o (verjetnost pretiravanja pri določanju potrebne stopnje izobrazbe) nam
samo v gospodarstvu manjka 20.000 delavcev z višjo in visoko izobrazbo
Nekoliko ugodnejše je stanje na srednji stopnji. Pomemben podatek, ki kaže
količino znanja je poprečno število zaključenih let izobraževanja. Po podatkih
Zavoda SRS za statistiko so se zaposleni v SRS na dan 31. 12. 1985 šolali
poprečno 9,89 let (v gospodarstvu 9,49, v negospodarstvu 11,87 let). Poprečno
število let šolanja v industriji je 8,96 let, pri tem pa izstopa podatek, da zaposleni
v proizvodnji žaganega lesa in plošč ter zaposleni v proizvodnji preje in tkanin
niso v poprečju končali niti osemletke. Za primerjavo navedimo tudi podatek, da
znaša poprečno število zaključenih let izobraževanja zaposlenih v razvitih državah preko 12 let oziroma, da je zaposlen v poprečju zaključil srednjo šolo. V
slovenskem gospodarstvu je najmanj 3.646 poslovodnih organov - direktorjev.
Čeprav ni podatkov, z gotovostjo lahko sklepamo, da je izobrazbena struktura
poslovodnih delavcev v gospodarstvu nižja, kot je v negospodarstvu in seveda
tudi nižja kot v združenem delu v celoti. Ob koncu leta 1985 je imelo 46%
poslovodnih delavcev v združenem delu najmanj visoko (VII) strokovno izobrazbo, 33% višjo (VI) in ostali srednjo strokovno izobrazbo. Na negativne trende
v kadrovski politiki kaže tudi masovno priznavanje z delom pridobljenih delovnih
zmožnosti. Tako je iz podatkov Zavoda SRS za statistiko za konec leta 1983 moč
razbrati, da je med delavci, ki so imeli priznano visoko izobrazbo, to izobrazbo
dejansko imelo 74,9% delavcev, pri višji izobrazbi, pa je bil ta odstotek 68,1. Pri
tem je znano, da se institut uporablja kot interna oblika priznavanja znanja in
sposobnosti in torej ne gre za verificirano ugotavljanje dejanskega znanja in
usposobljenosti. Pa še v tem primeru so v manjšini delovne organizacije, ki so
vsaj formalno izpeljale postopke priznavanja z delom pridobljenih delovnih
zmožnosti in zato oblkovale komisije za preverjanje znanja. Če upoštevamo, da
je bilo marsikje dovolj, da je delavec opravljal delo, za katerega ni imel izobrazbe, določeno število let in da to v sistemu zagotovljene zaposlitve ob
nikakršnem preverjanju dejanske uspešnosti tudi ni težko, ni presenetljivo, da
med nezadostno izobraženimi delavci ni mogoče zaznati nobenega večjeoa
interesa
po izobraževanju.
J
primerjaj: Vsebine in oblike izobraževanja odraslih, članek aktualna vprašanja
razvoja izobraževanja odraslih in naloge sindikatov - Delavska enotnost Knjižica sindikati, št. 86, Ljubljana 1986)
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energetike pa 1.92 milijard dinarjev. To pomeni, da znaša delež sredstev, ki jih
namerava slovenska industrija brez energetike vložiti v letih 1986-1990 v nova
osnovna sredstva, 33 odstotkov od celotnih sredstev, ki jih družbeni plan
Slovenije predvideva za reprodukcijo v tem obdobju za celotno združeno delo
Slovenije. Vsota investicij v razvoj slovenske industrije je torej mnogo višja kot
jo je predvideval srednjeročni plan Slovenije. Ta podatek kaže, da sestavljale!
družbenega plana Slovenije za obdobje 1986-1990 pri izdelavi bilance sredstev
za investicije niso izhajali iz planov in potreb gospodarstva kot eneaa od
osnovnih subjektov planiranja.
Skoraj tri četrtine od skupnega števila večjih naložb je v industriji brez
energetike namenjenih za tri glavne smeri prestrukturiranja, oziroma 36 8% za
izvoz na konvertibilna tržišča, 25,1% za posodabljanje tehnologije in obnovo
proizvodnega asortimana ter 11,5% za tehnično tehnološko intenzivne proizvodnje. Med ostalimi nameni stroškov. Vendar je v tej strukturi naložbenih namenov
obdelan le prvoimenovani. Praviloma pa so investitorji poročali o več namenih
hkrati (npr. izvoz in posodabljanje upravljalsko-poslovodnega in proizvodnega
procesa, tehnološko posodabljanje in znižanje energetskih potroškov in zaščita
okolja ipd.). To otežuje komentiranje ostalih namenov investiranja z okoli 2%
deležem. Vendar tudi taki podatki pomenijo izboljšanje glede na strukturo
števila večjih naložb, ki so že v gradnji, saj med temi ni nobenih izključnih
namenov za naložbe v razvojno-raziskovalne zmogljivosti, za znižanje energetskih potroškov in za naložbe v energetske kapacitete v panogah industrije brez
energetike. Strukturni delež surovinskih programov pa se razpolovi; zniža se od
5% na 1,8%. Na tej podlagi sklepamo, da je dozorelo spoznanje o nujnosti
racionalnejše porabe energije in surovin, o večji povezanosti proizvodnje z
znanstveno-raziskovalno dejavnostjo ter o nujnosti hkratnih vlaganj v zaščito
okolja, še zlasti v elektroenergetiki. (Vir: Analiza razmer v slovenski industriji ter
materialne potrebe in možnosti za njeno modernizacijo in prestrukturiranje v
obdobju 1986-1990 - I. in II. faza - Gospodarska zbornica Slovenije, avgusta
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5
Prikrita zaposlenost je tista, katere prispevek It povečanju družbenega produkta
ie enak ali manjši od nič.
6
Tako iz publikacije SDK o poslovnih rezultatih v letu 1986 ter predhodnih
podatkov, ki navajajo tudi število delavcev v OZD z izgubami sledi
- izgubo izkazuje 257 OZD, kar je 36% ali za 16% vec kot v letu 1985
skupni znesek izgub znaša 69.924 mio din in je za 216% večji kot v letu 1985
do predložitve zaključnega računa izgube ni uspelo pokriti 99 OZD s 55 646
zaposlenimi, nekrita izguba je znašala 26.485 mio din in je bila za 138% večia kot
leto poprej
'
do 15. marca je imelo nekrito izgubo še 28 OZD s 5.355 zaposlenimi in
izkazujejo nekrito izgubo v višini 8.409 mio din
- najtežjo obliko izgube, to je izgubo na substanci je imelo 25 OZD v skupnem
znesku 6.084 mio din; cca 4000 delavcev
Odstavek citiran iz Analize uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev
ključna smer stabilizacij (ESA 871), Poročevalec Skupščine SR Slovenije st 3
Ljubljana, 4. 2. 1986
' '
8
Gospodarska zbornica Slovenije: Analiza razmer v slovenski industriji ler materialne potrebe in možnosti za njeno modernizacijo in prestrukturiranje* obdobju
1986-1990 - II. faza, stran 12 - citat
9
Prehajanje delovnega razmerja oziroma ne(zmoznost) prehoda v odprto brezposelnost.
Položaj delavca v združenem delu zagotavlja delavcu stalnost zaposlitve kar
pomeni, da mu delovno razmerje ne more prenehati, ljub temu da njegovo delo
ni več potrebno zaradi modernizacije oziroma prestrukturiranja proizvodnje ali
zaradi izvedbe sanacijskega programa.
Zakoniti razlog za prenehanje delovnega razmerja je podan samo v primerih,
ce delavec odkloni delo v drugi organizaciji, ki sicer ustreza njegovi strokovni
izobrazbi, poklicu, oziroma smeri, ali pa da se noče prekvalificirati oziroma
dokvalificirati. zaradi česar tudi izgubi pravico do zagotavljanja socialne varnosti iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
Pravice in obveznosti delavcev v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja kot
posledice nastalih tehnoloških in ekonomskih težav opredeljuje ustava SFRJ in
SR Slovenije ter zakoni in samoupravni splošni akti, ki opredeljujejo delovna
razmerja:
- ustavni princip, po katerem delavcu, ki postane tehnološki višek, ne more
prenehati delovno razmerje, je opredeljen v 32. členu ustave SFRJ in 34 členu
ustave SR Slovenije
zakon o združenem delu opredeljuje v 213. členu, ki se povezuje z določilom 177. člena (4. odstavek) in 211. člena (3. točka, 1. odstavek), da delavcu
katerega delo v temeljni organizaciji ni več potrebno, lahko preneha delovno
razmerje v primeru odklonitve ponuđene druge ustrezne zaposlitve ali prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije
po 218. členu zakona o združenem delu preneha delavcem delovno razmerje v temeljni organizacijei le. če ni-bilo mogoče, da bi delavci temeljne
a ,,2aC e
v
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stečaj,
nadaljevali
delozakon
v drugi
temeljniinorganizaciji,
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predvideva
o sanaciji
prenehanju
OZD v 179. členu prenehanje delovnega razmerja delavca z dnem objave
stečajnega postopka.
določila
zakona(176.
o združenem
delu (212.
člen kot
drugitudiodstavek)
zakona ino
delovnih
razmerjih
člen - drugi
odstavek)
zakon otersanaciji
prenehanju OZD (130. in 45. člen) predvidevajo, da preneha delovno razmerje
tudi tistim delavcem, ki so zaradi svojega neodgovornega odnosa do dela
povzročili ali sopovzročili ekonomske težave. Ta določila pa se ne morejo
uporabljati neposredno, saj se ob tem zahteva, da mora biti postopek in način
ugotavljanja odgovornosti predviden v samoupravnem splošnem aktu.
Planiranje tehnoloških in drugih izboljšav ter s tem povezaneqa prestrukturiranja zaposlenih
Tako določila zakona o združenem delu (213. člen - drugi odstavek ter 175.
člen) kot določila zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu (21. člen)
zavezujeta temeljno organizacijo, da vzporedno z načrtom modernizacije oziroma prestrukturiranja proizvodnje (bodisi zaradi potrebe po povečanju produktivnosti ali zaradi izvedbe sanacijskega programa) v planskih aktih predvidi tudi «
nacrt za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo in zaposlitev delavcev, katerih delo bo
zaradi tega v takšni organizaciji postalo nepotrebno. DO ne more uporabiti
načrtovanih finančnih sredstev za modernizacijo proizvodnega procesa, dokler
ne izdela tudi dokazila o tem ali strokovna izobrazba delavca ustreza novim
tehnološkim in drugim izboljšavam in ali je možnost, da se v zvezi s temi
izboljšavami strokovno usposobijo. V ta namen mora zagotoviti tudi sredstva za
organizacijo novih del in nalog iz čistega dohodka. Program-nezaposlitve presežka delavcev kot sestavni del tehnološkega načrta modernizacije temelji
predvsem na solidarni povezanosti temeljnih organizacij v okviru delovne in
sestavljene organizacije združenega dela.
V ta namen organizacija združenega dela razpolaga z naslednjimi viri za
preusposabljanje delavcev:
materialni stroški za sprotne potrebe strokovnega izobraževanja po 105
členu zakona o združenem delu (prvi odstavek)
sredstva sklada skupne porabe, zlasti del teh sredstev, ki se namensko
oblikujejo za izobraževanje
r sredstva rezerv po 121., 122. in 123. členu zakona o združenem delu
oziroma
po 16. členu zakona o sanaciji in prenehanju OZD v primerih prezaposlovanja, preusposabljanja in prekvalifikacije ekonomskih presežkov torej v
primeru presežka zaradi ekonomskih težav
del dohodka oziroma čistega dohodka, ki ga po 188. členu zakona o
združenem delu združujejo TOZD v okviru DO ali SOZD za namene socialne in
materialne varnosti
- sredstva, ki jih TOZD oziroma DO posebej in namensko združujejo v skupnostih za zaposlovanje po 37. členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti.
Iz navedene pozitivne zakonodaje sledi, da morajo TOZD za prekvalifikacijo
oziroma dousposobitev ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev naiprej
koristiti vsa razpoložljiva sredstva TOZD kot so sredstva rezerv, planirana
sredstva v sanacijskem programu ter sklada skupnih rezerv v občini in rtpubiik,
K S V S a sredstva 2 r
°, ° ,,,
ezervo
vred uporabljena,
se v senadaljnje
prekvalifikacije
ekonomskih
presežkov
delavcev vključi
skupnostrazreševanje
za zaposlovanje (pod pogojem realiziranega posebnega združevanja sredstev po
K 37
členu)
Razporejanje delavcev v drugo temeljno organizacijo.
S pojmom razporeditve delavca je vselej povezana delavčeva obveznost in
odgovornost, ne glede na to. ali gre za razporeditev na druga deta oziroma
naloge v temeljni organizaciji ali za razporeditev v drugo temeljno ofgamzacijo.
vendar le pod pogoji, ki jih določa samoupravni sporazum o združitvi v delovno
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organizacijo oziroma sestavljeno organizacijo združenega dela (četrti odstavek,
177. člen).
Delavec ki je razporejen iz ene v drugo temeljno organizacijo, lahko sklene
delovno razmerje v drugi temeljni organizaciji ob istočasnem prenehanju delovnega razmerja v prvi temeljni organizaciji (ZZD, člen 177. in 47. člen zakona o
delovnih razmerjih) ob naslednjih pogojih:
1. če so v drugi temeljni organizaciji prosta dela oziroma naloge, ki ustrezajo
delavčevi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Će
temeljna organizacija te zahteve ne more izpolniti, potem pride v poštev samo
obveznost dokvalifikacije ali prekvalifikacije in šele na tej podlagi ustrezna
razporeditev.
2. če je temeljna organizacija izločila iz čistega dohodka sredstva, ki jih bo
druga temeljna organizacija potrebovala za organiziranje novih del oziroma
nalog, razen v primeru, če druga temeljna organizacija sprejema delavca ne
glede na združevanje sredstev (213. člen ZZD - drugi odstavek)
3. delavčeve psihofizične in zdravstvene zmožnosti morajo ustrezati zahtevam
delovnega mesta, na katerega se razporejajo, zato mora pred razporeditvijo
opraviti preventivni zdravstveni pregled.
Prehod v drugo temeljno organizacijo
Prehod v drugo temeljno organizacijo je treba razlikovati od prerazporejanja.
S prehodom v drugo temeljno organizacijo se obvezuje temeljna organizacija,
da delavcu zagotovi delo v drugi temeljni organizaciji izven sestave delovne ali
sestavljene organizacije (5. odstavek 177. člena ZZD).
V tem primeru temeljni organizaciji nista povezani z nikakršnim sporazumom,
na podlagi katerega bi se lahko utemeljevala delavčeva obveznost (3. odstavek
47. člena ZZD).
«
Pogoji, pod katerimi se delavcu ponudi delo v drugi temeljni organizaciji:
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1. temeljna organizacija je delavcu dožna zagotoviti drugo ustrezno delo, ker
njegovega dela ne potrebuje več
2. delavca ni možno razporediti na druga dela in naloge v okviru delovne ali
sestavljene organizacije
3. ponuđena dela ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi oziroma z delom
pridobljeni delovni zmožnosti
4. delavec mora izpolnjevati zdravstvene pogoje za določena dela
5. če gre za prehod iz kraja v kraj, morajo biti delavcu in njegovi družini
omogočeni pogoji, ki ne poslabšajo življenjskih pogojev družine
6. pravna podlaga za prehod je pridobitev sklepa delavskih svetov obeh
temeljnih organizacij, s sporazumom organov upravljanja (2. odstavek 47. člena
ZZD).
Sklenitev takega delovnega razmerja poteka brez javne objave (6. odstavek
177. člena ZZD).
10
Ocena iz Poročila o delu družbenih pravobranilcev samoupravljanja SR Slovenije v letu 1986
11
Navedeni člen glasi: »Pravico do priprave za zaposlitev imajo tudi že zaposlene osebe v primerih, ko njihovo delo postane v organizaciji združenega dela
nepotrebno zaradi modernizacije proizvodnega procesa, zaradi preusmeritve
poslovanja ali drugih izboljšav, ki prispevajo k večji produktivnosti dela a i
zaradi tega, ker je temeljna organizacija zašla v izredne ekonomske težave a i
če so potrebni ukrepi za njeno sanacijo in jim je mogoče z dokvalifikacijo ali
prekvalifikacijo zagotoviti drugo delo, če take organizacije zdruznega dela v ta
namen na podlagi samoupravnega sporazuma s pristojnimi skupnostmi za
zaposlovanje namensko združujejo svoja sredstva v skladu z zakonom.« (Vir:
Uradni list SRS, št. 8/78 in Uradni list SRS, št. 27/82)
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ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE
REPUBLIŠKI SVET
USMERITVE ZA NADALJNJE AKTIVNOSTI
pri prenovi gospodarstva z vidika reševanja tehnoloških in
ekonomskih presežkov
1. Razvojna, tehnično-tehnološka in kadrovska prenova
gospodarstva, ki predpostavlja usmeritev na razvojno, tržno
in tehnološko perspektivne programe razvoja, prehod na
intenziven način gospodarjenja in intenzivnejši prodor na
svetovni trg, ki bo pomenil odmik od proizvodnje v tonah in ki
bo našemu gospodarstvu po kvaliteti, cenah in rokih zagotovil
enakopravnejši položaj, je imperativ nadaljnjega razvoja naše
družbe. Hkrati je pogoj, da ujamemo korak z razvojem razvitega sveta, za večjo učinkovitost gospodarjenja in doseganje
večjih dohodkovnih učinkov ter na tej podlagi zagotavljanja
materialne in socialne varnosti delavcev na višji ravni.
Zato aktivnosti sindikata usmerjamo v hitrejše uresničevanje v dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije ter
srednjeročnih in dolgoročnih planskih ciljih opredeljene
družbene strategije razvoja. Te bitke ne moremo dobiti s
ponavljanjem načelnih razvojnih usmeritev, temveč z bolj
organizirano aktivnostjo in konkretno opredelitvijo nalog in
obveznosti vseh družbenih subjektov, z združitvijo vseh
ustvarjalnih in strokovnih moči v gospodarstvu in v strokovnih
ter znanstvenih institucijah. V ta namen je potrebno izoblikovati učinkovitejše mehanizme za koncentracijo sredstev, nujnih za uresničitev posameznih prodornih razvojnih programov. To pomeni odločno prenehanje s prakso, da razvojna
vprašan/a organizacij združenega dela aktualiziramo šele
takrat, ko te zaidejo v resne motnje pri gospodarjenju in ko je
ogrožena socialna varnost delavcev.
Cilj razvoja naše družbe ni, niti ne more biti, nastajanje
tehnoloških in ekonomskih presežkov. Naš cilj je zagotavljanje delavcem pravice dela z družbenimi sredstvi na visoko
produktivnih delih kot podlage za uresničevanje njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter njihovega materialnega
položaja v družbi. Zato je usodnega pomena, kako se bomo
lotili prestrukturiranja proizvodnje kot nenehnega in dolgoročnega procesa, ki terja pravočasno in selektivno opredelitev programov, ki bodo dali hitre dohodkovne učinke, nujne
za nadaljnji razvoj, postopno odpravljanje tehnično-tehnološke iztrošenosti in neustrezne kadrovske strukture ter samoupravno koncentracijo in usmerjanje družbenega kapitala v
uresničitev teh programov. V vzpodbujanje teh procesov
mora biti naravnana razvojna in zlasti poslovna politika, ki
mora uveljavljati tržne pogoje gospodarjenja na stabilnejših
in trdnejših ekonomskih podlagah.
2. Nujnost razvojne ter tehhično-tehnološke prenove slovenskega gospodarstva, nujnost dviga družbene produktivnosti dela in sedanja ne dovolj produktivna zaposlenost ter
neustrezna struktura zaposlenih, zahtevajo organiziran pristop za zagotavljanje kvalitetnejše strukture zaposlenih in za
krepitev odgovornosti organizacij združenega dela za razvoj
kadrov v zahtevnejših tehnoloških in tržnih pogojih gospodarjenja, ki bodo sposobni in pripravljeni tvegati in s svojimi
poslovnimi odločitvami zagotoviti napredek. V ta okvir sodi
tudi nenehno usposabljanje, preusposabljanje in prezaposlovanje delavcev na novih proizvodnih programih in s tem
zagotavljanje pogojev za produktivno zaposlitev.
Odgovornost za to nosijo predvsem samoupravni in poslovodni organi v organizacijah združenega dela, izobraževalne
in znanstveno-raziskovalne ustanove, asociacije združenega
dela in druge subjektivne sile, ki morajo zagotoviti učinkovite
kadrovske programe, kot sestavine razvojnih programov, izobraževalne programe, ki bodo v funkciji gospodarskega razvoja. hitrejši prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov in
novih znanj v proizvodnjo z direktnim vključevanjem znanstveno-raziskovalnih delavcev v načrtovanje proizvodnje ter z
dograjevanjem sistema delitve, ki bo materialno spodbujal
ustvarjalno in inovativno delo.
3. Prestrukturiranje gospodarstva sproža procese, ko bo
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delo marsikaterih delavcev v konkretni organizaciji združenega dela postalo nepotrebno ter zahtevalo njihove pravočasne prekvalifikacije in prezaposlitve.
Pri razreševanju te problematike je potrebno izhajati iz
obveznosti organizacij združenega dela pa tudi družbenopolitičnih skupnosti ter načelnega izhodišča, da delavec zaradi
tehnoloških izboljšav ne more izgubiti lastnosti delavca. Sindikat zato vztraja na zahtevi, da delavec, katerega delo
postaja nepotrebno iz tehnoloških razlogov in ne po subjektivni krivdi, ne more preiti v odprto brezposelnost. V času, ko
se mora delavec usposobiti za drugo delo, ali ko čaka na
zagotovitev novega delovnega mesta, nima statusa začasno
brezposelnega, temveč mu tečejo vse pravice iz dela, on pa se
je obvezno dolžan usposabljati. Zato združeni delavci i/
temeljnih organizacijah, delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela ter tudi v neinstitucionalnih proizvodnih, poslovnih in dohodkovnih povezavah nosijo
polno odgovornost, da delavcu, katerega delo je iz tehnoloških razlogov postalo nepotrebno, zagotovijo ustrezno drugo
produktivno delo. Uresničitev teh izhodišč terja odgovornost,
dohodkovno in poslovno povezanih organizacij združenega
dela za pravočasno izdelavo programov razvoja in samoupravno združevanje sredstev za prekvalifikacije, prezaposlitve
in odpiranje novih delovnih mest v okviru sredstev za uresničitev teh razvojnih programov. Hitrejše odpiranje procesa kot
strateške usmeritve naše družbe in omejenosti družbenih
sredstev, terja tudi, da se na principih vzajemnosti, z združevanjem sredstev zagotovijo ustrezne materialne podlage na
nivoju družbenopolitične skupnosti. Zato kaže proučiti možnosti, da se v to funkcijo postavi bodisi del sredstev skladov
skupnih rezerv, posebnih, na samoupravnih osnovah združenih sredstev v družbenopolitičnih skupnostih, kreditno politiko, usmerjanje dela izjemnega dohodka v te namene, ali pa
zagotavljanje dela sredstev v SIS za zaposlovanje. Samo takšen celovit in organiziran pristop ob aktivni vlogi družbenopolitičnih organizacij, se lahko uspešno zoperstavi miselnosti, ki
je prisotna v marsikateri sredini, da tehnološke in druge
izboljšave vodijo k negotovosti in slabšanju socialne varnosti
delavcev. Za učinkovit in organiziran pristop k reševanju
bodočih tehnoloških presežkov delavcev je treba bistveno
izboljšati kvaliteto planskih dokumentov organizacij združenega dela. Sočasno s planiranjem novih tehnično-tehnoloških
programov je treba oblikovati kadrovske plane, katerih
pomembna sestavina morajo biti tudi ukrepi za izboljšanje in
usposabljanje že zaposlenih delavcev. Torej morajo investicijski programi vsebovati tudi predvidene stroške za usposabljanje in prekvalifikacijo delavcev. Tako oblikovani investicijski
programi so osnova za vzajemno združevanje sredstev za
reševanje tehnoloških presežkov delavcev.
Takšna usmeritev bo seveda zahtevala tudi ustrezno dograjevanje samoupravnih splošnih aktov, predvsem samoupravnih sporazumov o združevanju dela delavcev, kjer bo treba še
posebno natančno opredeliti kriterije za izbiro delavcev, katerih delo je postalo iz tehnoloških razlogov nepotrebno. Pri
tem je treba upoštevati starostno in zdravstveno stanje delavcev, njihovo dosedanjo delovno uspešnost in rezultate dela.
4. Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela je opredelil osnove za hitrejše in učinkovitejše reševanje
problemov gospodarjenja in izgub. Vendar pa nerešena vprašanja zagotavljanja materialnih podlag, pogosto formalni pristop k razreševanju problemov gospodarjenja, nerazdelanost
ekonomskih ukrepov in necelovitost družbenopolitičnih aktivnosti, poraja v marsikaterem okolju miselnost, da se kljub
dejstvu, ko nek proizvodni program ni perspektiven, namesto
njegovega ukinjanja in uvajanja nove proizvodnje, vztraja na
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teh programih in s tem socializira rezultate slabega gospodarjenja.
Zato bo sindikat v nadaljnjih aktivnostih pri pripravi in
izvajanju sanacijskih programov vztrajal na pravočasnem zaznavanju problemov pri gospodarjenju, motenj v poslovanju in
njihovih vzrokov ter odpravi prakse, ko se reagira šele takrt,
ko organizacija združenega dela nima sredstev za izplačilo
osebnih dohodkov.
Zavzemal se bo za izdelavo razvojno perspektivnih sanacijskih programov, ki bodo sloneli na izsledkih znanosti in
stroke, za nenehno spremljanje učinkov teh programov in
njihovo sprotno dograjevanje ter za samoupravno zagotavljanje sredstev za njihovo uresničitev, v katro je potrebno na
ekonomskih motivih vključiti vse dohodkovno in poslovno
povezane gospodarske subjekte.
Na teh osnovah je treba prekiniti s prakso, da, se sanacijski
programi pripravljajo predvsem zaradi zagotovitve ustreznih
finančnih sredstev za pokrivanje izgub. K temu mora prispevati tudi zaostritev odgovornosti samoupravnih in poslovodnih organov za nastale motnje in izgube v poslovanju.
Predpogoj za kvalitetno in učinkovito sanacijo je tudi pravočasno pripravljanje strokovno in ekonomsko utemeljenih planov razvoja organizacij združenega dela. Le na osnovi takšnih
planov razvoja organizacij združenega dela, ki niso zgolj
posledica formalne obveznosti do planiranja, je realno pričakovati učinkovito prenovo gospodarstva. Zato naj občinski
sveti ZSS sprožijo pobude za ukrepanje izvršnih svetov skupščin občin proti tistim organizacijam združenega dela, samoupravnim in poslovodnim organom, ki nimajo odgovornega
odnosa do planiranja in ki niso pravočasno sprejeli planov
razvoja.
5. Hitro prilagajanje proizvodnih programov, samoupravne
in poslovne organiziranosti zahtevam trga, intenzivnejšemu
načinu razvoja, uvajanju novih tehnično-tehnoloških rešitev
zahteva od samoupravnih, zlasti pa od poslovodnih organov,
da pravočasno, zlasti na podlagi ekonomskih pokazateljev
učinkovitosti gospodarjenja, sprejemajo razvojne in poslovne
odločitve ter ukrepe, če proizvodni programi ne zagotavljajo
načrtovanih dohodkovnih rezultatov. Zato je potrebno opredeliti konkretne in družbeno verificirane kazalce uspešnosti
gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi, ki bodo
tudi v funkciji učinkovitejšega in pravočasnega zaznavanja in
odpravljanja motenj v poslovanju. V ta namen je potrebno
dograditi obstoječi informacijski sistem na način, ki bo zagotovil, da v primeru, če organizacija združenega dela ne ukrepa
ob nastalih motnjah, sproži pravočasno ukrepanje pri drugih
družbenih subjektih v družbenopolitični skupnosti, zlasti v
zborih združenega dela skupščine. Pravočasno ugotavljanje
motenj in sprejemanje ukrepov za njihovo odpravo v OZD ter
seznanitev pristojnih organov družbenopolitične skupnosti z
nastalimi težavami je hkrati pogoj za koriščenje sredstev
skupnih rezerv, bančnih sredstev, sredstev skupnosti za zaposlovanje in podobno pri uresničevanju sanacijskega programa. Zato naj Gospodarska zbornica Slovenije prouči in
dogradi kazalnike uspešnosti gospodarjenja, pri čemer naj
kot kriterije ugotavljanja motenj v poslovanju upošteva tudi
nedoseganje minimalne stopnje akumulacije in najnižjega
osebnega dohodka.
Organizacije in orcfani zveze sindikata v organizacijah združenega dela naj zahtevajo, da se na teh osnovah dogradijo
tudi samoupravni splošni akti. Ti kriteriji lahko edino motivirajo delavce, da bodo sprožali pobude in terjali ukrepe za
pravočasno ugotavljanje in odpravljanje motenj.
Določneje je treba v samoupravnih aktih razdelati kriterije
za ugotavljanje odgovornosti poslovodnih delavcev in delav
cev s posebnimi pooblastili in možnosti ukrepanja organov
družbenopolitične skupnosti tudi v primerih, ko v organizacijah združenega dela ne, sprožijo postopkov za ugotavljanje
odgovornosti ali ne sprejmejo ukrepov za odpravo motenj. Za
takšno ukrepanje družbenopolitične skupnosti morajo biti
obvezna podlaga ugotovitve SDK. banke, družbenega pravobranilca samoupravljanja, gospodarske zbornice in splošnih
združenj, samoupravnih organov proizvodno in poslovno
povezanih organizacij združenega dela in osnovnih organizacij zveze sindikatov in njihovih konferenc.
6. Eden od ključnih vzrokov za nekvalitetno pripravo in
izvedbo sanacijskih programov je, neopredeljevanje pravih
vzrokov izgub, zato je nujno, da organi in organizacije zveze
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sindikatov dosledno zavračajo sprejem takšnih programov, v
katerih ne bi bile opredeljene trajne rešitve za odpravo vzrokov izgub in nosilci za sprotno spremljanje rezultatov sanacij.
Na osnovi ocene možnosti dolgoročne razvojne perspektive
posamezne organizacije združenega dela je potrebno ugotoviti, ali je nadaljevanje obstoječih programov in katerih, s
kakšnimi dopolnitvami oziroma spremembami, ekonomsko in
družbeno utemeljeno, ali jih je treba v večji meri spremeniti ali
celo opustiti. Sleherni program sanacije je treba preveriti z
vidika, ali je v skladu s planskimi razvojnimi cilji in zahtevami
prestrukturiranja gospodarstva. Vztrajati je treba, v skladu z
zakonom, da za pripravo in izvedbo sanacijskih programov
nosijo ustrezno odgovornost vse proizvodno, dohodkovno in
poslovno povezane organizacije združenega dela, še zlasti,
ko gre za institucionalne povezave. Sanacijski programi
morajo biti strokovno in znanstveno utemeljeni, pri čemer
posebno odgovornost nosijo poslovodni organi ter znanstveno raziskovalne institucije. Takšne strokovne podlage
morajo biti tudi osnova za odločanje v zborih združenega
dela, ki so z vidika odgovornosti gospodarjenja z družbenimi
sredstvi dolžni obravnavati probleme gospodarjenja v organizacijah združenega dela, še posebej tistih, ki poslujejo z
motnjami ali z izgubami.
7. V skladu z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela v vseh teh postopkih, od ugotavljanja motenj
do izvajanja sanacijskega programa, je potrebno odločno
vztrajati na ugotavljanju odgovornosti organov upravljanja in
poslovodnih organov, delavcev s posebnimi pooblastili in
drugih delavcev. V samoupravnih aktih naj se opredelijo kriteriji in merila za ugotavljanje odgovornosti, predvsem pa
postopki in vrste ukrepov proti organom in delavcem, za
katere se ugotovi, da so odgovorni za nelikvidnost, motnje pri
poslovanju in izgubo, ali za neizvrševanje predsanacijskih in
sanacijskih programov.
Organizacije in organi zveze sindikatov v organizacijah
združenega dela naj od samoupravnih organov zahtevajo
dograjevanje samoupravnih splošnih aktov glede opredeljevanja in ugotavljanja odgovornosti za gospodarjenje in upravljanje z družbenimi sredstvi. Na ta način je treba zagotoviti, da
bodo pogoj in kriterij za napredovanje in nadaljnje opravljanje
strokovnih, vodstvenih ih vodilnih nalog in funkcij doseženi
učinki gospodarjenja, kar naj delavci ugotavljajo ob obravnavi
zaključnih računov. Uresničitev te zahteve terja vzpostavitev
odprtega sistema informiranja in pretok tovrstnih informacij
med posameznimi organizacijami združenega dela.
S sistemom nagrajevanja je treba zagotoviti stimulativnejše
vrednotenje kreativnega in inovativnega dela tako v proizvodnji kot v poslovanju. Prav tako je potrebno zagotoviti, da bodo
osebni dohodki nosilcev poslovodnih in drugih vodstvenih
funkcij v soodvisnosti od oblikovanja in učinkov izvajanja
razvojnih programov. V tem okviru naj se prouči in dogradi
sistem delitve osebnih dohodkov v organizacijah združenega
dela, ki so v postopku sanacije na način, da bodo osebni
dohodki delavcev, ki opravljajo ključne naloge odvisni od
rezultatov sanacijskega programa.
8. Sprotno ocenjevanje dohodkovnih učinkov razvojnih in
proizvodnih programov in njihovo pravočasno prilagajanje
zahtevam tržišča s ciljem prestrukturiranja gospodarstva ter
dosledno spoštovanje postopkov sanacije, je edini pogoj, da
se problemi ne rešujejo s stečajem. To predpostavlja hitrejše
odmiranje programov ali njihovih posameznih delov, ki jih ni
niti družbeno niti ekonomsko smotrno ohranjati ali spreminjati in dopolnjevati. Pristop k morebitnim rednim likvidacijam ali v skrajnih primerih tudi k stečajem pa mora temeljiti na
pravočasni celoviti oceni možnosti obstoja neke proizvodnje
oziroma proizvodnega programa in bi morali torej že v samem
sanacijskem programu predvideti, katere proizvodne programe je potrebno odpraviti.
9. Učinkovitejše izvajanje stečajnih postopkov zahteva tudi
dograditev zakonskih rešitev in samoupravnih splošnih aktov
v naslednjih smereh:
- ustvarijo naj se pogoji in materialne osnve za produktivno
zaposlovanje delavcev in za njihove pravočasne prekvalifikacije in prezaposlitve na novih razvojnih in proizvodnih programih, pri čemer imajo posebno odgovornost samoupravni in
poslovodni organi v organizacijah zdrzženega dela
c Zveza skupnosti za zaposlovanje Slovenije, Izobraževalna
skupnost Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti naj ob
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sodelovanju pristojnih upravnih organov takoj pristopijo k
izdelavi programov prekvalifikacij, ki bodo omogočili preusposobitev delavcev, v skladu z razvojnimi in proizvodnimi
programi v organizacijah združenega dela
- ustvariti je pogoje za krepitev materialnih osnov za potrebe
prekvalifikacij in prezaposlovanja na nove programe in za
učinkovito zaščito socialne varnosti delavcev, katerih delo
zaradi ekonomskih težav ni več potrebno tudi z združevanjem
sredstev na solidarnostnih osnovah na ravni republike
- proučiti možnost, da se tudi v okviru Zveze skupnosti za
zaposlovanje ali v okviru sredstev skupnih rezerv namensko
združujejo sredstva za nadomestilo osebnih dohodkov in za
prekvalifikacije tistih delavcev, ki postanejo ekonomski presežek v teku izvajanja sanacijskega programa, ki izpolnjuje
kriterije za razvojno, tržno in tehnično-tehnološko prenovo
gospodarstva
opredeliti drugačen status iz ekonomskih razlogov začasno
brezposelnih delavcev. Delavec, katerega delo je zaradi ekonomskih vzrokov v organizaciji združenega dela postalo
nepotrebno, je lahko s tem statusom začasno brezposeln
največ dve leti, s tem, da se je v tem času dolžan v skladu z
vnaprej pripravljenim programom, prekvalificirati ali dokvalificirati. V primeru, da v organizacijah združenega dela na
širšem področju, ki še omogča dnevno migracijo, razpolagajo
s prostimi deli in nalogami, ki ustrezajo sposobnostim
delavca, ki mu je ob stečaju prenehalo delovno razmerje, je
takemu delavcu treba zagotoviti prezaposlitev v najkrajšem
času oziroma najkasneje v roku enega leta. Delavec izgubi
status začasno brezposelnega, če odkloni ponujena prosta
dela in naloge, v skladu z ustreznimi akti skupnosti za zaposlovanje, hkrati pa je potrebno tudi proučiti in dopolniti kriterije pod katerimi pogoji lahko delavec odkloni delo. Za ta čas
delavec prejema nadomestilo osebnih dohodkov.
Osnova za odmero denarnega nadomestila mora biti
poprečni osebni dohodek, ki ga je delavec dosegal v zadnjih
treh mesecih pred prehodom na izplačevanje zajamčenih
osebnih dohodkov in sicer 80% te osnove. Ob tem izhodišču
pa je potrebno v samoupravne splošne akte v organizacijah
združenega dela vgraditi mehanizme in kriterije, ki naj na
selektivnih osnovah preprečijo, da nadomestilo osebnih
dohodkov ne bo destimulativno vplivalo na nagrajevanje
delavcev, ki v organizacijah združenega dela dosegajo
ugodne gospodarske učinke.
- ob prehodu v odprto brezposelnost je treba ugotoviti
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delavce, ki bi jih zaradi starostnih, zdravstvenih, socialnih in
drugih objektivnih razlogov bilo nehumano in družbeno
nesmotrno prezaposliti. Gre za delavce, ki bi v največ petih
letih izpolnili pogoje za starostno upokojitev. Zato je za te
delavce potrebno žagotoviti možnost predčasne upokojitve in
upokojitve pod ugodnejšimi pogoji tudi z institutom dokupa
let iz razdelitvene mase v stečajnem postopku.
- v likvidacijskem in stečajnem postopku v skladu z vzajemno odgovornostjo delavcev, da v svojem skupnem in
splošnem družbenem interesu družbena sredstva ekonomsko
smotrno uporabljajo, jih nenehno obnavljajo in povečujejo, je
potrebno zagotoviti pogoje za učinkovito uporabo osnovnih
sredstev z odstopanjem v uporabo drugim zainteresiranim
organizacijam združenega dela, z dajanjem teh sredstev v
najem ali zakup organizacijam združenega dela oziroma
občanom, v skladu z družbenimi interesi. Na teh osnovah je
potrebno opredeliti odgovornost stečajnih upraviteljev in jih z
ekonomskimi ukrepi prisiliti v takšno ravnanje
- omogočiti, da se tudi iz razdelitvene oziroma stečajne
mase zagotavlja del sredstev, ki so potrebna za prekvalifikacijo ali za dokvalifikacijo ter za zagotavljanje materialne in
socialne varnosti delavcev
- razdelati in omogočiti je treba postopno ukinjanje in
zmanjševanje obsega delovne skupnosti skupnih služb v primerih redne likvidacije ali stečaja posameznih temeljnih organizacij
- v primerih izvajanja postopka redne likvidacije ali stečaja
je potrebno iz naslova minulega dela delavcem zagtoviti uresničevanje individualnih pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev (nezajemanje objektov družbenega standarda, ki so
jih delavci zgradili pretežno z lastnimi sredstvi in prostovoljnimi delom v stečajno maso, pravica do razpolaganja s stanovanjskim fondom, pravica do odpravnine, jubilejne nagrade,
do koriščenja počitniških kapacitet).
10. Prestrukturiranje gopspodarstva v skladu z družbeno
sprejetimi izhodišči terja, da tudi drugi družbeni dejavniki,
zlasti pa strokovne in znanstvene institucije, samoupravne
interesne skupnosti, asociacije združenega dela ter predvsem
Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ter drugi družbenopolitični subjekti v okviru svojih
pristojnosti izdelajo konkretne programe aktivnosti za učinkovito razreševanje problemov, ki jih poraja prestrukturiranje
gospodarstva in v tem okviru razreševanje problemov tehnoloških in ekonomskih preseškov.
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