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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
- Zakaj ni bil znižan prispevek za
električno energijo pri drugi akontaciji?
akontacije davka iz dejavnosti
za leto 1987, ki sovpada s plačilom navedenega prispevka.
Republiška uprava za družbene prihodke je z okrožnico
št. 3 z dne 23.2.1987, v skladu
z omenjenim pojasnilom, obvestila uprave za družbene prihodke vseh občin, da je ugotovitev, da bi plačilo navedenega
prispevka za električno energijo zavezancu davka iz dejavnosti povzročilo njegovo začasno
plačilno nesposobnost, šteti
kot razlog, iz katerega je možno dovoliti odlog plačila davka. Upravam je bilo dano navodilo, da zavezancem davka iz
dejavnosti, katerim je določen
tako visok prispevek, da bi njegovo plačilo povzročilo njihovo začasno plačilno nesposobnost, odložijo plačilo drugega
obroka akontacije davka iz deNa vprašanje je Izvršni svet javnosti, ki mora biti plačan do
Skupščine SR Slovenije posre- 15. aprila 1987, to je v obdobju,
doval naslednji pisni odgovor: ko so zavezanci dolžni poravZakon o prispevku iz dohod- nati obroke prispevka za elekka temeljnih organizacij zdru- trično energijo. Odlog plačila
ženega dela za sanacijo izgub drugega obroka akontacije je
.organizacij združenega dela možno dovoliti pod pogoji doelektrogospodarstva in premo- ločenimi z občinskimi odloki o
govništva, nastalih v letu 1986, davkih občanov, to je za najki je bil sprejet dne 18.2,1987 več 6 mesecev ter na podlagi
določa, da so zavezanci za pri- pismene vloge zavezanca. Pispevek tudi kmetje in delovni smena vloga zavezanca za doljudje, ki samostojno opravlja- volitev odloga plačila druge
jo dejavnost in se jim ugotavlja akontacije davka je v navededohodek. Prispevek se obra- nih primerih potrebna tudi iz
čunava v višini 18,8 % na ena- razloga, da uprave za družbekih obrokih, ki dospejo v plači- ne prihodke z višino prispevka
lo
najpozneje
5. marca, posameznih zavezancev niso
25. marca, 25. aprila in 25. maja seznanjene, ker Elektrogospodarstvo Slovenije pošilja raču1987.
Ob sprejemanju navedenega ne za navedeni prispevek nezakona je bilo pojasnjeno, da posredno zavezancem.
Pripominjamo, da bo po pose bo zavezancem davka iz dejavnosti, katerim bi plačilo pri- datkih Elektrogospodarstva
spevka za etektrično energijo Slovenije 90,8 % zavezancev
povzročilo njihovo začasno prispevka plačalo prispevek v
plačilno nesposobnost, odloži- višini do 100.000 din, odnosno
lo plačilo drugega obroka 99,2 % v višini do 300.000 din.
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije s področja obrti in
drugih podobnih dejavnosti,
2. okoliš, Ljubljana Šiška postavlja naslednje delegatsko
vprašanje:
Zakaj ni bil znižan prispevek za električno energijo pri
drugi akontaciji tako kot je bilo pojasnjeno oziroma obljubljeno ob sprejemanju interventnega zakona za pokrivanje izgub v elektrogospodarstvu.
Odgovor na postavljeno
vprašanje posredujte delegatu na zasedanju zborov
skupščine, v kolikor to ni mogoče, pa prosimo za pisni odgovor.

- Na kakšni osnovi se določijo letni
prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje združenih kmetov?
Skupina delegatov za kmetijsko področje, 4 okoliš, iz Postojne, je postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
Združeni kmetje, zavarovani po Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju iz
ieta 1983, se sprašujejo na
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kakšni osnovi se določijo letni
prispevki za pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje.
Kmetje so v letu 1984 prešli
na obvezno pokojninsko zavarovanje, ki naj bi jim predstavljalo varnost in na tej osnovi naj bi bili izenačeni z de-

lavci v združenem delu. Vendar rešitev ni bila popolna,
oziroma za kmete neugodna,
saj je vse breme plačevanja
prispevkov padlo v breme že
tako okrnjenega dohodka
kmeta, ki v zadnjih letih na
vseh ravneh beleži negativno
razmerje pred stroški proizvodnje in cenami kmetijskih
proizvodov.
Za ilustracijo navajamo priLeto 1984
odkupna cena mleka
zavarovanje - 4. razr.
Leto 1985
odkupna cena mleka
zavarovanje - 4. razr.
Leto 1986
. odkupna cena mleka
zavarovanje - 4. razr.
Leto 1987

kaz rasti povprečnih odkupnin cen mleka v obdobju od
leta 1984 do 1987 in prispevkov na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pripominjamo, da smo pri prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje upoštevali najnižji
možni zavarovalni razred, to
je 4. zavarovalni razred, ki naj
bi še omogočil socialno varnost združenih kmetov.

26,43 din/l
23.523,00 din - letno

39,32 din/l
43.018,86 din-letno

indeks indeksno
85/84 razmerje
149
182
1:1,22

74,55 din/l
98.052,00 din - letno

indeks
86/85
190
227

1:1,19

indeks
87/86
odkupna cena mleka (I.
tromes.)
zavarovanje - 4. razr.
Leto 1987-1984

100,71 din/l
258.888,00 din - letno

136
264

1:1,94

381
1100

1:2,f

indeks
87/84
skupna cena mleka
zavarovanje - 4. razr.
Glede na navedeno vidimo,
da se iz leta 1983 dohodkovni
položaj združenih kmetov
stalno slabša nasproti prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
zdravstveno zavarovanje, ki
pa skokovito rastejo. Zlasti izstopa težak ekonomski položaj v zadnjem letu, saj je razkorak med cenami in prispevki izredno velik.
Nastaja vprašanje od kod in
kje naj združeni kmetje v tako
slabem ekonomskem položaju sploh najdejo sredstva za
plačevanje tako visokih prispevkov. Posledica tega pa
je, da je v letošnjem letu veliko združenih kmetov zahtevalo spremembo razreda seveda v nižji zavarovalni razred,
oziroma se marsikateri združeni kmet želi izpisati iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S tem se odpira
vprašanje čistih kmetov,
predvsem pri mladih naslednikih kmetij.
Glede na podano združeni
kmetje zahtevajo odgovor:

1. Zakaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso priznani kot strošek v ceni kmetijskih proizvodov,
2. Zakaj se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne povečujejo v sorazmerju s cenami kmetijskih
proizvodov,
3. Na kakšni osnovi se določajo letni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje?
Na postavljeno delegatsko
vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na
svoji 48. seji dne 12. 5. 1987
oblikoval naslednje stališče:
1. V zvezi z upoštevanjem
prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pri določanju cen kmetijskih proizvodov, je nujno razmejiti kmetijske proizvode, ki jih kmet neposredno prodaja končnemu
porabniku in tiste, ki jih po administrativno določenih cenah
oddaja zadružnim ali drugim
organizacijam združenega dela. Načelno se pri obeh oblikah
poročevalec

določanja cene upoštevajo tudi prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, le da
so pri administrativno določenih cenah upoštevani normativi, ki veljajo za proizvodnjo v
organizacijah združenega dela
na področju kmetijstva.
2. V skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
se v skladu z zakonom in samoupravnim
sporazumom
združuje in zagotavlja sredstva, potrebna za zagotavljanje
pravic iz pokoninskega in invalidskega zavarovanja s prihodki od prispevkov zavarovancev.
Višina prispevkov je zato odvisna od obsega zagotovljenih
pravic, števila uživalcev teh
pravic in števila ter dohodkovne moči zavarovancev. Pokojnine in druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izplačujejo v denarju, zato je nujno tudi prispevke
obračunavati v denarju kot
najbolj abstraktnem merilu
vrednosti. Zato ni možno višine prispevkov vezati na vrednost posamezne vrste blaga,
kot so kmetijski pridelki, ampak se višina prispevkov prilagaja gibanju vrednosti denarja, kot se izraža v rasti odhodkov skupnosti za zagotavljanje
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Gibanje cen kmetijskih proizvodov pa vpliva na dohodek
posameznih kmetov oziroma
na tisti delež dohodka, ki ga
porabijo kot osebni dohodek
in ga zato izberejo kot zavarovalno osnovo za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje. V
primeru realnega padanja cen
kmetijskih pridelkov ob nespremenjenem pridelku, se
lahko kmet zavaruje od nižje
zavarovalne osnove in zaradi
tega plačuje tudi nižje prispevke. Seveda pa ne more izbrati
nižje osnove kot je najnižja
možna osnova za obračun prispevkov in odmero pravic.
3. Letni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov bi se načeloma morali obračunavati od njihovih
osebnih dohodkov. Ker pa se

osebni dohodek kmetov ne
ugotavlja, se jim obračunavajo
od osnov, ki jih je določila
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s svojim sklepom o načinu izvajanja
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter o osnovah za
odmero pravic in obračunavanje in plačevanje prispevkov
za zavarovance - kmete in člane njihovih gospodarstev, ki se
jim ne ugotavlja osebni dohodek (Uradni list SRS, št. 17/84
in 14/86). Z navedenim sklepom je določenih 10 zavarovalnih osnov, od katerih znaša
najnižja pol zneska najnižje
pokojninske osnove, najvišja
pa toliko kot najvišja pokojninska osnova. Med navedenimi
zavarovalnimi osnovami lahko"
kmetje, ne glede na velikost
kmetije in njene dejanske proizvodne možnosti, izberejo zavarovalno osnovo v skladu s
svojim interesom in gmotnimi
zmožnostmi.
Drug element, ki vpliva na
višino letnih prispevkov, je prispevna stopnja. Skupnost
obračunava prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov po enaki prispevni stopnji kot velja za delavce v
združenem delu in sicer upošteva tako prispevek, ki se izplačuje iz bruto osebnega dohodka, kot tudi prispevek, ki se
izplačuje iz bruto osebnega
dohodka, kot tudi prispevek, ki
se izplačuje iz dohodka OZD,
vendar se obračunava glede
na izplačene bruto osebne dohodke delavcev. V času od
uvedbe obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se prispevne stopnje povečujejo. Tako je znašala stopnja prispevka iz bruto osebnih
dohodkov v letu 1984 12,54%,
v letu 1987 pa 13,7%. Prispevna stopnja iz dohodka, ki se
obračunava glede na maso
sredstev za osebne dohodke,
je v letu 1984 znašala 1,5%, v
letu 1987 pa 6,2%.
Glede na navedena izhodišča, veljajo za leto 1987 naslednje osnove za obračun prispevkov in odmero pokojnin
kmetov:

Zav. Odstotek od Znesek zavarovalne osnove Mesečni
znesek
osnov, najnižje pok.
osnove
prispevka
Neto
Bruto
63.774
45.217
12.691
1.
50%
76.530
60%
54.261
15.229
2.
63.304
89.284
70%
17.768
3.
108.416
4.
85%
76.869
21.575
90.435
127.550
25.382
5.
100%
107.152
150.127
30.074
25%
6.
170.444
241.805
7.
50%
48.119
257.166
8.
60%
362.708
72.179
342.883
483.610
9.
80%
96.238
428.610
10.
naj. zav.
604.513
120.298
osnova
poročevalec

Iz navedenega pregleda zavarovalnih osnov in mesečnih
obremenitev s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je razvidno, da so te
obremenitve znatne in lahko
bistveno vplivajo na gospodarsko moč kmetov. V določeni
meri in v nekaterih primerih so
te obremenitve znatne in lahko
bistveno vplivajo na gospodarsko moč kmetov. V določeni
meri in v nekaterih primerih so
te obremenitve tudi sorazmerno večje, kot obremenitve delavcev v združenem delu. Tako
so prispevne stopnje za individualne kmete enake kot veljajo
za delavce v združenem delu,
čeprav lahko kmetje pričakujejo bistveno manj pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Združeni kmetje
namreč ne morejo pridobiti
pravice do predčasne starostne pokojnine, glede na naravo
njihove dejavnosti pa so tudi
zelo omejene njihove pravice
na podlagi preostale delovne
zmožnosti. Ostali individualni
kmetje in združeni kmetje, ki
se zavarujejo od osnove, ki je
nižja od 4. zavarovalne osnove, pa ne morejo pridobiti tudi
naslednjih pravic, ki so zagotovljene delavcem:

- pravice do varstvenega
dodatka k pokojnini,
- pravice do denarnega nadomestila za telesno okvaro,
- pravice do dodatka za pomoč in postrežbo,
- pravice do dodatka za rekreacijo,
- pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti.
- pravice do odmere pokojnine od najnižje pokojninske
osnove.
Drugo vprašanje, ki ga je treba dodatno proučiti, je uporaba prispevkov, ki jih plačujejo
lastniki kmetijskih zemljišč, na
katerih ni nihče pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot kmet.
Ta prispevek je bil uveden z
namenom, da bi solidarno
olajšali položaj kmetov v pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Glede na navedeno je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
priporočil SPIZ v SRS, naj pri
določanju obveznosti kmetov
upošteva manjši obseg pravic,
ki jim je zagotovljen, in znesek
prihodkov od prispevkov, ki jih
plačujejo lastniki kmetijskih
zemljišč, ki niso zavarovani na
podlagi opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ZBOR OBČIN
- Izvajanje zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti
in SIS družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1987
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela 17. okoliš in
skupina delegatov za Zbor
združenega dela 5. okoliš občine Nova Gorica sta zastavili
naslednje delegatsko vprašanje:
1.
Zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1987 določa, da DPS in
SIS zmanjšajo stopnje davkov
in prispevkov iz dohodka OZD
in iz osebnih dohodkov delavcev v sorazmerju z zneskom
izločenih sredstev, zmanjšajo
pa jih tudi za več izločena sredatva v 30. dneh po ugotovitvi
presežkov prihodkov.
Služba družbenega knjigovodstva je ugotavljala presežke posamezne SIS za obdobje

I-III/87 dne 10. 4.1987 ter presežke izločala na poseben
račun.
Koliko bodo dejansko znašali presežki posamezne SIS
po zgoraj navedenem zakonu,
za obdobje I-III/87 bo znano
šele po ugotovljeni stopnji rasti dohodka in ko se bo izdelal
popravek obračunov za zadevno obračunsko obdobje
ter bo določena tudi diferencirana rast sredstev za financiranje skupnih potreb po posameznih namenih in uporabnikih v skladu z zakonom.
Glede na navedeno smatramo, da je preuranjeno zmanjševati prispevne stopnje preden bodo na razpolago prej
navedeni podatki.
Prilagajanje
prispevne
stopnje dovoljeni skupni porabi, brez pokazatelja rasti
dohodka, bi povzročilo mesečno spreminjanje prispev3

nih stopenj ter s tem tudi povečanje dela v OZD.
Zato predlagamo, da se znižanje prispevnih stopenj uporabi za čas od t. 7.1987 dalje
na podlagi pokazateljev določenih v zakonu. V kolikor to
po zakonu ni mogoče, naj se
to naredi vsaj po 20. 5. 1987,
ko bo znana rast dohodka in
bo izračunana dovoljena poraba za čas od I—HI/87.
S tem delegatskim vprašanjem smo hoteli le opozoriti
na problem prilagajanja prispevnih stopenj SIS preden
se naredi na podlagi stopnje
rasti dohodka popravek obračuna za posamezno obračunsko obdobje.
2.
Istočasno smatramo, da bi
bilo potrebno na naslednjo
sejo skupščine dati na dnevni
red zborov Zakon o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih
interesnih
skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987 z
usmeritvami, kako uskladiti
programe SIS z dovoljeno rabo ter pri tem ohraniti družbenoekonomski položaj delavcev izvajalcev v SIS izenačen
z delavci z gospodarstvu.
Ker ta zakon bistveno posega v dogovorjene programe s
samoupravnimi sporazumi o
temeljih planov, je potrebno
na celotnem območju SR Slovenije začeti akcijo zmanjševanja pravic uporabnikov, če
nočemo, da ne bodo posledice navedenega zakona odražale le na delavcih - izvajalcih v družbenih dejavnostih.
Istočasno predlagamo, da
zbor sprejme usmeritve, da
republiške skupščine SIS do
obranave navedene problematike na zborih skupščine
SR Slovenije na skupščinah
SIS ne odločajo o širitvi pravic v letu 1987.
Skupina delegatov za Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
iz Novega mesta postavlja v
zvezi z izvajanjem zakona o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti za porabo v letu
1987 naslednje
delegatsko vprašanje:
1. Kako bomo pri tako
zmanjšani porabi financirali v
letu 1987 nove dejavnosti
(npr. nove oddelke v osnovnih
šolah)?
4

2. Kako zagotoviti delavcem izplačilo osebnih dohodkov za april, ker ne bo priliva v
SIS, sredstva pa so blokirana
na posebnem računu?
3. Kako ravnati pri usklajevanju stopenj prispevkov s
presežki?
Obrazložitev
Zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1987 postavlja izvajalce v
samoupravnih
interesnih
skupnostih pred nepremostljive zadrege.
Vemo, da smo se v letu
1986 vsi trudili, da bi vsaj približno izenačili družbenoekonomski položaj delavcev v negospodarskih dejavnostih z
delavci v gospodarstvu. To
nam je delno tudi uspelo. Tako smo v negospodarstvu naše občine uspeli povečati
osebne dohodke na pogojno
nekvalificiranega delavca za
125% v primerjavi z letom
prej, v gospodarstvu so sicer
dvignili za 144% in to zlasti na
račun izredno visokih izplačil
konec meseca decembra.
Interventni zakoni pa tega
ne upoštevajo kot dovoljeno
porabo, ne upoštevajo pa tudi
nekaterih drugih obveznosti,
ki so nastopile v letu 1986 kot
nove. Med take sodijo povečane obveznosti do republiških samoupravnih interesnih
skupnosti (solidarnost, vzajemnost, skupne naloge),
otvoritve novih oddelkov v šolah, razlike v cenah oskrbnih
dni v VVO in domovih, izgube
v zdravstvenih organizacijah
itd., ki jih enostavno ni možno
pokriti z novoocenjeno rastjo
dohodka. Tako se bo dovoljena rast sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih
zmanjšala prvič, dodatno
zmanjšanje pa bo še na račun
10% zaostajanja za ustvarjenim dohodkom gospodarstva
v republiki, v naši občini pa bo
zaostajanje še večje. Pri nas
je gospodarstvo po dolgih letih stagnacije v leiu 1986 pokazalo nekaj večjo rast, kar
se je pokazalo tudi v osebnih
dohodkih, saj smo 13% zaostajanje za slovenskim povprečjem zmanjšali na 3% in
smo pričakovali, da se bo to
poznalo tudi pri hitrejšem razvoju družbenih dejavnosti.
Očitno smo se zmotili in bodo
družbene dejavnosti še nadalje zaostajale.
Še hujša pa je situacija v
prvem polletju letos, ko je dovoljena poraba v občini za

vse samoupravne interesne
skupnosti za prve 3 mesece
3.039 milijarde din, resnična
poraba pa je bila 4.076 milijarde din, ker smo zadržali tudi v
teh dejavnostih usklajene
osebne dohodke iz decembra
1986. Po obrazcu OV se prikazuje 1.037 milijarde din fiktivnega presežka, dotok v aprilu
se seveda izplača na poseben račun pri SDK.
Preden se bo ta milijarda
zbrala, bo pretekel cel mesec
in samoupravne interesne
skupnosti ne bodo imele
sredstev, da bi jih nakazovale
izvajalcem. Hkrati pa bi morali
pričeti postopek za znižanje
stopenj, čeprav vemo, da bo
po ugotovitvi rasti dohodka
družbenega gospodarstva po
periodičnem obračunu pretežen del tega fiktivnega presežka dovoljen za porabo in
bi takrat morali stopnje prispevkov celo večati.
Prav tako skupina delegatov daje v zvezi s poravnavami dinarske stimulacije za izvoz naslednjo
pobudo
Delegacija v zveznem zboru
Skupščine SFRJ in Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
naj poskrbita za izvajanje zagotovila zveznega izvršnega
sveta, da bodo vse dinarske
stimulacije za izvoz prvih treh
mesecev letošnjega leta (in
seveda tudi naprej) redno poravnane. Izvajanje tega zagotovila je najmanj kar v tem
trenutku za izvoznike lahko
zahtevamo. Prav tako predlagamo, da se izvoznikom omogoči, da nerealizirane izvozne
stimulacije vključijo v dohodek prvega tromesečja.

naslednje delegatsko vprašanje:
Delegati dajemo pobudo,
da se pravice do potrošnje
sredstev zakonsko omejene
skupne porabe v letu 1987 porazdele enakomerno prek celega leta.
Za I. četrtletje 23% pravic,
polletje 48%, devetmesečje
72% pravic in zadnje tromesečje 100% pravic.
Sedanje izvajanje je nelogično (I. tromesečje 17% pravic, polletje 38% pravic) in bo
po nepotrebnem povzročilo v
družbenih dejavnostih celo
vrsto problemov.
Lahko rečemo, da po nepotrebnem ali zaradi nepoznavanja razmer zakonodajalca
že tako težavno situacijo še
bolj kompliciramo in ustvarjamo krizne razmere.
Ne moremo upoštevati dinamike prilivov sredstev za
skupno porabo po obdobjih v
letu 1986, ko je bila inflacija
skokovita v drugi polovici
leta.
V globalu dovoljenih sredstev za skupno porabo mora
biti dana možnost medsebojnega usklajevanja med interesnimi skupnostmi tudi v občini, tako da se lahko razrešujejo najbolj pereči problemi,
kar pa sedaj ni bilo mogoče.

Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je posredoval naslednji pisni odgovor:
Sprejeti in uveljavljeni interventni zakon narekuje nadaljnje prilagajanje obsega razpoložljivih sredstev za porabo po
izračunih na osnovi posredovanih navodil, blokiranje presežkov in zniževanje prispevnih stopenj. Prvi izračuni in
prilagoditve so bili opravljeni
za vsako samoupravno inteobrazložitev
resno skupnost posebej in so v
tem času zahtevali skrajno raUgotavljamo, da bi moralo cionalno porabo sredstev v oknovomeško gospodarstvo v viru posamezne samoupravne
prvih treh mesecih letošnjega intresne skupnosti. Prvo ugoleta, upoštevajoč izvozna gi- tavljanje presežkov in prilagabanja, ustvariti 6.000 mio din janje stopenj je bilo opravljeno
dinarskih stimulacij. Do 15. 4. za vsako samoupravno inte1987 je bilo realiziranih 2.000 resno skupnost posebej. Analimio din, 4.000 mio din pa ni za doseženih rezultatov v gobilo pokritih niti z menicami, spodarstvu v prvem kvartalu in
kar predstavlja več kot 10% na tej podlagi pripravljena biizpad dohodka gospodarstva lanca sredstev za zadovoljevaobčine Novo mesto. Ker izda- nje skupnih potreb za vse saja federacija menice za 90 dni moupravne interesne skupnopomeni to za gospodarstvo sti v celotni SR Sloveniji bosta
naše občine, da se mora krat- upoštevala določena prilagajakoročno zadolževati za ohra- nja programov, stopenj in usnjanje likvidnosti, kar bo po- klajevanje sredstev. Pri porabi
menilo izpad dohodka zaradi razpoložljivih sredstev morajo
obresti za okoli 800 mio din.
imeti prednost zagotavaljanje
osebnih dohodkov na dogovorjeni ravni in pokrivanje najSkupina delegatov občine nujnejših materialnih stroškov.
Tolmin za Zbor občin skupšči- Pospešeno je potrebno priprane SR Slovenije je postavila viti in izvesti programe raciporočevalec

onalizacije posameznih dejavnosti in zamakniti pričetek posameznih investicij.
Izvajanje omenjenega zakona povzroča probleme pri izvajanju Resolucije SR Slovenije v
letu 1987. Izvršni svet skupščine SR Slovenije spremlja položaj in tekoče poroča Skupščini. Prav tako skupaj z izvršnimi
sveti skupščin občin koordinira aktivnosti v samoupravnih
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti na republiški in
na občinski ravni. Zavod SR

POBUDE

Slovenije za družbeno planira- nega zakona in ne na izvajanje
nje pa pripravlja majsko anali- samega zakona in na njem tezo, ki bo skupaj s poročilom melječih navodil. Dejanskega
Izvršnega sveta o izvajanju deleža sredstev za skupno podružbenega plana 1986-1990 rabo po posameznih kvartalih
v letu 1987 tudi osnova za raz- ni moč napovedovati oziroma
pravo v Skupščini SR Sloveni- uzakoniti ob letošnjem pristoje in za nadaljnje aktivnosti in pu k planiranju sredstev brez
prilagajanje obsega progra- uporabe deflatorja. Končni
mov razpoložljivim sredstvom izračun deležev po kvartalih je
bistveno odvisen od stopnje
za porabo v teku 1987. leta.
inflacije, ki bo dosežena tudi v
Podana pobuda skupine de- teku 1987. leta.
legatov iz občine Tolmin se naTako sprememba zakona,
naša na spreminjanje omenje-

DELEGATOV

-

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE, GOSPODARSKO PODROČJE,
41. OKOLIŠ, OBČINA MARIBOR-TABOR, ZA
PREUČITEV SMOTRNOSTI IZDAJANJA
. URADNEGA LISTA SRS V SEDANJEM KONCEPTU
Zbor'združenega dela Skupščine občine Maribor Tabor je
na 9. seji, dne 24. marca 1987 oblikoval »Pobudo za proučitev
smotrnosti izdajanja Uradnega lista SRS« ter zadolžil skupino
delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela skupščine >
SRS, da pobudo posreduje na naslednji seji zbora združenega dela Skuščine SRS.
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor Tabor
daje pobudo, da Republiški komite za informiranje preuči
smotrnost izdajanja Uradnega lista SRS v takšnem konceptu,
kot izhaja sedaj.
Ugotavlja, da bi naj bil Uradni list SRS prvenstveno namenjen obveščanju z vsebino republiških upravnih organov in
zavodov, drugih republiških organov in organizacij, ki je
pomembna za vse pravne osebe v SR Sloveniji.
Koncept Uradnega lista pa se od tega oddaljuje. Objavlja
namreč vedno več obvestil, sklepov, samoupravnih sporazumov organov in organizacij iz posameznih občin (izvzete so
občine Podravske regije, ki ta obvestila objavljajo v Medobčinskem uradnem vestniku). Zaradi tega neenotnega pristopa, zaradi stroškov in zaradi obremenjevanja mnogih z
zanje nepomembnimi zadevami, predlagamo, da Komite za
informiranje razmeji vsebino Uradnega lista na del, ki je
pomemben za vse OZD in druge subjekte in na del, ki se ureja
suvereno in samostojno v posameznih občinah preko njihovih
informacijskih sistemov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do pobude zavzel
naslednje stališče:
Koncept Uradnega lista SRS je v osnovi določen z zakonom
o objavljanju zakonov, drugih predpisov in aktov ter o časopisni organizaciji »Uradni list SRS« (Uradni list SRS, št. 13/
81). Uradni list SRS izdaja časopisna organizacija »Uradni list
SRS« v skladu s tem zakonom. Za pravilno in pravočasno
izdajanje Uradnega lista SRS je odgovoren direktor te organizacije, ki je hkrati glavni in odgovorni urednik Uradnega lista
SRS. Zakonitost dela te organizacije nadzoruje Republiški
komite za zakonodajo. Izvršni svet Skupščine .SRS pa lahko
podrobneje predpiše način, pogoje in roke za izdajanje Uradnega lista SRS.
Navedeni zakon ureja objavljanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov organov družbenopolitičnih skupnosti
ter samoupravnih splošnih aktov v Uradnem listu SRS v
skladu z ustavnimi določbami o objavljanju teh aktovv uradnem glasilu.
Ustava SR Slovenije določa v 257. členu, da se republiški
poročevalec

POBUDE

kot navodila za njegovo izvajanje nista v pristojnosti Skupščine SR Slovenije. V kolikor
bodo majska analiza in poročilo Izvršnega sveta o izvajanju
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter
razprave o obeh pokazale, da
tudi po možnih usklajanjih
med interesnimi skupnostmi
še niso razrešeni najbolj pereči problemi bo potrebno
ustrezno pobudo sprožiti v
Skupščini SFRJ.

DELEGATOV

-

predpisi in splošni akti republiških organov objavljajo v republiškem uradnem glasilu, občinski predpisi in splošni akti
občinskih organov pa se objavljajo v uradnem glasilu, ki ga
določi občinski statut. V skladu s tem določa omenjeni zakon,
da se v Uradnem listu SRS objavljajo poleg republiških predpisov in splošnih aktov republiških organov tudi občinski
predpisi in splošni akti občinskih organov, če tako določajo
občinski statuti.
Ustava SR Slovenije določa v 258. členu, da se samoupravni
splošni akti, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in
občane, objavljajo v uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti. V skladu s tem določa omenjeni zakon, da se v Uradnem listu SRS objavljajo samoupravni splošni akti samoupravnih organizacij in skupnosti, ustanovljenih za območje
republike, in samoupravni splošni akti drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti, za katere je to določeno z zakonom
ali z njihovimi akti.
Stvar ureditve v statutu posamezne občine je, ali se občinski predpisi in splošni akti občinskih organov objavljajo v
občinskem ali medobčinskem uradnem glasilu ali v Uradnem
listu SRS. Prav tako je stvar ureditve v samoupravnih splošnih
aktih samoupravnih organizacij in skupnosti v občinah, ali se
njihovi samoupravni splošni akti, ki so splošnega pomena za
delovne ljudi in občane, objavljajo v občinskem ali medobčinskem uradnem glasilu ali pa v Uradnem listu SRS, razen če je
za posamezne samoupravne splošne akte z zakonom določeno, da se objavijo v Uradnem listu SRS. V skladu z 257. in
258. členom ustave SR Slovenije mora biti Uradni list SRS
odprt za objavljanje občinskih predpisov in splošnih aktov
občinskih organov kot tudi za objavljanje samoupravnih
splošnih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti v občinah, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane in
morajo biti po ustavi objavljeni v uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti.
Vsebina vsake številke Uradnega lista SRS je razmejena
tako, kot se predlaga v pobudi. Ni pa mogoče Uradnega lista
SRS izdajati v separatnih izdajah za posamezne občine, če je
to smisel pobude, ker gre za enotno uradno glasilo in ker bi to
tudi bistveno povečalo stroške izdajanja Uradnega lista SRS.
Tudi ni mogoče pritrditi stališču v pobudi, da so občinski
predpisi in splošni akti občinskih organov ter samoupravni
splošni akti samoupravnih organizacij in skupnosti v občinah,
ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane,
pomembni le za subjekte v posamezni občini in da njihovo
objavljanje v Uradnem listu SRS pomeni nepotrebno obremenjevanje drugih z zanje nepomembnimi zadevami.
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-STALISCE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 2. OKOLIŠ
LJUBLJANA-CENTER V ZVEZI S PRIPRAVO
ANALIZE O IZVAJANJU DRUŽBENIH
DOGOVOROV IN SAMOUPRAVNIH
SPORAZUMOV GLEDE IZPLAČILA OSEBNIH
DOHODKOV V PREJŠNJEM LETU
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v ZZD Skupščine
SR Slovenije za področje gospodarstva Skupščine občine
Ljubljana Center daje ZZD naslednjo
DELEGATSKO POBUDO:
1 Izvršni svet SR Slovenije naj pripravi analizo o izvajanju
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov glede
izplačil osebnih dohodkov v tekočem letu. V analizi bi bilo
potrebno posebej obdelati izvajanje družbenega dogovora in
samoupravnih sporazumov o osebnih dohodkih v bankah in
drugih organizacijah, ki so do 1. 7. 1987 »zamrznjeni«.
Predlagamo, da se oceni možnost, da se pobuda posreduje
tudi delegaciji Skupščine SR Slovenije za Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
Skupina delegatov za gospodarsko področje 2. okoliš Ljubljana Center je Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije dala pobudo za pripravo analize o izvajanju družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov glede izplačil
osebnih dohodkov v prejšnjem letu in o izvajanju interventnih
zakonov v tekočem letu.
Priprava poročila o izvajanju usmeritev republiške resolucije o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v letu 1986 je predvidena v programu
dela, Republiškega komiteja za delo in sicer je rok za pripravo
navedenega poročila konec meseca maja. Poročilo za leto
1986 bo poleg analize uresničevanja družbenih usmeritev na
področju razporejanja dohodka v letu 1986 vsebovalo tudi
prve ocene gibanj osebnih dohodkov v letu 1987, ki so rezultat učinkovanja interventnih zakonov na tem področju.
Ugotovitve iz navedenega poročila, ki ga obravnava IS
Skupščine SRS, bodo vključene v »Majski analizi«, ki bo
predložena v obravnavo Skupščini SR Slovenije.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA SKUPŠČINE OBČINE UUBLJANA-ŠIŠKA
IN ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
OBČINE CELJE V ZVEZI Z ZAHTEVO ZA
SPREMEMBO ODLOKA O NAČINU
IZRAČUNAVANJA, POVEČANJA, ZMANJŠANJA
IN UPORABLJANJA DPRP (URADNI LIST SFRJ
ŠT. 9/87)
Na 13 seji zbora združenega dela Skupščine občine LjubIjana-Šiška, dne 26. 3. 1987je bila posredovana problematika
AERA TOZD Tovarna celuloze in papirja Medvode glede statusa aktivnega izvoznika.
V predlogu navajajo, da so pristopili k rekonstrukciji papirnega stroja, s katero bodo povečali proizvodnjo za 50%,
izboljšali kvaliteto in začeli proizvajati papirje z nižjo gramaturo. Rekonstrukcija je stala cca 6 milijard dinarjev. V strukturi financiranja predstavlja največji delež tuji blagovni kredit
v višini 125,000.000 ASch (8,608.980 USAS). Poleg navedenega deleža je tuji partner vložil v TOZD 20,000.000 ASch. Za
vse navedeno so pridobili vsa potrebna soglasja v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. Ob tem so se obvezali, da bodo v enem
letu po zagonu povečali konvertibilni izvoz za 118,065.000
ASch, oziroma ga več kot podvojili.
Po podatkih Zvezne carinske uprave je bilo zunanje trgov,
poslovanje TOZD v letu 1986 naslednje:
- izvoz
6,232.637$
- uvoz
4,365.101$
- uvoz opreme
8,608.980$
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Iz podatkov je razvidno, da je uvoz krit z izvozom, saj je bila
vsa oprema uvožena na kredit, ki v letu 1986 v ničemer ni
bremenil devizne bilance Jugoslavije. Po Odloku o načinu
izračunavanja, povečanja, zmanjšanja in uporabljanja DPRP
je TOZD in s tem celotna DO AERO postala iz aktivnega v
pasivnega izvoznika, saj se po navedenem zveznem odloku
tudi uvoz opreme na kredit v celoti šteje kot uvoz v letu 1986.
S tem je TOZD uvrščena v šesto, to je zadnjo skupino plačil
v inozemstvu, kjer so tudi tiste OZD, ki sploh ne izvažajo.
Glede na navedeno je TOZD v takem stanju, da ne more
prijavljati rednih uvoznih poslov za surovine, repromaterial in
rezervne dele, kar bo povzročilo resne motnje v poslovanju,
na daljši rok (nekaj mesecev) pa celo ustavitev proizvodnje in
s tem nepopravljivo družbeno škodo.
Zbor združenega dela je naveden predlog AERO TOZD
Tovarna celuloze in papirja Medvode obravnaval in sprejel
sklep, da s problematiko AERA seznanimo Skupščino SR
Slovenije, Republiški IS, Skupščino SFRJ — zbor republik in
pokrajin ter ZIS z zahtevo za ustrezno spremembo odloka, saj
navedeni odlok prizadene celo vrsto OZD, ki so koristile
blagovne kredite ali pa kreditne linije IMF, IFC in druge, za
nakup opreme.
Predlog OZD AERO Celje je obravnaval tudi Zbor združenega dela Skupščine občine Celje na svoji seji 23. 4. 1987 in
sprejel sklep, da se predlog AEFIA podpre in predlaga, da se
sproži ustrezni postopek za spremembo določil odloka. •
Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Šiška je
zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije poslal zahtevo za spremembo Odloka o načinu izračunavanja, povečanja, zmanjšanja in uporabljanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja z
ugotovitvami zbora in podpira njegovo zahtevo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 19. 3. 1987
obravnaval stanje in probleme na področju ekonomskih
odnosov s tujiap v začetku letošnjega leta in v tej zvezi tudi
probleme pri določanju statusa pri tistih organizacijah združenega dela, ki so v letu 1986 uvozile opremo na kredit. Dne
25. 3. 1987 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim
pismom Zveznemu izvršnemu svetu med drugim predlagal, da
se v izračun statusa organizacij združenega dela pri uvozu
opreme na kredit upošteva samo znesek anuitete v zadevnem
letu in ne celotna vrednost uvožene opreme. Nadalje obveščamo, da je Narodna banka Jugoslavije že pripravila predlog
za spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izračunavanja,
povečanja, zmanjšanja in uporabljanja družbeno priznanih
reprodukcijskih potreb, ki vsebuje tudi rešitev problema določanja statusa na način kot je predlagal Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Navedeni predlog je že v postopku sprejemanja, zato ocenjujemo, da bo vprašanje kmalu ustrezno rešeno, za kar si
bomo še nadalje prizadevali.
ZBOR OBČIN
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ
OBČINE LENART ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA O
ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI
Skupina delegatov Skupščine občine Lenart za delegiranje
delegatov v zbor občin skupščine SR Slovenije je dala naslednjo pobudo:
V občini Lenart smo v letu 1986 (decembra) pričeli s prekvalifikacijo 130 delavcev bivše TOZD Marles iz lesarstva v kovinsko predelovalno panogo. K temu smo pristopili zaradi
nenehnega večanja izgub v tej temeljni organizaciji združenega dela. Pri zagotavljanju finančnih sredstev za prekvalifikacijo smo imeli izredno velike težave. Sklad republiških
poročevalec

rezerv gospodarstva SR Slovenije, ki naj zagotavlja sredstva v
ta namen, to vlogo ni odigral v celoti zaradi nekaterih težav,
kot so: zbiranje sredstev mimo sklada v reproverigi in nakopičene težave tudi drugih organizacij združenega dela (Idrija,
Mežica, Lik Savinja, itd.).
Pri zagotavljanju teh sredstev smo ugotavljali, da za raševanje te izredno pereče problematike v obstoječi zakonodaji na
področju zaposlovanja ni rešitev.
Zato smo ob obravnavi Analize izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki jo je pripravil Republiški komite za delo, tako na Svetu podravskih občin
kot občinske skupnosti za zaposlovanje oziroma medobčinske skupnosti za zaposlovanje ter na medobčinski gospodarski zbornici, sklenili, da posredujemo pobudo Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije in Zvezi skupnosti za zaposlovanje za dopolnitev Zakona o zaposlovanju: Zakon o zaposlovanju je nujno potrebno dopolniti v tem smislu, da se opredeli
vir sredstev za zagotavljanje prekvalifikacije že zaposlenih
delavcev zaradi različnih vzrokov kot je: predimenzioniranost
panoge, nenehne izgube, višek delovne sile zaradi tehnološke
obnove itd. Predvsem bi morala dopolnitev zakona temeljiti
na preventivnem in pravočasnem reševanju težav. Tako
zastavljena finančna pomoč bi lahko odločujoče delovala na
smelejše odločitve v organizacijah združenega dela za pravočasno prekvalifikacijo delavcev.
Predlagamo, da bi se za ta namen oblikovala sredstva po
posebni prispevni stopnji v republiki in bi temeljila na vzajemnosti in solidarnosti oz. poiskati drugi sistemski vir financiranja že upoštevaje novi obračunski zakon.
Obstoječi 37. člen zakona o zaposlovanju je praktično
neuporaben za tovrstno združevanje v obstoječi gospodarski
situaciji, kar je praksa žal tudi potrdila.

Skupina delegatov občine Velenje za delegiranje v Zbor
občin Skupščine SR Slovenije je dala naslednjo pobudo:
Ob obravnavi zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR
Slovenije za leto 1986 v naših delegatskih sredinah ugotavljamo, da je obseg splošne porabe še vedno prevelik glede na
ekonomske sposobnosti organizacij združenega dela. V
strukturi republiškega proračuna so odhodki, ki ne sodijo v ta
proračun, zato je obseg splošne porabe neracionalno koriščen, obveznosti SR Slovenije pri financiranju obveznosti do
federacije in drugih republik pa so neenakomerno porazdeljene v odnosu na delež drugih republik.
V občinskih družbenopolitičnih skupnostih so proračuni
limitirani in so zaradi tega občine morale izločiti ali pa zmanjšati financiranje mnogih dejavnosti. Če bi bil republiški proračun v celoti limitiran, bi se sredstva za splošne družbene
potrebe racionalneje uporabljala, s tem pa bi tudi zmanjšali
splošno porabo, v republiškem proračunu pa se vsako leto v
zaključnih računih ne bi pojavljali nerazporejeni prihodki.
Zaradi navedenega naša delegacija predlaga, da Izvršni
svet SR Slovenije na vseh področjih splošne porabe - tudi pri
republiških organih in organizacijah uvede učinkovitejši
način racionalizacije, kar bo vplivalo na zmanjšanje financiranja splošne porabe republiškega proračuna in tudi občinskih
proračunov.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi z navedeno
pobudo daje naslednje stališče:
Vsebina te pobude bo na primeren način vključena v najnujnejše spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki bodo pripravljene še
pred celovito dograditvijo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti na podlagi analize izvajanja tega
zakona, ki je trenutno v obravnavi v Skupščini SR Slovenije.
Namen teh najnujnejših sprememb in dopolnitev zakona bo
predvsem v razreševanju problematike tako imenovanih ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev. Zaradi tega bo
pobuda skupine delegatov vključena v te spremembe in
dopolnitve zakona, ustrezna zakonodajna gradiva s tem v
zvezi pa bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval
skupščini SR Slovenije v najkrajšem možnem času.
Predvidoma naj bi spremembe zakona poleg ostalega s
preoblikovanjem 37. člena opredelile vir sredstev tudi za
zagotavljanje prekvalifikacije (priprave na zaposlitev) že zaposlenih delavcev zaradi različnih vzrokov kot so npr. presežek
delavcev zaradi modernizacije proizvodnje in tehnološkega
prestrukturiranja, pa tudi zaradi zagotavljanja materialne in
socialne varnosti delavcev, ki jim preneha delovno razmerje
zaradi stečaja oziroma prenehanja organizacije združenega
dela. Sredstva za zagotavljanje pravic do priprave za zaposlitev zaposlenih delavcev v zgoraj navedenih primerih in za
zagotavljanje materialne in socialne varnosti ter ponovne
zaposlitve delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi ■
prenehanja organizacije združenega dela naj bi združevali
delavci po posebni prispevni stopnji na ravni republike pri
Zvezi skupnosti za zaposlovanje, skupščina ter skupnosti pa
naj bi določala višino prispevne stopnje ter pogoje, merila in
kriterije upravičenosti temeljnih organizacij do uporabe teh
združenih sredstev.
Konkretizacija navedene pobude in ostale najnujnejše spremembe zakona bodo zaradi aktualnosti problematike in
zaradi možnih učinkov zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela pripravljene nemudoma. Razvidne
bodo iz ustreznih zakonodajnih gradiv, ki bodo posredovana
Skupščini SR Slovenije tako, da jih bo možno obravnavati v
postopku za sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Skupina delegatov za delegiranje delegatov občine Velenje
v Zbor občin Skupščine SR Slovsnije je predložila delegatsko
pobudo za enotno obravnavanje vseh odhodkov proračunov
ter s tem uveljavitev učinkovitejšega načina racionalizacije na
področju splošne porabe.
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije:
Vse obveznosti SR Slovenije, za katere se sredstva zagotavljajo v republiškem proračunu, temeljijo na zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela in s katerimi je soglašala
Skupščina SR Slovenije. Skupne obveznosti, ki so jih v federaciji sprejele SR in SAP, se razporejajo na podlagi določenih
kriterijev, največkrat je to udeležba SR in SAP v ustvarjenem
družbenem proizvodu Jugoslavije (po čistih dejavnostih) za
zadnje leto, za katero so na razpolago uradni statistični
podatki. Tako se npr. delež SR Slovenije v financiranju zveznega proračuna izračuna na podlagi deleža SR Slovenije v
družbenem proizvodu Jugoslavije po zadnjih znanih podatkih. Za ilustracijo navajamo, da znaša delež družbenega proizvoda SR Slovenije v družbenem proizvodu SFRJ po načelu
čistih dejavnosti za leto 1985 16,75% (Vir. Indeks Zveznega
zavoda za statistiko št. 4/1987).
Od leta 1983 naprej so bili za vsako leto, razen za leto 1986,
uveljavljeni zvezni intervencijski ukrepi na področju skupne in
splošne porabe. Omejitve se niso nanašale na prispevek SR in
SAP proračunu federacije in na druga sredstva, ki so se in ki
se na ravni federacije zbirajo za gospodarske intervencije iz
republiških in pokrajinskih proračunov, prav tako se ti ukrepi
niso nanašali na celotno področje socialne varnosti (pokojnine, invalidnine, priznavalnine borcev NOV, osebni prejemki). V strukturi realiziranih odhodkov proračuna SR Slovenije za leto 1986 predstavljajo te obveznosti 65% vseh odhodkov republiškega proračuna. Izvzemanje teh namenov iz omejitev je posledica njihovega vsebinskega značaja, ki zahteva
nemoteno izvajanje teh pravic oziroma zagotavljanje sredstev
ne glede na ukrepe tekoče ekonomske politike.
Vključevanje teh obveznosti v okvire limitov bi zaradi neelastičnosti teh obveznosti povzročilo zmanjšanje čiste splošne
porabe (to je financiranje državnih in pravosodnih organov ter
drugih nalog proračunov v SR in SAP) na obseg, ki bi onemogočal delovanje teh organov in izvajanje njihovih nalog oziroma še izrazitejšo prerazporeditev proračunske porabe v
korist sredstev na ravni federacije.
Vsakoletno limitiranje splošne porabe pod okviri, ki bi jih
narekovala rast cen in gibanje osebnih dohodkov v republiki,
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K DELEGATSKI POBUDI IZ OBČINE
VELENJE ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE V ZVEZI Z ENOTNIM
OBRAVNAVANJEM VSEH ODHODKOV
PRORAČUNOV
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je zahtevalo večjo racionalizacijo in smotrno porabo sredstev
pri izvajanju nalog, ki se financirajo v okviru omejenega dela
splošne porabe. Da pa se proces racionalizacije ne bi izvajal
stihijsko in v družbeno škodo, je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v mesecu septembru lanskega leta sprejel program
aktivnosti in racionalizacije in povečanje učinkovitosti dela
državne uprave s priporočilom, da enake ukrepe sprejmejo
tudi izvršni svet občinskih skupščin in skupnih posebnih
družbenopolitičnih skupnosti.
MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE K POBUDI IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA CENTER
ZA SPREMEMBO ZAKONA O POSLOVNIH
PROSTORIH
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center daje naslednjo
pobudo
za spremembo Zakona o poslovnih prostorih (Uradni list
SRS št. 18/74), kot je bilo sklenjeno na 34. seji. Pobuda se
nanaša na spremembo tistih členov, ki bodo omogočili, da
atelje dobi status delovnega prostora za umetniško ustvarjanje v najširšem smislu (gre za ustvarjalce slikarje, kiparje,
oblikovalce, filmske, glasbene in plesne dejavnosti:
Predlog: Spremeni ali dopolhi se Zakon v 3. aH 5. čienu in
določi, da se ateljeji štejejo za poslovne prostore oziroma,
da se določbe tega Zakona ne nanašajo na najem poslovnih
prostorov za potrebe umetniškega ustvarjanja.
Na osnovi spremenjenega statusa ateljejev bomo tudi v
občinskih odlokih o poslovnih prostorih dosegli določene
olajšave (predvsem najemnin) in postavili nove temelje za
finansiranje vseh vrst naložb za to vrsto prostorov.
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center je predlagal
spremembo zakona o poslovnih prostorih in sicer:
»Spremeni ali dopolni se zakon v 3. ali 5. členu in določi, da
se ateljeji ne štejejo za poslovne prostore oziroma, da se
določbe tega zakona ne nanašajo na najem poslovnih prostorov za potrebe umetniškega ustvarjanja«.
V pripravi so spremembe in dopolnitve zakona o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih, zato menimo, da ni potrebno
pristopiti posebej k spremembi 3. oziroma 5. člena navedenega zakona. Predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center bo upoštevan pri izdelavi novega zakona.
Da bi čimprej rešili vprašanje umetniških ateljejev so Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiški
komite za energetiko ter Republiški komite za kulturo posredovali izvršnim svetom občin in posebnih družbenopolitičnih
skupnosti, Zvezi stanovanjskih skupnosti, Zvezi komunalnih
skupnosti ter Posebni samoupravni interesni skupnosti za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije priporočilo, da se umetniški ateljeji ne štejejo za poslovne prostore
in, da se temu primerno zaračunavajo nižje najemnine, tarife
za električno energijo in komunalne storitve ter druge dajatve
v zvezi z uporabo teh prostorov.

nadaljnjega, dokler ne bo izoblikovano dokončno javno mnenje o izgradnji jedrskih elektrarn, zamrznejo oz. ustavijo vse
aktivnosti in izplačila vezana na izgradnjo jedrske elektrarne
Prevlada.
V zvezi s pobudo skupine delegatov za prosvetno-kulturno
področje 7. okoliša - Maribor-Rotovž, da se do nadaljnjega,
dokler ne bo izoblikovano dokončno javno mnenje o izgradnji
jedrskah elektrarn, zamrznejo oziroma ustavijo vse aktivnosti
iz izplačila vezana na izgradnjo nuklearne elektrarne Prevlaka, daje Izvršni syet Skupščine SR Slovenije sledeče
mnenje:
Pripravljalna dela za jedrsko elektrarno Prevlaka tečejo na
osnovi sprejetih družbenih dogovorov in sporazumov, kakor
tudi neposrednih medsebojnih obveznosti elektrogospodarstev SR Slovenije in SR Hrvatske, ki sta skupaj zgradili in
sedaj izkoriščata jedrsko elektrarno Krško. V letošnjem načrtu
del, ki je bil znatno okrnjen glede na prvotni plan, so ostala
samo najnujnejša dela na dokončanju ocen ponudb iz lanskoletnega mednarodnega razpisa, ki jih morata opraviti obe
delovni skupini Združenih elektrogospodarskih organizacij
Hrvatske in Elektrogospodarstva Slovenije, kar predstavlja
mednarodno poslovno obveznost. Financiranje slovenske
delovne skupine izvaja Posebna samoupravna interesna
skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije po sprejetem programu in v omejenem obsegu, ker je
bilo doslej odobrenih le 30% predvidenih sredstev. Po sprejetem programu bodo ocene ponudb končane do septembra
letos, nakar bo o tem odločal tudi Zvezni izvršni svet.
Na osnovi teh dejstev in ob upoštevanju predvidenih rokov
zaključka javne razprave v okviru SZDL, problemske konference »Ekologija, energija, varčevanje« ter na tej osnovi planirane razprave o dopolnitvah in spremembah odgovarjajočih
planskih dokumentov v Skupščini SR Slovenije, kakor tudi
odgovarjajočih razprav in odločitev v Skupščini SFRJ v zvezi s
Programom razvoja energetike do leta 2000, meni Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, da ni umestno sedaj odlagati dokončanje del na oceni ponudb, temveč, da jih je potrebno v
predvidenem roku zaključiti tako, da dobijo pristojni organi v
republikah in v federaciji vse strokovne podlage in da bodo v
roku izpolnjene obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnega razpisa. Ocene ponudb pa v nobenem primeru ne prejudicirajo
odločitve o nadaljnji usodi graditve NE Prevlaka ter o usodi
graditve nuklearnih elektrarn v SFR Jugoslaviji sploh.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 42. OKOLIŠA,
MARIBOR TEZNO ZA OPROSTITEV CARINE ZA
ČISTILNE NAPRAVE

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV ZA
PROSVETNO-KULTURNO PODROČJE 7.
OKOLIŠ, MARIBOR ROTOVŽ, ZA ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE, DA SE USTAVIJO VSE AKTIVNOSTI
IN IZPLAČILA, VEZANA NA IZGRADNJO
JEDRSKE ELEKTRARNE PREVLAKA

Skupina delegatov 42. okoliš občina Maribor Tezno je dala
naslednjo delegatsko pobudo:
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor Tezno je
na 10. seji z dne 23. februarja 1987 pooblastil delegate, ki se
bodo udeležili seje republiške skupščine dne 18. marca 1987,
da posredujejo naslednjo pobudo:
1. Ob sprejemanju odloka o varstvu zraka na območju
mariborskih občin so delegati bili mnenja, da se v republiški
skupščini da pobuda za oprostitev carine čistilnih naprav, ki
jih v Jugoslaviji ne proizvajamo.
2. V odloku o varstvu zraka na območju mariborskih občin
so vsebovane najvišje kazni, ki so dopustne po zakonu o
prekrških. Delegati so bili enotnega stališča, da so te kazni za
kršilce prenizke, zato dajemo pobudo, da bi se v zakonu o
prekrških te kazni zvišale.
Podobno pobudo so posredovali tudi delegati skupine delegatov za gospodarsko področje 2. okoliš, Ljubljana Center

Skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 7. okoliš
- Maribor Rotovž je dala naslednjo pobudo:
1. Glede na to, da v slovenskem in jugoslovanskem prostoru
še ni izoblikovano dokončno javno mnenje o izgradnji jedrskih elektrarn pri nas dajemo delegati pobudo, da se do

Do navedenih pobud je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednje stališče:
a) Do pobude za oprostitev uvozne carine
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira navedeno dele-
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gatsko pobudo. V tej zvezi obvešča, da je Zvezni izvršni svet
koncem februarja v skladu s carinskim zakonom sprejel
Odlok o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske
stopnje oz. določitvi carinske stopnje »prosto« za uvoz
opreme. Po tem odloku se carina ne plačuje oz. je znižana pri
uvozu opreme za namene, določene v družbenem planu
Jugoslavije za obdobje 1986-1990.
Ob sprejemanju navedenega odloka je bila predlagana tudi
oprostitev plačila carine za uvoz sredstev za varstvo človekovega okolja. Tega predloga Zvezni izvršni svet ni sprejel z
argumentacijo, da bi to pomenilo nenačrtovan izpad proračunskih dohodkov.
Resolucija za leto 1987 (3. odstavek točke 9.8) določa, da se
bodo preverili ukrepi carinske in kreditne politike, da bi olajšali uvoz naprav in opreme za varstvo človekovega okolja, ki
se ne proizvajajo v državi.
V skladu z navedenim si bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije prizadeval za čimprejšnjo realizacijo navedene
naloge iz Resolucije in v tem okviru tudi za realizacijo pobude
za oprostitev carine pri uvozu čistilnih naprav, ki jih v Jugoslaviji ne proizvajamo. Poleg navedenega si bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije prizadeval tudi za oprostitev plačila
drugih uvoznih davščin pri uvozu navedene opreme. V
mesecu juniju bo namreč ponovno v medrepubliškem usklajevanju odlok o blagu, za katero se plačuje v letu 1987 pri
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uvozu posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da navedeno
pobudo skupine delegatov sproži tudi delegacija Skupščine
SR Slovenije v zboru republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije.
b) Do pobude za zvišanje zgornje meje denarnih kazni za
prekrške
Denarne kazni, določene v zakonu o prekrških, so bile
zadnjič valorizirane s spremembo zakona v novembru 1985.
leta. Od takrat se je dejanska vrednost dinarja bistveno spremenila. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da je
pobuda za valorizacijo denarnih kazni, določenih v zakonu o
prekrških utemeljena. Izvršni svet je v tej smeri že poslal
Zveznemu izvršnemu svetu različne predloge glede valorizacije vrednostnih količin, tudi denarnih kazni, v pravnih predpisih s področja pravosodja. Enotnost sistema kaznovalnega
prava namreč zahteva ustrezno usklajenost višin denarnih
kazni za kazniva dejanja, gospodarske prestopke in prekrške.
Takoj, ko bodo v federaciji zvišali denarne kazni za kazniva
dejanja in gospodarske prestopke, bo tudi Izvršni svet predlagal ustrezno zvišanje denarnih kazni, določenih v zakonu o
prekrških. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa hkrati ugotavlja, da je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi
doslednemu odkrivanju in prijavljanju kršilcev predpisov s
področja varstva zraka.
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POROČILO
o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5. 1986 do 15.
5. 1987
VSEBINA
I. Splošne značilnosti razmer in dela Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v tem obdobju
1.1. Uvod
1.2. Uresničevanje delegatskih razmerij v Skupščini SFRJ s posebnim ozirom na Zvezni zbor
1.3. Nekateri številčni in drugi podatki o delu Zveznega zbora
Skupščine SFRJ v tem obdobju
II. Temeljna vprašanja iz vsebine dela Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v tem obdobju
2.1. Družbenoekonomski odnosi

2.2. Družbenopolitični odnosi
2.3. Notranja politika
2.4. Zunanja politika
2.5. Ljudska obramba
2.6. Pravosodje
2.7. Varstvo borcev in vojaških invalidov
2.8. Delo, zdravstvo in socialna politika
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I. SPLOSNE ZNAČILNOSTI RAZMER
IN DELA ZVEZNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SFRJ V TEM OBDOBJU

realnih ekonomskih kategorij in tudi bolj objektivno merili
uspešnost gospodarjenja.
Delegati iz SR Slovenije smo skušali v razpravah na
sejah delovnih teles, pa tudi na sejah zbora te zakone s
predlaganimi amandmaji vsebinsko izboljšati, kar pa nam
je le deloma uspelo. Vse to je povzročilo, da navedenih
vprašanj ni bilo mogoče reševati s predvideno dinamiko,
pa tudi ne s potrebno temeljitostjo, kar je zmanjšalo kvaliteto sprejetih zakonov, pa tudi povzročilo težave pri njihovem izvajanju.
Delegati smo se odločili, da po letu dni delovanja v tem
zbpru pripravimo poročilo, v katerem skušamo prikazati
problematiko, ki smo jo v tem obdobju obravnavali v
Skupščini SFRJ, pa tudi naša prizadevanja k uveljavljanju
stališč, ki so se oblikovala tako v okolju, iz katerega
delegati izhajamo, pa tudi v druženopolitičnih skupnostih,
zlasti pa v okviru organov SZDL Slovenije.

1.1. UVOD
Pred dobrim letom dni so 30 delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ izvolili, po predhodnem
postopku evidentiranja v okviru SZDL, delegati v vseh
zborih skupščin občin v SR Sloveniji, na odprti listi in
tajnih volitvah. Ob tem je bilo upoštevano načelo, da je več
kot polovica delegatov iz združenega dela in pa tudi regionalna zastopanost delegatov, ki pa zaradi odprte liste na
volitvah ni bila v celoti uresničena, kar otežkoča v nekaterih okoljih (Pomurje, Podravje) tesnejšo povezanost delegatov z združenim delom in s skupščinami občin na teh
območjih.
Razmere, v katerih je deloval Zvezni zbor v tem obdobju,
opredeljujejo nekateri pomembni družbeni procesi. Nakopičeni družbenoekonomski problemi v družbi so se v tem
obdobju še bolj zaostrili, kar je v veliki meri vplivalo tudi na
delo Zveznega zbora. Zato je bila usmeritev v spremembe
sistemske zakonodaje, ki naj bi tudi pomagala k hitrejšem
izhodu iz družbenoekonomske krize, glavna usmeritev v
delu zbora v tem obdobju.
Na podlagi stališč 13. kongresa ZKJ, dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, pa tudi Kritične analize
političnega sistema socialističnega samoupravljaja je
Zvezni zbor obravnaval in sprejel vrsto sprememb, dopolnitev ali pa novih sistemskih zakonov, veliko po skrajšanih
ali hitrih postopkih, ki naj bi pripomogli k uveljavljanju

1.2. URESNIČEVANJE DELEGATSKIH
RAZMERIJ
Glede na ustavno določbo, po kateri so delegati v Zveznem
zboru »delegati samoupravnih organizacij in skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij v republikah in avtonomnih
pokrajinah« in ustavnih določb o pristojnosti Zveznega zbora,
po katerih se prek zbora rešujejo številna najpomembnejša
vprašanja življenja in dela delovnih ljudi, njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti ter narodov in narodnosti SFRJ,
je še posebej pomembno, kako v delu Zveznega zbora prihajajo do izraza interesi in stališča delegatske baze in kako
poteka zapleten proces usklajevanja interesov ter dogovarjanje o uresničevanju splošnih in skupnih interesov v federaciji
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Poročilo smo pripravili z namenom, da bi ga obravnavali
delegati na sejah zborov v skupščinah občin ter tako dobili
celovitejšo podobo o delu Zveznega zbora. Namen našega
poročila pa je tudi v večji meri zainteresirati skupščine
občin za tesnejšo povezavo z delegati v Zveznem zboru in
za uvrščanje na seje zborov v skupščinah občin, ali pa na
seje ustreznih delegatskih skupin tudi pomembnejše
zadeve, ki so v pristojnosti Zveznega zbora. Tako obravnavane zadeve in sprejeta stališča bi bila v veliko pomoč
delegatom pri zastopanju mnenj v razpravah, bodisi na
sejah delovnih teles, ali pa na sejah Zveznega zbora.
V razpravi o poročilu tudi pričakujemo, da nam bodo
dane koristne pobude za obravnavo posameznih vprašanj,
ki so v pristojnosti Zveznega zbora. Vsaka taka koristna
pobuda nam bo dobrodošla in jo bomo skušali uresničiti.

Po nekaterih ocenah je večina (celo okrog 80%) vseh zelo
pomembnih temeljnih vprašanj na ekonomskem področju in
na področju političnih odnosov in političnega sistema v pristojnosti Skupščine SFRJ in s tem tudi Zveznega zbora. Zato
je izjemnega pomena vloga delovnih ljudi v OZD ter delovnih
ljudi in občanov v drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih in kot posameznikov pri odločanju v Zveznem
zboru. Glede vključevanja OZD ter delovnih ljudi in občanov
po delegacijah oziroma po skupščinah občin v odločanje v
Zveznem zboru je moč oceniti resne probleme, o katerih je
bilo govora še zlasti na 15. seji Zveznega zbora 15. maja tega
leta. (Glej Delo 16. 5. 1987!).
Gradivo za seje zbora so slabo dostopna delovnim ljudem
in občanom, saj praviloma niso objavljena oziroma so v sredstvih javnega obveščanja sporočila le o nekaterih izmed njim.
poročevalec

Dogaja pa se celo, da so posamezna gradiva posredovana
neposredno pred sejami zbora. Sklici sej so včasih na 10 dni
pred sejami, pri čemer se je težko lotiti obširnejših priprav, saj
se je dogajalo, da posamezna vprašanja niso bila uvrščena na
dnevni red ipd. V takšnih okoliščinah se skoraj da ne morejo
uveljavljati temeljna načela delegatskih odnosov glede vloge
in položaja delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, zlasti glede oblikovanja stališč in usmeritev, kakor tudi oblikovanja pobud za obravnavo v zboru ali
oblikovanja spreminjevalnih predlogov.
Povezanost delegatov z okoljem, v katerem živijo in delajo,
z njihovim delovanjem, v družbenopolitičnih organizacijah,
temeljnih delegacijah, pa tudi v zborih občinskih skupščin do
določene mere zagotavlja, da je v delu Zveznega zbora znatno
prisoten utrip okolja, iz katerega delegati prihajamo, kar se
kaže v zavzemanju stališč do vprašanj, ki jih obravnava zbor,
še zlasti pa v številnih delegatskih vprašanjih, ki jih delegati
postavljajo na zboru. Vendar s to povezanostjo delegati nismo
še zadovoljni.
Prizadevanja za premoščanje praznine med temeljno ravnijo in Zveznim zborom so uveljavljala več različnih oblik
povezovanja tako samih delegatov, kakor tudi drugih dejavnikov. Tako so delegati iniciatorji povezovanja s predsedniki
skupščin občin in občinskih organov družbenopolitičnih
organizacij ter povezovanja v različne oblike izmenjave informacij. Povezovanje s predstavniki OZD in njihovih asociacij je
izraženo z udeležbo na sestankih, ki se organizirajo tudi v
okviru gospodarskih zbornic. Pogosti so stiki s posameznimi
strokovnimi pa tudi upravnimi in drugimi organizacijami.
Povezave so tudi s predstavniki zainteresiranih OZD in drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti. Stiki s skupščinami
občin pa se uveljavljajo tudi z udeležbo delegatov na sejah
določenega števila skupščin občin. Delegati ponekod tudi
samoiniciative skrbijo za razmnoževanje in posredovanje
določenih skupščinskih gradiv, zlasti v fazi priprav na seje v
Zveznem zboru oz. njegovih telesih. Ponekod so delegati
pobudniki za organiziranje in izvedbo posvetovanj o določenih najpomembnejših vprašanjih.
Pri premagovanju teh problemov pa je pomemben prispevek organizacija sekretarskih opravil v službi Skupščine SRS
in SFRJ za delegate v zveznem zboru.
Preveč je navedeno sodelovanje prepuščeno iniciativi
samih delegatov, med katerimi je tri četrtine neprofesionalnih, kar še otežkoča to sodelovanje in vključevanje v družbenopolitično dogajanje v okolju, za katerega je delegat zadolžen.
Skupščine občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti ter
organov družbenopolitičnih organizacij na območju teh skupnosti ponekod prakticirajo redno pošiljanje vabil z gradivi za
svoje seje. Dobra je tudi praksa oblikovanja skupin delegatov
za obravnavo gradiv za seje zbora med sejami organov navedenih skupnosti in organizacij.
Naša pričakovanja ob obravnavi poročila so tudi v tem, da
bo v bodoče aktualna problematika, ki jo obravnavamo v
Zveznem zboru, pogosteje vključena na seje družbenopolitičnih organizacij in zborov skupščin v občinah ter tako ustvariti
čimbolj neposredne odnose med delegatsko bazo in delegati
v Zveznem zboru. Večji interes občin, pa tudi združenega dela
se je pokazal zlasti ob razpravi o spremembah sistemskih
zakonov in ob sprejemu interventnih zakonov. Očitno je, da
delagati še ob tako prizadevnem delu ne moremo sodelovati z
vsemi organizacijami združenega dela (delegacijami) oziroma
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, da bi lahko
ugotavljali njihova stališča o vprašanjih in pristojnosti Zveznega zbora. Zelo šibak je tudi povratni tok informacij, ki naj bi
omogočil boljšo obveščenost in razumevanje sprejetih rešitev.
Veliko oporo za svoje delo smo delagati imeli v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v organih RK SZDL Slovenije, v
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v organih njenega
Izvršnega sveta, pa tudi v Gospodarski zbornici Slovenije. Na
rednih pogovorih, ki smo jih imeli pred vsako sejo zbora, so
sodelovali predstavniki skupščine SR Slovenije, njenega
Izvršnega sveta in pristojnih republiških upravnih organov in
organizacij, RK SZDL Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter drugih zainteresiranih organizacijah v republiki. Ti
pogovori so veliko pomagali delegatom v seznanjanju z odprporočevalec

Tudi v prvem letu tega mandatnega obdobja se je nadaljevalo sodelovanje delegatov z Republiško konferenco SZDL
Slovenije.
Delegati smo sodelovali na sejah svetov in koordinacijskih
odborov pri predsedstvu RK SZDL Slovenije, ko so ti obravnavali gradiva za Zvezni zbor, bodisi na našo ali lastno pobudo.
Še posebej moramo omeniti zelo pomembno akcijo RK
SZDL Slovenije, ko je decembra lani sklicala skupaj s Skupščino SR Slovenije konferenco delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti za obravnavo 7 zakonov, ki so tvorili tako
imenovani novi »obračunski sistem«.
Na tej konferenci so sodelovali: delegacija RK SZDL Slovenije, Skupščina SR Slovenije in delegati 25 organizacij združenega dela iz cele Slovenije ter drugi udeleženci kot n. pr.
Gospodarska zbornica Slovenije, oba republiška družbena
sveta in predstavniki znanosti in stroke.
Konferenca je o teh zakonih opredelila stališča in mnenja,
ki jih je poslala delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru in
Zveznemu zboru.
Ta stališča in mnenja so predstavljala silntezo različnih
mnenj in stališč do teh zakonov, ki smo jih zastopali in
uveljavljali v razpravah na sejah delovnih teles in zbora.
Takšna konferenca se pripravlja tudi za obravnavo tez o
nadaljnjem razvoju gospodarskega sistema, ki jih je Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet.
Do sodelovanja je prihajalo v tem letu tudi z Republiškim
svetom Zveze sindikatov Slovenije. Svetu pošiljamo določeno
gradivo za Zvezni zbor, ki jih obravnavajo njegovi organi in
opredeljujejo stališča in mnenja ter pošljejo delegatom (osnutek zakona o združenem delu, predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi idr.).
Tudi Republiški odbor ZZB NOV Slovenije nam je poslal o
nekaterih gradivih stališča in mnenja, ki so se nanašala na
varstvo borcev in vojaških invalidov.
Delegati si želimo še naprej uspešnega sodelovanja z RK
SZDL Slovenije, še zlasti pa si želimo še bolj uspešnega in
intenzivnega sodelovanja z občinskimi konferencami SZDL in
z občinskimi sveti zveze sindikatov, ki bi morale navezati
tesnejše stike z delegati in obravnavati posamezna vprašanja
za Zvezni zbor oziroma aktivirati temeljne delegacije v krajevnih skupnostih in v organizacijah združenega dela na bistvenih vprašanjih za življenje in delo delovnih ljudi in občanov, o
katerih odloča Zvezni zbor.
Pri tem sodelovanju še niso bile izčrpane vse možnosti,
prihajati mora do novih pobud, predlogov in oblik, da bi vloga
subjektivnih političnih sil v delu Zveznega zbora prišla še bolj
do izraza.
Skupščina SR Slovenije se je v tem obdobju vključevala tudi
v obravnavo zakona in drugih splošnih aktov, posebnega
interesa za delovne ljudi in občane, ki jih je obravnaval in
sprejemal Zvezni zbor.
Pobudo za obravnavo takih aktov oziroma za njihovo vključitev v skupščinske programe dela smo dajali tudi sami.
Številne zadeve iz pristojnosti Zveznega zbora, ki sicer niso
bile vključene v delovne programe zborov skupščine, je ta
obravnavala tudi na podlagi naših sprotnih predlogov.
V začetku tega mandata je bila v Skupščini SR Slovenije
ustanovljena skupina delegatov vseh zborov za obravnavanje
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, ki je bila zelo
aktivna.
Decembra lani je ta skupina pred že omenjeno konferenco
delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti obravnavala
vse zakone s področja »obračunskega sistema«. V okviru te
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skupine so bile ustanovljene tudi 4 delovne skupine za obravnavo teh zakonov, v delu katerih so sodelovali tudi predstavniki organizacij združenega dela, znanosti in stroke. Te
delovne skupine so pripravile osnutek stališč in mnenj za
omenjeno konferenco.
Delegati zborov Skupščine SR Slovenije so na sejah zborov
ali delovnih teles zborov v tem času dali tudi več predlogov
oziroma pobud za postavljanje delegatskih vprašanj v Zveznem zboru, ki so bile poslane nam delegatom. Da bi se še bolj
utrdili neposredni delegatski odnosi med temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi organizacijami in delegati v Zveznem zboru bi si bilo
treba prizadevati, da bi se delegatska vprašanja in pobude iz
teh organizacij in skupnosti pošiljala neposredno delegatom
v Zveznem zboru, kar bi bilo hitreje in bolj učinkovito.
Delegati smo v tem obdobju nadaljevali sodelovanje z
različnimi organi, organizacijami in skupnostmi, ki so bi'e
zainteresirane za posamezna področja, ki jih je obravnaval
zvezni zbor ali pa, ki smo jih prosili za strokovna mnenja,
pripombe oziroma predloge, da bi lažje oblikovali naša stališča za delo v delovnih telesih in v zboru.
Poleg tega smo jih tudi vabili na pogovor delegatov ali pa
organizirali posebne razgovore o različnih vprašanjih iz
delovnega področja Zveznega zbora.
Tu kaže še posebej poudariti sodelovanje z nekaterimi
organi, organizacijami in skupnostmi v repuWiki, ki ima kontinuirani značaj: Gospodarsko zbornico Slovenije, republiške
pravosodne organe, Sodišče združenega dela SR Slovenije in
Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije;
Narodno banko Slovenije, poslovne banke in SDK v SR Sloveniji - centrala Ljubljana ter nekatere njene podružnice; nekatere republiške samoupravne interesne skupnosti, številne
organizacije združenega dela, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi ter organizacije.
Lahko ugotovimo, da se je sodelovanje na tem področju
oziroma s temi subjekti dokaj uspešno odvijalo. Smatramo, da
bi moralo prihajati od vseh omenjenih organov, organizacij in
skupnosti še več pobud in predlogov na pocftagi spremljanja
stanja in pojavov v družbi oziroma problemov, ki se kažejo v
njihovem delu. Po drugi strani bi morali zlasti ti organi,
organizacije in skupnosti, ki dnevno sodelujejo z ustreznimi
organi, organizacijami in skupnostmi v federaciji bolj sprotno
in kontinuirano obveščati delegate o zadevah, ki so
pomembne za naše delo in ki jih obravnava tudi Skupščina
SFRJ oz. Zvezni zbor.
Sodelovanje med obema zboroma skupščine SFRJ se je v
tem obdobju odvijalo v okviru oblik in načinov, ki jih določata
poslovnika zborov.
Že pri sprejetju programa dela za leto 1986 in 1987 sta zbora
opredelila vprašanja, ki jih bosta kot zainteresirana obravnavala iz delovnega področja drugega zbora.
Nekatere ugotovitve o sodelovanju obeh zborov, ki so bile
omenjene že v poročilu delegatov iz SR Slovenije v zveznem
zboru v prejšnjih mandatnih obdobjih so še vedno aktualne.
N. pr. uresničevanje političnega nadzora nad delom Zveznega
izvršnega sveta in zveznih upravnih organov, kjer bi moralo
prihajati zlasti do časovno in vsebinsko bolj usklajenega
obravnavanja raznih poročil, analiz in informacij o uresničevanju sprejetih zakonov oziroma določene politike.
Prihaja tudi do sodelovanja med delegati iz SR Slovenije v
Zveznem zboru z delegacijo skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin skupščine SFRJ in to na različne načine:
prisostvovanj na pogovorih delegacije, individualni razgovori
in medsebojno obveščanje o vprašanjih, ki se obravnavajo, o
delegatskih vprašanjih in drugo. Te oblike sodelovanja bo
treba v bodoče še bolj intenzivirati.
Za delegate v zveznem zboru, zlasti tiste iz združenega dela
pa bi morali v bodoče zagotoviti še boljše obveščanje o delu
Zbora republik in pokrajin, o dnevnih redih sej tega zbora in o
bistvu posameznih pomembnih vprašanj, ki jih ta zbor obravnava in ki se skoraj sva neposredno nanašajo na združeno
delo. Upoštevati kaže, da delovni ljudje in občani želijo odgovore in pojasnila o teh vprašanjih tudi od delegatov Zveznega
zbora, saj se ne more pričakovati od njih, da ločijo pristojnosti
obeh zborov Skupščine SFRJ.

12

1. 3. NAJPOMEMBNEJŠI ŠTEVILČNI IN DRUGI
PODATKI O DELU ZVEZNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SFRJ V TEM OBDOBJU
Zvezni zbor je imel v tem času 15 sej, na katerih je obravnaval 250 točk dnevnega reda ali povprečno 17 točk na eni seji.
Ob 15 sej jih je bilo 10 enodnevnih in 5 dvodnevnih.
Največ - 19 točk dnevnega reda je zbor obravnaval na 10.
seji, ki je bila enodnevna, na 4. seji, ki je bila dvodnevna pa je
obravnaval 43 točk dnevnega reda.
Delegati so v tem času postavili 88 delegatski h vprašanj,
vključno z dopolnilnimi vprašanji (povprečno 8 na seji. Na
štirih sejah delegati na predlog predsednika zbora niso
postavljali delegatskih vprašanj).
Delegati so tudi zahtevali 12 obvestil in sprožili oziroma dali
9 pobud in predlogov.
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru smo postavili 31
delegatskih vprašanj, zahtevali 3 obvestila in sprožili oziroma
dali 6 pobud in predlogov.
Delegatska vprašanja, ki smo jih postavili delegati iz SR
Slovenije v Zveznem zboru so se nanašala predvsem na
naslednja področja: zunanja poltika, carinska služba, položaj
izvoznikov, preskrbljenost trga z določenimi izdelki, osebni
dohodki v federaciji, stanje v agroindustrijskem komplesu,
uvoz živine in izvoz mesa, poslovanje bank v zvezi z obrestmi
na vezane devizne hranilne vloge občanov, zamujanje pristojnih zveznih upravnih organov pri izdajanju podzakonskih
predpisov, takse za registracije tovornih vozil in prikolic po
socialnističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah, plačilna bilanca države, izvajanje zakona o deviznem
poslovanju, nadomestila za varstvo pravic industrijske lastnine v tujini, odpiranje carinskih con, izvajanje zakona o
posebnih pogojih za dajanje in uporabo kreditov in garancij
za investicije, vprašanje cen, uspešnejše vključevanje obrtnikov v poslovne odnose z organizacijami združenega dela,
revalorizacija zalog, dajanje soglasij fizičnim osebam za uvoz
osnovnih sredstev, o jedrskih elektrarnah.
Pobude oziroma predlogi, ki smo jih sprožili v Zveznem
zboru, so se nanašale na: moratorij za graditev jedrskih elektrarn, umik oznake strogo zaupno z delegatskega vprašanja,
normativna ureditev zunanjetrgovinskega poslovanja, dopolnitev uredbe o načinu in pogojih za odpiranje in ukinjanje
računov pri SDKJ, racionalizacijo knjigovodstva, protiinflacijski program.
Zvezni zbor je v tem obdobju sprejel 46 zakonov.
Od teh jih je 20 sprejel po hitrem postopku (43,5%) in 2 po
skrajšanem postopku (4,3%).
Zvezni zbor je po hitrem postopku sprejel tudi en odlok in
dva finančna načrta.
Na tretji seji 23. 6.1986 je Zvezni zbor sprejel po hitrem
postopku kar 6 zakonov, na 10. seji 26.12.1986 je sprejel po
hitrem postopku celo 7 zakonov in na 12. seji 26. 2.1987 pa
štiri take zakone (»interventni«).
Zvezni zbor ima 12 delovnih teles: 9 odborov in 3 komisije.
Skupnih delovnih teles zborov Skupščine SFRJ - komisij pa
je 10.

II. TEMELJNA VPRAŠANJA IZ
VSEBINE DELA ZVEZNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SFRJ V TEM OBDOBJU
2.1. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
Prvo leto tega mandata v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
bo v zgodovini delegatskega skupščinskega sistema prav
gotovo zapisano kot leto z izjemno široko zakonodajno aktivnostjo tako na področju ekonomskega sistema kot družbenoekonomskih odnosov v celoti. Ta velika aktivnost je bila praktično vsiljena iz dveh razlogov in sicer velike zagnanosti
Zveznega izvršnega sveta na začetku mandata na eni strani in
vse večjim razkorakom med začrtanimi ter sprejetimi cilji in
dejanskimi rezultati na drugi strani.
Zvezni izvršni svet je ob izvolitvi v Skupščini SFRJ razgrnil
poročevalec

svoj pogled in program aktivnosti za izhod iz težke gospodarske krize. Kot najpomembnejše naloge je opredelil dinamiziranje proizvodnje, povečanje konvertibilnega izvoza, večanje
reproduktivne sposobnosti gospodarstva, relativno zmanjševanje vseh oblik porabe in končno znatno zmanjševanje inflacije. Z uresničitvijo teh in še vrsto drugih usmeritev, ki izhajajo
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije naj bi
stopili na pot odločnejšega uveljavljanja realnih ekonomskih
kategorij in tržnih zakonitosti. Hkrati pa naj bi uveljavili
ustrezno motivacijo in odgovornost za učinkovito koriščenje
družbenih sredstev.
Takšni orientaciji smo delegati v Zveznem zboru dali polno
podporo. Pričakovali smo namreč, da bo to za kar se zavzema
Zvezni izvršni svet možno uresničiti z ustvarjanjem oziroma
organiziranjem sistemskih pogojev gospodarjenja. Na žalost,
že majska analiza nas je postavila na trezna tla. Številke so
bile krute - dokazovale so nam znatna odstopanja v uresničevanju tekoče ekonomske politike. Negativi trendi v izvozu,
rasti proizvodnje, inflacije in delitvi so se poglabljali.
Da bi vplival na spremembo teh gibanj, je Zvezni izvršni svet
po hitrem postopku predložil več interventnih zakonov ter
predlagal spremembe in dopolnitve nekaterih sistemskih
zakonov. Tako smo že konec junija in v juliju le po razpravah v
delovnih telesih Zveznega zbora sprejeli naslednje zakone:
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
bančnega in kreditnega sistema;
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
sistema blagovnih rezerv in o zveznih blagovnih rezervah;
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka;
4. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v drugem polletju 1986;
5. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke, za skupno porabo delavcev
in za določene stroške poslovanja v letu 1986.
Pri predlogu tega zakona smo bili delegati iz Slovenije še
posebej kritični. Opozarjali smo, da ne bo dal željenih rezultatov. Z njim smo namreč uzakonili družbene dogovore in
samoupravne sporazume o delitvi, ki po naši oceni niso bili
dovolj čvrsto vezani na realne rezultate dela. Predlagali smo,
da je delitev treba vezati na resolucijske cilje in ne le na
družbeni dogovor. Danes lahko ugotavljamo kako upravičena
je bila naša skeptičnost pri sprejemanju tega zakona. Resolucijskih ciljev v republiki in državi kot celoti nismo dosegli,
osebni dohodki, splošna in skupna poraba pa so po sprejetju
interventnega zakona še hitreje naraščali in imeli zato kritje v
družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih.
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev;
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
poslovanja organizacij združenega dela na področju blagovnega prometa in storitev ter o ukrepih, s katerimi se preprečuje spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga.
Koncem julija in v prvih jesenskih mesecih smo z manjšimi
popravki spremenili in dopolnili še nekaj zakonov s področja
ekonomskega sistema. V novembru smo razpravljali o predlogu resolucije o ekonomski politiki za leto 1987 in se hkrati
že srečali s predlogi za spremembe vrste sistemskih zakonov
in tudi za povsem nove zakone, ki smo jih dodelane v Skupščini sprejeli koncem decembra. Ti zakoni so;
1. Zakon o celotnem prihodku in dohodku (obračunski
zakon);
Pri- sprejemanju tega zakona smo se prvič srečali s
pomembno novostjo predlagatelja. Zvezni izvršni svet je
namreč preizkusil najpomembnejše določbe (revalorizacija) v
številnih organizacijah združenega dela. Zato snr.o v tem delu
zakona brez posebnih pretresov relativno hitro našli skupen
jezik in oblikovali po našem prepričanju zadovoljive rešitve.
Veliko težje je bilo z drugim delom zakona (delitveni del). Tu
smo se srečevali z različnimi interpretacijami stališč Centralnega komiteja ZKJ o osebnem dohodku oziroma njegovi
delitvi na del iz naslova za tekoče delo in del iz naslova
gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi. Ocenjujemo, da smo po daljših razpravah in velikem angažiranju
delegatov v odboru za družbenoekonomske odnose sprejeli
zadovoljive rešitve, čeprav tudi te v zadnjem času doživljajo
poročevalec

ostro kritiko v določenih krogih (kultura, telesna kultura). Ta
del zakona naj bi stopil v veljavo 1. julija. Delegati vztrajamo,
da nas v začetku junija Zvezni izvršni svet obvesti, če so
ustvarjeni vsi predpogoji za uveljavitev tega zakona.
2. Zakon o amortizaciji družbenih sredstev;
3. Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela;
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih
bančnega in kreditnega sistema;
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o službi
družbenega knjigovodstva Jugoslavije;
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zatiranju
nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov.
Že v mesecu februarju je Zvezni izvršni svet ocenil, da so
gibanja na začetku leta v nasprotju z resolucijo, pa je zaradi
tega Zveznemu zboru predložil v sprejem več tako imenovanih interventnih zakonov po hitrem postopku. Šlo je za
1. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v letu
1987;
2. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1987;
3. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo
delavcev za leto 1987 nad rastjo produktivnosti dela;
4. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo
delavcev v bančnih organizacijah, samoupravnih interesnih
skupnostih, zavarovalništvu, loterijah in stavnicah ter združenjih organizacij združenega dela do 30. junija 1987.
V razpravah o teh zakonih smo delegati opozarjali na neživIjenjskost posameznih določb, na širjenje administriranja in
oženje prostora za samoupravno odločanje. Predvsem smo
bili kritični glede zakona o osebnih dohodkih. Zvezni izvršni
svet je ne glede na opozorila vztrajal na predlogih, Zvezni
zbor pa jih je končno z veliko večino tudi sprejel. Za vrsto
naših opozoril se je hitro pokazalo, da so bila utemeljena, saj
smo že konec marca zakon o začasni prepovedi razpolaganja
z delom družbenih sredstev za osebne dohodke in za skupno
porabo delavcev za leto 1987 nad rastjo produktivnosti dela,
bistveno spremenili in popravili.
S tem pa ni bila izčrpana aktivnost delegatov na področju
družbenoekonomskih odnosov, saj smo aktivno razpravljali o
vrsti poročil, ki so jih Skupščini predložili Zvezni izvršni svet
in zvezni upravni organi.
Posebej kaže poudariti temeljite razprave o tezah in pozneje o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o združenem delu, ki je sedaj v javni razpravi. Osnutek sprememb in dopolnitev tega zakona smo v razpravah ocenili zelo
kritično. Menimo, da namesto zoževanja razširja normativizem in da predvideva spremembe tudi o vprašanjih, ki so
. vezane na ustavne spremembe. Izražali smo argumentirane
pomisleke za spreminjanje in dopolnjevanje zakona v dveh
fazah ter se zavzemali, da bi šli v spremembe paralelno s
spremembami ustave. Kljub kritični oceni je Zvezni zbor z
večino glasov sprejel osnutek in ga dal v javno razpravo, ki bo
potekala do 20. julija.
Temeljito smo razpravljali tudi o predlogu zakona o sistemu
družbenega planiranja in družbenem planu Jugoslavije. Predlagano je bilo, da bi ta pomemben sistemski zakon sprejeli po
skrajšanem postopku. Uspeli smo prepričati predlagatelja, da
je predlog o skrajšanem postopku umaknil in se sedaj ta
zakon nahaja v rednem skupščinskem postopku.
Posebej velja omeniti tudi poglobljene razprave o družbenih dogovorih, posebej družbenem dogovoru o usmerjanju
delitve, o ekonomskih odnosih s tujino in še posebej o položaju izvoznikov na konvertibilna tržišča.
S tem pa ni bila izčrpana aktivnost delegatov na področju
družbenoekonomskih odnosov, saj smo aktivno razpravljali o
vrsti poročil, ki so jih Skupščini predložili Zvezni izvršni svet
in zvezni upravni organi. Posebej kaže poudariti temeljite
razprave o tezah in pozneje o osnutku zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o združenem delu, ki je sedaj v javni
razpravi. Osnutek sprememb in dopolnitev tega zakona smo v
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razpravah ocenili zelo kritično. Menimo, da namesto zoževanja razširja normativizem in, da predvideva spremembe tudi o
vprašanjih, ki so vezana na ustavne spremembe. Izražali smo
argumentirane pomisleke za spreminjanje in dopolnjevanje
zakona v dveh fazah ter se zavzemali da bi šli v spremembe
paralelno s spremembami ustave. Kljub kritični oceni je
Zvezni zbor z večino glasov sprejel osnutek in ga dal v
razpravo, ki bo potekala do 20. julija. Temeljito smo razpravljali tudi o predlogu zakona o sistemu družbenega planiranja
in družbenem planu Jugoslavije. Predlagano je bilo, da bi ta
pomemben sistemski zakon sprejeli po skrajšanem postopku
Uspeli smo prepričati predlagatelja, da je predlog o skrajšanem postopku umaknil in je sedaj ta zakon v redni skupščinski proceduri.
Del aktivnosti delegatov pa je kljub intenzivnemu zakonodajnemu delu v Skupščini, bil usmerjen tudi v delegatsko
osnovo. V številnih organizacijah združenega dela in družbenopolitičnih skupnostih smo razlagali intencije ter vsebino
sprejetih zakonov. Tu smo tudi poleg organiziranih oblik na
ravni republike dobivali mnenja in argumente za ustvarjalno
delo v Skupščini. Rezultati našega dela niso posebej bleščeči.
Odločnejšega koraka za izhod iz gospodarske krize še ni.
Temeljna slabost je v tem, da smo vse sprejemali po hitrem ali
pa kvečjemu skrajšanem postopku, pa so bile tako zelo omejene možnosti za širšo razpravo in preverjanje v delegatski
osnovi. In končno, dobro je-po naši oceni, da smo se resno
lotili dograjevanja ekonomskega sistema, slabo pa je, da ni
bilo dovolj časa za sprotno preverjanje, kako se sprejete
odločitve v praksi uresničujejo ter kakšne učinke dajejo, oziroma kakšne probleme odpirajo.
2. 2. DRUŽBENOPOLITIČNI ODNOSI
Delovanje Zveznega zbora na področju družbenopolitičnega sistema in družbenopolitičnih odnosov je v minulem
enoletnem obdobju sedanjega mandata potekalo v okviru
družbenih ocen stališč in usmeritev za večjo demokratizacijo
družbenih odnosov na eni strani ter naraščajoče (relativno
odtujene) državne regulative in intervencij na drugi strani. Pri
tem je izrazita različnost interesov, izvirajočih iz zgodovinsko .
pogojenih razlik v razvoju in položaju posameznih območij v*
Jugoslaviji, kar nedvomno poraja in podpira različne poglede
in usmeritve glede preseganja teh razlik z ozirom na intenzivnost. sredstva in načine. Vse to pa v povezavi z zahtevami po
večji učinkovitosti vseh delov in ustanov političnega sistema
socialističnega samoupravljanja pri premagovanju gospodarske krize in pojavov družbene krize. Najpogostejša so pri tem
vprašanja kako to doseči ter različni predlogi za dosego tega.
V zboru in njegovih delovnih telesih so s tega področja bila
obravnava vsa poglavitna vprašanja, ki jih vsebuje »kritična
analiza delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja«, predlog Predsedstva SFRJ za pričetek postopka
za spremembo ustave SFRJ, osnutek zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o združenem delu. Te oceneJn usmeritve so bile ves čas prisotne tudi pri obravnavi in urejanju
posameznih ožjih področij kot n. pr.: uresničevanje ustavnega koncepta občine, odgovornosti v socialistični samoupravni družbi, družbeni zaščiti samoupravnih pravic delovnih
ljudi in družbene lastnine, preprečevanje izseljevanja pod
pritiskom Srbov in Črnogorcev iz Kosova, poročila o delu
zveznih organov (Predsedstvo SFRJ, zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja) in zveznih upravnih organov in
organizacij, pri predlogih zakonov o: Časopisni agenciji
TANJUG, uporabi zastav narodnosti Jugoslavije, carinski
službi, varnosti v železniškem prometu ipd.
Vse delo spremljajo nekateri pojavi, ki terjajo globlji premislek o vsebini in načinu dela Zveznega zbora ter njegovi vlogi
in položaju, kakor tudi o položaju vseh družbenih dejavnikov
do vsebine in smeri odločitev v tem zboru, zlasti z vidika
razvoja Jugoslavije kot samoupravne skupnosti narodov in
narodnosti Jugoslavije ter vodilne družbene vloge delavskega
razreda. Tako so n. pr. večinsko prej sprejete odločitve za
zakonsko urejanje določene materije, čeprav je možen tudi
dogovor republik in pokrajin, večje je navdušenje za poverjanje zadev upravnim organom kot pa samoupravnim organiza14

cijam, več je želja po tem, da naj urejajo posamezna področja
organi federacije, kot pa organi republik in pokrajin ipd. Ob
tem je pogosta in celo večinska kritika neodgovornosti in
počasnosti pri urejanju vprašanj po samoupravnih poteh.
Opazno je tudi, da se zahteve po celoviti obravnavi vsake
predlagane (zakonske) rešitve z vidika poglabjanja samoupravnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov
oziroma dogovorjene politke na določenem področju težko
ali sploh ne uveljavljajo. To opozarja na prednost določenih
interesnih usmeritev, kadar so prve izražene v gradivih za
obravnavo, ki jih praviloma pripravljajo upravni oziroma drugi
državni organi. V takih primerih je odsotnost organizirane
akcije nosilcev socialistične samoupravne zavesti še posebej
vidna, sprejete odločitve pa lahko pomenijo precedens v
nadaljnji praksi.
Ni tako redko, da predlagatelji potem, ko je bil njihov
predlog spremenjen v odločitev le-te ne izvajajo alil pa jo
izvajajo nepopolno. To opozarja, da nadzbrna vloga zbora
nad uresničevanjem ustavne vloge Zveznega izvršnega sveta
in zveznimi upravnimi organi ter sploh vsemi družbenimi
dejavniki na vseh ravneh pri uresničevanju njihovih družbenih
(ustavno določenih) funkcij pri uresničevanju zveznih predpisov in drugih aktov ni dovolj uveljavljena. Na to je opozorila
tako »kritična analiza delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja« ter nedavna razprava o subjektih,
ki naj zagotovijo poročnem zboru o uresničevanju kompleksnih odločitev zbora. Nadzorno vlogo sicer zbor uresničuje z
redno obravnavo poročil Zveznega izvršnega sveta in zveznih
upravnih organov in upravnih organizacij. Vendar pa so ta
poročila v veliki meri rutinska in ne dovolj problemska in
celovita. Tako je odbor zbora za družbenopolitične odnose
zahteval, da naj Zvezni izvršni svet pripravi temeljito poročilo
o uresničevanju »programa aktivnosti za nadaljnjo transformacijo zvezne uprave« ter o izgradnji informacijskega
sistema federacije - česar pa še vedno ni storil. Tako ostajajo
zahteve o večji učinkovitosti in kvaliteti dela zveznih upravnih
organizacij ter ustrezni povezanosti pri uresničevanju zveznih
predpisov in aktov z,upravnimi organi v republikah in pokrajinah, kakor tudi z ustreznimi družbenimi dejavniki (subjekti),
napredek organizacije in modernizacije ter načina dela pa
tudi kadrovske usposobljenosti in racionalizacije, še vedno
neizpolnjeni cilji.
Kot oblika nadzora in vpliva na vsebino dela, zlasti Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov, se je dobro
uveljavilo postavljanje delegatskih vprašanj. Delegati Zveznega zbora iz SR Slovenije smo to obliko često in domišljeno
uporabljali in na ta način prispevali k razreševanju vsaj nekaterih perečih problemov, s katerimi se srečujejoidelovni ljudje
in občani v svojih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Za politični sistem socialističnega samoupravljanja je
pomembna ustavna ureditev večinskega odločanja v Zveznem
zboru. V takšnih okoliščinah zato oblikovanje rešitev terja
dosledno in poglobljeno obravnavo vsakega velikega (sistemskega) vprašanja (kot n. pr. predlog za urejanje skupnih osnov
vzgoje in izobraževanja, v predlogu Predsedstva SFRJ za
spremembo ustave SFRJ) ter tudi navidezno majhnega vprašanja (kot je na primer uporaba zastav narodnosti v Jugoslaviji, uporaba terminov v železniškem prometu v katerem od
jezikov narodov Jugoslavije). Vendar pa le s posameznimi
prizadevanji ni moč vedno zagotoviti tudi ustreznih odločitev.
Ugotavljamo, da kadar določenih predlogov ne podprejo
odbori oziroma komisije zbora, tedaj praviloma le-ti tudi na
seji zbora niso (večinsko) sprejeti. Tako na primer smo delegati iz SR Slovenije predlagali naj bi zakon o združenem delu
obravnavali po sprejetju sprememb oziroma dopolnitev
ustave SFRJ, kar pa kijub podobnim stališčem posameznih
delegatov iz nekaterih drugih republik oziroma pokrajn ni bilo
sprejeto. To terja, da je vse delo Zveznega zbora enako kot
Zbora republik in pokrajin v središču vsebine in pozornosti
delovanja vseh organiziranih subjektivnih socialističnih
dejavnikov na vseh ravneh, od temeljne do zvezne ravni. Le
tako bodo odločitve nastajale kot izraz zavestne opredelitve
delovnih ljudi in občanov, kar bo tudi zagotavljajo večjo
uspešnost uresničevanja sprejetih odločitev.
Praksa sprejemanja tako imenovanih interventnih zakonov
je bila vedno deležna velike odmevnosti in tudi kritike v
najrazličnejših okoljih, ki narašča tudi zaradi rednosti namesto izjemnost teh ukrepov, kakor je to ustavno urejeno. Spreporočevalec

jemanje takih ukrepov terjajo okoliščine, oziroma trajnejša
neugodna gospodarska gibanja, ki terjajo hitrejše preusmeritve, kot bi to zmogli zagotoviti ukrepi dolgoročnejšega
pomena. Znano pa je, da rešitve, sprejete po hitrem ali skrajšanem postopku niso vedno tudi dovolj kvalitetne. Zato je
pomembno, da takšno urejanje ne postane stalna praksa.
Delo zbora spremljajo pojavi pomanjkanja časa za obravnave in posvetovanja s temeljnimi in drugimi samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi, pomanjkanje podrobnejših
informacij o stanju in dogajanju v različnih delih Jugoslavije,
nepopolna opremljenost posameznih odločitev, zlasti zakonov z vsemi spremljajočimi akti ter organizacijskimi in materialnimi pripravami itd., kar vse prispeva k manjši kvaliteti in
uspešnost sprejetih odločitev.
Resen pa je tudi problem, kako v primerih, ko je z zakoni
določeno, da na posameznih področjih določene samoupravne organizacije urejajo posamezna-vprašanja kot na primer urejanje linij v letalskem prometu, železniški vozni redi in
podobno. Pri tem je bilo vodilo, da državni organi naj ne bi
posegali v ekonomska razmerja, ampak jih morajo odgovorno
razreševati samupravne organizacije.
2.3. NOTRANJA POLITIKA
V okviru svoje delovne usmerjenosti je zbor na področju
notranje politike redno spremljal politično-varnostno situacijo in tekoče sprejemal ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljenih problemov in pojavov na tem področju. Tako je ob
obravnavi delovanja notranjega sovražnika v državi ocenil, da
so varnostni organi in službe pomembno prispevali k stabilnosti v družbi kljub težavam, ki jih povzroča ekonomska in z
njo povezana družbena kriza. Še naprej je treba razvijati
sistem družbene samozaščite in krepiti varnostno kulturo kot
sestavni del pravic in dolžnosti občanov in delovnih ljudi. Tudi
izboljšana strokovna in materialna usposobljenost organov
milice za izvrševanje varnostnih nalog v rednih in izrednih
razmerah bo lahko prispevala k še boljšim rezultatom in
aktivnostim, ki jih organi notranjih zadev opravljajo za izbolšanje varnostne situacije v državi. Ob obravnavi razmer v
javnem redu in miru pa je bila posebna pozornost namenjena
tudi pojavom prekoračitve pooblastil organov milice. Predvsem pa je bilo poudarjeno, da so politično-varnostne razmere
odvisne zlasti od učinkovitosti delovanja sistema in hitrejšega
izhoda iz gospodarske krize.
Zbor je redno spremljal tudi varnostno situacijo v SAP
Kosovo s posebnim poudarkom na uresničevanju ukrepov, ki
so bili sprejeti za zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev
s Kosova pod pritiskom. Ugotovil je, da so sklepi, ki jih je o
tem sprejel Zvezni zbor v letih 1982 - 1986, še vedno aktualni,
da pa jih je treba dopolniti z novimi ocenami in predlogi, kot
so skupna vlaganja v delovno intenzivne investicije s skupnim
upravljanjem in rizikom, ustreznejša socialna politika itd. Stabilizacija stanja v SAP Kosovo je naloga celotne jugoslovanske družbe in je zato treba čimprej sprejeti jugoslovanski
program za zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s
Kosova, za hitrejši povratek tistih, ki so ga zapustili in za
prihod vseh , ki želijo živeti in delati na Kosovu. Zato je zbor
podprl pobudo, ki jo je v tej smeri predlagala Skupščina SR
Srbije, glede ukrepov, ki jih terja novo nastala situacija, pa
sprejel sklepe, s katerimi je posameznim zveznim organom in
organizacijam ter drugim subjektom naložil oziroma priporočil akcije in ravnanja, ki naj zagotovijo hitrejše in efikasnejše
uresničevanje postavljenih nalog. O razmerah na Kosovu in
možnih ukrepih so razpravljali tudi nekateri odbori zborov
Skupščine SR Slovenije ter predsedniki občinskih skupščin
na posvetu, ki ga je sklical predsednik Skupščine SRS.
Na področju zakonodajne dejavnosti s področja notranje
politike je bil končan postopek za sprejem zakona o zračnem
prometu, začet že v prejšnjem mandatu, s tem da je zbor
zavezal Zvezni izvršni svet, da v najkrajšem roku prouči problem nabave opreme za varnostni pregled potnikov in prtljage
na letališčih ter da v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi
v federaciji omogoči enakopraven položaj letalskih prevoznikov v mednarodnem prometu oziroma na mednarodnih linijah.
Stekel je tudi postopek za sprejem zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu, pri čemer je največ odprtih vprašanj v zvezi z ustanovitvijo zvezne inšpekcije za varnost železporočevalec

niškega prometa in uveljavitvijo obveznosti za železniške
delavce, da na določenih delovnih mestih morajo poznati
terminologijo izrazov, pojmov in tehničnih standardov še v
enem od jezikov narodov Jugoslavije.
Tudi v zakonu o sistemu zvez bo moral predlagatelj do
sprejema predloga zakona pripraviti ustrezno rešitev glede
vprašanja, kako v praksi zagotoviti tehnološko enotnost
sistema zvez in glede tega, ali je ekonomsko opravičeno in
racionalno uzakoniti še nadaljnji obstoj dveh tehničnih baz
pri JPTT in pri RTV ali pa zagotoviti smiselno povezavo
oziroma integracijo. Podobno vprašanje ostaja odprto pri
uporabi Eutelsata.
Zbor je obravnaval tudi letna poročila o delu zveznih upravnih organov in organizacij s področja notranje politike in ob
tem sprejel ustrezne sklepe, ki naj bi usmerjali delo teh
organov pri nadaljnjem izpolnjevanju nalog iz njihove pristojnosti. Največ odprtih vprašanj je ostalo pri delovanju meteorološke službe in Zveznega zavoda za to področje, tako da
na tem dela posebna skupina delegatov, članov odbora za
notranjo politiko.
2.4. ZUNANJA POLITIKA
Vloga in pomen Skupščine SFRJ v oblikovanju zunanje
politike je odvisna predvsem od njene aktivnosti na tem
področju v kvaliteti svojih stališč, idej in svojega konkretnega
prispevka v obravnavanju posameznih problemov ter oblikovanju stališč in opredelitev v zunanji politiki. Taka usmeritev v
delu Skupščine SFRJ je v tem obdobju zahtevala znatno
aktivnejšo vlogo odbora za zunanjo politiko kot pri oblikovanju stališč in usmeritev zlasti pri obravnavi naslednjih važnejših dokumentov:
- poročila o delu Zveznega sekretariata za zunanje zadeve,
- predloga platforme za delovanje jugoslovanske delegacije na 8. konferenci neuvrščenih držav v Harareju in po
konferenci programa aktivnosti SFRJ v uresničevanju stališč
konference,
- predloga platforme za delovanje jugoslovanske delegacije na 41. zasedanju Generalne skupščine OZN,
- odnosi SFRJ z državami Latinske Amerike in Afrike južno
od Sahare,
- poročilo o uresničevanju resolucije Skupščine SFRJ o
politiki ekonomskih odnosov s tujino,
- aktualen razvoj dogajanj v Zapadni Evropi - položaj in
interesi SFRJ,
- poročilo o rezultatih akcije za sodelovanje SFRJ v programu EURECA in o zaključkih ZIS glede sodelovanja Jugoslavije v kompletnem programu,
Ob tem je odbor in zbor obravnaval še vrsto platform za
razgovore s posameznimi delegacijami, ki so bile gost Skupščine SFRJ ali pa pripravljene za obisk delegacije SKupščine
SFRJ v parlamentih drugih držav.
Posebna pozornost je bila namenjena podrobni oceni sodelovanja s sosedi in možnostim izboljšanja tega sodelovanja.
Ob tem je bila dana vrsta koristnih predlogov, ki naj bi poglobili to sodelovanje.
Na zahtevo delegatov iz SR Slovenije je odbor ponovno
obravnaval ratifikacijo sporazuma med SFRJ in Italijo o ribolovu v Tržaškem zaiivu. Ob tem je odbor sprejel usmeritve, ki
so bile oblikovane v SR Sloveniji glede predpogojev, ki jih je
potrebno izvesti, predvsem v zaščiti biološkega stanja v morju
ter ekološki zaščiti, da se lahko ta sporazum začne izvajati.
Delegati iz SR Slovenije smo postavili tudi nekaj delegatskih vprašanj v Zveznem zboru in sicer glede preprečitve
ribolova italijanskih ribičev v našem morju, odno.s Jugoslavije
do uvedbe izpolnjevanja posebnih obrazcev ob vstopu v Italijo, maltretiranje jugoslovanskih državljanov na jugoslovansko-romunski meji in nekatera druga vprašanja.
Ocenimo lahko, da se je povečala aktivnost odbora za
zunanjo politiko, pa tudi Zveznega zbora v obravnavi vprašanj
s področja zunanje politike in s tem se je okrepila ustavna
vloga Skupščine SFRJ na tem področju.
2.5. LJUDSKA OBRAMBA
V sklopu tem, ki jih le obravnaval zbor, nekatere pa la odbor
za ljudsko obrambo: spremembe in dopolnitve zakona o voja15

ških šolah in znanstvenoraziskovalnih ustanov, poročilo o
delu zvezne direkcije za blagovne rezerve, zakon o sistemu
zvez, zakona o obalnem morju in epikontinentalnem pasu
SFRJ, proračuna federacije, problemi organiziranja in funkcioniranja velikih gospodarskih sistemov (elektrogospodarstvo,
železnica, PTT) z vidika razvoja splošne ljudske obrambe,
stanje pripravljenosti civilne zaščite v večjih mestih, problemi
zasedenosti vojaških šol in odliv,aktivnih vojaških oseb in
informacij o vsebini in napadih na z ustavo in ustreznimi
zakoni urejeno koncepcijo splošne ljudske obrambe in položaj le-te v družbi, smo se delegati zavzemali za še večjo
podružbljanje koncepta splošne ljudske obrambe, hkrati pa
vspostavljali učinkovito krepitev obrambne sposobnosti
družbe kot celote. Večkrat smo zahtevali javnost dela pri
obravnavi vprašanj nadaljnjega razvoja splošne ljudske
obrambe. Problem namreč nastopa ob preštevilnih gradivih,
ki imajo oznako različne stopnje tajnosti, kjer je pridobivanje
mnenj in konzultacij v širših razpravah onemogočeno.
Pri obravnavi problemov funkcioniranja velikih gospodarskih sistemov z vidika razvoja splošne ljudske obrambe smo
se delegati zavzemali za funkcionalno enotnost in ekonomsko
samostojnost le-teh, kar je upravičljivo in učinkovito tudi z
vidika razvoja splošne ljudske obrambe, saj bodo v vojni
različne situacije, sistemi pa bodo morali delovati, kot celota
in kot deli (celo kot povsem samostojni in izločeni).
Vprašanje zasedenosti vojaških šol in odliva aktivnih vojaških oseb postaja z vidika nacionalne zastopanosti vse večji
problem posebej še priliv' iz SR Slovenije, Hrvatske in SAP
Kosova. Delegati smo predstavili vse aktivnosti, ki usklajeno
tečejo pri nas v SR Sloveniji, posebej pa smo izpostavili
vprašanja družbenoekonomskega položaja vojaških oseb
(osebni dohodek), ki postaja vse bolj demotivizacijski element
glede na specifiko in težavnost dela, pri odločanju mladih za
omenjen poklic.
Glede na številne očitke o napadih na koncept splošne
ljudske obrambe, kjer je bila največkrat omenjana SR Slovenija, smo bili delegati v odboru za notranjo politiko in odboru
za ljudsko obrambo pobudniki skupne seje teh deilovnih teles
za razpravo o omenjeni problematiki z zahtevo po celoviti in
konkretni analizi o napadih na koncept ljudske obrambe.
Delegati smo se zavzeli za strpen in argumentiran dialog, brez
etiketiranja in apriornega zavračanja pobud (iniciativo za drugačno služenje vojnega roka, priznavanje ugovora vesti, vsebinska bogatitev predmetov SLO in OS, uporabo jezika v
JNA). Omenjene iniciative so v večini usmerjene k dograjevanju in večji demokratizaciji koncpeta SLO in DS in takšne
pobude nikakor ne morejo ogroziti naše družbe in ne JLA. V
analizah in razpravi je potrebno razmejiti nove poglede in
ideje od sovražnih izstopanj in preseči prakso, ki drugačne irt
nove poglede apriori zavrača.
K analizi stanja pripravljenosti civilne zaščite v večjih
mestih, ki je kritično prikazala stanje razvoja civilne zaščite,
zlasti pri planiranju, koordinaciji in delovanju civilne zaščite
ob naravnih in drugih elementarnih nesrečah, smo delegati
zavrnili težnjo po ustanovitvi zveznega telesa za civilno zaščito, ki bi imel vlogo zveznega štaba civilne zaščite v primeru
elementarnih in drugih nesreč. Vprašanje delovanja strokovnih služb se ne da rešiti z ustanovitvijo novih organov civilne
zaščite, temveč le z doslednostjo uveljavljanja vsebine ustreznih zakonskih določb ter z doslednim delom strokovnih institucij in služb na tem področju.
2.6. PRAVOSODJE
Programska naravnanost Zveznega zbora na področju pravosodja se je uresničevala z obravnavo tistih vprašanj, ki so s
stališča skupnih družbenih interesov zahtevala proučevanje
stanja in problemov pravosodja ter sprejemanje ustreznih
ukrepov za zagotovitev nadaljnjega razvoja pravosodja na
ustavnih temeljih. Pri tem so se nadaljevala prizadevanja
zlasti za nadaljnje podružbljanje pravosodne funkcije, za utrjevanje ustavnosti in zakonitosti, za družbeno odgovornost in
socialistično moralo ter za uresničevanje ciljev ekonomske
stabilizacije.
Posebna pozornost je bila namenjena uresničevanju družbene lastnine. Pri tem je bilo ugotovljeno, da so sklepi Zveznega zbora, sprejeti decembra 1984, še vedno aktualni in da je
intenzivirana dejavnost pravosodnih organov v mnogočern
bistveno prispevala k tvornejšemu varstvu družbene lastnine.
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Vendar pa bo treba ob spremembah ustave SFRJ in zakona o
združenem delu ter drugih sistemskih zakonov kljub temu
ustrezneje in popolneje urediti še nekatere posamezne institute in instrumente, ki bodo lahko izboljšali stanje na tem
področju.
Pomemben zakonski akt s področja pravosodja predstavlja
predlog za izdajo zakona o postopku pred sodišči združenega
dela, glede katerega se je zbor odločil, da ga bo obravnaval v
treh fazah zakonodajnega postopka. Z zakonom se namreč
celovito urejajo pravila postopka pred sodišči združenega
dela, ki so zlasti pomembna za popolnejše in tvornejše varstvo družbene lastnine in samoupravljanja ter za varstvo pravic delavcev, organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Zaradi velikega števila
načelnih in konkretnih pripomb je moral predlagatelj pripraviti nov osnutek zakona in pri tem v večji meri upoštevati
rezultate kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja in javne razprave o analizi.
Posebna pozornost zbora je bila usmerjena tudi na izvajanje sprejete politike in enotne uporabe zveznih predpisov s
področja pravosodja ter na družbene odnose in pojave, na
katere so opozarjali pravosodni organi. Med temi je tako po
obsegu, kot po vsebini zavzemala pomembno mesto skrb za
določitev ustrezne kaznovalne politike oziroma skrb za
ustrezno uskladitev kazenskih določb v obravnavanih zakonskih aktih. Povezano s tem se že dlje časa kaže kot poseben
problem normativno urejanje denarnih kazni in drugih vrednostnih količin v jugoslovanskem kaznovalnem pravu. Naglo
spreminjanje realne vrednosti dinarja namreč na eni strani
spreminja kvalifikacijo kaznivih dejanj in postavlja storilce
kaznivih dejanj v neenakopraven položaj, na drugi strani pa
znižuje realno višino predpisanih denarnih kazni. Zato bo
treba na najbolj ustrezen način najti primerne rešitve v zakonodaji s področja kazenskega prava, sodnih taks, premoženjskega prava in procesnih predpisov.
Zbor je tako kot doslej obravnaval še nekatere analize
poročila za informacije s področja dela pravosodnih organov,
posebej pa je podrobno usmeril svojo pozornost v vsebino in
probleme, ki so jih ti organi poudarjali v svojih letnih poročilih
o delu v letu 1985. Pri tem je sprejel usmeritvena stališča za
dejavnost teh organov vnaprej in jih konkretneje zavezal za
izvršitev nekaterih nalog iz njihove delovne pristojnosti.
2. 7. VARSTVO BORCEV IN VOJAŠKIH
INVALIDOV
Zvezni zbor je na tem področju obravnaval poročilo o problemih mirnodobskih vojnih invalidov in razpravljal večkrat o
tem, kako se uresničujejo zakoni in drugi predpisi s tega
področja, ki' so bili sprejeti v Zveznem zboru v prejšnjem
obdobju.
Največja pozornost je bila posvečena uresničevanju pravic,
ki jih predvidevajo za borce in vojaške vojne invalide ustrezni
zvezni zakoni.
Obravnavali smo, kako se v praksi uresničuje zakon o
pravicah do ortopedskih pripomočkov, kar je zelo problematično, ker je pri nas premalo specializiranih proizvajalcev in
jih je bilo treba uvažati, vendar pa je vedno težje zagotavljati
devize za te namene.
Bila je dana tudi pobuda, da se 25. člen zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja spremeni, da se usklajevanje pokojnin za 5 ali 10-letno povprečje
pri odmeri pokojnine borcem izenači, ker bi sicer bili v neenakem položaju in bi zaradi tega med borci nastle neupravičene
razlike.
Obravnavali smo tudi informacijo o izvajanju zdraviliškega
in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov. Vedno težje je
zagotavlajti sredstva, ki so potrebna, da bi vse upravičene
pošiljali na zdravljenje.
Sodelovali smo tudi z Republiškim komitejem za borce in
vojaške invalide, še bolj pa bo treba v bodoče sodelovati z
organizacijo Zveze združenj borcev NOV Slovenije.
V bodoče bo treba posebno pozornost nemeniti tudi
ustrezni kadrovski zasedenosti na vseh ravneh od občin do
federacije v organih, ki se ukvarjajo s tem področjem, ker je
praksa pokazala, daje največ primerov ostalo nerešenih ali pa
neustrezno rešenih prav zaradi tega.
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Na tem področju je še zelo veliko vprašanj, ki jih bo
potrebno reševati za boljše varstvo borcev in vojaških invalidov, ni pa mogoče sprejeti mnenja, ki ga je tudi slišati, da bi
pravice teh izenačili v celi državi v kvantitativnem smislu, ker
bi s tem naredili še večje razlike med borci.
2. 8. DELO, ZDRAVSTVO IN SOCIALNA
POLITIKA
Anahronizmi našega gospodarskega razvoja vse globlje
vplivajo in zaostrujejo vprašanja, ki jh je Zvezni zbor obravnaval na tem področju. Nadaljuje se proces socialnega razslojevanja, ki ni zasnovan na rezultatih dela, vse večji postajajo
problemi delovnih ljudi z nizkim standardom. Ukrepi, sprejti
po hitrih postopkih v večini niso vsebovali analiz, usmeritev in
posledic na področju socialne politike, kljub temu, da smo
opozarjali ali sprejeli posamezne sklepe, le-te pa predlagatelj
največkrat ni upošteval.
Določene pozitivne premike lahko zasledimo na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer se je z delno
dopolnitvijo zakonodaje v večji meri prispevalo k izenačevanju pogojev za pridobivanje pokojnine. Delegati smo opozorili
na-težave, ki nastopajo pri prehodu na nove izračune pokojnin, še posebej pri kategoriji borcev. Podprli smo tudi predlog, da v letošnjem letu ne gremo v spremembo zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvsem zaradi
povečanja finančnih obveznosti organizacij združenega dela.
Zaposlenost oziroma nezaposlenost ostaja še nadalje eden
od večjih političnih, ekonomskih in socialnih problemov naše
družbe, predvsem zato, ker prizadene v največji meri mlado
generacijo. Zbor je namenil posebno pozornost varstvu položaja naših delavcev na začasnem delu v tujini, problemom
vezanih na njihovo vrnitev in zaposlitev doma. Delegati smo
se zavzemali za politiko produktivnega zaposlovanja in nakazovali smeri in možnosti za zaposlovanje še posebej mladih
(fleksibilnejše oblike zaposlovanja, male produkcijske
enote ...). Podatki kažejo, da v vseh republikah in avtonomnih pokrajini Vojvodini razen avtonomni pokrajini Kosovo in
ožji Srbiji število oseb, ki iščejo zaposlitev glede na primerjave iz lanskega leta upada, oziroma se zmanjšuje.
Področje zdravstva predstavlja iz ekonomskega in organizacijskega vidika eno od najzaostrenejših področij, sredstva
za zdravstvo se zmanjušujejo, potrebe prebivalstva po zdravstveni zaščiti pa postajajo vse večje. Glede na poslabšanje
nekaterih indikatorjev zdravstvenega stanja prebivalcev v zadnjem času, so bili sprejti posamezni programi za zmanjševanje smrtnosti novorojenčkov, zmanjševanje obolelih za tuberkulozo, preventivo kroničnih obolenj in dr.
Problemi preskrbljenosti države z zdravili postajajo v zadnjem času vse bolj akutni. Kljub opozorilom in predlogom
tako farmacevtske industrije kot delegatov še vedno niso
zagotovljena zadostna devizna sredstva za uvoz surovin,
katere potrebuje naša farmacevtska industrija. Med nalezljivimi boleznimi so. še nadalje neustavljiva črevesna obolenja,
vse več ukrepov pa se pojavlja za zmanjšanje oziroma preventivno delovanje v zvezi s pojavom AIDS-a.
Po nesreči v Černobilu je bilo predloženih nekaj zakonov
oziroma dopolnitev le-teh za zaščito pred ionizirajočim sevanjem in preventivno ukrepanje pri izkoriščanju nuklearne
energije na podlagi izkušenj v svetu še posebej po Černobilski
nesreči. Delegati smo še posebej izpostavljali vprašanja ekologije in izredno nizke ekološke osveščenosti pri nas, kar vse
bolj ogroža človekovo zdravje. Omenjena vprašanja pa
morajo postati sestavni in prioritetni del pri obravnavi sleherne problematike s tega področja.
Zbor bo konec junija obravnaval celovito analizo uresničevanja prve faze programa ekonomske stabilizacije na
področju socialne politike iz zdravstva, kar bo prilika za temeljito razpravo o teh za našo družbo zelo perečih vprašanjih.
2.9. ZAKONODAJNO-PRAVNA VPRAŠANJA IZ
DELA ZVEZNEGA ZBORA V TEM OBDOBJU
Vse akte, ki jih je obravnaval zbor v tem obdobju, je predhodno obravnavala zakonodajno-pravna komisija glede njiporočevalec

hove skladnosti z ustavo SFRJ in s pravnim sistemom ter
glede njihove pravne obdelave.
Pri obravnavanju in sprejemanju aktov v delovnih telesih
zbora in na njegovih sejah se je v številnih primerih pokazalo,
da so bili nekateri pomanjkljivo pripravljeni, od tod tudi številni amandmaji ne le vsebinski - v smislu drugačnih materialnih rešitev, temveč tudi čisto pravne narave.
V vsebini nekaterih zakonov so se kazale težnje za ponovno
uvajanje oziroma prevzemanje nekaterih upravnih funkcij v
zvezne upravne organe, čeprav bi to ne pomenilo izboljšanja
stanja na določenem področju družbenega življenja, pač pa
dejansko le širjenje zvezne uprave in njenih pristojnosti.
V tem času tudi ni prišlo do bistvenega zmanjševanja normativnega urejanja družbenih zadev, pač pa se kaže težnja,
da se vse čimbolj natančno predpiše in tudi taka razmerja, ki
bi morala biti prepuščena samoupravnemu urejanju.
Poseben problem, ki so ga delegati zbora večkrat poudarjali na sejah predstavljajo podzakonski predpisi, ki jih izdajajo
zvezni upravni organi in zvezne organizacije.
Tu gre zlasti za zamujanje pri njihovi izdaji, za nepotrebno
zapletenost in celo nejasnost. To se je pokazalo zlasti pri
predpisih, ki so bili izdani na podlagi zakonov, ki urejajo
»obračunski sistem« pa tudi pri »interventnih« zakonih.
Zato je Zvezni zbor, ko je na 13. seji 30. in 31. 3.1987 sprejel
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev za leto
1987 nad rastjo produktivnosti dela, sprejel tudi sklep, da
mora predlagatelj s predlogom za izdajo zakona po hitrem
postopku poslati tudi predloge podzakonskih aktov, ki izhajajo iz zakona, vsi podzakonski akti, ki izhajajo iz zakona pa se
morajo objaviti v prvi številki Uradnega lista SFRJ po uveljavitvi zakona.
Delegati smo tudi opozarjali na izhajanje Uradnega lista
SFRJ ki n. pr. v slovenščini izide v številnih primerih precej
pozneje, kot pa v srbohrvaščini, kar povzroča težave, predvsem tistim, ki morajo zakone in druge predpise takoj izvajati.
Zaradi teh in vseh drugih pomanjkljivosti, ki so se dogajale
pri nas na zakonodajno-pravnem področju v Zveznem zboru
in v družbi na sploh, je Zvezni zbor že leta 1983 sklenil, da se
pripravi analiza o stanju, osnovnih problemih in smereh
nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ in na podlagi te
resolucije o nadaljnji dograditvi in izboljšanju pravnega
sistema SFRJ.
Zvezni zbor je že leta 1985 obravnaval in sprejel povzetek te
analize, osnutek resolucije pa je obravnaval in sprejel aprila
1986 - predlog te resolucije pa se še pripravlja.
2.10. INFORMIRANJE JAVNOSTI O DELU
DELEGATOV IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM
ZBORU SKUPŠČINE SFRJ OZIROMA O DELU
ZVEZNEGA ZBORA
Javna glasila v Sloveniji sicer več ali manj redno, vendar
preskopo in preveč posplošeno poročajo o delu Zveznega
zbora in njegovih delovnih teles. Iz poročil sta razvidni tako
splošna usmeritev pri iskanju rešitev za vprašanja iz pristojnosti zbora in nastajanju zakonov, kot tudi bistvo dejavnosti
delegatov iz SR Slovenije. Pri tem pa delegati želimo, da bi
javna glasila dala več prostora argumentom, ki so bili odločujoči za takšno ali drugačno rešitev v zakonodaji. Prav tako bi
za obveščenost slovenske javnosti bilo pomembno, če bi
javna glasila objavljala razloge, zaradi katerih posamični
predlogi, ki so temeljili na posebnostih Slovenije, niso bili
sprejeti. Delegati iz SR Slovenije bi s tem tudi lažje izpolnili
svojo odgovornost do delegatske baze.
Delegati iz SR Slovenije smo še posebej zainteresirani za
čimvečjo javnost dela zbora in odborov, ker še ni dobro
razvito pravočasno obveščanje občinskih skupščin ter družbenopolitičnih organizacij in njihovih vodstev v občinah o
gradivih, ki so na dnevnem redu Zveznega zbora in njegovih
delovnih teles; prav tako pa delegati nimamo dovolj informacij o možnih učinkih predlaganih zakonov, niti pripomb zainteresiranih oziroma prizadetih. Delegatski odnosi ne delujejo
dobro tudi zaradi nezadostnega informiranja in potrebne
bodo nove rešitve, o čemer se razpravlja v okviru priprav za
spremembo Ustave SFRJ.
17

V Skupščini SFRJ v okviru komisije za ustavna vprašanja
tečejo priprave za spremembo Ustave SFRJ. V javni razpravi
je tudi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o združenem delu, pa tudi teze za nadaljnjo dograjevanje
gospodarskega sistema. Vse to bo povzročilo številne spremembe in dopolnitve veljavnih zakonov, pa tudi sprejetje
novih. Za večino teh zakonov je pristojen Zvezni zbor, kar še
bolj povečuje odgovornost delegatov za sprejete odločitve.
Tudi zato delegati v Zveznem zboru pričakujemo aktivno

vključevanje temeljnih delegacij, družbenopolitičnih organizacij, zlasti pa skupščin občin v obravnavo zadev iz pristojnosti Zveznega zbora, kar bo lahko znatno prispevalo k oblikovanju stališč in smernic za naše delo v Zvezni skupščini.
DELEGATI
IZ SR SLOVENIJE V
ZVEZNEM ZBORU
SKUPŠČINE SFRJ

t
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poročevalec

Iz

Skupščine

Začela se je javna razprava o spremembah zakona
o združenem delu
* Javna razprava o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
združenem delu bo tekla do 21. julija.
* Rezultati javne razprave bodo zbrani v Komisiji Skupščine SFRJ za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu.

V Poročevalcu štev. 7 dne 24. 3. 1987 smo objavili
integralno besedilo osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združenem delu.
Skupščina SFRJ je na seji Zveznega zbora dne 21. aprila
sprejela odlok o predložitvi predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu z
osnutkom zakona v javno razpravo, ki bo trajala do 21.
julija. Hkrati so vabljeni vsi delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, zainteresirani organi in organizacije ter
znanstvene in strokovne institucije, da sodelujejo v javni
razpravi. Predlogi in mnenja, ki bodo dani med razpravo,
bodo predloženi Komisiji Skupščine SFRJ za spremljanje
izvajanja zakona o združenem delu.
Zvezni zbor je določil imenovano komisijo, da v sodelo-

POVZETEK RAZPRAVE O PREDLOGU
ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZDRUŽENEM DELU S SEJE ZVEZNEGA
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji, 21. aprila 1987. leta
sprejel predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu in sklenil, da predloži v javno
razpravo predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu z osnutkom zakona.
Uvodno besedo je imel tovariš Krsta Avramovič, predstavnik
predlagatelja zakona in vodja delovne skupine za pripravo
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu.
Krsta Avramovič je na začetku uvodne besede poudaril, da
so Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja zakona
o združenem delu in njena delovna telesa v pripravah predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
združenem delu z osnutkom zakona, spoštovali splošno sprejeto družbeno opredelitev, potrjeno tudi s sklepi Zveznega
zbora Skupščine SFRJ z dne 2. oktobra 1986. leta, da naj
sprememba zakona o združenem delu poteka v dveh fazah, in
sicer tako, da bi prve spremembe temeljile na sedanjih rešitvah ustave SFRJ, druge spremembe pa bi se izvršile po
spremembi ustave SFRJ, s tem, da bi le-te potekale vzporedno
Povzetek razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu v
delovnih telesih in na seji Zveznega zbora.

poročevalec

vanju z Zvezno konferenco SZDLJ in Svetom ZSJ spremlja
javno razpravo o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah ZZD, da sukcesivno prouči prispele
pripombe, predloge in sugestije ter, da hkrati pripravlja
poročilo o rezultatih javne razprave ter predlog zakona.
Ob proučitvi in sprejemu predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu, je
Zvezni zbor tudi zadolžil Komisijo Skupščine SFRJ za
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, da pripravi povzetek dosedanje razprave, ki je potekala v delovnih telesih in na seji zbora o predlogu za izdajo zakona in
da se le-ta objavi v glasilu Skupščine SFRJ.
Besedilo povzetka, ki se je obravnavalo na seji komisije
13. maja, objavljamo v tej številki.

s spremembami ustave. Glede na to je s predlaganim^ spremembami ohranjena sedanja koncepcija zakona o združenem
delu.
Osnovno izhodišče glede sprememb in dopolnitev ZZD
izhajajo iz opredelitev in stališč iz Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije, Kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja in stališč ter
sklepov XIII. kongresa ZKJ. S spremembami ZZD so se želela
doseči pravna in družbena izhodišča za pomembnejše delovanje ekonomskih zakonitosti v sistemu združenega dela, da
se celovitejše izrazi tržno-planski značaj našega gospodarstva v pogojih socialističnega samoupravljanja, da organizacije združenega dela v večji meri poslujejo kot samostojni,
samoupravni blagovni proizvajalci, da se izboljša in racionalizira samoupravno organiziranje, da se odločneje spodbuja
samoupravno združevanje dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu, da se hitreje obvlada sodobna znanost in
tehnologija in hitreje vključuje v mednarodno delitev dela, da
se zagotovi večja učinkovitost in racionalnost samoupravnega odločanja in da se zaostri odgovornost za uresničevanje
delovnih in samoupravnih pravic in obveznosti, da se poveča
in zaostri odgovornost do družbene lastnine ter, da se odločneje prične proces zmanjševanja pretiranega normativizma v
združenem delu in v družbi sploh. S tem so mišljene tudi
celotne spremembe v gospodarskem in političnem sistemu,
tekoči razvojni politiki, kot tudi zavestna in organizirana družbena akcija vseh organiziranih socialističnih sil.
Uvodničar je nato opozoril na najpomembnejše predlagane
spremembe zakona o združenem delu in poudaril, da je teh
najmanj v temeljnih določbah zakona, glede na splošno sprejeto stališče, da temeljnih opredelitev zakona o združenem
delu ni potrebno spreminjati. S tem v zvezi so predlagane
dopolnitve temeljnih določb ZZD, ki se nanašajo na zadružništvo in osebno delo s sredstvi v lasti občanov, ker je to bilo
nujno glede na novo predlagane določbe na tem področju.
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Na področju družbenoekonomskih odnosov so v predlaganih spremembah in dopolnitvah določb o ugotavljanju in
razporejanju dohodka prevaete najpomembnejše rešitve iz
pred kratkim sprejetega zakona o skupnem prihodku in
dohodku, v katerem so vgrajene opredelitve XIII. kongresa
ZKJ oziroma seje Centralnega komiteja ZKJ.
Predlogi novih rešitev o obveznem sodelovanju prometnih
in proizvodnih organizacij združenega dela so skladni s sedaj
veljavnimi določbami ustave SFRJ in so rezultat zahteve, da
na tem področju zakon o združenem delu ne bi podrobneje
urejeval odnose med proizvodnimi in prometnimi organizacijami, temveč bi podrobnejše urejevanje teh vprašanj moralo
biti predmet samoupravnega urejanja.
Na področju uresničevanja in razporejanja skupnega prihodka oziroma dohodka, posebej glede uresničevanja skupnega dohodka, doseženega z vlaganjem sredstev v druge
organizacije združenega dela, je predlagano noveliranje
samo nekaterih določb z namenom obrazložitve le-teh, pri
čemer pa ni bilo mogoče sprejeti predloga, da se organizaciji
združenega dela - vlagatelju sredstev priznajo pravice od
tistih, ki so predene v 26. členu Ustave SFRJ. Vendar pa po
mnenju predlagatelja ni ovir, da se s samoupravnim sporazumom o vlaganju sredstev podrobneje določijo ustrezne pravice vlagateljev, ustanavljanje skupnih organov in drugo.
Pomembnejši novi predlogi sprememb in dopolnitev ZZD se
nanašajo na področje zadružništva, opravljanje dejavnosti z
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, delovnih razmerij,
zaostrovanje odgovornosti za opravljanje delovnih obveznosti, prenehanje delovnega razmerja zaradi težjih kršitev
delovne dolžnosti in druao.
Področje samoupravnega organiziranja je bilo predmet
široke razprave glede na družbeno verificirano stališče o
nujnosti nadaljnjega razvoja in krepitve ustavnega položaja
delavcev v sodobno organiziranem združenem delu, predvsem v delovnih organizacijah kot samostojnih poslovnih celotah in tržnih subjektih poslovanja ter v temeljnih organizacijah kot temeljni obliki združenega dela. Predlagane spremembe po mnenju predlagatelja predstavljajo podlago za
vzpostavitev drugačnega položaja temeljne in delovne organizacije posebej pa za reafirmacijo delovne organizacije kot
samostojne samoupravne poslovne organizacije, kot je tudi
opredeljena v ustavi SFRJ. Pri tem nove rešitve hkrati pomenijo temelj za reafirmacijo osnovnih organizacij in njihovo
večje vključevanje v druge oblike samoupravnega organiziranja.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami določb s
področja uresničevanja samoupravljanja se je želelo ugoditi
zahtevam, da se vspostavi učinkovitejši sistem samoupravnega odločanja in večja tvornost ter uporabnost samoupravnih odločitev ter da se racionalizira samopravno urejanje
odnosov v celoti odnosov v združenem delu. V zvezi s tem so
predlagane tudi spremembe in dopolnitve na področju osebnega izboljšanja delegatskega odločanja, reafirmacije delavskega sveta, uresničevanje tako imenovanih neodtujljivih pravic, uresničevanja poslovodne funkcije v združenem delu,
položaja in delovanja izvršnih organov. Za uresničevanje
učinkovitejšega samoupravnega sistema so predlagane spremembe in dopolnitve določb o samoupravnih splošnih aktih,
katerih namen je racionalizacija samoupravne regulative in
omogočanje, da vse samoupravne splošne akte, razen tistih,
ki se sprejemajo z osebnim izjavljanjem, sprejema delavski
svet. Poleg tega je tudi predlagano noveliranje določb o
družbenem varstvu samoupravnih pravic, uvajanju začasnih
ukrepov in drugo.
Na seji zbora je posebej opozorjeno na pomen sprejema
tega zakona glede na dejstvo, da v zaostrenih in vedno težjih
pogojih gospodarjenja združeno delo vedno bolj poudarja
zahteve po spremembah in dopolnitvah zakona o združenem
delu. Zaradi tega so posebej poudarjeni cilji predloženih
sprememb in dopolnitev, ki izhajajo iz zahtev prakse in v zvezi
s tem iz vseh sprejetih dokumentov in drugih družbeno verificiranih stališč. Ti cilji se posebej nanašajo na hitrejši razvoj in
krepitev samoupravnega produkcijskega odnosa in odločujočo vlogo delavskega razreda v celoti družbene reprodukcije, zagotavljanje racionalnosti in večje fleksibilnosti poslovanja, odločanja in gospodarjenja, osvoboditev od pretiranega normativizma, hitrejše uvajanje realnih ekonomskih
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kategorij, tržnih zakonitosti, znanstveno-tehnoloških dosežkov, hitrejše strukturne spremembe in drugo.
Temu izredno pomembnemu dokumentu je dana vsa podpora, poudarjeno pa je tudi, da lahko predstavlja ustrezno
podlago za javne razprave in za spremembe ter dopolnitve
zakona o združenem delu. Predložene rešitve v večjem delu
izražajo bistvene družbene opredelitve iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in Kritične analize delovanja
političnega sistema in pomenijo premik pri nadaljnji dograditvi družbenoekonomskih odnosov in celotne organiziranosti
združenega dela, dajejo prostor za realnejše uresničevanje
samoupravnega položaja delavca in učinkovitejše delovanje
sistema združenega dela v celoti. S tem se ustvarjajo možnosti za preseganje obstoječih slabosti in pomanjkljivosti, ki
preprečujejo, da se na enotnem gospodarskem območju
države sistem združenega dela celoviteje integrira, funkci- onalno povezuje in da se zagotovi neposredna cirkulacija
kapitala in delovne sile v smislu doseganja optimalnih rezultatov pri izkoriščenju vseh razpoložljivih dejavnikov gospodarjenja.
Izražena so tudi mnenja, da osnutek vsebuje tudi pomanjkljivosti glede posameznih rešitev. To lahko vpliva, da se posamezniki, namesto v ustvarjalne razprave za iskanje boljših
rešitev, usmerijo v kritiko celotnega predloženega besedila.
V razpravi je bilo tudi izraženo mnenje, če? da obstaja
določena razlika med cilji, ki so v predlogu za izdajo zakona,
in vsebino enega dela rešitev v osnutku zakona, in sicer v tem
smislu, da besedilo osnutka ni povsem izrazilo opredelitve v
cilju, ki se želijo doseči s spremembami ZZD-ja. Zato je
poudarjeno, da bosta javna razprava in vključevanje baze še
bolj pogumno in utemeljeno predlagali iskanje boljših rešitev
za posamezna področja v osnutku. Glede sprememb ZZD-ja
se upravičeno poudarja, da je poleg uresničevanja normativnih predpogojev nenadomestljiva akcija subjektivnega dejavnika, ker bodo v nasprotnem primeru ostali problemi nespremenjeni tudi po spremembah ZZD-ja, tako da se bodo vsa
pričakovanja ponovno usmerila na nove spremembe zakona.
V razpravi je opozorjeno, da je potrebno pri nadaljnjem
spreminjanju ZZD-ja ponovno oceniti ali bodo predlagane
spremembe in dopolnitve ZZD povečale normativizem, kar je
treba upoštevati pri izbiri besedila predloga zakona. Prav tako
je treba oceniti smotrnost, ali se s predlaganimi spremembami razširjajo norme zakona - na primer z nekaterimi interpretacijami določb ustave in nekaterih zakonov, posebno
zakona o skupnem prihodku in dohodku. V zvezi s tem je
posebej opozorjeno, da je treba biti pozoren, da se s spremembami ZZD-ja ne zoži prostor svobodnega samoupravnega delovanja in urejanja odnosov, še posebej v današnjih
pogojih, ko so številne zakonske norme postale objektivne
ovire samoupravnemu ustvarjanju, samoupravnemu urejanju
odnosov, uvajanju ekonomskih kategorij in tudi objektivna
ovira prilagojevanju sodobne samoupravne organizacije
novim zahtevam znanstveno-tehnične revolucije.
Opozorjeno je tudi na zasnovo zakona o združenem delu,
pri čemer je poudarjeno, da vsebina osnutka ne bi smela
omogočati napačno razumevanje zakona o združenem delu
kot zakona posebne vrste, posebne moči, večje pravne veljave
od drugih zveznih zakonov, saj imajo vsi zakoni enako pravno
moč glede na ustavo SFRJ. Namesto takšnega razumevanja je
potrebna taka zasnova, da je zakon o združenem delu eden
od zveznih zakonov, enake pravne veljave kot drugi zvezni
zakoni, vendar različen od drugih zakonov samo po predmetu
urejanja glede na to, da ureja temeljne odnose sistema združenega dela.
Ob predloženih rešitvah s področja družbenoekonomskih
odnosov je poudarjeno, da je treba še bolj motivirati delavce
za doseganje rezultatov pri upravljanju in izkoriščanju družbenih sredstev, vendar ob hkratni zagotovitvi njihovega večjega vpliva pri delitvi doseženih rezultatov po vseh osnovah,
pri tem pa ne zanemariti družbeni pomen dohodka. V tem
smislu je treba storiti korak naprej od ponujenih sprememb in
dopolnitev s področja razporejanja dohodka in čistega
dohodka, ker, kot je ocenjeno, predlagane določbe niso
pomembnejše, če jih primerjamo z rešitvami, ki jih vsebuje
zakon o skupnem prihodku in dohodku. Tako na primer ni
ustrezno zadovoljeno zahtevi, da ima del osebnega dohodka
na osnovi živega dela in akumulacije prednost pred vsemi
izplačili iz dohodka, kar je potrebno upoštevati pri pripravi
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besedila predloga zakona.
Razprava je poudarila, da je združevanje dela in sredstev
temeljna oblika celotne samoupravne integracije cirkulacije
sredstev družbene reprodukcije. Učinkovitejše in racionalnejše izkoriščanje družbenih sredstev zahteva ustvarjenje
ugodnejših sistemskih pogojev, posebej za večjo dohodkovno zainteresiranost delavcev, za poslovno povezovanje in
interes združenega dela za dohodkovne odnose in za združevanje dela in sredstev na realnih ekonomskih kriterijih. V
predlaganih rešitvah je na področju združevanja dela in sredstev storjen korak naprej, vendar po oceni iz razprave, še
vedno premajhen glede na zahteve družbene prakse.
Pomembnejšo vlogo pri opravljanju bi bilo potrebno dati
glede na veljavne določbe tisti organizaciji združenega dela,
ki združuje (vlaga sredstva) in natančneje opredeliti odnose
pri skupnem upravljanju, poslovanju, nadzoru, reviziji in
skupnem tveganju.
V razpravi so bile ponujene rešitve glede izjemnega
dohodka ocenjene kot nepopolne in premalo definirane. Ocenjen je, da z zveznim zakonom ni mogoče usmeriti izjemnega
dohodka brez poprejšnje proučitve njegovih različnih pojavnih oblik, kot so: izjemni dohodek, kot rezultat dobrega izkoriščanja vseh proizvodnih dejavnikov, izjemni dohodek kot
rezultat naravnih ugodnosti, izjemni dohodek kot rezultat
monopolnega obnašanja in nespoštovanja dobrih poslovnih
običajev. Zato bi bilo potrebno ponovno vsestransko proučiti
in predložiti ustrezne rešitve v skladu z določbami 18. člena
ustave SFRJ.
Pozitivno so ocenjene tudi rešitve s področja drobnega
gospodarstva s pripombo, da je potrebno nadaljevati smer
fleksibilnosti ustanavljanja tako imenovanih majhnih proizvodnih enot. Izraženo pa je bilo tudi mnenje, da je v osnutku
zakona namenjeno preveč prostora urejanju te oblike družbenega dela. Potekajo tudi prizadevanja za selekcijo in mobilnost kadrov kot tudi za različne oblike delovnih razmerij.
Ocenjeno je, da predložene spremembe ne gredo dovolj v to
smer in da izhajajo iz problema velike nezaposlenosti in
zaradi tega ponujajo kratkoročno reševanje problema. Opozorjeno je, da so na tem področju potrebni dolgoročni cilji in
dolgoročne rešitve. Z njimi se bo reševala tudi nezaposlenost
z jasno razvojno politiko na vseh področjih dela, kar, seveda,
ni samo predmet ZZD-ja. Pozitivno je ocenjena predlagana
rešitev glede obveznega objavljanja razpisa v sredstvih javnega obveščanja s pripombo, da ta rešitev ne bo ekonomsko
racionalna v organizacijah združenega dela z veliko fluktuacijo delovne sile. Potrebno je vsestransko proučiti posamezne predlagane rešitve, ki se nanašajo predvsem na disciplinske ukrepe, pravico poslovodnega organa, da izreka
ukrepe in dr. pri čemer si je vsekakor treba prizadevati za
zaostritev odgovornosti za opravljanje delovnih kot tudi
samoupravnih pravic in dolžnosti.
V razpravi je bilo ocenjeno, da je poleg nekaterih drugih,
ostalo odprto tudi vprašanje urejanja izsiljenih sestankov
delavcev oz. začasnih prekinitev dela in da bi to vprašanje
moralo biti urejeno v osnutku zakona. Ocenjeno je, da se v
sedanjih pogojih gospodarjenja - nenehna rast cen, tehnološko zaostajanje, zniževanje življenjskega standarda, socialna
diferenciacija in drugo - povečuje nezadovoljstvo, rušijo
medsebojni odnosi, kar je razlog in povod za prekinitev dela.
Zaradi tega bi bilo osnutek zakona potrebno dopolniti z
ustreznimi določbami, ki bi se nanašale na reševanje sporov,
ki jih ni mogoče rešiti po redni poti z ugotavljanjem odgovornosti za nastalo konfliktno situacijo, kar vsekakor zahteva
proučitev in noveliranje nekaterih veljavnih določb ZZD-ja.
Vsa podpora je dana predloženim spremembam, s katerimi
se želi doseči krepitev vloge delovne organizacije, in večja
fleksibilnost samoupravnega organiziranja. Ocenjeno je, da
togi okviri v samoupravni organiziranosti združenega dela
lahko povzročijo mnogo več škode kot koristi. Tržne zakonitosti, realne ekonomske kategorije in strategija znanstvenotehnološkega razvoja zahtevajo fleksibilnost tudi v samoupravnem organiziranju, ki je odraz interesov delavcev in ciljev
združenega dela. Pri tem je pomembno, da se delovni organizaciji zagotovi, da le-ta dejansko postane tržno-poslovni subjekt, hkrati}* pa je potrebno, da se spoštujejo postavke
osnovne organizacije kot osnovne celice združenega dela.
Namreč, zaradi kakršnegakoli spreminjanja njene vloge bi
postalo vprašljivo uresničevanje temeljnega produkcijskega
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odnosa. V zvezi s tem je izraženo tudi mnenje, da predlagane
rešitve ne zagotavljajo popolnejšega preseganja unificiranih,
pravno togih, tehnološki situaciji neprilagodljivih in pretirano
podrobnih rešitev o organizacijskih oblikah, vsebovanih v
sedanjih rešitvah zakona o združenem delu.
V razpravi so pozitivno ocenjeni predlogi novih rešitev s
področja uresničevanja samoupravljanja delavcev v združenem delu, s tem da so dane tudi konkretne pripombe, predlogi in sugestije.
Poleg splošno sprejetih stališč o nujnosti čimprejšnjih sprememb ZZD-ja na temeljih veljavne ustave in dokumentov, iz
katerih se je izhajalo pri pripravi osnutka zakona, in se celovitejše spremembe ZZD-ja opravijo po spremembi ustave SFRJ,
ko se bodo usklajevali tudi drugi zakoni z novimi rešitvami
ustave SFRJ, je bilo izraženo tudi mnenje, da se preložijo že
začete spremembe ZZD-ja do sprememb ustave SFRJ.
II.
POVZETEK RAZPRAVE O PREDLOGU
ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZDRUŽENEM DELU V DELOVNIH
TELESIH
V razpravi o predlogu za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združenem delu so vsa delovna telesa
Zveznega zbora podprla predlog za izdajo tega zakona in
predlagala Zveznemu zboru Skupščine SFRJ, da le-tega
sprejme in ga predloži v javno razpravo s predloženim osnutkom zakona.
Vsa delovna telesa so tudi ugotovila, da je predlog za izdajo
zakona z osnutkom primerna osnova za razpravo in nadaljnje
delo pri spremembah in dopolnitvah zakona o združenem
delu.
V razpravi je poudarjeno, da je vpredlogu za izdajo zakona
dosežen pomemben napredek pri urejanju skupnih razmerij v
združenem delu, posebej na ravni normativnega operacionalizirala stališč in opredelitev iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, Kritične analize delovanja političnega
sistema socialističnega samoupravljanja in javne razprave o
njej ter dokumentov XIII. kongresa ZKJ.
Opozorjeno je, da je predlagatelj vložil veliko truda in ponudil rešitve za nadaljnjo krepitev mesta in vloge združenega
dela in delovnega človeka. Te rešitve omogočajo učinkovitejše gospodarjenje in samoupravno odločanje, uresničujejo
pa se tudi zakonske možnosti za hitrejše združevanje dela in
sredstev v eni strani, na drugi strani pa onemogočanje etatističnih, birokratsko-tehnokratskih in skupinsko lastninskih
odnosov in pozicij. V predlogu za izdajo zakona so upoštevani
in na ustrezen način vgrajeni tudi mnogi predlogi, dani v
predhodnem postopku ob obravnavi tez zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu.
S predlaganimi rešitvami se je želelo doseči uveljavljanje
zahtev samoupravne prakse, koliko pa je bilo glede kvalitete
pri tem doseženo, bo ocenjeno v javni razpravi.
Ocenjeno je tudi, da s predloženimi rešitvami v tej fazi
sprememb in dopolnitev vendar ni odgovorjeno na vse zahteve oziroma cilje, ki se žele doseči s spremembami in dopolnitvami zakona o združenem delu in da je v skladu z ustavo
SFRJ še prostor, da se na posameznih področjih, ki so urejena z zakonom o združenem delu, opravijo tudi druge spremembe in dopolnitve. Te spremembe in dopolnitve bi morale
privesti do zmanjšanja obsega tega zakona, odvračanja pretiranega normativizma, racionalnejšega samoupravnega organiziranja, učinkovitejšega samoupravnega odločanja in
drugo.
Izraženo pa je bilo tudi mnenje, da predlagane spremembe
zakona o združenem delu niso dovolj izpolnile pričakovanj
glede uresničevanja institucionalnih predpostavk za preseganje obstoječih problemov. Po tem mnenju predlagane spremembe zakona o združenem delu niso zadostna podlaga za
samoupravno organiziranje združenega dela na realnih ekonomskih osnovah, to je ekonomskih kriterijih gospodarjenja.
Zaradi tega bi si bilo treba prizadevati za še jasnejše besedilo
osnutka zakona in za enostavnejše izvajanje le-tega, ter da se
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normira samo tisto, kar je z družbenega stališča in glede na
naravo odnosov nujno normirati.
Podprta je opredelitev, da se v prvi fazi opravijo ustrezne
spremembe v zakonu o združenem delu na podlagi veljavnih
ustavnih določb, da bi se korigirale tiste njegove rešitve, ki se
niso potrdile v samoupravni praksi in ki so predstavljale oviro
za hitrejši razvoj združenega dela v celoti, da pa se v drugi fazi
opravijo celovitejše spremembe in dopolnitve na podlagi
novih ustavnih rešitev. Pri tem je bilo poudarjeno, da bi še
pred spremembami ustave bilo potrebno podrobneje opredeliti tudi koncept zakona o združenem delu glede na njegov
pomen kot zakona, s katerim se urejujejo najpomembnejša
sistemska vprašanja glede na druge zvezne zakone, ki jih bo
nujno potrebno uskladiti zaradi sprememb zakona o združenem delu. To je še posebej pomembno v tej fazi, ker bo,
odvisno od opredelitev glede koncipiranja zakona o združenem delu, opredeljen obseg, vsebina in dinamika njegovih
sprememb.
Poleg sprejetega stališča, da je zakon o združenem delu
potrebno spreminjati v vse faze, je bilo izraženo tudi mnenje,
da bi spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu
morali opraviti po sprejetju ustavnih sprememb.
Zaradi nujnosti jasnejšega, konciznejšega in konsistentnega formuliranja vseh norm, s katerimi se urejajo vprašanja
in odnosi na področju družbenoekonomskih odnosov, samoupravnega organiziranja in uresničevanja samoupravljanja v
združenem delu, kot enega od splošnih ciljev, ki se želijo
doseči z noveliranjem zakona o združenem delu, je v razpravi
bilo opozorjeno, da predlagane spremembe in dopolnitve ne
gredo dovolj v smer zmanjšanja obsega zakona kot tudi
zmanjšanja pretiranega normiranja odnosov v združenem
delu, kar je negativna karakteristika tako predlaganega besedila sprememb zakona o združenem delu kot tudi naše
celotne zakonodaje.
Preobsežno urejanje zožuje prostor za samoupravno iniciativo, ki je imanentna naravi samoupravnih odnosov in pogoj
njihovega nadaljnjega razvoja. V zvezi s tem je poudarjeno, da
bi zakon o združenem delu bilo potrebno osvoboditi natančnejšega predpisovanja postopkov, ki zavirajo razvoj samoupravne prakse, bogastvo oblik in modela samoupravnega
organiziranja, ki bi bilo prilagodljivo spremembam, ki jih
zahteva realno gospodarsko življenje.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je zaradi zmanjšanja
obsega zakona in preobsežnega normativizma nujno opustiti
vse tiste določbe, ki povzemajo rešitve, vsebovane v nekaterih
drugih zveznih zakonih - zakonu o skupnem prihodku in
dohodku, zakonu o sanaciji, zakonu o družbenem planiranju
in družbenem planu Jugoslavije. Poleg tega ni potrebno, da ta
zakon ureja vprašanja, ki jih urejajo že drugi zvezni predpisi in
splošni akti ali pa samoupravni splošni akti. Potrebno bi bilo
opustiti tudi določene normativne rešitve, ki so urejene z
ustavo SFRJ, pa tudi veliko število napotilnih norm. Z zakonom tudi ne bi bilo treba zajemati tiste rešitve, ki predpisujejo,
da se s samoupravnimi sporazumi rešujejo tudi tista vprašanja, ki se lahko urejajo z obligacijskimi pogodbami.
V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da se morajo rešitve v
osnutku zakona popolneje uskladiti s stališči predloga za
izdajo zakona. Kot primer je navedeno stališče v predlogu za
izdajo zakona, da ima del osebnega dohodka na osnovi
živega dela prednost pred vsemi izplačili iz dohodka, kar ni
zagotovljeno z rešitvami v osnutku zakona. Tudi predlagane
rešitve glede vprašanj, o katerih se odloča z referendumom,
kot tudi vprašanj, ki se nanašajo na sprejem odločitev v
soglasju z vsemi temeljnimi organizacijami, niso usklajene s
cilji, opredeljenimi v predlogu za izdajo zakona, s katerimi se
je želelo zmanjšati obsežnost vprašanj, o katerih se bo odločalo z referendumom oziroma zmanjšati število vprašanj, o
katerih bo delavski svet delovne organizacije sprejemal odločitve v soglasju z vsemi temeljnimi organizacijami.
Glede predlaganih sprememb na področju družbenoekonomskih' odnosov delavcev v združenem delu je v razpravi
ocenjeno, da se na področju pridobivanja in razporejanja
dohodka večina predlaganih sprememb nanaša na razporejanja dohodka in sredstev za osebne dohodke, da pa se premalo ukvarjajo s pridobivanjem dohodka, predvsem s skupnim doseganjem dohodka in svobodno menjavo dela. Zaradi
tega je pri nadaljnjem delu potrebno več pozornosti nameniti
razdelavi osnov pridobivanja dohodka, izgrajevanju enotnih
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pogojev gospodarjenja, s tem pa tudi krepitvi materialne
osnove združenega dela in preprečevanju poudarjenega
vpliva družbenopolitičnih skupnosti pri urejanju družbenoekonomskih odnosov v združenem delu. Zagotoviti je
potrebno večjo motiviranost delavcev za doseganje rezultatov
pri upravljanju in izkoriščanju družbenih sredstev in njihov
večji vpliv pri delitvi doseženih rezultatov po vseh podlagah,
ob upoštevanju družbenega značja dohodka.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da so v delu, ki se nanaša na
razporejanje dohodka, premalo kritično povzete ustrezne
določbe iz zakona o skupnem prihodku in dohodku.
Izjemni dohodek je, po mnenju iz razprave, tako pomembno
vprašanje, da je k njegovemu normativnemu urejanju
potrebno pristopiti šele po temeljiti in vsestranski proučitvi.
Omenjeno pa je tudi bilo, da bi v delu, ki se nanaša na
razporejanje dohodka temeljne organizacije bilo potrebno
posebej izkazati del dohodka, ki je »rezultat dela v izredno
ugodnih naravnih pogojih«, od dela dohodka, ki je »rezultat
izjemnih ugodnosti na trgu« ali »drugih izjemnih ugodnosti«
pri uresničevanju dohodka.
V razpravi je bilo tudi rečeno, da niso predlagane bistvene
spremembe, ki se nanašajo na pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela z namenom razvijanja dohodkovnih
odnosov v družbenih dejavnostih, predvsem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdravstvenega in socialnega
varstva, na njihovo organiziranje in dohodkovno povezovanje
in drugo. Potrebno je zagotoviti normativne pogoje, da bodo
delavci v družbenih dejavnostih imeli enak položaj kot delavci
v združenem delu.
Glede rešitve, v kateri so vsebovani kazalci, s katerimi se
obvezno izkazujejo rezultati dela delavcev in poslovanja
temeljne organizacije, je bilo izraženo mnenje, in sicer, da bi
se dobile relativno dobre informacije o rezultatu in ekonomskem položaju posameznih gospodarskih subjektov, je treba
kazalce - akumulacijo glede na angažirana sredstva in bruto
osebni dohodek na delavca, dopolniti s kazalcem akumulacije
na lastna sredstva, kazalec bruto osebni dohodek na delavca
pa s kazalcem bruto osebnega dohodka na pogojno kvalificiranega delavca. Pri delitvi skupnega dohodka na podlagi
združevanja dela in sredstev bi bilo treba, po izraženih mnenjih, sprejeti bistvene elemente modela, kakršen je določen
pri skupnih vlaganjih s tujimi osebami.
Glede na značaj porabe v pokojninsko-invalidskem zavarovanju je v zakonu o združenem delu potrebno zagotoviti
ustrezne, stalne vire financiranja za to izredno pomembno
področje. Nujno je, da imajo pri delitvi dohodka sredstva za
pokojninsko-invalidsko zavarovanje enako prioriteto kot
osebni dohodek, ker gre za enak značaj porabe.
Podpirajoč potrebo po popolnejšem urejevanju samostojnega osebnega dela in povezovanje le-tega v sistem samoupravnega združenega dela, je opozorjeno tudi na to, da bi pri
nadaljnjem delu bilo potrebno proučiti upravičenost, da se to
področje celovito uredi v posebnem zveznem zakonu.
Izraženo je bilo mnenje, da ni ničesar vsebinsko novega
predlagano, glede na veljavni zakon o združenem delu o
kmetijskem zadružništvu in položaju kmetov v družbenoekonomskem sistemu, čeprav je opredeljeno, da si je treba prizadevati za izenačevanje položaja kmetov z delavci v združenem
delu z družbenimi sredstvi gospodarjenja. Vprašanju kmetijskega zadružništva in kmetov bi bilo potrebno nameniti temeIjitejšo razpravo in ponovno proučiti rešitve z namenom, da se
zagotovijo ustrezni sistemski pogoji, da bi se to področje
kmetijstva vključilo v sistem in privedlo v enak položaj z
drugimi deli.
V okviru proučevanja vprašanj združevanja dela in delovnih
sredstev in zemljišč je opozorjeno, da je potrebno ponovno
proučiti nekatere rešitve, zaradi katerih bi, glede na afirmacijo
delovne organizacije, postale vprašljive temeljne oblike združevanja dela in sredstev. Ta problem v kmetijstvu se pojavlja
glede na položaj temeljnih organizacij kooperantov, ki bi, če
bi se poslabšal, še bolj oddaljil kmete.
V razpravi je bilo tudi izraženo mnenje, da je v ustreznih
delih zakona o združenem delu potrebno bolj in natančneje
izraziti in definirati stališče, da znanost in znanje predstavljata
integralni del proizvajalnih sil družbe, vgraditi mehanizme, ki
bodo ekonomsko spodbujali pridobivanje novih znanj in
zagotoviti večjo udeležbo znanosti pri povečevanju dohodka,
spodbujati pridobivanje dohodka s trajnim povezovanjem
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znanstvenoraziskovalnega dela z drugimi oblikami družbenega dela na podlagi svobodne menjave dela in skupnega
pridobivanja dohodka, zagotoviti ustreznejšo udeležbo
dohodka znanstvenih delavcev pri povečanju skupnega
dohodka, okrepiti znanstveno in strokovno podlago za sprejemanje razvojnih in drugih družbenih odločitev, organizacijo
dela opirati na znanstvenih spoznanjih, samoupravno organiziranost pa uskladiti z zahtevami tehnološkega razvoja in
zagotiviti, da le-ta ne bo ovira, temveč spodbuda tehnološkemu razvoju.
Izraženo je bilo tudi mnenje, da je pri nadaljnjem delu
potrebno ponuditi rešitve, ki bodo pospešile urejevanje inovativne dejavnosti, te določbe pa bi bile opredeljene tudi v
temeljnih določbah zakona o združenem delu.
Opozorjeno je tudi bilo, da so v zakonu o združenem delu
nujne ustrezne dopolnitve, da bi se kar najdosledneje uresničila načela in določbe ustave SFRJ o varstvu in žboljševanju
človekovega okolja in pravice človeka, da upravlja in odloča o
vseh pogojih, sredstvih in rezultatih s področja človekovega
okolja.
Rešitev, s katero je predvideno, da temeljna organizacija, ki
zaradi specifičnosti procesa dela in drugih objektivnih razlogov ne potrebuje pripravnikov, vplačuje določena sredstva za
odpiranje novih delovnih mest, po mnenju razpravljalcev ni
jasna in natančna, zato bi v nadaljnjih fazah dela morali to
vprašanje proučiti in predlagati jasnejšo in boljšo rešitev.
Prav tako je potrebno ponovno proučiti, ali je predlog o
enotnem urejanju vprašanja prenehanja delovnega razmerja
delavcev po samem zakonu zaradi izpolnjevanja pogojev za
upokojitev rešitev, ki je sprejemljiva za vso Jugoslavijo.
Glede sprememb na področju samoupravnega organiziranja združenega dela so soglasno podprle rešitve, v katerih cilj
je krepitev delovne organizacije. Opozorjeno je, da je treba
izkoristiti vse možnosti, predvidene z ustavo SFRJ, za
popolno uveljavitev te oblike združevanja dela in sredstev. Pri
tem je treba upoštevati tudi nadaljnjo uveljavitev temeljne
organizacije združenega dela kot temeljne oblike združenega
dela in dela delovne organizacije.
V osnutku zakona je manj pozornosti namenjeno drugim
oblikam samoupravnega združevanja dela in sredstev. Glede
rešitev, ki urejajo sestavljeno organizacijo združenega dela, je
nekaj izboljšav, ki pa niso takšne, da bi bilo povsem jasno,
kako je to obliko samoupravnega organiziranja potrebno
organizacijsko in funkcionalno opredeliti.
Upoštevajoč pomen velikih tehnično-tehnoloških sistemov,
je opozorjeno na potrebo po vsestranski proučitvi družbenoekonomskih odnosov v okviru teh sistemov kot tudi na
potrebo razreševanja številnih (po mnenju razpravljalcev)
odprtih vprašanj z namenom, da bi se poiskale rešitve, ki bi
pomenile napredek glede na obstoječe stanje.
S predloženimi rešitvami na področju uresničevanja samoupravljanja delavcev v združenem delu so predlagane rešitve
za krepitev kvalitete in učinkovitosti pri sprejemanju in izvajanju samoupravnih oblik kot tudi pri racionalizaciji samoupravnega odločanja.
Opozorjeno je, da je pri nadaljnjem delu potrebno natančneje opredeliti vprašanja, o katerih odloča delavski svet
temeljne organizacije in delavski svet delovne organizacije in
da se še restriktivnejše opredelijo vprašanja, za katere se
odločitve sprejemajo s soglasjem temeljnih organizacij.
Določbe osnutka zakona, ki se nanašajo na delavski svet, je
potrebno še natančneješe proučiti v smislu opredeljevanja
njegove odgovornosti za odločanje o vprašanjih iz njegove
pristojnosti.

poročevalec

S predloženimi rešitvami o referendumu in drugih oblikah
osebnega izjavljanja ne bi smelo postati vprašljivo načelo, da
delavci neposredno izražajo svoje ekonomske in samoupravne pravice in na ta način uresničujejo svojo odločujočo
vlogo in položaj v družbi.
Ocenjeno je, da morajo imeti poslovodni organi zaradi
uspešnega opravljanja svojih funkcij večje pravice in obveznosti, pa tudi odgovornosti.
Izraženo je bilo mnenje, da predlagane spremembe niso
povsem natančne glede odgovornosti individualnega poslovodnega organa, ki s'predlaganimi spremembami dobiva
nova pooblastila. V zvezi s tem je opozorjeno, da je individualni poslovodni organ že doslej imel velika pooblastila, ki so
odločujočega pomena tudi za poslovno politiko organizacij
združenega dela in za odločanje o eksistenčnih pravicah
delavcev. Zato je zastopano stališče, naj se predvidijo instrumenti varstva delavcev pred zlorabo takšnih pooblastil.
Glede odgovornosti za izkoriščanje družbenih sredstev.je
treba upoštevati medsebojno odgovornost združenih delavcev za racionalno izkoriščanje, povečevanje in zakonsko
upravljanje s temi sredstvi, njihovo odgovornost do družbenopolitične skupnosti in njeno pravico ter dolžnost, da ščiti ta
sredstva. Obstajajo mnenja, da to vprašanje odgovornosti ni
dokončno rešeno, zato bi ga bilo potrebno natančneje urediti.
Kaže, da začasni ukrepi, ki jih sprejema družbenopolitična
skupnost, niso dovolj za varstvo družbene lastnine. Načela o
vzajemni odgovornosti delavcev v združenem delu glede varstva in izkoriščanja družbenih sredstev v konkretnih rešitvah
niso dovolj operacionalizirana.
Pri nadaljnjem delu bi bilo potrebno natančneje opredeliti
vsebino družbenega dogovora, še posebej in pa predmet
vsebino samoupravnih sporazumov.
V večji meri je potrebno zagotoviti racionalizacijo postopkov sprejemanja samoupravnih splošnih aktov in popolneje
proučiti vprašanja predmeta in obsega skupnih samoupravnih splošnih aktov.
V razpravi je bilo tudi ocenjeno, da je predlagatelj v tistem
delu osnutka zakona, ki ureja pravice in obveznosti samoupravnih in drugih organov glede zagotavljanja pravočasnega,
resničnega in popolnega obveščanja delavcev v združenem
delu (in to o celotnem poslovanju organizacij združenega
dela ter o njihovem materialno finančnem položaju),
pomembneje izboljšal besedilo oziroma predlagal nove rešitve, ki natančneje opredeljujejo dolžnosti delavskega sveta in
drugih organov temeljne, delovne in sestavljene organizacije
združenega dela na področju obveščanja delavcev.
Glede urejanja »prekinitve dela« v zakonu o združenem
delu je opozorjeno, da tega vprašanja sploh ne bi bilo
potrebno urejati s tem zakonom, ker je ta institut neprimeren
za sistem socialistične samoupravne družbe, temveč mora
dati osnovo za razrešitev spornih situacij. Izraženo je bilo tudi
mnenje, da bi bilo potrebno predvideti pravno osnovo v
zakonu o združenem delu za razdelavo pravice do prekinitve
dela, ker je prekinitev dela realnost, ki je ni mogoče ignorirati.
K urejevanju tega vprašanja bi se pristopilo na način, ki bi
spoštoval upravičenost nezadovoljstva in zahteve delavcev,
vendar se tudi distanciral od legalizacije metod, neprimernih
za našo socialistično samoupravno družbo. V zvezi s tem je
predlagano, da bi se kot samoupravna oblika, ki jo delavci
iahko uporabijo za izražanje zahtev po uresničevanju svojih
pravic, lahko predvidel tako imenovani izredni zbor delavcev
in določila obveznost, da so na takšnem zboru lahko navzoče
vodstvene strukture organizacije združenega dela. Pri tem je
zelo pomembno, da se pri reševanju teh konfliktnih situacij
predvidi udeležba sindikalnih organizacij.
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SPREJETI ZAKONI

ZVEZNI ZBOR IN ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN
SPREJELA VEČJE ŠTEVILO ZAKONSKIH AKTOV
ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ JE NA SEJ111. februarja
sprejel:
- Zakon o spremembi zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list SFRJ št.
8/87);
- Zakon o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in republiko Irak
o pravnem in sodnem sodelovanju in
- Zakon o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Ljudsko
republiko Madžarsko o vzajemnem pravnem prometu.
Na seji 11. februarja je Zvezni zbor sprejel:
- Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo
delavcev v bančnih organizacijah, samoupravnih interesnih
skupnostih, organizacijah premoženjskega in osebnega
zavarovanja, loterijah in stavnicah ter združenjih organizacij
združenega dela do 30. junija 1987 (Ur. list SFRJ št. 12/87);
- Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo za
leto 1987 nad rastjo produktivnosti dela (Ur. list SFRJ št. 12/
87);
- Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi
sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v
letu 1987 (Ur. list SFRJ št. 12/87);
- Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstey družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v
letu 1987 (Ur. list SFRJ št. 12/87);
Zvezni zbor je na seji dne 30. marca sprejel:
- Zakon o spremembah zakona o zvezni tržni inšpekciji
(Ur. list SFRJ št. 22/87);
- Zakon o prihodu tujcev udeležencev Univerzijade 1987 Zagreb v SFRJ brez jugoslovanskega vizuma (Ur. list SFRJ
št. 22/87);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev za leto 1987
nad rastjo produktivnosti dela (Ur. list SFRJ št. 22/87);
- Zakon o ratifikaciji konvencije Mednarodne organizacije dela št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov;
- Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o varnosti
kontejnerjev in
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Republiko
Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega
gospodarskega sodelovanja z Italijo;
Na seji 21. aprila je zbor sprejel:
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o časopisni agenciji TANJUG (Ur. list SFRJ št. 30/87).
Na seji 14. in 15. maja pa so sprejeti:
- Zakon o dopolnitvi zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za negospodarske in neproizvodne investicije v letu 1987;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu
blaga v mednarodnem cestnem prometu;
Zakon o ratifikaciji Evropske kulturne konvencije.
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ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ je na seji
26. februarja sprejel:
- Zakon o spremembi zakona o opravljanju gospodarskih
dejavnosti v tujini (Ur. list SFRJ št. 13/87);
- Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o združitvi v
Skupnost industrije orožja in vojaške opreme Jugoslavije
(Ur. list SFRJ št. 13/87);
- Zakon o ratifikaciji protokola h konvenciji o prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 o
dolgoročnem financiranju programa sodelovanja za spremljanje in oceno prekomejnega prenosa onesnažujočih snovi
v zraku na velike razdalje v Evropi in
- Zakon o ratifikaciji Evropske kulturne konvencije.
Na seji 27. marca je zbor sprejel:
- Zakon o dopolnitvah zakona o dopolnilnih sredstvih
republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju od 1986 do
1990. leta (Ur. list SFRJ št. 21/87);
- Zakon o kritju negativnega salda tečajnih razlik, nastalih pri bankah v letu 1986 iz naslova tekočega deviznega
poslovanja (Ur. list.SFRJ št. 21/87);
- Zakon o dopolnitvah zakona o obdačevanju proizvodov
in storitev v prometu (Ur. list SFRJ št. 21/87);
- Zakon o ratifikaciji plačilnega sporazuma med SFRJ in
Ljudsko socialistično republiko Albanijo;
- Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o usklajenem sistemu imenovanj in šifrskih oznak blaga in protokola,
o spremembi in dopolnitvi Mednarodne konvencije o usklajenem sistemu imenovanj in šifrskih oznak;
- Zakon o ratifikacije sporazuma med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine SFRJ in vlado Republike Bolgarije o
spremembah in dopolnitvah sporazuma o menjavi blaga,
gospodarskem in znanstveno-tehničnem sodelovanju na
obmejnih območjih;
- Zakon o ratifikaciji konvencij Mednarodne organizacije
dela št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
in
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in Republiko
Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega
gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z Italijo.
Zbor je na seji 29. aprila sprejel:
- Zakon o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z območja SR Makedonije,
SR Črne gore in SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v obdobju od
1987 do 1990. leta (Ur. list SFRJ št. 31/87;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v
obdobju od 1986 do 1990. leta (Ur. list SFRJ št. 31/87);
- Zakon o preložitvi vračila kreditov in drugih plačil
pooblaščenih bank z območja SR Makedonije, SR Črne gore
in SAP Kosovo (Ur. list SFRJ št. 31/87);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju
tečajnih razlik iz zunanjih kreditov (Ur. list SFRJ št. 31/87) in
- Zakon o skupnih bankah (Ur. list SFRJ št. 32/87).
Na seji 14. in 15. maja je zbor sprejel:
- Zakon o ratifikaciji konvencije Mednarodne organizacije dela št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in
delovnem okolju;
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Ljubljana, 2. 6.1987

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA-252)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 53. seji dne 21. 5.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA,
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ju pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava navedena predloga za izdajo

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO

POVZETEK

Predlagane spremembe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti temeljijo zlasti na pričakovanih učinkih Zakona o celotnem prihodku in odhodku
in Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela, pa tudi nekaterih konkretnih pobudah delegatov v
Skupščini SR Slovenije. Gradivo »Stanje in predlogi za
učinkovitejše razreševanje presežkov delavcev«, ki ga je
pripravila Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije,
sprejeto na skupščini te zveze, prikazuje učinke predvidenega prestrukturiranja in modernizacije ter prehoda na
tržne zakonitosti poslovanja organizacij združenega dela
na področju zaposlenosti in zaposlovanja. Ugotovitve tega
gradiva zahtevajo hitro ukrepanje, da se tako prestrukturiranje lahko sploh začne izvajati ter da se delavcem, katerih
delo bo postalo nepotrebno v določenih organizacijah
združenega dela zaradi ekonomskih težav, zagotovi ustrezen obseg materialne in socialne varnosti za čas njihove
morebitne brezposelnosti. Predlagane spremembe
zakona, ki bi jih lahko označili kot interventne, se nana
šajo predvsem na zagotavljanje višje ravni pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti tistim delavcem, ki jim je
delovno razmerje prenehalo zaradi prenehanja organizacije združenega dela. Le-tem se določa višina denarnega
nadomestila v prvem letu prejemanja v višini 90%, v drugem letu prejemanja pa v višini 80% njihovega poprečnega čistega osebnega dohodka v zadnjih treh mesecih
pred prenehanjem delovnega razmerja ter se jim podaljšuje trajanje te pravice do najdalj dveh let.
Sprememba zakona predvideva tudi drugačno zagotav-
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zakonov z osnutkoma zakonov, ker je potrebna nujna in hitra
uveljavitev predlaganih rešitev, ki so po svoji naravi interventnega značaja in jih je potrebno uveljaviti v letu 1987, in to
čimprej.
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 bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za delo.

ljanje sredstev za uresničevanje vseh pravic iz zavarovanja
in sicer tako, da se ta namenska sredstva zagotavljajo na
ravni republike v Zvezi skupnosti za zaposlovanje. Ta
sredstva naj bi se zagotavljala iz osebnega dohodka delavcev in delovnih ljudi, kar predstavlja gotov vir financiranja
in omogoča enak obseg pravic. S temi sredstvi bi omogočili tudi realizacijo pravice do priprave na zaposlitev že
zaposlenih delavcev in njihovo prezaposlitev, ko bi njihovo delo lahko postalo nepotrebno zaradi tehnološkega
prestrukturiranja združenega dela, pri čemer bi ta sredstva
uporabljale organizacije združenega dela pod določenimi
kriteriji in merili, ki jih bo določila Zveza skupnosti za
zaposlovanje. To bo nedvomno prispevalo h kadrovskemu
prestrukturiranju organizacij združenega dela, ki je nujen
pogoj za potrebno posodabljanje proizvodnje.
Glede na potrebo po čimprejšnji zagotovitvi opisanih
namenskih sredstev na nivoju republike zakon tudi določa
interventno stopnjo prispevka za te namene, ki naj bi
veljala za obdobje, ko bo možno preiti na reden sistem
zagotavljanja sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze skupnosti. Na podoben način
naj bi ravnale, tako kot je določeno z zakonom, tudi
skupščine občin.
' V spremembe zakona so vključene še spremembe in
dopolnitve posameznih določil zakona, za katere se je pri
njihovem konkretnem izvajanju izkazalo, da so toliko
nejasne, da povzročajo težave pri uresničevanju posamičnih pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, ter
spremembe, ki so povsem redakcijske narave.

1

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti
I.Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je podana v 1. točki 321. člena Ustave SR Slovenije,
ki določa, da ureja Skupščina SR Slovenije v okviru svojih
pravic in dolžnosti z zakonom tudi razmerja, ki so skupnega
pomena za delovne ljudi in občane na področju zaposlovanja.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je sprejela Skupščina SR Slovenije maja 1974 (Uradni
list SRS, št. 18/74), v naslednjih letih pa je bil trikrat noveliran
in sicer aprila 1977 (Uradni list SRS št. 14/77), marca 1978
(Uradni list SRS št. 8/78) in julija 1982 (Uradni list SRS, št. 27/
82).
Obstoječi zakon je v razmerah polne zaposlenosti, relativno
nizke brezposelnosti, počasnega tehnološkega, proizvodnega ter sektorskega in s tem posledično kadrovskega spreminjanja omogočal obvladovanje ne preveč zahtevnih in
zapletenih gibanj v zaposlovalni sferi. Po svoji izvedbeni
naravi ni mogel vplivati na celoto družbenoekonomskih razmerij, saj je področje zaposlovanja le neločljiv sestavni del
družbenoekonomskih odnosov nasloh, katerih vsebina je
odvisna od rešitev v sistemski zakonodaji, zlasti v Zakonu o
združenem delu, zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem
delu ter v predpisih s področja družbenega planiranja.
V obdobju veljavnosti zakona so se dokaj spremenile razmere, ki na področju zaposlenosti in zaposlovanja zahtevajo
vedno več aktivnosti in ukrepov, ki naj zagotovijo nujno
kadrovsko prestrukturiranje in v povezavi s tem zlasti razreševanje tehnoloških in ekonomskih presežkov delavcev. Ob
uvajanju načel tržnega gospodarstva, pričakovanih učinkov
Zakona o celotnem prihodku in dohodku, predvsem pa zaradi
učinkov doslednega izvajanja novega Zakona o sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela, bi bilo potrebno z
najnujnejšimi spremembami in dopolnitvami zakona zagotoviti nekatere nove rešitve, ki bodo predstavljale podlago za
hitrejše prestrukturiranje gospodarstva z vključitvijo solidarnosti v razreševanje priprave na prezaposlitev že zaposlenih
delavcev ter hkrati zagotavljale primerno raven socialne in
materialne varnosti delavcev, katerih delo bo zaradi prenehanja organizacije združenega dela postalo nepotrebno.
Že v letu 1987 je pričakovati samo zaradi doslednega izvajanja Zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela približno 2.000 delavcev, ki bi prišli v odprto brezposelnost zaradi prenehanja organizacije združenega dela, kar
predstavlja eno tretjino pričakovanih presežkov delavcev.
Podatki SDK o izgubah in nekaterih značilnostih organizacij
združenega dela z izgubami namreč kažejo, da je bilo samo
na dan 31. 3. 1987 18 organizacij združenega dela z nekrito
izgubo; v njih je zaposlenih okoli 2.500 delavcev.
V naslednjih letih je pričakovati potrebo po nadaljnjem
razreševanju problematike ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev, saj se jih bo pojavilo okoli 5.500 letno Od
tega števila odpade okoli 3.500 delavcev na t.i. tehnološke
presežke, za katere po sedaj veljavni zakonodaji ni moč zagotoviti sredstev za njihovo razreševanje v skupnosti za zaposlovanje, saj sporazumno združevanje sredstev za te namene s
strani organizacij združenega dela ni zaživelo.
Opisano stanje na področju zaposlovanja terja zlasti:
- spremembo ravni združevanja sredstev za zagotavljanje
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno
nadomestilo za čas brezposelnosti, denarna pomoč, zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, priprava za zaposlitev) so urejene z republiškim zakonom, zato
mora biti ob izpolnjevanju pogojev zagotovljen enak obseg
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pravic vsem brezposelnim osebam. Sredstva za zagotavljanje
teh pravic se po veljavnem zakonu zagotavljajo v občinskih
skupnostih za zaposlovanje v okviru splošne prispevne stopnje. Glede na različne dohodkovne možnosti in deficitarnost
posameznih občin, je v nekaterih občinskih skupnostih za
zaposlovanje zagotavljanje socialne varnosti v okviru zbranih
sredstev težko uresničljivo. Z namenom, da se zagotovi enak
obseg socialne varnosti brezposelnim osebam, je v razmerah,
ko je pričakovati večji priliv v brezposelnosti zaradi prenehanja organizacij združenega dela, v razmerah omejevanja rasti
skupne porabe ter ob pričakovanih učinkih obračunskega
zakona potrebno s spremembo zakona urediti obveznost
združevanja sredstev za zagotavljanje socialne varnosti brezposelnih oseb na ravni republike po enotni prispevni stopnji
ob upoštevanju najširše solidarnosti. To terja dosledno uporabo načela vzajemnosti in solidarnosti, ki mora priti še posebej do izraza pri razreševanju tehnoloških in ekonomskih
presežkov delavcev v naši republiki. Sedanji solidarnostni
sistem znotraj zaposlovanja tega ne omogoča v celoti, saj tak
način v danih družbenoekonomskih razmerah ne zagotavlja
več izvajanja načela enakega obsega pravic, ki jih določa
zakon.
- spremembo načina financiranja dejavnosti zaposlovanja
Za zagotovitev enakega obsega pravic iz zavarovanja za
primer brezposelnosti, pogojev za hitrejšo proizvodno, tehnološko in kadrovsko prestrukturiranje in za razreševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov se izkazuje potreba po
zakonski zagotovitvi popolnega in gotovega vira za združevanje sredstev za te namene. Glede na naravno pravic iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti in potrebo po čimprejšnji prezapolitvi že zaposlenih delavcev v primerih tehnoloških
presežkov, se kot najprimernejši in zanesliv vir (in osnova)
združevanja sredstev skladno z Zakonom o celotnem prihodku in dohodku ponuja bruto osebni dohodek.
Za zagotavljanje uresničitve dogovorjenega programa
dejavnosti skupnosti za zaposlovanje pa naj bi se sredstva
zagotavljala še vnaprej iz dohodka na podlagi samoupravnega sporazumevanja združenega dela v skupnostih za zaposlovanje.
- spremembe določal zakona o zavarovanju za primer
brezposelnosti
Veljavni zakon ne daje posebnih pravic delavcem, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije
združenega dela. Takšno prenehanje delovnega razmerja
pomeni poseg v že pridobljeno pravico dela z družbenimi
sredstvi. Zaradi tega jim kaže s spremembami pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti zagotoviti poseben status z
določitvijo, višjih ravni njihove materialne in socialne varnosti
za čas njihove začasne brezposelnosti. Hkrati so se v času
veljavnosti zakona pokazale kot neustrezne ali pomanjkljive
tudi nekatere druge določbe zakona. Glede na sedanje razmere gre zlasti za določilo o obdobju prejemanja osebnega
dohodka, ki se šteje osebi v osnovo za odmero denarnega
nadomestila, določilo o najvišjem znesku denarnega nadomestila ter določilo o valorizaciji denarnih dajatev iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti,

III. Predlagane rešitve
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se posamezne zakonske določbe spreminjajo in dopolnjujejo glede
na pričakovane zaostrene razmere na področju zaposlovanja
in zaposlenosti, ki so pogojene z zaostrenimi pogoji gospodarjenja in z uresničevanjem novih zakonskih predpisov
(Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela,
Zakon o celotnem prihodku in dohodku). Obenem temeljijo
tudi na dosedanjih izkušnjah pri izvajanju zakona.
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1. Skupnosti za zaposlovanje
V zakonu se predlaga drugačna ureditev mesta in vloge
Zveze skupnosti za zaposlovanje tako, da naj bi se opredelila
zakonska (in ne sporazumna kot dosedaj) obveznost združevanja sredstev za zagotavljanje socialne varnosti brezposelnih oseb in za razreševanje problematike ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev na nivoju republike.
2. Zavarovanje za primer brezposelnosti
- S predlaganimi spremembami se določa višje denarno
nadomestilo tistim upravičencem, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi prenehanja organizacije združenega dela.
Njihovo denarno nadomestilo naj bi znašalo v prvem letu
prejemanja 90%, v drugem letu pa 80% od osnove za razliko
od ostalih upravičencev, katerim naj bi se še vnaprej odmerjalo denarno nadomestilo v višini 60% od zakonsko določene
osnove.
- S spremembo se predlaga drugačna določitev obdobja,
iz katerega se upošteva osebni dohodek osebe, ki uveljavlja
pravico do denarnega nadomestila. Kfot osnova za odmero
denarnega nadomestila se upošteva poprečni osebni dohodek, ki ga je delavec dosegel v zadnjih treh mesecih pred
prenehanjem delovnega razmerja.
- Odpravlja se omejitev najvišjega možnega zneska denarnega nadomestila, podrejeno pa se določa nov najvišji možni
znesek denarnega nadomestila v višini dvakratnega poprečnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v SR
Sloveniji v preteklem letu.
- Denarna nadomestila naj bi se usklajevala z rastjo čistih
osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v republiki vsake tri
mesece.
- S spremembami naj bi se razširila pravica do podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila za delavce, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije
združenega dela (zaradi stečaja ali redne likvidacije), tako da
trajanje te pravice, ne bi bilo odvisno od dopolnjene delovne
dobe delavca, pri čemer naj bi se določila najdaljša doba
uživanja tega nadomestila in sicer največ dve leti.
- Pogoji za uveljavitev denarne pomoči naj bi se uskladili s
pogoji, določenimi za uveljavljanje drugih socialnovarstvenih
pravic v skladu s samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic v okviru skupnosti socialnega
varstva. Tudi pravico do denarne pomoči naj bi s spremembami omejili glede trajanja na največ 2 leti, v kar se všteva tudi
čas prejemanja denarnega nadomsetila.
3. Financiranje
S spremembami se predlaga drugačna ureditev zagotavljanja sredstev za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti in za razreševanje ekonomskih in tehnoloških
presežkov delavcev. Sredstva naj bi se zagotavljala z združevanjem v Zvezi skupnosti za zaposlovanje na podlagi določene enotne prispevne stopnje za vso rubriko, pri čemer naj bi

bil vir in osnova za obračunavanje in plačevanje tega prispevka bruto osebni dohodek delavcev.
S predlagano spremembo naj bi zakon začasno, do sprejetja samoupravnega sporazuma o temeljih plana zveze skupnosti, določil tudi višino prispevne stopnje za naveden
namen.
Hkrati naj bi se prenehale uporabljati obstoječe prispevne
stopnje v občinah, ki bi jih na novo začasno, do sprejetja
samoupravnih sporazumov o temeljih plana občinskih skupnosti, določale skupščine občin z odloki. Pri določanju novih
prispevnih stopenj bi morale skupščine občin upoštevati
zmanjšanje obveznosti občinskih skupnosti zaradi prenosa
obveznosti zagotavljanja sredstev za uresničevanje pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti na republiško raven in
določiti ustrezno nižje prispevne stopnje.
4. Kazenske določbe
Višina predvidenih kazni za storjene prekrške se od uveljavitve zakona v letu 1974 ni spreminjala, zato so zneski teh
kazni povsem neučinkoviti. Z uskladitvijo zneskov denarnih
kazni s spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških bi
zagotovili tudi učinkovitejše sankcioniranje storjenih prekrškov.
IV. Načela, na katerih temelji predlog za
izdajo zakona
S predlagano novelo zakona se predvidevajo predvsem
najnujnejše spremembe in dopolnitve, ki naj bi zagotovile
podlage za ustreznejšo socialno varnost brezposelnih oseb,
zlasti tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi prenehanja organizacije združenega dela ter za razreševanje problematike ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev.
Temeljna načela, cilji in družbeni smotri, na katerih temelji
veljavni zakon, se ne spreminjajo, razen v tistem delu, ko se
predlaga uvedba združevanja sredstev za zavarovanje za primer brezposelnosti in za razreševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev neposredno na ravni republiške solidarnosti.
V. Ocena potreb po finančnih sredstvih
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti bđdo zahtevale
' večja finančna sredstva. Sredstva za zagotavljanja pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti in za razreševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev bi se v letu 1987
zagotavljalo po stopnji 0,35, s čimer bi v tem letu združili cca
5.600 mio din. Spremembam financiranja navedenih pravic na
republiški ravni se bodo morale ustrezno prilagoditi oz. znižati prispevne stopnje občinskih skupnosti za zaposlovanje, s
katerimi se bodo zagotavljala le sredstva za izvajanje dogovorjenih programov. Tako se bo poprečna prispevna stopnja v
občinskih skupnostih, ki znaša v letu 1987 0,24%, znižala v
poprečju za 0,08% ali za okoli 30%.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti

1. člen
22. člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 8/78 in 27/82) se spremeni
tako, da se glasi:
»Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so:
- denarno nadomestilo;
- denarna pomoč;
- priprava za zaposlitev;
- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov;
- pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pravici iz zadnje alinee prejšnjega odstavka se uresničujeta
po predpisih, ki urejajo ta področja.«
2. člen
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi:
23. a člen
»Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljavljati
brezposelna oseba, ki ji je prenehalo delovno razmerje v
organizaciji združenega dela ali pri nosilcu samostojnega
osebnega dela:
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- zaradi pismene izjave, da ne želi delati in da prekinja
delovno razmerje;
- na podlagi pismenega sporazuma o prenehanju delovnega razmerja;
- ker ni hotela opravljati del oziroma nalog, ki so ji bile
ponujene in ki so ustrezale njeni strokovni izobrazbi in drugim z delom pridobljenim delovnim zmožnostim oziroma če
se v primerih iz 178. člena Zakona o delovnih razmerjih ni
hotela dokvalificirati ali prekvalificirati za druga ustrezna
dela;
- ker ji je bil z dokončno odločbo izrečen disciplinski ukrep
prenehanja delovnega razmerja;
- ker je pri sklenitvi delovnega razmerja zamolčala ali dala
neresnične podatke v zvezi z delovnimi pogoji;
- zaradi ugotovitve, da ni bila zmožna opravljati del oziroma nalog, da ni izpolnjevala več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje del oziroma nalog ali da trajneje ni
dosegla delovnih rezultatov, pa ni hotela opravljati del oziroma nalog, ki ustrezajo njeni delovni zmožnosti;
- ker ni dala pismene izjave, da sprejema samoupravni
sporazum o združevanju dela delavcev;
- ker se je na način, ki ga predpisuje zakon, ugotovilo, da je
za delo popolnoma nezmožna;
- ker ji je bilo po zakonu oziroma pravnomočni odločbi
sodišča ali drugega organa prepovedano opravljati določena
dela oz. naloge in ji ni bilo mogoče zagotoviti drugih del
oziroma nalog;
- ker je morala biti zaradi prestajanja zaporne kazni
odsotna več kot šest mesecev;
- ker ji je bil izrečen varnostni, vzgojni ali varstveni ukrep,
ki je trajal več kot šest mesecev, in je morala biti zato odsotna
z dela;
- zaradi neodgovornega odnosa do dela, zaradi katerega je
temeljna organizacija zašla v ekonomske težave;
- kot pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, ker po poteku pripravniške dobe tudi po ponovitvi ni
opravil strokovnega izpita.«
3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za odmero denarnega nadomestila je poprečni
mesečni čisti osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla po
osnovah iri merilih za delitev sredstev za osebne dohodke v
zadnjih treh mesecih pred prenehanjem delovnega razmerja.
Kot osnova za odmero denarnega nadomestila za osebo, ki
je samostojno z osebnim delom opravljala dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti občanov, se vzame znesek, ki je bil v
zadnjem tromesečju pred prenehanjem opravljanja dejavnosti
podlaga za plačilo prispevka.
Denarno nadomestilo brezposelne osebe znaša 60% od
osnove.
če gre za brezposelno osebo, ki ji je prenehalo delovo
razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela, znaša denarno nadomestilo prvo leto 90% od
osnove, po prvem letu pa 80% osnove.
Denarno nadomestilo ne sme biti manjše od najnižjega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca
po zakonu.
osebi, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, se
izplačuje skupaj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za
člane ožje družine, ki jih preživlja, če njeni dohodki skupaj z
dohodki članov njene ožje družine na osebo ne presegajo
najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca po zakonu.
Višina denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se določi
v skladu z merili iz samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic. Osnova za odmero dodatka je
najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost
delavca po zakonu. Skupna višina izplačanega denarnega
dodatka za člane ožje družine, ki jih oseba preživlja, lahko
znaša največ 25% najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno
in socialno varnost delavca po zakonu.«
Varianta: Četrti odstavek tega člena se glasi:
»Denarno nadomestilo ne sme biti manjše od najnižjega
zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca
po zakonu, in ne večje od dvakratnega poprečnega čistega
osebnega dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem koledarskem letu.«
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4. člen
25. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zveza skupnosti vsake tri mesece uskladi denarna nadomestila s porastom čistih osebnih dohodkov zaposlenih
delavcev v SR Sloveniji v preteklem trimesečju, ugotovljenih
na podlagi uradnih statističnih podatkov.
Po prejšnjem odstavku se uskladijo vsa denarna nadomestila, razen denarnih nadomestil, ki so bila odmerjena v tromesečju, za katerega se ugotavlja rast čistih osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v SR Sloveniji.«
5. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebi, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, ne glede na
delovno dobo pa osebi, ki ji je prenehalo delovno razmerje
zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega
dela, se denarno nadomestilo izplačuje tudi po preteku časa,
ki je določen za izplačevanje po prejšnjem odstavku, če ji niti
s strokovno usposobitvijo niti s prekvalifikacijo ni mogoče
zagotoviti ustrezhe zaposlitve, vendar najdalj dve leti.«
6. člen
V 32. členu se prva alinea prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»- da njeni dohodki skupaj z dohodki članov ožje družine
ne presegajo dogovorjene ravni socialne varnosti določene s
samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialno varstvenih pravic;«
7. člen
33. člen se spemeni tako, da se glasi:
»Denarna pomoč je enaka najnižjemu znesku, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavca po zakonu. Za vsakega
vzdrževanega družinskega člana pripada osebi še denarni
dodatek v skladu z določili 25. člena tega zakona.
Denarna pomoč se izplačuje največ dve leti, pri čemer se v
ta čas všteva tudi čas prejemanja denarnega nadomestila.«
8. člen
Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:
»33. a člen
Če oseba, ki prejema denarno pomoč, sklene delovno razmerje za določen čas, krajši od devetih mesecev, ima po
preteku tega časa pravico do nadaljevanja izplačevanja
denarne pomoči, če se v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja prijavi skupnosti za zaposlovanje.«
9. člen
V 37. členu se za besedami »zagotoviti drugo delo« postavi
pika in črta besedilo »če take organizacije združenega dela v
ta namen na podlagi samoupravnega sporazuma s pristojnimi
skupnostmi za zaposlovanje namensko združujejo svoja sredstva v skladu z zakonom.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoje, merila in kriterije za uporabo sredstev za uresničevanje pravice iz prejšnjega odstavka določi zveza skupnosti.«
10. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svoje obveznosti glede zadovoljevanja potreb na področju
zaposlovanja določajo delavci in delovni ljudje s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana skupnosti za zaposlovanje in
zveze skupnosti.
Če samoupravni sporazumi iz prejšnjega odstavka niso
sklenjeni, lahko skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti določi stopnjo prispevka za vse delavce in delovne ljudi,
ki so zavezani plačevati prispevke ali pa le za tiste delavce in
delovne ljudi, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili.«
11. člen
Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi:
priloga poročevalca
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»43. a člen
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, zagotavljajo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi v lasti občanov, ter delavci, ki so v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma drugimi zasebnimi
delodajalci, s prispevkom iz osebnega dohodka v zvezi skupnosti.
Sredstva, ki so potrebna za opravljanje strokovnih opravil
na področju zaposlovanja na podlagi programov dejavnosti
skupnosti za zaposlovanje, zagotavljajo delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in delovni ljudje,
ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti občanov, ki se jim ugotavlja dohodek, s
prispevkom iz dohodka v skupnosti za zaposlovanje.
Osnove in način obračunavanja in plačevanja prispevkov iz
prejšnjih dveh odstavkov se določijo s predpisi o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti.«
12. člen
V prvem odstavku 45. člena se številka »10.000« nadmesti s
številko »100.000«.
V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko
»50.000«.
13. člen
V prvem odstavku 46. člena se številka »5.000« nadomesti s
številko »50.000«.
V drugem odstavku se številka »500« nadomesti s številko
»5.000«.

14. člen
S 1. 8. 1987 prenehajo veljati stopnje prispevkov, določene
na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov
skupnosti za zaposlovanje.
Do uveljavitve samoupravnega sporazuma o temeljih plana
zveze skupnosti, najdalje pa do 31. 12. 1987, plačujejo zavezanci prispevek iz osebnega dohodka zvezi skupnosti po
stopnji 0,35.
Skupščine občin določijo stopnje prispevka iz dohodka do
uveljavitve sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov o temeljih planov skupnosti za zaposlovanje.
15. člen
Zveza skupnosti in skupnost za zaposlovanje so dolžne
uskladiti samoupravne splošne akte s tem zakonom najkasneje do 31. 12. 1987.
16. člen
Osebam, ki na dan 1. 8. 1987 prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč, se te pravice zagotavljajo po tem
datumu v obsegu, ki ne sme biti manjši od obsega, določenega s tem zakonom.
Osebam iz prejšnjega odstavka je zagotovljeno izplačilo
denarnega nadomestila ali denarne pomoči najmanj v znesku,
ki jim pripada na dan, ko se zakon začne uporabljati.
17. člen
Osebe, ki na dan 1.8.1987 prejemajo denarno nadomestilo
ali denarno pomoč eno leto ali več, prejemajo ti dajatvi največ
še eno leto od dneva uporabe tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 1987.

OBRAZLOŽITEV
Izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve zakona,
ki se nanašajo predvsem na razreševanje problematike ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev, predstavljajo
zaostrene razmere na področju gospodarstva, pričakovani
učinki Zakona o celotnem prihodku in dohodku in Zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela.
Konkretne pobude, da se v zakonu predvidijo učinkovitejše
rešitve za zagotavljanje materialne in socialne varnosti delavcev, ki jim preneha delovno razmerje zaradi prenehanja organizacij združenega dela, ter da se določi tak način zagotavljanja sredstev v skupnostih za zaposlovanje, ki bo preprečeval
prehod delavcev v odprto brezposelnost zaradi ekonomskih
in tehnoloških razlogov, so bile podane tudi s strani delegatov
v Skupščini SR Slovenije.
Z novelo zakona se predlagajo le najnujnejše spremembe v
skladu z navedenimi izhodišči in pobudami, ki so po svoji
naravi interventnega značaja. Celovita dograditev zakona pa
naj bi sledila spremembam v sistemski zakonodaji (zlasti ZZD
in ZDR), upoštevaje tudi opredelitve do izpostavljenih problemov in že predlaganih rešitev v Analizi izvajanja zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Analizi problematike in vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje, ki bodo sprejete v širši obravnavi le-teh.
Osnutek zakona predvideva naslednje, predvsem najnujnejše spremembe in dopolnitve:
Predlagana sprememba zakonske določbe, ki našteva pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, ne pomeni vsebinske spremembe oziroma razširitve teh pravic, temveč le
dosledno ureditev vseh pravic, ki iz tega naslova izhajajo, na
enem mestu. Ob tem je poudariti, da pravico do pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravico brezposelne
osebe v času brezposelnosti Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti doslej ni določal, ampak je to
pravico uredil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 14. členu ter jo omejil na čas prejemanja denarnega
nadomestila, vendar najdlje za eno leto. S predlagano spremembo se tudi ta pravica izrecno določa v tem zakonu kot
pravica brezposelne osebe. Obenem se še vedno prepušča
priloga poročevalca

podrobnejše urejanje te pravice predpisom pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Z najnujnejšimi spremembami in
dopolnitvami tega zakona bi morali zagotoviti pravico do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za ves čas prejemanja denarnega nadomestila. (1. člen).
Zaradi nejasnosti določbe .23. člena zakona, ki je povzročala težave v posamičnih postopkih uveljavljanja pravice do
denarnega nadomestila, se s spremembo predlaga natančnejša opredelitev primerov prenehanja delovnega razmerja, v
katerih brezposelna oseba ne more uveljaviti denarnega
nadomestila.Dopolnitev zakona sicer ni najnujnejša glede na
navedena izhodišča na novelizacijo zakona, vendar jo je primerno in potrebno glede na različne razlage prenehanja
delovnega razmerja po lastni volji ali krivdi v praksi čim prej
uveljaviti. (2. člen).
Visoka inflatorna gibanja ter enormna rast osebnih dohodkov so porušila vsakršna razmerja med osebnimi dohodki in
denarnim nadomestilom, zato se z novelo spreminja obdobje
prejemanja osebnega dohodka delavca, ki se upošteva pri
določitvi osnove za odmero denarnega nadomestila. To
obdobje naj ne bi bilo več .preteklo koledarsko leto pred
prenehanjem delovnega razmerja, ampak zadnje tromesečje.
Iz istih razlogov se predlaga tudi črtanje omejitve maksimalnega nadomestila z zneskom poprečnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Koncem leta 1986 je bil namreč ta znesek celo
manjši od najmanjšega denarnega nadomestila, ki so ga
skupnosti za zaposlovanje dolžne izplačevati po četrtem
odstavku 25. člena (najnižji znesek, ki zagotavlja materialno in
socialno varnost delavca, je bil določen na 56.300 dinarjev,
poprečje OD zadnjega leta 1985 pa je bilo 53.711 dinarjev).
Kot varianta se predlaga omejitev na dvakratni znesek
poprečnega OD iz preteklega leta; s tem bi omejitev še zadržali, vendar bi bil tako določeni maksimum denarnega nadomestila realnejši.
Tudi dosedanja določila o valorizaciji denarnih nadomestil,
ki se usklajujejo enkrat letno, niso ustrezna, zato se predlaga
tekoče trimesečno prilagajanje rasti čistih osebnih dohodkov

zaposlenih delavcev v SR Sloveniji, kar je skladno s sistemom
oz. določili samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic. (3. in 4. člen).
Z namenom zagotovitve višje ravni materialne in socialne
varnosti tistim' brezposelnim osebam, ki jim je prenehalo
delovno razmerje zaradi prenehanja organizacij združenega
dela, se v noveli zakona poleg spremenjene osnove, ki velja za
vse brezposelne osebe, za te osebe določa tudi višja odmera
denarnega nadomestila; le-ta znaša prvo leto 90%, drugo leto
pa 80% od osnove (za ostale ostane nespremenjena in sicer
60% od osnove). Za te osebe se ne glede na dolžino in gostoto
delovne dobe podaljšuje tudi čas prejemanja denarnega
nadomestila, vendar ne več kot dve leti. Take rešitve naj bi
prispevale k razreševanju položaja delavcev, katerim je s
prenehanjem organizacij združenega dela in s tem s prenehanjem njihove pridobljene pravice dela z družbenimi sredstvi
bistveno poseženo v njihov družbenoekonomski položaj.
Tako izjemno obravnavanje brezposelnih oseb, ki so prešle
v odprto brezposelost zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacij združenega dela, predstavlja prvi korak k urejanju
posebnega začasnega položaja takih delavcev, ki naj bi bil
celovito opredeljen v bodoči dograjeni zakonodaji. V tem
času ni nikakršnih ovir (ustavnih ali zakonskih), ki bi preprečevale predlagane rešitve, res pa je, da v sistemski zakonodaji
začasni položaj delavca v času brezposelnosti, potem ko mu
je prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije
združenega dela, ni celovito opredeljen.
Zakon že doslej veže trajanje pravice do denarnega nadomestila na dolžino dosežene delovne dobe upravičenca tako,
da lahko traja praviloma največ eno leto (za več kot deset let
delovne dobe). Predlagana časovna omejitev na dve leti, ki se
predlaga za vse prejemnike denarnega nadomestila in
denarne pomoči pomeni določitev absolutnega trajanja pravic. Ni namreč mogoče enačiti pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti z drugimi sorodnimi pravicam iz minulega
dela (pokojninsko zavarovanje) ali socialne varnosti (pomoči)
v tem smislu, da lahko trajajo neomejeno. Čas brezposelnosti
lahko traja le krajši čas, po preteku tega pa je treba osebo,
bodisi zaposliti (če je zaposljiva), preusposobiti (če izpolnjuje
pogoje za drugo zaposlitev), ali ji dati status upravičenca do
družbene denarne pomoči (če je nesposobna za delo). To
dokazujejo številni primeri, ko brezposelno osebo ni mogoče
zaposliti zaradi osebnih razlogov in odklanjanja s strani
delovnih organizacij.
Ne glede na določitev gornje meje trajanja pravice do
denarnega nadomestila in denarne pomoči upravičencem do
denarnega nadomestila oz. denarne pomoči ta pravica preneha pred potekm določenega trajanja v primerih, ko nastopi
v zakonu določen razlog zaradi katerega pravica preneha
(npr. upokojitev, če neupravičeno odkloni zaposlitev, ki
ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti, če odkloni izobraževanje oziroma
pripravo in usposobitev za zaposlitev). (3., 5. in 7. člen).
Delno vsebinske, delno redakcijske narave so spremembe
glede:
- določitve osnove za odmero dodatka za vzdrževane
družinske člane, ki šeie omogoča uporabo meril, določenih s
samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic,
- uskladitve cenzusa za uveljavitev pravice do denarne
pomoči s cenzusom, ki se določa za uveljavitev drugih vrst
socialnih dajatev v okviru samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialno varstvenih pravic. To je tkim. raven socialne varnosti, ki se usklajuje v skupnostih socialnega varstva
in občini, in naj bi veljala za vse socialnovarstvene pomoči,
med njimi tudi za denarno pomoč za brezposelnost. Ta znaša
po samoupravnem sporazumu 55% od poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu,
- nadomestitve izraza »višina ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov« z izrazom »najnižji znesek, ki zagotavlja
materialno in socialno varnost delavca po zakonu«. Ta znesek
je določen kot znesek denarne pomoči in kot najnižji znesek
denarnega nadomestila, kar pomeni, da bo višino denarne
pomoči in najnižjih zneskov denarnega nadomestila potrebno
usklajevati z vsakokratno višino tega zneska,
- razširitev možnosti prejemanja denarne pomoči po prenehanju delovnega razmerja za določen čas, podobno kot je
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to že urejeno za prejemnike denarnih nadomestil. Obstajajo
namreč nelogični primeri, da upravičenec denarne pomoči, ki
je sprejel začasno zaposlitev, krajšo od 9 mesecev, ostane po
prenehanju dela brez pravice, da še v naprej prejema denarno
pomoč. Zaradi tega ti upravičenci neradi sprejemajo zaposlitve za določen čas. Strokovne službe skupnosti za zaposlovanje bi želele upravičencem do denarne pomoči posredovati
tudi začasne kratkotrajne zaposlitve, kar pa gre v škodo
upravičencem, ker zgubijo dajatev, čeprav je tudi kratkotrajnejša zaposlitev družbeno pomembna, saj si v tem času ta
oseba lahko zagotavlja materialno in socialno varnost z
delom. (3,. 6,. 7. in 8. člen).
Veljavni zakon v okviru pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti sicer določa tudi pravico do priprave za zaposlitev že zaposlenih oseb ter tudi način zagotavljanja sredstev
za uveljavitev te pravice. S spremembami se ne posega v
ureditev pravice same, kajti ta pravica je aktualna zlasti v
primerih modernizacij proizvodnih procesov, preusmeritev
poslovanja in v primeru ekonomskih težav, ko so potrebni
ukrepi za sanacijo organizacij združenega dela in ko bi
postalo delo določenega števila delavcev nepotrebno. Realizacijo te pravice veljavni zakon pogojuje s posebnimi, na
podlagi samoupravnih sporazumov organizacij združenega
dela, združenimi sredstvi. Do realizacije te pravice doslej ni
prišlo, saj organizacije združenega dela niso izkazale interesa
za tovrstno združevanje sredstev. Zato se s spremembami in
dopolnitvami predlaga drugačen način zagotavljanja sredstev
tudi za te namene, in sicer tako, da bi se tudi za to pravico
zagotavljala sredstva na enak način kot za druge pravice iz
naslova zavarovanja primer brezposelnosti, s čemer bi zagotovili možnost za preventivno in pravočasno reševanje presežkov delavcev s prekvalifikacijami in dokvalifikacijami za njihovo listrezno zaposlitev.
S spremembami in dopolnitvami se zakonsko predpisuje
obveznost zagotavljanja sredstev za uresničevanje pravic iz
naslova brezposelnosti na ravni republike. Sredstva se naj bi
združevala pri zvezi skupnosti za zaposlovanje po posebni
prispevni stopnji, pri čemer naj bi se prispevki obračunavali in
plačevali iz in od bruto osebnih dohodkov delavcev. Zagotavljanje sredstev iz in od bruto osebnih dohodkov delavcev naj
bi zagotovilo enoten obseg vseh pravic delavcev iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti, kar dosedanji sistem
zagotavljanja sredstev na ravni občin in delovanje solidarnostnega sistema na ravni republike ni v celoti omogočal.
Taka rešitev je skladna z 88. členom Zakona o celotnem
prihodku in dohodku, ki določa kot vir za zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje potreb na področju socialnega varstva
bruto osebni dohodek delavcev iz živega in minulega dela.
Sredstva za zagotavljanje vseh pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti bi bila strogo namenska sredstva, združena na
podlagi načel vzajemnosti in solidarnosti na nivoju republike,
pri čemer bi zveza skupnosti za zaposlovanje opredeljevala
obseg potrebnih sredstev in višino prispevne stopnje v samoupravnem sporazumu o temeljih plana, določila pa bi tudi
pogoje in kriterije za uporabo sredstev s strani organizacij
združenega dela, z namenom usposabljanja že zaposlenih
delavcev.
Sistem financiranja strokovnih opravil na podlagi dogovorjenih programov v občinskih skupnostih za zaposlovanje in
zvezi skupnosti ostane nespremenjen. Strokovne dejavnosti
in naloge dogovorjene v programih, ki jih opredeljuje že
zakon, in med katerim je povdariti naloge posredovanja dela,
poklicnega usmerjanja, štipendiranja, ugotavljanja možnosti
za zaposlitev, priprave podlag za usklajevanje planiranja
zaposlovanja, zagotavljanja usposabljanja brezposelnih in
invalidnih oseb, vodenja evidenc tega področja in druge, se
še naprej financirajo na občinskem nivoju iz dohodka zavezancev za prispevek.
Tako naj bi se sredstva za izvajanje celotne dejavnosti
zaposlovanja združevala na dveh nivojih (občina, republika)
in z dveh virov (dohodek, osebni dohodek). Določanje osnov
in načina obračunavanja in plačevanja prispevkov pa je prepuščeno posebnim predpisom. (9,. 10. in 11. člen).
S predvideno valorizacijo denarnih kazni za storjeni prekršek glede na zvišano spodnjo in zgornjo mejo denarne kazni
po predpisih o prekrških, se zagotavlja učinkovitejše reagiranje zoper organizacije združenega dela, odgovorne osebe ter
priloga poročevalca

nosilce samostojnega osebnega dela zaradi storjenega prekrška. (12. in 13. člen).
Glede na to, da je potrebno najnujnejše spremembe zakona
uveljaviti v najkrajšem možnem času, v katerem ni možno
zagotoviti financiranja na podlagi samoupravnih sporazumov
o temeljih plana, ki se bodo morali sprejeti oziroma dopolniti,
zakon sam določa višino prispevne stopnje za prehodno
obdobje za zagotavljanje sredstev za uresničevanje pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti. Višina prispevne stopnje je določena na podlagi izračuna potrebnih sredstev, ki ga
je pripravila Zveza skupnosti za zaposlovanje.

Določbe Zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer
brezposelnosti, ki se spreminjajo
(Ur. I. SRS, št. 8/78 in 27/87)
22. člen
Za primer brezposelnosti imajo brezposelne osebe naslednje pravice:
- pravico do denarnega nadomestila;
- pravico do denarne pomoči;
- pravico do zdravstvenega varstva;
- pravico do priprave za zaposlitev.
Pravica do zdravstvenega varstva se uresničuje po predpisih, ki urejajo to področje.
♦
25. člen
Osnova za denarno nadomestilo je povprečni mesečni
osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla za delo s polnim
delovnim časom v letu pred zadnjim letom, v katerem ji je
prenehalo delovno razmerje.
Če oseba, ki v letu pred zadnjim letom, v katerem ji je
prenehalo delovno razmerje ni bila v delovnem razmerju, se ji
kot osnova za denarno nadomestilo šteje povprečni mesečni
osebni dohodek, ki ga je oseba dosegla za delo s polnim
delovnim časom v času zaposlitve.
Denarno nadomestilo znaša 60% od osnove, vendar ne sme
biti nižje od višine ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov in ne višje od povprečnega čistega osebnega dohodka
zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem koledarskem
letu.
Osebi, ki uveljavi pravico do denarnega nadomestila, se
izplačuje skupaj s tem nadomestilom tudi denarni dodatek za
člane ožje družine, ki jih preživlja. Denarni dodatek se ji
izplačuje, če njeni dohodki skupaj z dohodki članov njene
ožje družine na osebo ne presegajo zneska, ki je enak višini
, ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov. Denarni dodatek lahko znaša največ 25% višine ugotovljenih minimalnih
življenjskih stroškov.
Višina denarnega dodatka za vsakega vzdrževanega družinskega člana se določi v skladu z merili in kriteriji sprejetimi s
samoupravnim splošnim aktom skupnosti za zaposlovanje.
25. a člen
Denarna nadomestila se usklajujejo v začetku koledarskega
leta sorazmerno s porastom čistih osebnih dohodkov zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Denarna
nadomestila se lahko usklajujejo tudi med letom, če to narekujejo ekonomska gibanja. Ta usklajevanja ne veljajo za
denarna nadomestila, ki so bila odmerjena v tekočem letu.
Denarna nadomestila, izplačana v višini ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov, se usklajujejo dvakrat letno.
Višino denarnih nadomestil iz prejšnjih odstavkov določijo
skupnosti za zaposlovanje s sklepom.
27. člen
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa,
ki ga je oseba dotlej prebila na delu.
' Denarno nadomestilo se izplačuje:

Za financiranje opravljanja strokovnih opravil na področju
zaposlovanja na podlagi programov dejavnosti skupnosti za
zaposlovanje bodo skupščine občin določile začasne prispevne stopnje, ki bodo veljale do sprememb samoupravnih
sporazumov o temeljih plana občinskih skupnosti za zaposlovanje. (14. člen).
S prehodnimi in končnimi določbami se ureja tudi prevedba
že uveljavljenih denarnih nadomestil in denarnih pomoči
glede na določila novega zakona. Ureja se tudi trajanje teh
prejemkov, uveljavljenih na podlagi veljavnega zakona po
dnevu, ko se začne uporabljati nov zakon. (16. in 17. člen).

— tri mesece, če ima oseba najmanj devet mesecevjiepretrganega dela ali 12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih;
— šest mesecev, če ima oseba najmanj 30 mesecev nepretrganega dela ali 50 mesecev s presledki v zadnjih petih letih;
— devet mesecev, če ima oseba nad pet do deset let dela;
— dvanajst mesecev, če ima oseba več kot 10 let dela.
Osebi, ki ima najmanj 15 let delovne dobe, se denarno
nadomestilo izplačuje tudi po poteku časa, ki je dololčen za
izplačevanje po prejšnjem odstavku, toda samo v primeru, če
ji niti s strokovno usposobitvijo ali s prekvalifikacijo ni
mogoče zagotoviti zaposlitve, ki ustreza njenim sposobnostim.
Ženski, ki ji je delovno razmerje prenehalo v času nosečnosti in je pridobila pravico do denarnega nadomestila, se med
nosečnostjo do poroda in po porodu denarno nadomestilo
izplačuje tudi po preteku časa, ki je določen za izplačevanje,
in sicer toliko časa, kolikor časa ima zaposlena ženska pravico do skupne odsotnosti zaradi poroda in nege otroka.
32. člen
Oseba, ki jo skupnost za zaposlovanje do konca prejemanja
denarnega nadomestila ni mogla zaposliti in nima 15 let
delovne dobe, pridobi ob koncu prejemanja denarnega nadomestila pravico do denarne pomoči med brezposelnostjo, če
izpolnjuje naslednje pogoje:
— da njeni dohodki skupaj z dodatki članov njene ožje
družine na osebo ne presegajo zneska, ki je enak višini
ugotovljenih minimalnih življenskih stroškov;
— da ne prejema v tem času denarnih dajatev za izobraževanje.
Ob koncu prejemanja denarnega nadomestila je treba
osebo, ki ji po določbi prvega odstavka tega člena pripada
pravica do denarne pomoči, o tem obvestiti in hkrati zahtevati, da najkasneje v roku 30 dni predloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za prejemanje denarne pomoči po določbah
tega čl^na. Če v tem roku oseba zahtevanih podatkov ne
predloži, prejema denarno pomoč od dneva, ko je s predložitvijo dokazala, da izpolnjuje zahtevane pogoje. Denarna
pomoč ne gre osebi, ki predloži zahtevana dokazila po preteku šestih mesecev od dneva, ko ji je prenehalo izplačevanje
denarnega nadomestila.
Prejemnik denarne pomoči mora skupnosti za zaposlovanje
takoj sporočiti vsako spremembo okoliščine, ki vpliva na
prejemanje denarne pomoči. Če tega ne stori, je dolžan vrniti
znesek, do katerega ni bil upravičen.
Iz razlogov, zaradi katerih preneha pravica do denarnega
nadomestila, navedenih v 29. členu, preneha tudi pravica do
denarne pomoči.
Pravico do denarne pomoči pridobi tudi oseba, ki ji je kot
pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, krajši od devet mescev in je uspešno končala pripravniško dobo, ter se je v roku 30 dni po prenehanju delovnega
razmerja prijavila skupnosti za zaposlovanje in izpolnjuje
pogoje iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
Denarna pomoč med brezposlenostjo po 32. členu tega
zakona je enaka višini ugotovljenih minimalnih življenjskih
stroškov.
Za vsakega vzdrževanega družinskega člana pripada osebi
še denarni dodatek tako da znašata denarna pomoč in
denarni dodatek skupaj največ do 125 % višine ugotovljenih

minimalnih življenjskih stroškov. Višina denarnega dodatka
za vsakega vzdrževanega družinskega člana se določi v
skladu z merili, sprejetimi s samoupravnim splošnim aktom
skupnosti za zaposlovanje.
Denarne pomoči se usklajujejo dvakrat letno.
37. člen
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 ali zaradi
tega, ker je temeljna organizacija zašla v izredne ekonomske
težave, ali če so potrebni ukrepi za njeno sanacijo in jim je
mogoče z dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo zagotoviti drugo
delo, če take organizacije združenega dela v ta namen na
podlagi'samoupravnega sporazuma s pristojnimi skupnostmi
za zaposlovanje namensko združujejo svoja sredstva v skladu
z zakonom.
43. člen
Svoje obveznosti glede sredstev za zagotavljanje in uresničevanje pravic in dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnsoti, zadovoljevanje potreb in ciljev, zaradi katerih so ustanovljene skupnosti za zaposlovanje in opravljanje strokovnih
opravil delovnih skupnosti, določajo delavci in delovni ljudje
na podlagi programa dejavnosti skupnosti s samoupravnimi
sporazumi o temeljih plana skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi.
Delavci v organizacijah združenega dela, nosilci samostojnega osebnega dela in delavci, ki so v delovnem razmerju pri
nosilcih samostojnega osebnega dela, plačujejo za zadovoljevanje potreb na področju zaposlovanja in zavarovanja zat>
primer brezposelnosti prispevek v skladu s posebnimi pred-

pisi. Višino prispevka določajo delavci in delovni ludje v
samoupravnih sporazumih iz prejšnjega odstavka. Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni ali pa jih sklene le del udeležencev in sredstev za izvedbo programa skupnosti niso zagotovljena, lahko skupščina občine enakopravno s skupščino
skupnosti socialnega varstva občine določi stopnjo prispevka
za vse delavce in delovne ljudi, ki so zavezani plačevati
prispevke, ali pa le za tiste delavce in delovne ljudi, ki samoupravnega sporazuma niso sklenili.
Obveznosti iz prejšnjih odstavkov se določajo v skladu z
gibanjem družbenega proizvoda vsega gospodarstva in produktivnosti vsega družbenega dela v mejah in v skladu s
smotri, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih
skupnosti.
45. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. kdor se neupravičeno poklicno ukvarja s posredovanjem
dela (drugi odstavek 16. člena tega zakona);
2. kdor v nasprotju s četrtim odstavkom 16. člena tega
zakona objavi ponudbo za zaposlitev delavcev v tujini.
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori kakšen prekršek iz prejšnjega odstavka.
46. člen
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
organizacija združenega dela, če v predpisanih rokih ne prijavi podatkov iz druge, tretje ali četrte alinee prvega odstavka
5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE
SR SLOVENIJE
Reševanje ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev
1. Obseg in ugotavljanje presežkov
Procesi prestrukturiranja gospodarstva in prehajanje na
tržne zakonitosti poslovanja organizacij združenega dela ter s
tem produktivnega zaposlovanja so nujno povezani z ekonomskimi in tehnološkimi faktorji. Organizacije združenega
dela se nujno soočajo s presežki delavcev, ki nastanejo bodisi
iz ekonomskih razlogov (177. in 178. čl. ZZD) ali tehnoloških
razlogov (213. čl. ZZD). Lahko rečemo, da ekonomske presežke predstavljajo delavci, katerih delo v temeljni organizaciji ni več potrebno zaradi ekonomskih težav, v katere je
organizacija zašla in se iz teh razlogov začne postopek za
sanacijo ali prenehanje njihove temeljne organizacije oz.
delovne organizacije, v katere sestavi je njihova temeljna
organizacija. Kot tehnološke presežke pa predstavljajo
delavci, katerih delo bi postalo v temeljni organizaciji nepotrebno zaradi tehničnih in tehnoloških izboljšav, s katerimi se
prispeva k večji produktivnosti in večjemu uspehu temeljne
organizacije. Z vidika teorije je o ekonomskih presežkih
možno govoriti predvsem kot o prikriti nezaposlenosti med
zaposlenimi, o tehnoloških presežkih pa kot o opredeljevanju
tehnološke brezposelnosti, ki se praviloma izraža v okviru
odprte brezposelnosti.
Sistematično zbiranje podatkov o ekonomskih in tehnoloških presežkih poteka v okviru skupnosti za zaposlovanje na
podlagi posebnih informacijskih osnov in se prikazuje v vsakoletnih načrtih zaposlovanja ter ugotavlja z uresničevanjem
teh načrtov v organizacijah združenega dela in občinah.
Vsakoletna analiza uresničevanja načrtov zaposlovanja,
kaže, da je realizacija napovedanih presežkov med letom
praviloma vedno višja od napovedi, kar je razvidno iz spodnjega pregleda:
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1983 1984 1985 1986 1987
Napovedani presežki
na začetku leta
1.442 1.432 1.191 1.345 1.096
Dejansko ugotovljeni presežki:
- skupaj
2.630 1.542 2.788 1.801
- v gospodarstvu
2.351 1.371 2.532 1.586
279
171
256
215
- v negospodarstvu
Prezaposlitev v okviru DO
TŠTl
905 1.959
674
Prezaposlitev v okviru S0ZD
957
193
527
474
ali reprodukcijske povezave
Prerazporeditev v sodelovanju
s skupnostjo za zaposlovanje
v druge DO
187
63
89
89
Ugotovljeni presežki delavcev,
ki so bili ob koncu leta še zaposleni
v DO, ki izkazuje presežke
295
164
543
Prenehalo delovno razmerje
175
86
49
21
Iz navedenega sledi, da je bilo razreševanih v povprečju
60% več presežkov kot je bilo napovedanih. Tudi tak obseg
presežkov pa je zelo majhen, saj ni presegel niti 0,2% od vseh
zaposlenih delavcev, kar kaže, da OZD ne predvidevajo tehnoloških in ekonomskih viškov v takem obsegu, kot bi bilo
realno pričakovati glede na izražene zahteve in potrebe po
prestrukturiranju, modernizaciji poslovanja, uvajanju sodobnejše tehnologije oz. glede na zaostrene pogoje poslovanja.
Glede na skromen obseg realiziranih presežkov, ki je bil
praviloma še zelo razpršen po delovnih organizacijah in
občinskih območjih, ga je bilo moč v večini primerov razreševati že s prezaposlovanjem znotraj delovnih ali sestavljenih
priloga poročevalca
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organizacij združenega dela in je le neznatno število delavcev
prešlo v odprto brezposelnost. Tako je bilo v obdobju od
1983-1986 leta v povprečju prezaposlenih 55% presežkov
znotraj DO, 25% znotraj sestavljenih organizacij združenega
dela, 5% s pomočjo strokovnih služb skupnosti v drugih
delovnih organizacijah in le 4% ali cca 80 delavcev povprečno
letno je začasno prešlo med prijavljene iskalce zaposlitve,
katerim je bila socialna varnost zagotovljena kot brezposelnim osebam in so bile kasneje prezaposlene v okviru redne
posredovalne dejavnosti.
Iz pregleda o napovedi presežka delavcev v letu 1986 in
1987 po stopnjah strokovne izobrazbe, je razvidno, da je biio
največ presežnih delavcev 5 I. stopnjo strokovne usposobljenosti (v letu 1986 554 ali 41,2%, v letu 1987 297 ali 27%). V
primerjavi z letom 1986 je sicer značilno kar 47%-no zmanjšanje napovedi presežkov s I. stopnjo strokovne izobrazbe,
istočasno pa je ob tem značilen porast na II. in III. stopnji, kar
kaže, da se večina napovedanih presežkov nanaša na strokovno manj usposobljene delavce brez poklica oz. priučene
delavce. Gre namreč za profil delavcev, katerega bo naše
gospodarstvo ob predvidenih nujnih procesih ekonomskega
in tehnološkega prestrukturiranja potrebovalo vedno manj.
Glede na celoten obseg napovedanih presežkov v tem
obdobju, so največ presežka delavcev prijavile OZD s
področja industrije in rudarstva, gradbeništva, prometa in
zvez, trgovine ter proizvodnja lesnih izdelkov. V okviru teh
dejavnosti je v povprečju več kot 35% napovedi presežka.
Ti podatki se nanašajo tako na ekonomske kot tehnološke
presežke, ker jih navedeni anketni vprašalniki obravnavajo
skupaj. Posebej pa se v njih sprašuje za razloge nastanka. Ob
ustreznem grupiranju teh razlogov lahko ocenimo, da se cca
54% nanaša na presežke iz tehnoloških razlogov in cca 46% iz
ekonomskih razlogov (od vseh razreševanih 1.586 presežnih
delavcev je bilo razreševanih iz tehnoloških razlogov 845
delavcev, iz ekonomskih pa 741).
Izračun Zavoda za družbeno planiranje SR Slovenije o
»oceni ustreznosti števila zaposlenih glede na obseg proizvodnje, prometa in storitev« v letu 1983, daje za področje SR
Slovenije naslednjo sliko:
— skupno število prikrito »brezposelnih« naj bi v industriji
in rudarstvu znašalo cca 30.000 delavcev (stopnja 8,3%), v
celotnem gospodarstvu blizu 60.000 delavcev (stopnja 8,9%),
ob enakem odstotku v negospodarstvu preko 10.000, skupaj
torej preko 70.000 delavcev:
stop.
industrija
1986 1987
I
413 246
II
121 77
III
10 77
IV
109 130
V
15 82
VI
4 27
VII/VIII
3 17
skupaj 675 656

število
gospodar, negospodar.
1986 1987 1986 1987
546 287
8 10
139 167
2
4
37 89
5
1
297 232
7
4
110 137 62 23
14 40 77 39
11 18 30 45
1.154 970 191 126

združeno delo
število
% % 87/86
1986 1987 1986 1987
554 297 41,2 27,0 53
141 171 10,5 15,6 121
42 90 3,1 8,2 214
304 236 22,6 21,5 77
172 160 12,8 14,5 93
91 79 6,8 7,2 86
41 63 3,0 5,7 153
1.345 1.096 100,0 100,0 81

- tudi po teh podatkih je bilo stanje po panogah zelo
različno, glede na pomembnost s stališča števila zaposlenih
pa tudi tu izstopajo pridelava premoga s 14,6 %, predelava
kovin s 13,2 %, strojegradnja z 21 %, medtem ko proizvodnja
žaganega lesa in končnih lesnih izdelkov izkazujeta relativno
majhne presežke v višini 3,7 o. 1,1 % (glede na uporabljeno
metodologijo zato, ker sta v zadnjih letih ohranjala enako
stopnjo rasti proizvodnje kot industrija v povprečju ob praktičnem stagniranju rasti zaposlenosti).
Upravičeno lahko sklepamo, da bi enak izračun, opravljen
za leto 1986 v globalu izkazoval še višjo stopnjo prikrite
brezposelnosti, saj smo od 1983. leta dalje beležili občuten
trend zniževanja rasti proizvodnje ob večji stopnji rasti zaposlenosti (povprečno 1,5 % v primerjavi z 0,3 % v obdobju 8083). Verjetno bi ta odstotek presegal 10 % v globalu, to pa bi
predstavljajo več kot 80.000 delavcev.
Seveda je te podatke v smislu presežkov možno obravnavati
le pogojno in zgolj kot ilustrativen primerjalen podatek. Učinkovitejše kot z njihovim »sploščanjem« oz. edino učinkovito
priloga poročevalca

bi jih bilo mogoče razreševati s kvalitativnimi dejavniki poslovanja in večanjem dohodkovno uspešne proizvodnje. Poenostavljeno razmišljanje o njihovi popolni odpravi ob sicer
nespremenjenem gospodarjenju z ostalimi produkcijskimi
stroški bi namreč dalo zanemarljivo skromne rezultate v
pogledu zmanjšanja lastne cene proizvodov in doseganja
večje konkurenčnosti poslovanja.1 To kaže na izrazito podcenjenost živega dela pri nas v primerjavi z drugimi deželami2, iz
česar izhaja verjetno tudi nemotiviranost gospodarskih subjektov za racionalnejše gospodarjenje z živim delom, hkrati pa
kaže tudi na ogromne rezerve, ki bi jih z večjo poslovnostjo
lahko aktivirali za doseganje večje konkurenčnosti.
Tudi podatki o izgubah in nekaterih značilnostih OZD z
izgubami, ki jih redno ob periodičnih računih in zaključnih
računih objavlja SDK, nas dovolj zgovorno opozarja na to, da
je problem presežkov mnogo večji kot sledi iz napovedi pri
skupnostih za zaposlovanje. Tako iz zadnje publikacije 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 za 36 ali 16 % več kot v
letu 1985;
- skupni znesek izgub znaša 69.924 milijonov din in je za
216 % večji kot v letu 1985;
- do predložitve zaključnega računa izgube ni uspelo
pokriti 99 organizacijam s 55.646 zaposlenimi; nekrita izguba
je znašala 26.485 milijonov din in je bila za 138 % večja kot
leto poprej;
- do 15. marca je imelo nekrito izgubo še 28 organizacij s
5.335 zaposlenimi in izkazujejo nekrito izgubo v višini 8.409
milijonov din;
- najtežjo obliko izgube, tj. izgubo na substanci (celotni
prihodek ni zadoščal niti za kritje porabljenih sredstev) je
imelo 25 organizacij v skupnem znesku 6.084 milijonov din;
cca 4.000 delavcev.
Ob predpostavki, da bi morali sanacijski programi vsebovati
tudi prezaposlovanje presežkov in sicer pri OZD z nekritimi
izgubami do zaključnega računa vsaj v višini 10 %, v OZD z
nekrito izgubo do 15 % iz izgubo na substanci pa v višini 20 %
bi bilo torej takšnih ekonomskih presežkov pričakovati vsaj
okoli 6.000, kar tudi znatno presega število letos napovedanih
presežkov.
Ob napovedani usmeritvi v striktnejše ukinjanje neperspektivnih proizvodenj preko stečaja (zaenkrat je predlog le za LIK
Savinja), bi po dosedanjih izkušnjah vsaj 1/3 presežkov ne bilo
moč prezaposliti do samega stečaja in bi moralo preiti v
odprto brezposelnost začasno okoli 2.000 delavcev.
Podatkov za primerjalno oceno »tehnoloških presežkov«,
kot posledice nujne modernizacije in prestrukturiranja slovenskega gospodarstva žal nimamo, čeprav je bila to ena od
temeljnih usmeritev že v prejšnjem srednjeročnem obdobju in
je še bolj poudarjena v tekočem.
Vsaj posredno jo bomo poizkušali nakazati ob naslonitvi na
gradivo Gospodarske zbornice Slovenije »Analiza razmer v
slovenski industriji ter materialne potrebe in možnosti za
njeno modernizacijo in prestrukturiranje v obdobju 19861990«.
V najbolj zgoščenem povzetku ugotavlja ta analiza naslednje:
- slovensko gospodarstvo, še bolj pa industrija ima zaradi
zastarelosti in odpisanosti najmanjšo uporabnost opreme v
primerjavi s povprečjem Jugoslavije in posameznimi republikami (ta je v letu 1985 znašala v gospodarstvu 29 %, v industriji 28,7 %, v industriji brez energetike pa celo za 41 %);
- kljub takšni opremi je gospodarstvo v primerjavi s povprečjem Jugoslavije v istem letu doseglo za 40,5 % večjo
produktivnost (merjeno z dohodkom na delavca), industrija
brez energetike večjo produktivnost okrog 40 %, 45 % večjo
akumulacijo na delavca, 3 % večjo ekonomičnost in 35 %
večjo rentabilnost, toda istočasno se navaja ugotovitev Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane o primerjavi z
razvitejšimi deželami v Evropi;
1
Čeprav le delež čistih osebnih dohodkov In »kupne porabe po podatkih SDK o
poslovodnih rezultatih v letu 198S v zadn|em letu moćno Pora««®1. *• ™<jn°
Di-edatavlla le 9,4 % celotnega prihodka, akupa) z obveznostmi za splošno
družbeno porabo pa 16,6 %. Znižanje teh stroškov za desetino bi se v celotnem
prihodku
odrazilo z neka| več kot 1 %.
1
Po najnovejših podatkih OECD o deležih osebne porabe v narodnem dohodku
znaša naša osebna poraba cca 960 dolar|ev, Grčije In Portugalske pa ne ob
bistveno višjem ND 4.300 oz. 3.200 dolarjev (GV, »t 8/87, str. 5)

- produktivnost, posebno na tehnološko intenzivnih
področjih, imamo nekajkrat manjšo, bistveno večje stroške na
enoto proizvoda, bistveno nižjo inovativnost in stopnjo predelave, smo nezadostno konkurenčni in dosegamo destimulativno nizke dohodke na konvertibilnih trgih;
- anketa o investicijskih namerah industrijskih delovnih
organizacij, ki je zajela 89% vseh glede na število zaposlenih v
industriji, kaže:
• da je prisotna silovita želja po posodabljanju in uvajanju nove generacije najsodobnejše opreme kot- pogoja za
vstop na konvertibilna tržišča (kar izhaja med drugim iz predvidevane tehnične strukture investicij, saj se samo 23% investicijske vsote namenja gradbenim delom in kar 71% opremi
in to z naraščajočim deležem v dinamiki petih let),
• da v ta namen industrija brez energetike planira naložbe
v višini 1.192 milijard, medtem ko družbeni plan računa le z
možnostmi v višini 549 milijard, torej z več kot polovico
manjšo vsoto.
Posledic v kadrovskem pogledu analiza sicer ne opredeljuje, razen v poudarjanju, da bo vprašanje vrhunskih kadrov,
za katere je potrebno zagotoviti usposabljanje doma in v
svetu, morda celo pomembnejše od vprašanja zagotovitve
sredstev. Kadri kot celota so predmet naslednje faze te analize, v katero se za področje kadrovskih posledic vključujejo
tudi skupnosti za zaposlovanje. V ta namen je v letošnji
program dela pod št. 1.17. vnešena posebna naloga in se je
delo na njej že začelo.
Vsekakor je pri uresničitvi takšnih investicijskih usmeritev
treba računati tudi na znatne tehnološke presežke. Po tehnični strukturi in namenu (usmeritev v posodabljanje in
modernizacijo opreme in ne v širitev kapacitet) sodeč, se
približujejo naravi in učinkom investiranja razvitih držav v 70tih letih . Čeprav so ocene o njihovem vplivu na zmanjševanje
delovnih mest zelo različne, je možno računati vsaj z zmanjšanjem 3-7%. To bi predstavljalo cca 17.500 delavcev v vsem
obdobju, ali približno 3.500 delavcev letno, ki bi jih bilo
potrebno prezaposliti. Računajoč na postopnost investiranja
in potrebno dobo za aktivizacijo investicij, bi se to znatneje
odrazilo šele proti koncu srednjeročnega obdobja. Seveda pa
je treba s tem računati že danes in njihovo prezaposlovanje
vpeti v pripravljajoče se projekte prestrukturiranja. To ne bo
lahko, kajti prezaposlovanje znotraj industrijskih panog ne bi
razreševalo ničesar, temveč je treba prezaposlovanje predvideti v terciarni sektor (zlasti v komplementarne proizvodne
obrti in servisne dejavnosti).
Navedeni primerjalni podatki torej nakazujejo realen obseg
presežkov vsaj v obsegu 5.500 delavcev letno (najmanj 2.000
ekonomskih in 3.500 tehnoloških). Na ta problem v najmanj
takšnem obsegu je že opozarjala tudi Analiza razvojnih možnosti zaposlovanja v letih 1986-1996, ki jo je kot podlago za
dolgoročni plan sprejela skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije.
Predvsem pa nam ti primerjalni podatki kažejo, da so uvodoma prikazani podatki o napovedih presežkov povsem marginalni v primerjavi z verjetnim dejanskim obsegom (letos
napovedani le v obsegu 0,13% v primerjavi z vsemi zaposlenimi), da jih združeno delo planira povsem nerealno ali jih
noče prikazovati (čeprav bi bil to predpogoj za pravočasno
pripravo za razreševanje in čeprav se v zaostrenih pogojih
prehajanja na tržno orientirano ekonomijo v posamičnih primerih vseeno že pojavljajo).
2. Ekonomski presežki delavcev in njihov
prehod v odprto brezposelnost
Ekonomske težave OZD, zaradi katerih preidejo delavci v
odprto brezposelnost, so podani po 218. čl. ZZD. Delavcem
preneha delovno razmerje v temeljni organizaciji le, če ni bilo
mogoče, da bi delavci temeljne organizacije, ki je prišla v
stečaj, nadaljevali delo v drugi temeljni organizaciji in sicer z
dnem objave stečajnega postopka.
Vsi ti delavci imajo pravico iz zavarovanja za primer brezpo3
Po ugotovitvah Instituta za gospodarski razvoj ZR Nemčije je bilo v tej državi
do leta 1960 investirano v nove obrate 54% investicij, leta 1977 pa le še 15%,
medtem ko je biio 85% uporabljenih za modernizacijo starih obratov. Vzporedno
s tem je milijarda DM v letih 1955 do 1960 ustvarila 2 milijona delovnih mest v
letih 1960 do 1965 le $e 400.000 delovnih mest, v letih 1965 do 1970 odpravila
100.000 delovnih mest, v letih 1970 do 1975 pa kar 500 000 delovnih mest.
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selnosti, kar pomeni, da so jim zagotovljene dajatve socialne
varnosti pri skupnosti za zaposlovanje po zakonu. »Analiza
problematike vprašanj s področja delovno pravne zakonodaje« (pripravljajoče se spremembe zakona o delovnih razmerjih) predvideva za te delavce poseben začasen status med
prijavljenimi brezposelnimi osebami pri skupnostih za zaposlovanje. Le-ti naj bi imeli prednostno pravico pri sklepanju
novega delovnega razmerja (ta se danes že uveljavlja s samoupravnimi sporazumi o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja) ter višjo raven socialne varnosti (višjo osnovo za izračun
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, pokojninsko
zavarovanje ves čas prejemanja denarnega nadomestila ter
nekatere druge pravice iz minulega dela). Gre za razgrajevanje v tujini poznanega instituta »integriranega delavca- (Italija), ki je zelo blizu pojmu »brezposelni delavec s posebnim
statusom«. Takšen delavec ohranja skoraj neokrnjene pravice
iz dela, delovno razmerje mu teče, mora pa pod sankcijo
izključite iz tega inštituta sprejeti odgovarjajoče delovno
mesto, se vključiti v ponujeno ustrezno preusposabljanje, v
posebnih primerih pa se ga lahko predčasno upokoji. Zaščitna doba traja do treh let, po njenem poteku ga čaka
normalni status brezposelne osebe. Zasledujoč te intencije je
potrebno spremeniti veljavna določila zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki se nanašajo na
status brezposelne osebe in pravice, ki izvirajo iz tega statusa.
V tem smislu so pripravljene spremembe zakona o zaposlovanju.
3. Planiranje tehnoloških in drugih izboljšav ter
s tem povezanega prestrukturiranja zaposlenih
Tako določila zakona o združenem delu (213. člen - drugi
odstavek ter 175 čl.), kot določila zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu (21. člen), zavezujeta temeljno organizacijo, da vzporedno z načrtom modernizacije oz. prestrukturiranja proizvodnje (bodisi zaradi potrebe po povečanju produktivnosti ali zaradi izvedbe sanacijskega programa) v planskih aktih predvidi tudi načrt 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 prezaposlitve 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 po 118. členu zakona o
združenem delu, zlasti del teh sredstev, ki se namensko oblikuje za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev,
- sredstva rezerv po 121., 122. in 123. členu zakona o
združenem delu oz. 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 oz. 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 oz. 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 oz. dousposobitev ekonomskih in tehnoloških
presežkov delavcev najprej koristiti vsa razpoložljiva sredstva
TOZD kot so sredstva rezerv, planirana sredstva v sanacijskem programu ter sklada skupnih rezerv v občini in republiki. Ko so vsa sredstva z rezervo vred uporabljena, se v
nadaljnje razreševanje prekvalifikacije ekonomskih presežkov
delavcev vključi še skupnost za zaposlovanje (pod pogojem
realiziranega posebnega združevanja sredstev po 37. členu
priloga poročevalca

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel°Temeljna organizacija rešuje tehnološke presežke tudi z
razporejanjem delavcev v drugo temeljno organizacijo in prehodom v drugo temeljno organizacijo izven sestava delovne
ali sestavljene organizacije, skladno z določili zakona.
4. Naloge skupnosti za zaposlovanje
pri razreševanju presežkov
Z namenom organiziranega sodelovanja skupnosti za zaposlovanje pri razreševanju te problematike je skupščina Zveze
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije že v začetku leta 1983
na svoji 5. seji obravnavala in sprejela usmeritve za preuesmerjanje in preusposabljanje ekonomskega in tehnološkega
presežka ter kasneje na tej osnovi izdelala tudi enoten vzorčni
model za operativno pristopanje k razreševanju presežkov.
Izhajajoč iz 37. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti ter o upoštevanju družbeno ekonomskega položaja gospodarstva v zaostrenih gospodarskih
razmerah so bili predlagani tudi kriteriji za vključevanje skupnosti za zaposlovanje pri prekvalifikacijah ekonomskih presežkov delavcev. Vendar do danes pri praktičnem razreševanju posameznih primerov do takšnega združevanja še ni
prišlo.
Po 9. členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti imajo skupnosti za zaposlovanje naslednje
naloge, ki se nanašajo na procese prestrukturiranja zaposlenih:
. ,
..
- proučujejo poklicno in prostorsko gibljivost delovne sile,
- spremljajo in proučujejo poklicno sestavo zaposlenih,
spremljajo nastanek in razvoj poklicev,
- sodelujeo pri načrtovanju kadrovskih potreb, pri pripravi
kadrov za nove proizvodne oz. delovne zmogljivosti, pri izdelavi in izvedbi načrtov za zaposlitev delavcev, katerih delo
postane v posameznih organizacijah združenega dela nepotrebno,
- opravljajo naloge v zvezi s pripravo delavcev za zaposiite v
- zagotavljajo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
Očitno je torej, da so skupnosti za zaposlovanje pri
svojih zakonskih pristojnostih dolžne sodelovati v procesu
prestrukturiranja zaposlenosti v gospodarstvu in negospodarstvu dejavnostih,.in to na obeh nivojih: družbenem in podjetniškem - seveda ne kot osnovne nosilke ali celo kot edino
odgovorne za te procese, pač pa kot nosilke usklajevanja
politike zaposlovanja in nosilke nekaterih elementov solidarnosti pri zagotavljanju socialno-materialne varnosti zaposlenih (organi skupnosti) ter z neposredno strokovno pomočjo
delovnim organizacijam pri izvajanju konkretnih akcij prezaposlitve in preusposabljanja.
Še vedno ne dovolj dojeta nujnost prestrukturiranja in
dokaj optimistično ocenjevanje pogojev gospodarjenja je
imelo za posledico nerealne napovedi tehnoloških presežkov
v letnih načrtih zaposlovanja v občini in republiki.
Tako so se v razreševanju nastalih problemov v zvezi s
prezaposlovanjem in preusposabljanjem presežkov vključevale predvsem strokovne službe skupnosti za zapospolovanje
in še te so sodelovale v posamičnih primerih in indirektni
povezavi s prizadeto organizacijo združenega dela. Zaradi
sorazmerno pozne vključitve strokovnih služb v razreševanje
presežkov, ni bilo mogoče pripraviti ustreznih programov, ki
bi temeljili prvenstveno na preusposabljanju (prekvalifikaciji,
dokvalifikaciji), ampak je bila njihova aktivnost zreducirana
na iskanje zaposlitve za te delavce v drugih organizacijah
združenega dela (izkušnje s CIMOS!).
Priprava kvalitetnih programov prezaposlitve in preusposabljanja, zlasti ob večjem obsegu presežkov namreč terja
nekaj mesecev intenzivnega strokovnega in aktivističnega
dela v praviloma celi vrsti OZD.
Glede na dinamiko izraženih interesov po razreševanju presežkov s prezaposlovanjem in preusposabljanjem bo občinska skupnost:
- v letnih bilancah zaposlovanja upoštevala na strani
ponudbe delavcev tudi napovedane presežke, kar bo omogočalo točnejše planiranje in prognoziranje zaposlitvenih tokov,
- na osnovi konkretnih napovedi OZD bo omogočena
priloga poročevalca

takojšnja povezava med strokovno službo skupnosti in
kadrovskimi službami OZD z namenom priprave konkretnih
preventivnih programov prezaposlovanja.
_
Ob vseh teh nalogah pa se kaže absolutna nemoznost
skupnosti za zaposlovanje, da bi se tudi v materialnem poqledu lahko vključevala v prezaposlitev in preusposabljanje
še pred stečajem temeljne organizacije in izrazito skromnih
možnosti zagotavljanja socialne varnosti delavcev in njihoveqa preusposabljanja po stečaju.
...
O objektivnosti težav in pomanjkljivosti nas prepričujejo
tudi usmeritve in ugotovitve ostalih činiteljev, ki se vključujejo
v razreševanje te problematike. Pomemben je npr podatek
Sklada skupnih razerv v SR Sloveniji, da je ta v letu 1985
odobril 167 mio din, v letu 1986 pa 462 mio din za preusposabljanje in prekvalifikacijo ekonomskih presežkov pri čemer
ocenjuje, da je njihov delež predstavljal le 30 do 30% prekvalifikacij v teh primerih. Upoštevajoč te ugotovitve so ta sredstva
v letu 1986 sedemkrat prekoračevala vsa sredstva, ki so jih
skupnosti za zaposlovanje lahko namenile za pripravo delavcev za zaposlitev.
Glede materialnega vprašanja nezmožnosti učinkovitega
vključevanja skupnosti za zaposlovanje v razreševanje teh
problemov v okviru obstoječih zakonskih rešitev in obstoječe
prispevne stopnje, pa so dovolj evidentni naslednji poda i.
- v primeru stečaja Cimosa iz Nove Gorice v letu 1982 je od
predhodno 600 zaposlenih, ob stečaju še 365, prešlo v odprto
brezposelnost 172 delavcev. Za zagotavljanje njihove socialne
varnosti in nujne preusposobitve, so morale občinske skupnosti izven rednega solidarnostnega sistema združiti tudi na
škodo izvajanja rednih programov vsa preostala sredstva za
dodelitev premostitvenega kredita tej skupnosti. Le ob tem je
skupnost za zaposlovanje v Novi Gorici lahko relativno učinkovito in hitro prerazporedila te presežke, pri čemer je bila
zagotovljena dodatna pomoč tudi s tem, da so Ljubljanska
banka in njene podružnice na novogoriškem območju odobrila znatne kredite za nove ali razširjene programe prevzemnikov delavcev (predvsem »Ciciban« in »Vozila«). Enako
vlogo je glede na še obstoječi 17. a člen (ki je bil kasneje
ukinjen) lahko odigral tudi sklad skupnih rezerv SR Slovenije
Ob tem primeru stečaja je bila naknadno izdelana tudi
posebna sociološka raziskava, ki jo je izdelal Institut za migracije pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo
iz Ljubljane. Ugotovitve iz te raziskave so vredne vse pozornosti, saj ugotavljamo, da se v njej navedeni pojavi in pomanjkljivosti razreševanja ponavljajo tudi v kasnejših stečajih se
zlasti v primeru stečaja LIK Savinje v letošnjem letu. V tem
primeru je problematika še bolj zaostrena, saj gre za večje
število delavcev, do same uvedbe stečaja pa je prišlo tudi
neprimerno hitreje kot v primeru Cimosa,
- v letu 1985 je bila zelo blizu možnost stečaja avtomobil
ska proizvodnje v okviru IMV Novo mesto, pri čemer se je ob
stimuliranem primeru stečaja računalo z možnostjo prehoda
cca 2200 delavcev v odprto brezposelnost. Njihova socialna
varnost in postopno prezaposlovanje (v cca 3 letih) bi zahtevi3 v primeru razreševanja zgolj v okviru občine Novo mesto
22 3 krat večjo prispevno stopnjo, ki bi znašala 5,8 /o od BUU
• v primeru razreševanja v dolenjski regiji 13,8 krat večjo
stopnjo, ki bi znašala 3,9% od BOD
• v primeru razreševanja na nivoju republike 1,3 kratno
povečanje stopnje, ki bi znašala 0,48:
, . .
- v letošnjem letu imamo opraviti s primerom stečaja LIK
Savinja, gre za prehod v odprto brezposelnost cca 420 delavcev; posledice tega na razširjeno solidarnostno bilanco za
tekoče leto so razvidne iz gradiva za to sejo (celjska skupnost
za zaposlovanja je v ta namen začasno zvečala Pr'sPevno
stopnjo od dosedanje 0,24 na 0,88, sredstva bilance solidaranosti se povečujejo za 31%, delež celjskih območij v celotnem
predvidenem prelivanju znaša 56% indeks Pre^ania v korist
teh občin v primerjavi s prejšnjim letom znaša 5703), če ne bi
želeli prizadeti ostalih programov, ki so že tako in tako okrnjeni, bi morale vse občinske skupnosti v ta namen zvišati
DrisDevno stopnjo za cca 10%.
Učinkovitejše vključevanje skupnosti za zaposlovanje
razreševanje presežkov delavcev bi poleg drugega torej
predvsem zahtevalo razširitev materialnih osnov za te nam

Zato se predlaga, da združeno delo oblikuje poseben sklad
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na osnovi spremembe 37. člena zakona o zaposlovanju, ki je
namenjen razreševanju te problematike, kar bo omogočilo
delovnim organizacijam samostojnejši položaj in pogoje za

tržno usmerjen način poslovanja in možnost hitrega prilagajanja iz tega izhajajočim spremembam na eni strani ter nujnosti
prestrukturiranja in modernizacije na drugi strani.

ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE
SR SLOVENIJE
Potrebna sredstva za uresničevanje pravic iz zavarovanja za
primer brezposelnosti v Zvezi skupnosti
Pri, izračunu potrebnih sredstev, ki bi jih bilo potrebno
združevati za zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti v skladu s predlaganimi spremembami
zakona, so upoštevani naslednji elementi:
a) kvantifikacija obsega ekonomskih presežkov, ki bi prešli
v odprto brezposelnost ter tehnoloških presežkov, ki bi jih
bilo potrebno prezaposliti po gradivu »Stanje in predlog za
učinkovitejše razreševanje presežkov delavcev«, ki ga je
skupščina sprejela 23/4-1987;
b) določila spremenjenih členov v višini denarnega nadomestila za brezposelne v stečajnih primerih,
c) nov izračun solidarnostne bilance, ki so ga pripravile
občinske skupnosti na osnovi realizirane porabe sredstev za
»redno brezposelne osebe« (torej brez presežkov) v obdobju
I—111/1987;
d) višino poprečnih zneskov za preusposabljanje delavcev,
ki je sprejeto s solidarnostno bilanco za pripravo delavcev za
zaposlitev v letu 1987
e) potrebna sredstva za izvedbo priprave za zaposlitev brezposelnih oseb in invalidov po bilanci predvideni za leto 1987.
Glede na izhodišča je po najskromnejših predpostavkah
letno pričakovati:
- 2.000 delavcev, ki naj bi prešli v odprto brezposelnost ob
uvedbah stečajev (ki jih v sanacijskem postopku ni bilo
mogoče prezaposliti)
- 3.500 delavcev (bodisi ekonomskih, bodisi tehnoloških
presežkov), kjer bi morale skupnosti sodelovati pri prezaposlovanju in preusposabljanju tudi v materialnem pogledu brez
prehoda v odprto brezposelnost (torej z neposrednim prezaposlovanjem v druge delovne organizacije)
- 2.480 brezposelnih oseb in 818 invalidov, ki naj bi jih
vključili v pripravo za zaposlitev.
Zagotavljanje socialne varnosti za stečajne primere brezposelnih oseb upošteva naslednje predpostavke:
denarno nadomestilo v višini 80% poprečnega OD v SR Sloveniji v letu 1986
97.978 din
prispevek za SPIZ v višini 19,9% od BOD v
letu 1986 (od 172.718 din)
43.370 din
poprečni dodatek za družinske člane v višini
10%
9.797 din
Skupaj
142.135 din
0 čas prejemanja DN je 4,5 meseca, torej x
4
.5
639.607 din

Zaokroženo bi torej izdatki za kritje pravice
iz naslova socialne varnosti v teh primerih
znašali na enega brezposelnega v stečajnih
primerih:
Ocenjeno je, da bi vsaj za 2/3 brezposelnih v
teh primerih bilo potrebno zagotoviti tudi
usposobitev ali preusposobitev pred ponovno zaposlitvijo, kar bi ob 50% participaciji
nove OZD znašalo iz sredstev pri zvezi skupnosti ob upoštevanju predpostavke, navedene pod d) na enega delavca
Enak znesek se predvideva kot participacijo
za primere sofinanciranja presežkov, ki bi se
prezaposlovali neposredno iz ene v drugo
DO in bi jih glede na izhodiščno predpostavko bilo najmanj 3.500 letno
Ob upoštevanju novega izračuna socialnovarstvene bilance v predpostavki pod c), torej realnega izračuna potrebnih sredstev za
te namene, ocenjenega na osnovi porabe I
do III v letu 1987 za dosedanje primere uživalcev denarnega nadomestila, bi celotno
potrebna sredstva ob noveliranem zakonu
letno predvidoma znašala (v 000 din)
a) redni primeri (dosedanji) DN in DP
"
b) 2.000 dodatnih stečajnih primerov
- za socialno varnost (2.000x640.000)
- za usposobitev ali preusposobitev
(1.320x400.000 din)
c) participacija oz. sofinanciranje pri prezaposlovanju in preusposabljanju v času sanacije oz. pri tehnoloških presežkih
- 3.500x400.000 din
d) participacija oz. sofinanciranje pri izvedbi
priprave za zaposlitev brezposelnih oseb in
invalidov
Skupaj

640.000 din

400.000 din

1,860.996 din
1,280.000 din
528.000 din
1,400.000 din
590.000 din
5,658.996 din

Potrebna stopnja združevanja sredstev v drugem polletju
letošnjega leta, ki naj bi jo za te namene uveljavili z zakonom,
bi torej na osnovi primerjave z realiziranim BOD za leto 1986
(v višini 1.680,604.310) znašala 0,35 od BOD.

»
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju z
osnutkom zakona (ESA-253)

Socialistična republika Slovenija'
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
POVZETEK
Glavni razlog za spremembo zakona je zagotoviti socialno varnost delavcev, ki izgubijo zaposlitev zaradi prenehanja organizacije združenega dela. Z navedenimi spremembami in dopolnitvami jim je v pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotovljen ugodnejši položaj kot
ostalim zavarovancem pri odmeri predčasne starostne
pokojnine, dana možnost za dokup zavarovalne dobe ter
podaljšano trajanje obveznega zavarovanja. Tako je določeno, naj bi bili obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani ves čas prejemanja denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in ne največ eno leto kot velja za ostale brezposelne
osebe, ki prejemajo navedena nadomestila. Pri odmeri
predčasne starostne pokojnine se jim pokojnina odmerjena glede na pokojninsko dobo, ne bi zmanjšala zaradi
predčasnega odhoda v pokoj, ob izpolnjevanju ostalih

pogojev pa bi lahko pridobili tudi pravico do varstvenega
dodatka. Ker je do konca preteklega leta že pretekel rok za
dokup zavarovalne dobe, razen roka za dokup obdobij
opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti, ki bo potekel
31. 12. 1988. leta, je v osnutku zakona določeno, naj bi
zavarovanci, ki jim je prenehalo delovno razmerje-zaradi
prenehanja delovne organizacije, lahko dokupovali zavarovalno dobo tudi po preteku navedenih rokov. Na ta
način bi lahko pridobili pravico do pokojnine tudi delavci,
ki zato, ker so ob prenehanju organizacije združenega
dela, izgubili zaposlitev, ne bi mogli dopolniti minimalne
pokojninske dobe za priznanje pravice do pokojnine.
Glede na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških, ki zvišuje spodnjo in zgornjo mejo denarnih
kazni za storjeni prekršek, je predvidena tudi valorizacija
denarnih kazni.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v
15. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki
poleg ostalega določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru
pravic in dolžnosti republike z zakonom ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GAJE
TREBA UREDITI, IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
a) V 14. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) je določeno, da so osebe,
ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v
skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, zavarovane za čas prejemanja tega nadomestila, vendar največ eno leto.
S to določbo so bile spremenjene pravice brezposelnih
oseb, saj so bili po prejšnjem zakonu iz leta 1972 obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovani le delavci, ki jim Je
prenehalo delovno razmerje po 218. členu zakona o združenem delu, dokler so bili prijavljeni pri pristojni skupnosti za
zaposlovanje, vendar najdalj eno leto, če so se prijavili skupnosti za zaposlovanje v 30 dneh po prenehanju delovnega
razmerja in če so bili do prenehanja delovnega razmerja
zavarovani najmanj eno leto brez presledkov oziroma najmanj
18 mesecev v zadnjih dveh letih.

Z navedeno spremembo zakonske ureditve so bili vsi brezposelni delavci s pravico do denarnih nadomestil po predpisih o zavarovanju za čas brezposelnosti izenačeni glede pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne glede na
vzrok prenehanja delovnega razmerja. Delavci, ki so izgubili
zaposlitev glede na 218. člen ZZD, to je zaradi prenehanja
organizacije združenega dela, zato niso bili več v ugodnejšem
položaju od ostalih brezposelnih delavcev. Še več, v primerih,
ko so zaradi kratke delovne dobe upravičeni prejemati
denarna nadomestila za čas brezposelnosti le tri, šest oziroma devet mesecev, so se njihove pravice tudi absolutno
zmanjšale, saj so bili po prejšnjih predpisih zavarovani celo
leto, potem pa le za čas prejemanja nadomestila.
V času od sprejema navedene zakonske določbe se je v vse
težjih pogojih gospodarjenja bistveno zaostrilo vprašanje
obstoja organizacij združenega dela, ki ne ustvarjajo zadostnega dohodka za kritje svojih obveznosti. Obenem so bili
sprejeti tudi predpisi, ki ostreje urejajo razmerja na področju
celotnega prihodka in dohodka ter sanacije in prenehanja
organizacij združenega dela. Zato so se že pojavile prve večje
skupine delavcev, ki so izgubili delo zaradi prenehanja organizacije združenega dela, po nekaterih ocenah pa je neposredno ogrožena zaposlitev preko 2000 delavcev. V okviru
ukrepov za zagotovitev socialne varnosti teh skupin delavcev,
ki jim zaradi objektivnih razlogov (istočasno izgubi zaposlitev
večje število delavcev, ki jih ostalo gospodarstvo v regiji ne
more absorbirati tako kot tedaj, ko zaradi razlogov, na katere
sam ne more vplivati, izgubijo delo posamezni delavci) ni
možno zagotoviti dela do roka, do katerega so upravičeni do
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denarnih nadomestil za brezposelnost, se je ponovno uveljavil predlog, naj bi jim zagotovili pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pod ugodnejšimi pogoji, kot ostalim brezposelnim osebam.
b) Z novim republiškim zakonom je bila v skladu z določbami zveznega zakona tudi na območju SR Slovenije
ponovno vpeljana pravica do predčasne starostne pokojnine.
Pogoje za pridobitev pravice določa zvezni zakon in sicer se
lahko moški predčasno upokoji, ko doseže najmanj 55 let
starosti in najmanj 35 let pokojninske dobe, ženska pa, ko
dopolni najmanj 50 let starosti in 30 let pokojninske dobe. Z
republiškim zakonom je pravica do predčasne pokojnine
omejena le na delavce. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SRS je pooblaščena določiti odstotke, za
katere se zmanjša znesek predčasne pokojnine glede na
krajšo pokojninsko dobo in nižjo starost ob upokojitvi. V
statutu skupnosti je skladno z navedenimi usmeritvami določeno, da se pokojnina, kakršna se zavarovancu odmeri glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo, zmanjša za vsako leto
manjkajoče starosti za 1,5% in za vsako manjkajoče leto
pokojninske dobe še za pol odstotka.
Uživalec predčasne pokojnine nima pravice do varstvenega
dodatka, čeprav pokojnina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in izpolnjuje pogoj premoženjskega cenzusa, dokler prejema zmanjšano pokojnino.
Navedene omejitve predčasne pokojnine so le začasne. V
zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je namreč določeno, da ugasnejo,
ko uživalec pokojnine dopolni minimalno starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Od tedaj dalje se mu
izplačuje pokojnina, ki mu pripada glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo. Če izpolnjuje premoženjske pogoje in
uživa nizko pokojnino, lahko potem uveljavi tudi pravico do
varstvenega dodatka.
Možnost predčasnega upokojevanja ima družbeno ugoden
učinek, ker prispeva k sproščanju del in nalog, na katerih se
lahko zaposlijo novi delavci, ki bi sicer ostali brez zaposlitve.
Predčasna upokojitev lahko predstavlja tudi možnost za
zagotovitev socialne varnosti delavcev, ki jim je prenehalo
delovno razmerje zaradi prenehanja organizacije združenega
dela (stečaj, redna likvidacija) in izpolnjujejo predpisane
pogoje. Pri tem pa se odpira vprašanje umestnosti zmanjševanja zneska pokojnine zaradi takega predčasnega odhoda v
pokoj.
V primerih, ko se delavec predčasno upokoji zaradi osebnih
razlogov, čeprav bi še lahko ostal v delovnem razmerju, je
primerno z zmanjševanjem zneska pokojnine, odmerjene
glede na njegovo pokojninsko dobo in osebne dohodke,
delno nadomestiti povečane obveznosti, ki jih ima skupnost
zaradi njegove predčasne upokojitve. V primeru predčasne
upokojitve delavca, ki je izgubil zaposlitev zaradi navedenih
objektivnih razlogov in prejema denarna nadomestila iz družbenih sredstev, pa ne pride do bistvenega povečanja skupnih
družbenih izdatkov za zagotavljanje njegove socialne varnosti, temveč le do njihove preusmeritve od skupnosti za zaposlovanje na skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V določenih primerih se družbene obveznosti celo
zmanjšajo, saj je lahko mesečni znesek predčasne pokojnine
manjši od zneska mesečnega nadomestila za čas brezposelnosti in prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki
ga mora plačevati skupnost za zaposlovanje.
Zaradi takšne ureditve delavci, ki prejemajo nadomestilo za
čas brezposelnosti, praviloma niso zainteresirani za predčasno upokojitev, saj to nadomestilo ni bistveno nižje od
zneska predčasne pokojnine, kakršnega bi prejemali, hkrati
pa se jim ta čas upošteva tudi v zavarovalno dobo in jim bo na
tej podlagi ob dopolnitvi pogojev za starostno upokojitev,
odmerjena višja pokojnina.
c) Po določbi 162. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 31. 12. 1986 potekel rok, do katerega so
lahko zavarovanci z naknadnim plačilom prispevkov dosegli,
da se jim je v zavarovalno dobo všteval čas opravljanja samostojne dejavnosti, čas opravljanja del pri sečnji, obdelavi in
spravilu lesa v obdobju od 15. maja 1945 do 31.12.1972 in čas
opravljanja športne dejavnosti v lastnosti vrhunskega športnika. Rok za uveljavitev štetja časa opravljanja samostojne
kmetijske dejavnosti v zavarovalno dobo bo potekel 31. 12.
1988. leta.
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Dočim je določitev roka, do katerega lahko dokupijo
obdobja opravljanja dejavnosti, za katere je bilo šele z novim
zakonom uvedeno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skladna s splošno sprejetimi načeli in oprejemljiva za
večino zavarovancev, bi bilo treba posebej proučiti oložaj
delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi prenehanja organizacije združenega dela. Zlasti starejši delavci, ki jim na tak način
preneha delovno razmerje, težko najdejo drugo zaposlitev,
zato obstaja možnost, da ne bodo mogli dopolniti minimalne
pokojninske dobe, ki je pogoj za pridobitev pravice do pokojnine. Zato bi bilo primerno omogočiti, da se jim tudi po
preteku rokov iz 162. člena zakona, na podlagi plačila ustreznih prispevkov, naknadno všteje v zavarovalno dobo čas, v
katerem so pred uveljavitvijo tega zakona, torej pred 1.1.
1984, opravljali navedene dejavnosti.
d) Po uveljavitvi zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je bila s spremembami in dopolnitvami zakona o
prekrških bistveno povišana spodnja in zgornja meja denarnih kazni za storjeni prekršek, kar zahteva tudi spremembo v
kazenskih določbah tega zakona.
III. PREDLAGANE REŠITVE
a) Predlagamo dopolnitev določbe 14. člena zakona tako,
da obvezno zavarovanje delavcev, ki jim je prenehalo delovno
razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije, ne bi bilo omejeno le na eno leto, temveč bi trajalo ves čas, v katerem bi
prejemali denarna nadomestila po predpisih o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti. Če bi tudi v navedenih predpisih za to skupino delavcev določili ugodnejše
pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila kot
za ostale delavce, bi bila bistveno izboljšana njihova socialna
varnost.
b) Predlagamo dopolnitev 24. člena tako, da se zavarovancem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi prenehanja
organizacije združenega dela, znesek predčasne starostne
pokojnine, do katerega so upravičeni glede na pokojninsko
dobo, ne bi zmanjševal zaradi predčasnega odhoda v pokoj.
c) Predlagamo tudi dopolnitev 32. člena tako, da bi uživalci
predčasne pokojnine, ki so se upokojili v času, ko so prejemali nadomestilo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, do katere je prišlo zaradi prenehanja organizacije združenega dela, lahko ob izpolnjevanju premoženjskih pogojev pridobili pravico do varstvenega dodatka
k pokojnini.
č) Predlagamo, da se v zakonu določi, da se zavarovancem,
ki so izgubili zaposlitev zaradi prenehanja organizacije združenega dela in so zavarovani po 14. členu tega zakona, v
pokojninsko dobo všteva kot zavarovalna doba tudi čas
opravljanja dejavnosti iz 159., 160. in 161. člena tega zakona,
če so plačani prispevki za kritje obveznosti iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.
d) Predlagamo, da se zaradi učinkovitejšega sankcioniranja
storjenih prekrškov, ustrezno spremenijo določbe zakona, ki
določajo spodnjo in zgornjo mejo denarne kazni za storjeni
prekršek
IV. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG ZA
IZDAJO ZAKONA
S predlagano spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se ne spreminjajo načela, na katerih
temelji veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH POSLEDIC,
NASTALIH Z UVELJAVITVIJO ZAKONA
Z navedeno razširitvijo pravic delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečaja ali redne likvidacije se bi glede na
določbo drugega odstavka 114. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju povečale obveznosti za zaposlovanje, ki so zavezanke za plačilo prispevkov za to zavarovanje.
Te skupnosti bi lahko vplivale na višino odhodkov za ta
namen z intenziviranjem svojih aktivnosti pri iskanju ustreznih zaposlitev za te delavce.
Ob predpostavki, da bi zaradi navedene spremembe 24.
člena zakona, uživalo nezmanjšano predčasno pokojnino v
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povprečju 1.500 uživalcev, ki bi se upokojili s starostjo in
pokojninsko dobo, s katero se v povprečju upokojujejo predčasni upokojenci in bi med njimi tretjina prejemala varstveni
dodatek v povprečnem znesku, se bi obveznosti skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja povečale za cca
100 milijonov din (cene iz leta 1986) oziroma 0,03 % vseh
letnih odhodkov. Glede na dejstvo, da se bi zaradi te spremembe, večje število prejemnikov nadomestil za čas brezposelnosti, predčasno starostno upokojilo, se bi hkrati zmanjšali
odhodki skupnosti za zaposlovanje.
V zvezi s podaljševanjem možnosti za dokup zavarovalne
dobe za zavarovance, ki jim je prenehalo delovno razmerje

zaradi prenehanja organizacije združenega dela, se glede na
dejstvo, da se zavarovalna doba prizna le za tista obdobja, za
katera je plačan prispevek, materialne obveznosti SPIZ v SRS
realno ne bi povečale. Do večjega povečanja njenih odhodkov
kot bi znašal povečan priliv bi prišlo le v primerih, ko bi na tak
način lahko dosegli minimalne pogoje in se upokojili zavarovanci, ki sicer ne bi mogli pridobiti pravice do pokojnine. Do
relativno večjaga povečanja družbenih obveznosti bi prišlo,
če bi se sredstva za dokup zavarovalne dobe zagotavljala iz
stečajne mase oziroma drugih družbenih sredstev, in jih ne bi
plačali zavarovanci sami iz lastnih prihodkov.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju
1-člen
V 14. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, 27/83) se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije združenega dela (v
nadaljnjem besedilu: prenehanje organizacije združenega
dela), je obvezno zavarovan tudi po prenehanju zavarovanja iz
prejšnjega odstavka, dokler prejema denarno nadomestilo po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.«

4. člen
V prvem odstavku 138. člena se številka »10.000« nadomesti s številko »50.000«, številka »100.000« pa s številko
»500.000«.
V drugem odstavku se številka »1.000 nadomesti s številko
»5.000«. Številka 10.000 pa s številko »100.000«.

2. člen
V 24. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»Zavarovancu, ki mu je prenehalo delovno razmerje zaradi
prenehanja organizacije združenega dela in mu ni možno
zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, se znesek predčasne
starostne pokojnine, do katerega ima pravico glede na pokojninsko dobo, ne zmanjša zaradi predčasnega odhoda v pokoj.
Zavarovanec mora zahtevku priložiti potrdilo pristojne
skupnosti za zaposlovanje, da mu ni možno zagotoviti druge
ustrezne zaposlitve.«
Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

6. člen
Ne glede na določbo 162. člena tega zakona se zavarovancem iz drugega odstavka 14. člena tega zakona v pokojninsko
dobo všteva kot zavarovalna doba tudi čas opravljanja dejavnosti iz 159., 160. in 161. člena tega zakona, če so plačani
prispevki za kritje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
VARIANTA: ta člen se črta.

3. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravice do varstvenega dodatka nimajo zavarovanci iz
tretjega odstavka 10. člena in 11. člena tega zakona ter uživalci predčasne pokojnine, razen uživalcev iz četrtega
odstavka 24. člena tega zakona, dokler prejemajo zmanjšano
pokojnino.

(

5. člen
V 139. členu se številka »10.000« nadomesti s številko
»50.000«, številka »100.000« pa s številko »500.000«.

7. člen
Uživalec pravice do predčasne pokojnine, ki je uveljavil
pravico do 1. 1. 1987, lahko zahteva, da se mu pokojnina
ponovno odmeri po določbah tega zakona, če je to zanj
ugodnejše.
Pravica, doiočena po prejšnjem odstavku, gre uživalcu od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je
podana v 15. točki 1. odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije,
ki določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in
dolžnosti republike z zakonom ureja sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo
na vprašanje socialne varnosti delavcev, ki jim preneha
delovno razmerje zaradi stečaja ali redne likvidacije organiazcije združenega dela. Ta vprašanja so se bistveno zaostrila v
težkih pogojih gospodarjenja, ko vse več delovnih organizacij
ne ustvarja zadostnega dohodka za kritje svojih obveznosti.
Obenem so bili sprejeti tudi predpisi, ki ostreje urejajo razmerja na področju celotnega prihodka in dohodka ter sanacije in prenehanja organizacij združenega dela. Zato so se že ,
pojavile prve večje skupine delavcev, ki so izgubili delo zaradi
prenehanja delovne organizacije, zaposlitev še večjih skupin
priloga poročevalca

delavcev pa je neposredno ogrožena. V okviru ukrepov za
zagotovitev njihove socialne varnosti je nujno razrešiti tudi
vprašanja ostarelih delavcev, ki so blizu upokojitve in jim /e
relativno težje zagotoviti drugo ustrezno delo. V zvezi s tem
vprašanjem so bile oblikovane konkretne pobude za spre
membe predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sicer v sklopu razreševanja tovrstne problematike v
občini Celje. Ob upoštevanju načel pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot so opredeljena v zveznem zakonu o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so v osnutku zakona predvidene spremembe in dopolnitve določb o zavarovanju za čas brezposelnosti, o odmeri
predčasne starostne pokojnine in o dokupu zavarovalne
dobe.
V sedanjem besedilu 14. člena zakona je določeno, da so
osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer
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brezposelnosti, zavarovane za čas prejemanja tega nadomestila, vendar največ eno leto.
Glede na predloženo spremembo tega zakona, bi bili zavarovanci, ki so izgubili zaposlitev zaradi prenehanja organizacije združenega dela, obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovani za ves čas prejemanja denarnega nadomestila za
čas brezposelnosti, ne pa največ eno leto, kot bi še naprej
veljalo za brezposelne osebe, ki izgubijo zaposlitev zaradi
drugih razlogov.
Po sedanji ureditvi skupnosti pri odmeri predčasne starostne pokojnine ne upošteva razlogov, zaradi katerih joe
zavarovanec uveljavlja. V osnutku zakona pa je predloženo,
naj bi se predčasno starostna pokojnina, ki bi jo zavarovanec
uveljavil v času, ko bi bil brez zaposlitve zaradi prenehanja
njegove organizacije združenega dela, odmerila brez odbitkov zaradi predčasnega odhoda v pokoj. Za takšno odmero je
določen tudi dodaten pogoj, da zavarovancu ni možno zagotoviti druge ustrezne zaposlitve, kar mora dokazati s potrdilom pristojne skupnosti za zaposlovanje.
1/ osnutku zakona je določeno tudi, da bi lahko zavarovanci,
ki bi jim delovno razmerje prenehalo zaradi prenehanja organizacije združenega dela uveljavili k odmerjeni predčasni
starostni pokojnini pravico do varstvenega dodatka pod enakimi pogoji kot ostali upokojenci.
V osnutku zakona je zavarovancem, ki so izgubili zaposlitev
zaradi prenehanja organizacije združenega dela, omogočeno,
da tudi po preteku rokov za dokup zavarovalne dobe iz 162.
člena zakona, na podlagi naknadnega plačila prispevkov uveljavijo vštetje obdobij pred 1. 1. 1984, v katerih so opravljali

DOLOČBE ZAKONA O
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU, KI SE
SPREMINJAJO (Uradni list SRS,
št. 27/83)

14. člen
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, so zavarovane za čas prejemanja
takega nadomestila, vendar največ eno leto.
24. člen
Zavarovanec lahko predčasno uveljavi starostno pokojnino,
ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 let starosti
(moški) oziroma 30 let pokojninske dobe in 50 let starosti
(ženske).
Predčasna pokojnina se odmeri tako, da se starostna pokojnina, do katere bi imel zavarovanec pravico glede na pokojninsko dobo, če bi dopolnil starost 60 let, oziroma zavarovanka, če bi dopolnila starost 55 let, zmanjša za vsako leto
predčasnega odhoda v pokoj in krajše pokojninske dobe.
Odstotek zmanjšanja pokojnine iz prejšnjega odstavka
določi skupnost s samoupravnim splošnim aktom tako, da
dobi pri enaki starosti višjo pokojnino zavarovanec z daljšo
pokojninsko dobo.
Pravico do predčasne pokojnine nimajo zavarovanci iz 9.,
10. in 11. člena tega zakona.
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samostojno gospodarsko, negospodarsko, kmetijsko ali
športno dejavnost, oziroma obdobij v času od 15. 5. 1945 do
31. 12. 1972, v katerih so opravljali dela pri sečnji, obdelavi in
spravilu lesa. Na ta način bi tudi ostarelim delavcem, ki so
izgubili zaposlitev zaradi opisanega razloga in sicer ne bi
mogli doseči minimalne pokojninske dobe, omogočili izpolniti pogoje za pridobitev pravice do pokojnine.
S predvideno valorizacijo denarnih kazni za storjeni prekršek glede na zvišano spodnjo in zgornjo mejo denarni kazni
po predpisih o prekrških, se zagotavlja učinkovitejše reagiranje zoper organizacije združenega dela, odgovorne osebe ter
nosilce samostojnega osebnega dela zaradi storjenega prekrška.
V prehodnih določbah je določeno, da lahko delavci, ki so
izgubili zaposlitev zaradi prenehanja organizacije združenega
dela, in so uveljavili pravico do predčasne starostne pokojnine po 1. 1. 1987, torej po uveljavitvi zakona o sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela, zahtevajo ponovno
odmero predčasne starostne pokojnine brez odbitkov zaradi
predčasne upokojitve in uveljavijo tudi morebiti pravico do
varstvenega dodatka.
Za republiko in občine s predlaganim osnutkom ne bodo
nastale materialne obveznosti. Pač pa bodo nastopile določene finančne obveznosti pri Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in pri skupnostih za zaposlovanje
oziroma glede na spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v Zvezi skupnosti za zaposlovanje.
32. člen
Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci predčasne
pokojnine, dokler prejemajo zmanjšano pokojnino, ter zavarovanci iz tretjega odstavka 10. člena in 11. člena tega zakona.
138. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 din do 100.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela:
1. če ne prijavi zavarovanje združenega kmeta ali ne prijavi
sprememb med zavarovanjem ali vloži prijavo po izteku predpisanega roka (drugi odstavek 94. člena in 97. člena);
2. če ne vloži prijave o ponovni sklenitvi delovnega razmerja
z uživalcem pokojnine ali jo vloži po zateku predpisanega
roka (75. člen v zvezi s 97. členom);
3. če ne sporoči v predpisanem roku skupnosti podatkov o
zavarovancih s preostalo delovno zmožnostjo (95. člen);
4. če zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo ne razporedi na drugo ustrezno delo ali mu ne zagotovi dela z
delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti (49. člen), oziroma mu ne zagotovi drugega ustreznega
dela v skladu s 50. členom tega zakona);
5. če zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo ne zagotovi prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter del oziroma
nalog, ki jih bo opravljal po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji (49. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
139. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
oseba, ki z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina
občanov, samostojno opravlja dejavnost, če stori kakšen prekršek iz 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 138. člena tega
zakona.

priloga poročevalca

OSNUTEK ZAKONA
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih
ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe
(ESA-197)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 54. seji
dne 28. 5. 1987 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O USTANAVLJANJU DELOVNIH
ORGANIZACIJ, KI JIH USTANAVLJAJO DELOVNI LJUDJE IN
CIVILNE PRAVNE OSEBE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DROBNO
GOSPODARSTVO

POVZETEK

Predlog za izdajo zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne
osebe, sta na podlagi stališč Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije sprejela Zbor občin in Zbor združenega dela na sejah dne 18. marca 1987.
Osnutek zakona je pripravljen v skladu s sprejetimi
sklepi in stališči, pri njegovi pripravi pa je predlagatelj
preučil predloge, pripombe in stališča delovnih teles
Skupščine in zborov, skupin delegatov in delegatov na
sejah zborov ter v obrazložitvi posebej pojasnil kako jih je
upošteval oziroma zakaj jih ni mogel upoštevati.
Osnutek zakona temelji na sprejetih izhodiščih predloga
za izdajo tega zakona s tezami in se vsebinsko od njega ne
razlikuje.
Zakon določa pogoje in način za ustanavljanje delovnih
organizacij s strani delovnih ljudi oziroma civilnih pravnih
oseb kot tudi opredeljuje dejavnosti, za katere jih je
mogoče ustanavljati.
1. člen
Ta zakon določa pogoje in način ustanavljanja delovnih
organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje oziroma civilne
pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) in opredeljuje dejavnosti, v katerih je mogoče ustanoviti delovno organizacijo.
2. člen
Delovni ljudje ustanovijo delovno organizacijo zaradi uresničevanja pravice do dela ali zaradi zadovoljevanja potreb po
proizvodih in storitvah te organizacije.
Civilne pravne osebe lahko ustanovijo delovno organizacijo, da se z njeno ustanovitvijo omogoči uresničevanje s
statutom določenih ciljev ali zaradi zadovoljevanja potreb po
proizvodih in storitvah.
3. člen
Za ustanavljanje delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo
delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, se uporabljajo
določbe zakona o združenem delu, kolikor ta zakon ne določa
drugače.
4. člen
Delovno organizacijo lahko ustanovi eden ali več delovnih
ljudi oziroma civilnih pravnih oseb, če zagotovijo potrebna
priloga poročevalca

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jože Strle, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo,
- Martina Djokič, namestnica predsednika Republiškega
komiteja za drobno gospodarstvo,
- Marija Stojanovič-Frkovič, republiška podsekretarka v
Republiškem komiteju za drobno gospodarstvo.

Zakon določa, da lahko del sredstev za ustanovitev in
začetek dela zagotovijo tudi družbene pravne osebe ter da
imajo ustanovitelji na podlagi vloženih sredstev samo pravice kot jih imajo občani, ki vlagajo sredstva v razširitev
materialne osnove dela obstoječe organizacije združenega dela.
Delovno organizacijo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev in sicer za opravljanje vseh dejavnosti po enotni
klasifikaciji, razen če posebni zakoni ne določajo drugače.
Elaborat o družbeni in ekonomski opravičenosti ustanovitve pripravi ustanovitelj le v primeru, če so pri ustanovitvi
udeležena družbena sredstva.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna
sredstva iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Uveljavitev predlaganih rešitev tudi ne bo zahtevala izdajo
podzakonskih predpisov ter piedstavlja določene poenostavitve v postopku ustanavljanja.

sredstva za ustanovitev in začetek dela delovne organizacije.
Del sredstev za ustanovitev in začetek dela delovne organizacije lahko v skladu z zakonom zagotove tudi družbenopolitična skupnost, organizacija združenega dela, samoupravna
interesna skupnost, druga samoupravna organizacija in skupnost ali druga družbena pravna oseba kot soustanoviteljica ali
kot sovlagateljica.
S sredstvi po tem zakonu so mišljena denarna sredstva,
oprema in nadomestni deli, zemljišča, gozdovi, nasadi, inventar, poslovni prostori in materialne pravice (v nadaljnjem
besedilu: sredstva).
5. člen
Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe lahko ustanovijo delovno organizacijo za opravljanje dejavnosti določenih
po enotni klasifikaciji, razen za tiste dejavnosti, za katere je z
zakonom predpisano, da delovni ljudje oziroma civilne pravne
osebe ne morejo ustanavljati delovnih organizacij.
6. člen
Akt o ustanovitvi delovne organizacije po tem zakonu vsebuje poleg sestavin določenih z zakonom o združenem delu
tudi vrsto in višino oziroma dinarsko protivrednost sredstev
posameznega ustanovitelja, način in roke vračanja teh sredstev in izplačevanje nadomestila ter način sklenitve in obliko
delovnega razmerja delovnih ljudi kot ustanoviteljev.
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7. člen
Ustanovitelj pripravi elaborat o družbeni in ekonomski
opravičenosti ustanovitve delovne organizacije, kadar del
sredstev zagotavlja družbena pravna oseba.
V primeru iz prejšnjega odstavka si mora ustanovitelj preskrbeti mnenje o duržbeni in ekonomski opravičenosti ustanovitve delovne organizacije od strokovne organizacije združenega dela, specializirane za presojo družbenoekonomske
opravičenosti in dokaze, da so zagotovljeni temeljni pogoji za
proizvodnjo oziroma opravljanje storitev, kot so energija,
osnovne surovine, polizdelki in drugo.

8. člen
Delovni ljudje oziroma civilne pravne osebe, ki ustanovijo
delovno organizacijo in vložijo vanjo svoja sredstva, imajo
lahko do te organizacije iz teh sredstev samo pravice kot jih
imajo v skladu z zakonom občani, od katerih organizacije
združenega dela zbirajo sredstva za razširitev materialne
osnove svojega dela.
Pravicam iz prejšnjega odstavka se lahko ustanovitelj v
celoti ali deloma odpove s pogodbo.
9. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 18. marca
1987 obravnavali predlog za izdajo zakona o ustanavljanju
delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in
civilne pravne osebe s tezami in ga sprejeli. Ob upoštevanju
stališč Družbenopolitičnega zbora, da je navedeni zakon
potreben ter da je potrebno nadaljevati s postopkom priprave
osnutka zakona ne glede na spremembe in dopolnitve zakona
o združenem delu, sta Zbor občin in Zbor združenega dela
Skupščine SRS sprejela sklep, s katerim sta naložila Izvršnemu svetu naj pripravi osnutek zakona in ga predloži v
obravnavo Skupščini SRS. Hkrati sta naložila Izvršnemu
svetu, da pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno
upošteva predloge, pripombe in stališča delovnih teles
Skupščine in zborov, skupin delegatov in delegatov na seji
zborov, pri čemer naj upošteva zlasti:
- posebnosti, ki jih narekuje ustanavljanje teh organizacij,
zlasti glede organov upravljanja, samoupravnih splošnih
aktov in evidence družbenih sredstev, kar vse mora biti prilagojeno delovanju manjših organizacij združenega dela;
- da je potrebno pri sistemski zakonodaji, ki ureja problematiko povezovanja osebnega dela in sredstev v družbeni
reprodukciji doseči ustrezne motivacijske elemente za vlagatelje, posebej še z možnostjo revalorizacije vloženih sredstev.
Poleg tega pa je potrebno doseči spremembe v zvezni zakonodaji, ki bodo omogočile poenostavljeno evidenco družbenih sredstev;
- proučiti je potrebno tudi davčno politiko v tej smeri, da
bo spodbujala ustanavljanje teh delovnih organizacij.
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih izhodišč
predloga za izdajo zakona s tezami ter ob upoštevanju pripomb, predlogov in stališč danih v razpravah o predlogu za
izdajo zakona in o tezah.
II.
Osnutek predloženega zakona se vsebinsko ne razlikuje od
predloga za izdajo zakona s tezami. V njem je ob nekaterih
manjših redakcijskih izboljšavah besedila v celoti povzeta
vsebina tez, razen 9. teze, ki je določala rok za vračilo vloženih
sredstev, ker to vprašanje že ureja zakon o pridobivanju
sredstev občanov za razširitev materialne osnove organizacije
združenega dela in ga ni potrebno v tem zakonu ponavljati.
Takšna vsebina je opredeljena s 37, členom ustave SRS oziroma 35. členom ustave SFRJ ter s 350. členom zakona o
združenem delu. S predlaganim zakonom se v bistvu podrobneje razčlenjuje vsebina prvega odstavka 350. člena, da bi se
odpravila pravna praznina in razrešila izključno organizacijska izvedbena vprašanja na področju ustanavljanja, njegov
namen pa nikakor ne more biti v reševanju vsebinskih problemov nadaljnjega razvoja drobnega gospodarstva ter v prestrukturiranju trga in gospodarstva.
Kritične pripombe in stališča dana k predlogu za izdajo tega
zakona, češ da zakon ne vsebuje dovolj stimulativnih rešitev
oziroma ekonomske motivacije, ki bi spodbujale večji odziv
delovnih ljudi in civilnih pravnih oseb za vlaganje svojih
sredstev v ustanavljanje novih delovnih organizacij oziroma
ne daje ustanoviteljem možnosti vpliva na poslovanje delovne
organizacije, ko je že ustanovljena, so po mnenju predlagate18

lja umestne, vendar so posledica zvezne zakonodaje, ki jo
osnutek mora upoštevati (zakon o združenem delu, zakon o
razširjeni reprodukciji in minulem delu, zakon o pridobivanju
sredstev občanov za razširitev materialne osnove organizacije
združenega dela). Pri pripravi osnutka zakona predlagatelj
tudi ni mogel upoštevati stališč v zvezi s posebnostmi teh
delovnih organizacij, zlasti glede organov upravljanja, samoupravne organiziranosti, samoupravnih splošnih aktov in evidence družbenih sredstev, kar vse naj bi bilo prilagojeno
delovanju manjših organizacij združenega dela, ker to ni
materija tega zakona. Ne glede na to, kdo je delovno organizacijo ustanovil, gre za družbeno-pravno osebo, ki ima v
skladu z ustavo in zakonom o združenem delu enak položaj,
delavci v njej pa enake družbenoekonomske in druge samoupravne pravice in odgovornosti, za poslovanje katerih pa
veljajo predpisi kot za vse ostale organizacije združenega
dela.
Predlagatelj ugotavlja, da so njegova prizadevanja za
poenostavitve v poslovanju in samoupravni organiziranosti za
male organizacije združenega dela delno upoštevana v predvidenih spremembah sistemske zakonodaje. Tako je v
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu v zvezi z razvojem malih organizacij združenega
dela predvideno, da se v njih lahko organizira opravljanje ene
aji več dejavnosti, družbenoekonomski in samoupravni
Odnosi se lahko uredijo z enim samoupravnim splošnim
aktom, ne voli se delavski svet, če ima organizacija manjše
število zaposlenih delavcev, vodenje knjigovodstva in evidenc
se poenostavlja.
V obrazložitvi posameznih določb je podrobneje prikazano,
kako so upoštevani predlogi in pripombe iz skupščinske razprave o predlogu za izdajo zakona oziroma so navedeni
razlogi, zakaj posameznih predlogov in pripomb ni bilo
mogoče upoštevati.
V 1. členu je določeno, kaj je vsebina predlaganega zakona,
t.j. izključno določanje pogojev in načina (postopka) ustanavljanja delovnih organizacij s strani delovnih ljudi in civilnih
pravnih oseb.
V 2. členu je v bistvu povzeta ustavna določba, po kateri
lahko delovni ljudje ustanavljajo delovno organizacijo za to,
da uresničujejo svojo pravico do dela ali zadovoljujejo
potrebe po proizvodih in storitvah.
S 3. členom je določeno, da se za ustanavljanje delovne
organizacije uporabljajo določbe zakona o združenem delu,
kolikor s tem zakonom ni drugače določeno. To pomeno, da
ta zakon na novo ureja in v največji možni meri poenostavlja
le postopek ustanavljanja delovnih organizacij s strani občanov in civilnih pravnih oseb, medtem ko glede možnosti
poskusne proizvodnje, konstituiranja sveta delovne organizacije v ustanavljanju, začasnega poslovodnega organa oziroma organiziranju začasne temeljne organizacije v sestavi
delovne organizacije v ustanavljanju veljajo določila zakona o
združenem delu.
V 4. členu je določeno, da potrebna sredstva za ustanovitev
delovne organizacije zagotavljajo eden ali več delovnih ljudi
oziroma civilnih pravnih oseb, del sredstev pa lahko zagotovijo kot soustanovitelji ali kot sovlagatelji tudi druge družbene
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pravne osebe; v zadnjem odstavku pa je natančneje opredeljeno, kaj se šteje za sredstva.
Glede pripombe, da bi moral predlagatelj med drugim
pojasniti oziroma odgovoriti na vprašanje o delu sredstev, ki
jih vložijo družbene pravne osebe kot ustanovitelji ali kot
sovlagatelji, pojasnjujemo naslednje: z zakonom je dana možnost, da pri ustanovitvi sodeluje tudi družbena pravna oseba
ter da je njej prepuščena odločitec ali bo nastopila kot sovlagateljiva ali kot soustanoviteljica, in da tega z zakonom ni
mogoče omejevati. Ustanovitelji imajo v fazi ustanavljanja
delovne organizacije posebne pravice, obveznosti in odgovornosti opredeljene z aktom o ustanovitvi v skladu z zakonom, medtem ko sovlagatelji teh pravic nimajo. Ustanovitelj
I aH ko imenuje svet delovne organizacije v ustanavljanju kot
njegov organ upravljanja, določi skupno število članov sveta
in imenuje določeno število njegovih članov. Nadalje ima
ustanovitelj pravico v pismeni obliki izdajati odločitve in dajati
navodila v zvezi z gradnjo, ki so obvezni za delovno organizacijo v ustanavljanju. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti
delovne organizacije v ustanavljanju v skladu z aktom o ustanovitvi in ima pravico, da lahko med ustanovitvijo do konca
izgradnje predlaga občinski skupščini, naj v skladu z zakonom začne proti delovni organizaciji v ustanavljanju postopek
redne likvidacije, če ni več naravnih ali ekonomskih pogojev.
To je sistemska rešitev, ki jo določa zakon o združenem delu
in ki velja tudi v primeru ustanavljanja delovnih organizacij s
strani delovnih ljudi in civilnih pravnih oseb.
V zvezi s pripombami, da bi bilo potrebno bolje definirati
matrialne pravice, ki jih je možno nameniti za ustanovitev
delovne organizacije, opozarjamo, da je že v osnutku sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu predvideno
urejanje teh vprašanj, ki jih z vidika zakonodajnopravne racionalnosti v tem zakonu ne kaže ponavljati.
V 5. členu je predvidena rešitev, ki omogoča ustanavljanje
delovnih organizacij praviloma za vse dejavnosti, določene z
enotno klasifikacijo dejavnosti, razen za tiste, za katere drugi
zakoni kot ustanovitelje izločajo delovne ljudi in civilne
pravne osebe.
6. člen osnutka določa, kaj mora vsebovati akt o ustanovitvi
delovne organizacije kot temeljni pravni akt ustanovitve, še
posebej glede pravic ustanovitelja, ki jih ima iz naslova vloženih sredstev.
Določilo 7. člena osnutka v največji možni meri poenostavlja postopek ustanavljanja delovne organizacije s strani občanov in civilno pravnih oseb ter uveljavlja načelo prostega
vstopa novih organizacij brez zakonsko določenega večplastnega preverjanja ustreznosti njihovega nastajanja s tem, da
določa, da ustanovitelj pripravi elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti ustanovitve delovne organizacije le v
primeru, če del sredstev zagotavlja družbena pravna oseba,
pred tem pa si mora pridobiti mnenje od strokovne orgnizacije specializirane za presojo upravičenosti ustanovitve>.
V osnutku sprememb in dopolnitev zakona o združenem
delu pa je predvideno, da kadar ustanavljajo delovno organizacijo delovni ljudje zaradi uveljavitave pravice do dela, daje
mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti njene ustanovitve samoupravna interesna skupnost za zaposlovanje, akt o

ustanovitvi pa se prav tako sprejema v okviru te samoupravne
interesne skupnosti. Takšna rešitev po mnenju predlagatelja
ni sprejemljiva, ker mora biti osnovni smoter ustanavljanja
delovne organizacije izključno ekonomski in ne v zagotavljanju čimvečjega števila delovnih mest.
Določilo 8. člena predstavlja eno poglavitnih rešitev
zakona, ki je v tem, da imajo ustanovitelji do te organizacije iz
vloženih sredstev samo pravice kot jih imajo v skladu z zakonom občani, od katerih organizacije združenega dela pridobivajo sredstva za razširitev materialne osnQve svojega dela.
Zakon izenačuje pravice občana ne glede na to ali vlaga
sredstva v razširitev materialne osnove obstoječe organizacije
združenega dela ali za ustanovitev nove delovne organizacije.
Navedena določba je bila v prehodni fazi obravnave deležna
največje kritike zaradi ekonomske nemotiviranostia vlagatelja
še posebej v pogledu ohranjanja realne vrednosti vloženih
sredstev, kar izvira iz veljavne sistemske ureditve, zlasti zveznega zakona o pridobivanju sredstev občanov za razširitev
materialne osnove dela organizacije združenega dela (Uradni
list SRS, št. 24/86). Predlagatelj pa ob tem ugotavlja, da je v
eni od zadnjih delovnih verzij ustavnih amandmajev iz maja
198/ že predvidena določba o ohranitvi realne vrednosti vloženih sredstev, kar bo v bližnji prihodnosti prispevalo k razrešitvi vrste odprtih vprašanj tudi s področja vlaganj sredstev
občanov v proizvodne namene in zagotovilo možnost po
ustreznejši ekonomski motivaciji.
V zvezi s pripombo, da ni opredeljen rizik ustanovitelja za
primer, da delovna organizacija propade, predlagatelj
poudarja, da to ni predmet tega zakona, da pa ustarezna
razrešitev tega vprašanja lahko predstavlja enega od
pomembnih motivacijskih momentov za ustanavljanje novih
delovnih organizacij in sicer tako, da bi bila v primeru stečaja
vložena sredstev opredeljena kot prioritetna pri izplačilu iz
stečajne mase, za kar se bo potrebno zavzemati ob spremembah in dopolnitvah zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela.
Glede stališča, da naj Izvršni svet prouči tudi davčno politiko, da bo v večji meri spodbujala ustanavljanje teh organizacij, bo Izvršni svet vodil naslednje aktivnosti:
— za pripravo predlogov o vseh možnih ugodnostih za
pričetek poslovanja in davčne olajšave novoustanovljenim
delovnim organizacijam;
- da se vračilo vloženih sredstev iz naslova ustanavljanja
delovne organizacije ne bodo vštevala delovnemu človeku v
osnovo za plačilo davka iz skupnega dohodka občanov, analogno kot to velja za poslovodjo pogodbene organizacije
združenega dela.
III.
Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona navedel, da
predlagane zakonske rešitve ne terjajo finančnih sredstev iz
proračunov družbenopolitičnih skupnosti, prav tako ne predstavljajo dodatnih materialnih obveznosti za organizacije
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge
samoupravne organizacije in občane. Tudi ne terjajo izdaje
izvršilnih predpisov in ne predvidejo zahtevnih adminstrativnih in drugih opravil pri ustanavljanju delovnih organizacij.

priloga poročevalca

V

