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IZ VSEBINE: SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Ocena izvajanja resolucije o družbe- 

noekonomski politiki in razvoju SR 

Slovenije (ESA 389} 

Predlog zakona o ljudski obrambi v SR 

Sloveniji (ESA 344) 

Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slo- 

venije o nekaterih pojavih in proble- 

mih uresničevanja ustavnosti in zako- 

nitosti (ESA 639) 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o postopku 

pred Ustavnim sodiščem SR Sloveni- 

je, z osnutkom zakona (ESA 649) 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je je sklicana za 27. septem- 
ber 1976, seji Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin pa 
sta sklicani za 29. septem- 
ber 1976. Vsi trije zbori bo- 
do obravnavali: 

— oceno izvajanja resolu- 
cije o družbenoekonomski po- 
litiki in razvoju SR Slove- 
nije (ESA 389) 

— osnutek zakona o zdru- 
ženem delu (ESA 559) 

— obvestilo Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije o neka- 
terih pojavili in problemih 
uresničevanja ustavnosti in 
zakonitosti (ESA 639); 

— predlog zakona o' ljudski 
obrambi v SR Sloveniji (ESA 
344); 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o notranjih zadevah 
(ESA 603); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona (ESA 649). 

Zbor združenega dela «n 
Zbor občin bosta obravnava- 
la tudi: 

— predlog zakona o geo- 
detski službi (ESA 650); 

— predlog zakona o ugo- 
tavljanju katastarskoga do- 
hodka (ESA 596); 

— predlog za izdajo zako- 
na o postopku z najdenimi 
stvarmi, z osnutkom zako- 
na (ESA 651); 

— osnutek zakona o dolo- 
čitvi celotnega zneska za sred- 
stva za financiranje progra- 
ma investicijskih vlaganj v 
graditev objektov za tuja di- 
plomatska in konzularna 
predstavništva v Beogradu 
od leta 1976 do 1980 (Esa 
640). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu še: 

— osnutek zakona o zdru- 
ževanju organizacij združe- 
nega dela v splošna združe- 
nja in Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije (ESA 632) 

Zbor občin pa: 
— predlog zakona o držav- 

ljanstvu SR Slovenije (ESA 
618). 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o notranjih zadevah 

(ESA 603) 

Predlog zakona o geodetski službi 

(ESA 650) 

Predlog zakona o ugotavljanju katastr- 

skega dohodka (ESA 596) 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Na skupni seji vseh zbo- 
rov skupščine SR Slovenije 
30. julija 1976 je bil Ludvik 
Cipot izvoljen za delegata v 
Zbor republik in pokrajin 
skupščine SFRJ. Enemu iz- 
med 12 članov delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin, 
Janezu Kučanu je bil namreč 
prenehal mandat, ker je bil 
izvoljen za predsednika Iavr- 
šnega sveta Skupščine občine 
Murska Sobota. 

Na skupnem zasedanju vseh 
zborov Skupščine SR Slove- 

nije 30. julija 1976 so delega- 
ti poslušali ekspoze Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije o predlogu družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1976—1980, ki ga je podal 
podpredsednik Izvršnega sve- 
ta Zvone Dragan. Zatem je 
predsednik Odbora Družbeno- 
političnega zbora za družbe- 
nopolitični sistem Ludvik 
Golob podal uvodno obraz- 
ložitev analize »Uresničevanje 
delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijali 



in skupnostih« (slednjo obja- 
vljamo v nadaljevanju). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na ločenih 
sejah 30. julija 1976 sprejela: 

— predlog družbenega pla- 
na razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980. 

Družbenopolitični zbor pa 
stališča do predloga tega 
srednjeročnega plana (stali- 
šča se glasijo: 

1. Družbenopolitični zbor 
sprejema stališča in sklepe 
Republiške konference SZDL 
Slovenije, ki predstavljajo 
oceno aktivnosti vseh družbe- 
nih dejavnikov pri sestavlja- 
nju družbenega plana in dru- 
žbenopolitične aktivnosti v 
zvezi z mobilizacijo nosilcev 
samoupravnega socialistične, 
ga planiranja ter oceno sa- 
mega predloga družbenega 
plana razvoja SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980. 

2. Družbenopolitični zbor 
ugotavlja, da so v predlogu 
družbenega plana razvoja SR 
Slovenije za obdobje 1976— 
1980 vsebinsko vključena sta- 
lišča, ki jih je zbor sprejel 
k osnutku tega dokumenta. 

3. Predlog družbenega pla- 
na razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 predstav- 
lja realno opredelitev ciljev 
družbenoekonomskega razvo- 
ja naše republike v nasled- 
njih petih letih m opredelju- 
je pogoje za hitrejšo krepitev 
ter poglobljeni razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih odno- 
sov in proizvajalnih sil. 

4. Potrebna je stalna akti- 
vnost, da se bodo v procesu 
kontinuiranega planiranja 
ugotovljene pomanjkljivosti 
in neskladja v razvoju sproti 
odpravljale in pri tem upo- 
števale prvine samoupravne- 
ga planiranja. 

5. Pomembno je, da se 
bodo samoupravni sporazumi 
in dogovori o temeljih pla- 
nov, s katerimi so delovni 
ljudje v združenem delu op- 
redelili skupne interese in ci- 
lje ter prevzeli materialne 
obveznosti, čimprej začeli 
uresničevati, tisti pa, ki še 
niso sprejeti, se morajo čim- 
prej vgraditi v dogovore o 

temeljih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

6. Za uresničevanje družbe- 
nega plana razvoja SR Slo- 
venije za obdobje 1976—198!) 
bo zelo pomembna aktivnost 
za sprejem oziroma dopolni- 
tev predpisov in dogovorov, 
ki so povezani z uresničeva- 
njem in konkretizacijo plan- 
skih nalog. 

Vsi trije zbori so sprejeli 
tudi: 

— analizo uresničevanja de 
legatskega sistema in de- 
legatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih skupaj z za- 
ključki, ki so sestavni del 
analize C® sklepu, s katerim 
je sprejel to analizo. Druž- 
benopolitični zbor izraža 
mnenje, da bi bilo treba za- 
radi hitrejšega uresničevanja 
delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, zaradi uresni- 
čevanja zakona o združenem 
delu in zaradi priprav na pri- 
hodnje volitve članov delega- 
cij, v vseh temeljnih samoup- 
ravnih organizacijah in sku- 
pnostih analizirati delovanje 
delegacij in delegatov za sku- 
pščine družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

3. Družbenopolitični zbor 
meni, da je potrebno prouči- 
ti pravno ureditev družbene- 
ga položaja članov delegacij, 
delegacij in delegatov, ki jih 
pošiljajo v zbore, njihovih 
pravic in dolžnosti, njihove- 
ga enakopravnega položaja 
ter zagotovitve pogojev za 
njihovo delo.) 

Vsi trije zbori so na teh 
sejah sprejeli svoje poslov- 
nike. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

— predlog sklepov in pri- 
poročali za postopno vračano e 
delavcev z dela iz tujine in za 
njihovo ponovno vključevan 
nje v zaposlitev v SR Slove- 
niji; 

— predlog za izdajo zakona 
o varstvu prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi, z os- 
nutkom zakona; 

— predlog zakona o prispe- 
vku za zagotovitev dela sred- 
stev za pokritje primanjklja- 
ja v prometu z električno 
energijo; 

— predlog zakona o zagoto- 
vitvi dela sredstev za pokrit- 
je izpada transportnih do- 
hodkov v železniškem prome- 
tu v 1. 1975; 

— predlog zakona o spre- 
membi zakona o vplačevanju 
obveznega posojila za kredi 
tiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko nezadostno razvi- 
tih republik in avtonomne 
pokrajine Kosovo (ta zakon- 
ski predlog je bil predložen 
delegatom šele na seji zbo- 
rov in so ga sprejeli po hit- 
rem postopku. Gre za spre- 
membo dosedanje določbe, 
po kateri se je tistemu zave- 
zancu obveznega posojila za 
kreditiranje hitrejšega razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih 
republik in AP Kosovo, ki v 
zaključnem računu ali v peri- 
odičnem obračunu izkazuje 
izgubo, odložilo vplačevanje 
akontacij za tri mesece, to 
je do naslednjega obračuna. 
Omenjena določba je z no- 
vim zakonom spremenjena 
tako, da negativni finančni 
rezultati ob periodičnih obra- 
čunih ne vplivajo na odlaga- 
nje obveznosti vplačevanja 
akontacij, marveč se zavezan- 
cu, ki je poslovno leto zaklju- 
čil z izgubo, vrne med letom 
vplačane akontacije. 

Potrebo po takšni spre- 
membi in predlog, da se jo 
obravnava po hitrem postop- 
ku, je Izvršni svet utemeljil 
z navedbo, da so polletni ob- 
računi temeljnih organizacij 
združenega dela v l. 1976 — 
prvi po novih predpisih o 
zagotavljanju in obračunava- 
nju dohodka TOZD — poka- 
zali izredno povečanje števi- 
la tistih TOZD, ki izkazujejo 
začasno izgubo, posebno za- 
radi uveljavljanja načela o 

POPRAVEK 
V »Pregledu sej zborov 

Skupščine SR Slovenije«, k. 
je objavljen v 19. številki »Po- 
ročevalca«, je seznam akto>>, 
ki sta jih sprejela Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin. 

plačljivi realizaciji. Spričo 
takšnih nepredvidenih nihanj 
ni več zagotovljena kontinu- 
iteta plačevanja posojila skla- 
du federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. Ta 
sredstva pa so republike m 
avtonomne pokrajine dolžne 
redno vplačevati. 2e v tride- 
setih dneh od zapadlosti ob- 
veznosti mora SDK po nalo- 
gu zveznega sekretariata za fi- 
nance zajeti sredstva repub- 
liškega proračuna. Glede na 
to je obstajala možnost, da 
bi bila že 25. avgusta bloki- 
rana sredstva republiškega 
proračuna); 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o spremembi 
kratkoročnih kreditov, dainih 
Jugoslovanski kmetijski ban- 
ki, v dolgoročni kredit; 

— predlog odloka o potrdit- 
vi samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. 

Zbor združenega dela Je od- 
ložil obravnavo: 

— osnutka zakona o oprav- 
ljanju gospodarske dejavnosti 
v tujini in 

— osnutka zakona o zdru- 
ževanju organizacij združene- 
ga dela v splošna združenja 
in Gospodarsko zbornico Ju- 
goslavje (ker ni bilo na raz- 
polago dovolj časa, da bi ta 
dva zakona, ki urejata tako 
pomembna vprašanja, obrav- 
navali vsi tisti, ki jih pred- 
lagane rešitve zadevajo). 

Zbor občin pa je umaknil 
z dnevnega reda: 

— osnutek zakona o opra- 
vljanju gospodarskih dejav- 
nosti in tujini (ker je po po- 
slovniku Skupščine SR Slo- 
venije za obravnavo tega ak- 
ta samostojno pristojen Zbor 
združenega dela). 

nepopoln. Ta dva zbora sta 
namreč na svojih sejah 30. 
junija 1976 sprejela tudi: 

— predlog zakona o pravi- 
cah na delih stavb. 

Uvodna obrazložitev analize »Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih« 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov Skupščine 
SR Slovenije 30. julija 1976 je podal predsednik Odbo- 
ra Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični si- 
stem Ludvik Golob naslednjo uvodno obrazložitev ana- 
lize »Uresničevanja delegatskega sistema in delegatskih 

odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih«; 

»Naša samoupravna pot, ki smo jo začeli in izborili 
v narodnoosvobodilnem boju, je dolga že več kot tri 
desetletja. Po njej smo stopili, ker smo želeli odpreti 

2 



nove smeri družbenoekonomskega, demokratičnega in 
humanističnega razvoja socialistične družbe, ki bo na 
podlagi družbene lastnine proizvajalnih sredstev zdru- 
žila delovnega človeka s pogoji, sredstvi in rezultati 
njegovega dela. 

S sprejetjem nove ustave in z uvedbo delegatske- 
ga sistema smo v tej smeri vsekakor storili zelo po- 
memben korak naprej. Delegatska razmerja so postala 
temeljna osnova samoupravnega in političnega odloča- 
nja v naši družbi. S tem smo vse oblike odločanja, 
usklajevanja, dogovarjanja in sporazumevanja, ki so 
imele do tedaj posreden značaj, oprli na princip dele- 
gatskega neposrednega odločanja. Vendar pa delegatski 
princip ni sam sebi cilj, temveč temelji in izhaja iz 
narave in vsebine družbenih odnosov, ki jih v naši 
družbi razvijamo. Delegatski sistem je odraz in pro- 
jekcija novih proizvodnih in družbenih odnosov, ven- 
dar pa ima z združevanjem funkcij dela in upravlja- 
nja zasnovanih na demokraciji samoupravno združene- 
ga dela tudi zelo pomembno povratno vlogo in učinek 
na razvoj proizvodnih in družbenih odnosov v celoti. 
Zato ni moč ocenjevati uresničevanje delegatskega si- 
stema izven procesa podružbljanja dela in rezultatov 
dela in neodvisno od sprememb, ki jih uveljavljamo v 
združenem delu in celotni družbi izhajajoč iz temeljnih 
samoupravnih skupnosti. To spoznanje in takšen pristop 
k razvijanju in poglabljanju delegatskih odnosov vseh 
organiziranih socialističnih sil, delovnih ljudi in občanov 
in njihova nenehna aktivnost, vsekakor potrjujejo do- 
sežene rezultate, obenem pa zagotavljajo, da bomo s 
tako vpetostjo delegatskih odnosov v vse družbene to- 
kove in prizadevanja nenehno bogatili njihovo vsebino 
in s tem gradili takšen demokratičen samoupravni si- 
stem, ki zagotavlja delovnim ljudem in občanom naj- 
širše demokratične svoboščine in resnično oblast delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi, to pa pomeni, da 
zagotavlja nesporno vodilno družbeno vlogo zgodovin- 
skih interesov delavskega razreda. 

Dosedanja bogata samoupravna praksa uresničeva- 
nja delegatskega sistema kaže, da smo z uveljavljanjem 
delegatskih razmerij dosegli pomembne rezultate. V re- 
lativno kratkem času smo z delegatskimi razmerji bi- 
stveno razvili in dogradili samoupravno funkcijo osnov- 
nih in drugih organizacij združenega dela. krajevnih 
skupnosti, skupščin družbenopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Z razvijanjem delegatskih raz- 
merij in utrjevanjem vloge delegacij v TOZD, uveljav- 
ljanjem sistema samoupravnega planiranja, z dogovarja- 
njem in sporazumevanjem o temeljnih skupnih razvoj- 
usmeritvah, razvijanjem novih družbenoekonomskih in 
samoupravnih odnosov smo storili pomemben korak 
v utrjevanju položaja in vloge združenega dela v druž- 
benoekonomskem in političnem odločanju. Na zboirih 
delovnih ljudi, samoupravnih organih in ostalih družbe- 
nih strukturah je čutiti vse večji interes tako za ures- 
ničevanje idejne osnove in vsebine delegatskih odnosov 
kot tudi za konkretno aktivnost vsakega delegata in dele- 
gacije. 

Prav tako je porasel interes delegacij po obravnava- 
nju pomembnejših vprašanj iz življenja delovnih ljudi 
in občanov, po ocenjevanju in razpravljanju o kon- 
kretnih problemih organizacij združenega dela in skup- 
nostih, ter razpravljanju o gospodarskih in političnih 
vprašanjih širšega družbenega pomena. 

Delegatski sistem vse bolj postaja temeljno mesto 
dogovora in usmeritev v uresničevanju vseh pomemb- 
nih družbenih nalog, kar potrjuje njegovo vpetost v 
celotne družbene odnose in življenje v temeljnih samo- 
upravnih skupnostih. S tem pa postaja delegatski sistem 
osnovna oblika samoupravne integracije družbe, ki te- 
melji na družbeni lastnini proizvajalnih sredstev in 
samoupravnem položaju delavca v združenem delu. 
Uresničevanje integralnih ciljev družbe skozi delegatski 
sistem je odvisno od širšega uveljavljanja novih družbe- 
nih odnosov, od funkcioniranja vseh elementov družbe- 
ne organiziranosti, zlasti pa še od razvoja samoupravnih 

družbenih odnosov v temeljnih samoupravnih skup- 
nostih, kar zahteva, da opredelim nekatere pomembne 
družbene naloge in spremembe, ki jih uresničujemo 
ob uveljavljanju delegatskega sistema in ki pogojujejo 
oziroma so soodvisne od razvoja delegatskega sistema. 

Temeljni pogoj uresničevanja delegatskega sistema 
v praksi je uresničevanje novega sistema samoupravne- 
ga planiranja. Ni moč uresničevati vsebine delegatskega 
ta skupščinskega sistema, ne da bi bili delovni ljudje in 
občani, organizirani v TOZD, krajevnih in samoupravnih 
interesnih skupnostih, temeljni nosilci planiranja in 
skupnega programiranja svojih neposrednih in širših 
družbenih interesov, potreb in možnosti. 

Uveljavljanje delegatskih razmerij je tudi odvisno 
od razvoja sistema samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja na vseh ravneh in področjih 
družbenega življenja, kajti samoupravno sporazumeva- 
nje in usklajevanje interesov kot, temeljni način delo- 
vanja vseh samoupravnih organov, vključno delegat- 
skih skupščin, so edina osnova za preseganje predstav- 
niškega in posredniškega pristopa k odločanju o skup- 
nih in širših družbenih vprašanjih, ki so izrecno v rokah 
posamičnega odločanja delovnih ljudi in občanov. Uve- 
ljavljanje delegatskih razmerij pomeni tudi močno poli- 
tično sredstvo za preseganje objektivno obstoječih proti- 
slovnih interesov in potreb v združenem delu, tako na 
področju materialne proizvodnje kot tudi širšem področ- 
ju uveljavljanja združenega dela v družbi. Delegatski si- 
stem je močno sredstvo pospeševanja samoupravnega 
združevanja dela in sredstev in trdna opora splošnim 
in dolgoročnim interesom združenega dela, saj omogoča 
demokratično konfrontacijo in potiska ozke, kratkoroč- 
ne in parcialne interese nosilcev skupinsko-lastninske 
in državno-lastnmske miselnosti. 

Pomembna predpostavka uresničevanja delegatske- 
ga skupščinskega sistema je tudi razvijanje sistema 
družbene in druge odgovornosti vseh nosilcev javnih in 
samoupravnih funkcij in pooblastil, družbenega nadzora 
in kontrolo dela skupščin in njihovih organov. 

Samoupravna povezanost in integriranost teh čini- 
teljev delegatskega sistema, kar zahteva dosledno ures- 
ničevanje medsebojnih odgovornosti in obvez, pomeni 
močno oviro parcialnemu in zaprtemu načinu odloča- 
nja. Krepitev odgovornosti skupščin uresničujemo pred- 
vsem skozi dosledno uveljavljanje delegatskih odnosov. 
Pri tem pa ima samoupravna delegatska baza z angaži- 
ranim in kontinuiranim spremljanjem dela in funkci- 
oniranja skupščin in njihovih delegacij v njih pomemb- 
no vlogo. Takšna vloga in pomen delegatskega sistema 
zahteva stalno ih neposredno prisotnost v dograjevanju 
in razvijanju delegatskih razmerij vseh organiziranih 
socialističnih sil, zveze komunistov, socialistične zveze 
in sindikatov ter drugih družbenopolitičnih in družbe- 
nih organizacij, pa tudi znanstveno strokovnih institu- 
cij, strokovnih služb in državnih ter upravnih organov. 
To je razumljivo, saj se ne more vsebina delegatskih 
razmerij uveljavljati sama po sebi. Aktivnost organizi- 
ranih socialističnih sil je pomembna tudi zato, ker je 
le s široko in organizirano družbenopolitično aktivno- 
stjo v uresničevanju idej nepolitičnih stališč zveze ko- 
munistov in razrednih interesov delavskega razreda in 
samoupravne družbe moč dograjevati vsebino delegat- 
skih razmerij in se zoperstavljati vsem odklonom in 
idejno negativnim tendencam, ki se pojavljajo v razvoju 
delegatskih odnosov. 

Že omenjene ugotovitve vsekakor usmerjajo tudi 
današnjo razpravo v skupščini, ko ocenjujemo že dose- 
žene rezultate v uveljavljanju delegatskih odnosov, obe- 
nem pa tudi opozarjamo, kje so težave v delovanju de- 
legatskega sistema, kje so njihovi vzroki ta kako orga- 
nizirati in usmeriti našo aktivnost za njihovo odprav- 
ljanje. Pogojenost in odvisnost razvoja delegatskega si- 
stema od uveljavljanja širših družbenih sprememb in 
novih odnosov, narekuje, da stalno in sproti ocenjuje- 
mo uveljavljanje delegatskega sistema v tesni poveza- 
nosti s spreminjanjem samoupravnih družbenoekonom- 
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skih odnosov. Zato ni Slučaj, da ocenjujemo uveljav- 
ljanje delegatskih razmerij v času, ko sprejemamo 
družbeni plan razvoja SR Slovenije, ko smo sprožili in- 
tenzivno in široko družbenopolitično akcijo za dogra- 
jevanje družbenoekonomskih odnosov in utrjevanje zdru- 
ženega dela z javno razpravo o osnutku zakona o 
združenem delu, ko gradimo nov sistem izobraževanja, 
ko uresničujemo ustavno preobrazbo pravosodnih orga- 
nov in druge aktualne naloge, saj pomeni uresničevanje 
teh nalog obenem tudi uresničevanje delegatskega siste- 
ma in tudi obratno, z utrjevanjem delegatskega siste- 
ma nenehno širimo in utrjujemo urejanje vseh družbe- 
nih odnosov na samoupravni socialistični osnovi. 

Ključno vprašanje uresničevanja delegatskih odno- 
sov so vsekakor odnosi v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, krajevnih in samoupravnih interesnih skup- 
nostih oziroma takšna samoupravna organiziranost de- 
lavcev in delovnih ljudi, ki omogoča takšen razvoj dele- 
gatskih odnosov, v katerih se lahko dejansko delavec 
opredeljuje in odloča o lastnih skupnih in splošnih 
interesih ter z usklajevanjem stališč in opredeljevanjem 
smernic neposredno odloča o vseh družbenih vprašanjih. 
To pa je osnova celotnega sistema naše samoupravne 
demokracije. 

Oblikovanje delegacij v organizacijah združenega 
dela smo uresničevali sočasno z njihovim konstituira- 
njem na novih ustavnih osnovah. Prav zato ugotav- 
ljamo, da je delo delegacij toliko uspešnejše, kolikor 
je uspešnejše uresničeno ustavno konstituiranje organiza- 
cij združenega dela oziroma kolikor bolj so vsebinsko 
razviti in razvejani samoupravni odnosi. Pomembna je 
ugotovitev, da delegacije že postajajo sestavni del samo- 
upravljanja v organizacijah združenega dela, da vse 
bolj postajajo predstavniki interesov in potreb svojih 
organizacij v odnosih do interesov drugih organizacij 
združenega dela oziroma odnosu do širših družbenih in- 
teresov. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se velik 
del delegacij skozi svoje delovanje vključuje v dogajanja 
v svoji občini, regiji, republiki in federaciji, da vse 
bolj spremljajo stanje, gibanje m razvoj tako lastne 
kot ostalih organizacij združenega dela. Pozitivni rezul- 
tati v razvoju delegatskih odnosov so zlasti vidni v 
tistih temeljnih organizacijah združenega dela, kjer so 
samoupravni odnosi bolj razviti oziroma kjer o dohodku 
in drugih bistvenih vprašanjih medsebojnih odnosov 
odločajo vsi delavci, kjer se dosegajo dobri rezultati 
v proizvodnji in produktivnosti dela in kjer so družbeno- 
politične organizacije, zlasti še zveza komunistov in sin- 
dikat aktivni ustvarjalci samoupravnih odnosov. 

Temeljne ovire in težave, ki se pojavljajo v delovanju 
delegacij v TOZD so zlasti v ponekod še preslabi pove- 
zanosti delegacij z interesi in problemi delavcev in 
delovnih ljudi, ker je posledica premajhnega sodelova- 
nja delavcev na zborih delovnih ljudi, pri oblikovanju 
smernic za delo delegacij, pa tudi ponekod zaprtega 
in formalnega oblikovanja stališč le v okviru delegacij. 

Povezanost in sodelovanje delegacij s amoupravni- 
mi organi je ključno vprašanje in pogoj uresničevanja 
delegatskih odnosov v združenem delu. Programirano 
skupno delovanje in sodelovanje med samoupravnimi 
organi in delegacijami in s tem vzpodbujanje aktiv- 
nosti delegacije, je vsekakor sestavni del samouprav- 
ljanja v organizaciji združenega dela in njenega vključe- 
vanja v družbenopolitično skupnost. 

Potrebno je opozoriti tudi na vlogo strokovnih služb 
in poslovodnih organov v odnosu do delegacij, zlasti še 
na njihovo dolžnost, da sproti in stalno seznanjajo dele- 
gacije s problemi gospodarjenja kot tudi uveljavljanja 
samoupravnih odnosov, zlasti pa še da razlagajo in 
dajejo podatke, ki bodo osnova delovnim ljudem za 
oblikovanje smernic kot tudi delegacijam za oblikova- 
nje stališč. Takšna vloga in zavzetost strokovnih služb 
za delo delegacij v marsikateri sredini še ni dovolj 
razvita. Želim tudi opozoriti na nevarnost stapljanja de- 
legacij s poslovodnimi strukturami in strokovnimi služ- 
bami. Tu mislim predvsem na tisto stapljanje, ki ima 

obliko vpliva poslovodnih struktur na odločanje preko 
delegacij. 

Povezanost delegacij v konference delegacij je še 
najbolj nerazvita oblika usklajevanja interesov in zar 
stopanja teh interesov v delegatski skupščini. Vsekakor 
so tudi objektivni vzroki, da konference delegacij še 
niso zaživele. Le-ti se kažejo v tem, da v te konference 
delegacij združujemo predvsem manjše organizacije zdru- 
ženega dela, kjer pa v veliki večini primerov še ni pro- 
drla zavest o njihovi družbeni vlogi in še ne vidijo 
povezanosti in soodvisnosti lastnih interesov od širših 
družbenih. 

Podobne težave so tudi v združevanju delegacij v 
okviru sestavljenih in delovnih organizacij združenega 
dela. Tu so se sicer razvile nekatere nove oblike povezo- 
vanja interesov in koordiniranja dela, vendar, pa v 
celoti še nismo uspeli utrditi zavest in potrebo delegacij 
po skupnem dogovarjanju in usklajevanju interesov 
združenega dela kot celote, zaključene v reprodukcij- 
skem in institucionalnem smislu. Zato bomo v nadalj- 
nji aktivnosti za utrjevanje delegatskih odnosov, pove- 
zovanju in usklajevanju interesov v konferencah dele- 
gacij, kakor tudi občasnem povezovanju in dogovarja- 
nju ob določenih skupnih problemih in interesih posa- 
meznih sestavin združenega dela tem področjem oziro- 
ma delovanju delegacij in konferenc delegacij v teh sre- 
dinah, morali posvetiti več pozornosti. 

Uveljavljanje delegatskih odnosov v združenem delu 
dobiva z javno razpravo o snutku zakona o združenem 
delu in spreminjanjem samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov močno osnovo tudi za njegovo institucional- 
no in normativno ureditev skozi dopolnjevanje vsebine 
samoupravnih aktov. Zato je potrebno opozoriti, da v 
TOZD ob oceni uveljavljanja delegatskih odnosov vseka- 
kor upoštevajo nujnost primarnega normativnega ure- 
janja delegatskih razmerij, s tem pa tudi zagotavljanja 
samoupravno pravne osnove za uresničevanje delegat- 
skih odnosov. 

Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih 
razmerij v krajevnih skupnostih je v najtesnejši zvezi 
s procesom njihove ustavne preobrazbe in uresničeva- 
njem drugih sprejetih družbenih dokumentov o vlogi 
in položaju krajevne skupnosti. Pomembne spremembe 
v delovanju in vlogi krajevne skupnosti omogočajo, da 
ob zahtevah in nalogah, ki so pred delovnimi ljudmi 
in občani v krajevnih skupnostih in njihovem uspešnem 
razreševanju z uveljavljanjem delegatskih razmerij v 
krajevni skupnosti in v širšem družbenem prostoru in 
ob institucionalnem in vsebinskem dograjevanju de- 
lovanja krajevne skupnosti, stalno širimo krog samo- 
upravno in družbenopolitično aktivnih ljudi ter tako 
zagotavljamo osnovo za nadaljnji razvoj samoupravnih 
odnosov v krajevni skupnosti. Saj delegatski sistem 
tako v krajevni skupnosti kot izven nje ne more uspešno 
delovati, če so spremembe v samoupravnih odnosih v 
krajevnih skupnostih zgolj formalne, oziroma če se 
ohranjajo stari odnosi in stare metode dela. Saj se 
družbeno bistvo delegatskega sistema dejansko uresni- 
čuje le tam, kjer se proces celotne samoupravne preob- 
razbe krajevne skupnosti uspešno uresničuje in izhaja 
iz življenja in potreb delovnih ljudi in občanov v njej. 
Realni programi dela in samoupravnega razvoja kra- 
jevne skupnosti, najtesnejša povezanost z združenim 
delom, ustrezno samoupravno organiziranje delovnih 
ljudi in občanov kot odraz njihovih potreb in intere- 
sov in aktivnost družbenopolitičnih organizacij, vseka- 
kor vplivajo na razvoj delegatskega sistema v in izven 
krajevne skupnosti. 

Ključna vprašanja delovanja delegacij krajevnih 
skupnosti so podobna vprašanjem, ki se pojavljajo v 
združenem delu. Tudi v krajevnih skupnostih je osred- 
nja težava povezanost delegacij oziroma njihov odnos 
do delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. Pri 
tem kaže zlasti opozoriti na vlogo in delovanje zborov 
občanov. 
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V številnih krajevnih skupnostih, zlasti na podeželju 
in tam, kjer so se oblikovale v dejansko življenjske skup- 
nosti delovnih ljudi in občanov, so se zbori občanov kot 
najširša oblika samoupravljanja in podlaga vsakršnemu 
delegatskemu odločanju, v celoti uveljavili. Zato je iz- 
redno pomembno nadaljnje dograjevanje delovanja kra- 
jevnih skupnosti, v katere moramo vgraditi tak sistem 
družbenoekonomskih odnosov, ki bo zagotavljal, da bo- 
mo v aktivnosti delovnih ljudi in občanov presegli 
sedanje stanje, kjer v glavnem v krajevni skupnosti 
odločajo le o vprašanjih organizacijske in potrošniške 
narave. Z uveljavljanjem odločanja o vseh pomembnih 
vprašanjih družbenoekonomskih odnosov moramo na- 
daljevati in ga dograjevati tudi zato, ker je s takšnim 
uveljavljanjem vloge in položaja delovnega človeka in 
občana v krajevni skupnosti pogoj za uspešno uveljav- 
ljanje samoupravne funkcije občin in republike, pa tudi 
širšega uveljavljanja in vključevanja združenega dela v 
reševanje problemov krajevne skupnosti. Pri tem imajo 
pomembno vlogo tudi zbori delegatov v krajevni skup- 
nosti, kjer se soočajo interesi delavcev prek delega- 
tov iz naselij in njihovih delov, delovnih ljudi prek 
delegatov združenega dela in delegatov družbenopolitič- 
nih organizacij. Vendar pa z delom teh organov ne 
moremo biti zadovoljni, zlasti je premalo prisotna nji- 
hova integrativna vloga, ki jo bomo vsekakor z bolj 
organiziranim vključevanjem predstavnikov hišnih sve- 
tov, društev, združenj in drugih oblik organiziranega in- 
teresnega združevanja ter večjo povezanostjo z delegati 
združenega dela lahko okrepili. 

Želim opozoriti tudi na vlogo svetov krajevnih skup- 
nosti v odnosu do dela delegacij. Nimam namena širše 
analizirati dela svetov krajevnih skupnosti in ocenjevati 
njihov vpliv na delo delegacij. Opozoril pa bi na sood- 
visnost in povezanost dela svetov krajevnih skupnosti 
z delom delegacij, saj je v tistih sredinah, kjer sveti v 
svojem delovanju presegajo svoje pristojnosti in obseg 
odločanja, opaziti tudi večjo zaprtost delegacij oziroma 
njihovo preozko povezanost le s sveti krajevnih skup- 
nosti. 

Nimam namena ocenjevati uveljavljanje delegatske- 
ga sistema v samoupravnih interesnih skupnostih, saj 
je ta del delegatskega sistema celovito ocenila RK SZDL 
na svoji seji v maju. Opozoril bi le na nekatere kritič- 
ne ugotovitve te seje. Zlasti želim opozoriti na neustre- 
zen sestav teh,^ v veliki večini temeljnih samoupravnih 
skupnosti splošnih delegacij, neupoštevanje fleksibilne- 
ga mandata, največkrat neustrezen sestav zasedanj skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti, kar pogojuje 
le enostransko opredeljevanje interesa izvajalcev. Zato 
bi morali začeti presegati prekso enotnih delegacij ozi- 
roma oblikovati posebne delegacije za samoupravne 
interesne skupnosti kot jih predvidevajo sklepi RK 
SZDL. 

Ne da bi se spuščal v podrobnejše obravnavanje 
delegatskih razmerij v samoupravnih interesnih skup- 
nostih gospodarskih dejavnosti, saj bo o uresničevanju 
ustarvne vloge samoupravnih interesnih skupnosti s pod- 
ročja gospodarskih dejavnosti govora na posebni seji 
Republiške konference SZDL. Želim le opozoriti, da z 
dosedanjim razvojem delegatskih razmerij v teh samo- 
upravnih interesnih skupnostih ne moremo biti zadovolj- 
ni. Vendar pa pomeni uveljavljanje skupnega načrto- 
vanja dolgoročnega razvoja dejavnosti, za katere so 
oblikovane samoupravne interesne skupnosti, trdno osno- 
vo za podiružbljanje demokratizacije in humanizacije 
odnosov v teh dejavnostih. 

V delovanju zborov skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti ter oceni vpliva in prisotnosti delegatske baze 
pri odločitvah v teh skupščinah, je osrednjega pomena 
vprašanje pobude (iniciative) v procesu delegatskega 
odločanja. Dosedanje izkušnje kažejo, da večino predlo- 
gov aktov, pa tudi problemskih sklopov, ki se obrav- 
navajo in sprejemajo v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti, predlagajo izvršni sveti, le redko pa delegati. 

Pri tem je potrebno poudariti, da je pobiud v delegatski 
bazi veliko, toda le-te se kasneje čestokrat izgube, ali 
pa med potjo do mesta odločanja izgube svoj prvotni 
izvirni pomen oziroma namen. Čestokrat se ne prenaša- 
jo v ustrezne delegatske strukture, večkrat pa se korist- 
ne rešitve izgube, ker nismo uspeli dovolj razviti siste- 
ma medsebojnega dogovarjanja, kar je posledica ne- 
povezanosti delegacij krajevnih skupnosti in TOZD ter 
SIS. Zato prihaja do drobitve problemov ter do parci- 
alnega reševanja istih zadev na več mestih. Pogostokrat 
se tudi dogaja, da do pobud za reševanje nekaterih za- 
dev sploh ne pride, ker nekateri poslovodni organi te- 
meljnih organizacij združenega dela presegajo vsebino 
svoje izvršilne funkcije, z reševanjem vrsto zadev ne- 
posredno z izvršnimi sveti oziroma upravnimi organi 
občinske skupščine, mimo delegacij. 

Ugotovitve, da so iniciative delegatov in delegacij 
oziroma delovnih ljudi in občanov v delu skupščin- 
družbenopolitičnih skupnosti, zlasti še republiške in zvez- 
ne preslabe vsekakor potrjujejo oceno, da delavci in de- 
lovni ljudje še niso v celoti spoznali, da je dajanje pobud 
in s tem neposredno vplivanje na oblikovanje dnevnih 
redov sej skupščin, njihova pravica in dolžnost. 

V novi delegatski skupščini se je zelo razvil insti- 
tut delegatskih vprašanj, ki bi jih bilo potrebno v pri- 
hodnje obravnavati celoviteje in bolje organizirano kot 
doslej ter v njih poiskati tiste pobude in probleme, ki 
jih je potrebno obravnavati širše in jih postaviti na 
dnevne rede skupščin. Pri programiranju dela skupščin, 
je bilo v preteklem obdobju čutiti določeno zaprtost, 
kar je zmanjševalo možnost široke demokratične raz- 
prave o programih skupščin v temeljnih samoupravnih 
skupnostih in s tem zmanjševalo vlogo delegacij pri 
pobudah za oblikovanje programov od zvezne do repub- 
liške in občinskih skupščin. Zlasti bi rad opozoril na 
pomen programiranja dela zvezne skupščine in s tem 
usklajevanja programov v republiki in občinah, s čimer 
bomo presegli sedanji položaj delegatov zveznega zbora 
iz naše republike, ki so največkrat tavali v iskanju me- 
sta oblikovanja smernic za njihovo delovanje ter pribli- 
žali delovanje zveznega zbora temeljnim delegacijam. 

Želim tudi opozoriti, da smo v preteklem času do- 
segli pomemben premik v delovanju delegacije v zboru 
republik in pokrajin, ki se je povezala z bazo v republi- 
ki in resnično delegatsko zaživela. 

Zaradi pomena programiranja za razvoj delegat- 
skih razmerij, še posebej velja pozdraviti prizadevanje 
občinskih skupščin, ki v zadnjem času svoje delo prog- 
ramirajo in svoje delovne programe usklajujejo s prog- 
rami republiške skupščine. Pri tem pa še vedno kažejo 
premalo iniciative, da bi svoje programe uredili pred- 
vsem na pobudah temeljnih samoupravnih skupnostih 
in da bi s takimi pobudami vplivali na olikovanje de- 
lovnih programov zborov skupščine SR Slovenije. 

Samoupravne organizacije in skupnosti naj razvija- 
jo tako načrtovanje svojega dela, v katero bodo zajele 
vse aktualne probleme svojega okolja in se dogovorile, 
kateri izmed njih so tisti, ki jih je potrebno reševati 
skupno ter jih vključiti v programe družbenopolitičnih 
skupnosti. Od tu dalje se začno obveznosti upravrlih 
organov. Le-ti se morajo že v pripravi osnutkov v 
večji meri nasloniti na delegatsko bazo, ob jasno iz- 
postavljenem osnovnem problemu, variantnih predlo- 
gih vključno s posledicami, ki slede določeni rešitvi 
in tako omogočijo delovnim ljudem in občanom, da 
se _ opredelijo do določenih rešitev in na podlagi teh 
dajo smernice za oblikovanje temeljnih stališč. 

Dosedanje izkušnje v delovanju delegatskega sistema 
in delegatskih skupščin bi morali vgraditi in razviti 
v občinskih statutih in poslovnikih občinskih skupščin. 
To normativno urejanje delegatskih odnosov je vsekakor 
osnova za še večje uveljavljanje interesov temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti v delovanju skup- 
ščin. V teh aktih morajo posebno pozornost posvetiti 
vprašanju pristojnosti zborov in zlasti razrešiti vpraša- 
nja, v katerih primerih skupščine samoupravnih inte- 



/esnih skupnosti enakopravno odločajo zbori občinskih 
skupščin. Dosedanje izkušnje v delovanju skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti namreč kažejo, da je sodelo- 
vanje skuščin samoupravnih interesnih skupnosti še 
vse premalo del skupščinskega odločanja. Zato bo vse- 
kakor potrebno doseči večjo koordinacijo v delu občin- 
skih skupščin in skupščin samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter ustreznejše metode dela predsedstev občinskih 
skupščin. 

Želel sem opozoriti le na nekatera osrednja vpraša- 
nja delovanja delegatskega sistema ter vzpodbuditi raz- 
pravo in razmišljanja v iskanju novih rešitev in od- 
pravljanju dilem, ki se pojavljajo v samoupravni praksi 
uresničevanja delegatskega sistema ter s tem opredeliti 
izhodišča za vzpodbujanje nadaljnje aktivnosti vseh or- 
ganiziranih socialističnih sil delovnih ljudi in občanov 
v odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti in dograje- 
vanje vsebine delegatskih razmerij. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski 

politiki in razvoju SR Slovenije v prvem polletju 

1976 (ESA 389) 

Uvod 

Le dva meseca sta minila, odkar je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije obravnaval tekoča gospodarska 
gibanja v prvih mesecih 1976 in predložil skupščini svojo 
oceno in stališča o izvajanju resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976. 

Obdobje dveh mesecev je še prekratko, da bi se že 
lahko pokazali kvantitativni rezultati sprejetih ukrepov 
za oživljanje gospodarske aktivnosti, vendar pa nekateri 
kazalci že nakazujejo določene preokrete v tekočih gos- 
podarskih gibanjih. 

Pri pripravi gradiva so poleg Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje sodelovali Republiški sekretariat 
za industrijo, Republiški sekretariat za finance, Repub- 
liški sekretariat za mednarodno sodelovanje, Republiški 
sekretariat za mednarodno sodelovanje, Republiški se- 
kretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Repub- 
liški komite za tržišče in cene in Republiški komite za 
energetiko. 

Gradivo je izdelano na osnovi podatkov Službe dru- 
žbenega knjigovodstva in Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko, ki jih je imel Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje na razpolago do 23. julija 1976. 

1. Osnovne značilnosti razvoja v 

prvem polletju 1976 

Gospodarska gibanja v prvem polletju 1976 kažejo v SR 
Sloveniji in v celotni SFR Jugoslaviji podobne značilnosti: 

— industrijska proizvodnja, ki je od januarja dalje upa- 
dla', se je v maju in juniju ponovno dvignila, vendar je v 
obdobju šestih mesecev v SR Sloveniji za 1,1 odst. nižja kot 
v istem obdobju laniskega leta (v celotni Jugoslaviji pa za 
1,1 odst. višja kot v istem obdobju lani); 

— zaloge končnih izdelkov, ki so v prvih mesecih še 
Intenzivno naraščale, se v maju in juniju niso nadalje po- 
večevale; 

— rast zaposlenosti v gospodarstvu še nadalje postopoma 
upada, v družbenih dejavnostih pa močno raste; 

— intenzivnost povečevanja izvoza in zmanjševanja uvoza 
se še nadalje krepi; tako je bil v prvih šestih mesecih izvoz 
blaga za 21,1 odst. večji, uvoz blaga pa je zaradi restriktivne 
politike za 19,0 odst. manjši kot v istem obdobju lanskega 
leta; 

— izplačala za Investicije v osnovna sredstva so v prvih 
štirih mesecih še zelo naraščala, v maju pa so močno upadla, 
tako da so skupaj v petih mesecih v SR Sloveniji za 24,2% 
višja kot v istem obdobju lanskega leta (v štirih mesecih so 

bila še za 38% višja), v celotni Jugoslaviji pa za 33,5%; 
— tudi stopnje rasti prejemkov prebivalstva postopno 

upadajo, povečujejo pa se stopnje rasti izdatkov prebival- 
stva, zlasti izdatkov za blago; to kaže, da se nagnjenost pre- 
bivalstva k trošenju povečuje, kar pomeni preokret od do- 
sedanjih tendenc; 

— sredstva za skupno porabo se gibljejo v okviru pred- 
videvanj, ker pa zaposlenost hitro narašča, obstaja potenci- 
alna nevarnost, da bo to v škodo programov razvoja teh 
dejavnosti ali pa bo pomenilo dodaten pritisk za povečanje 
prispevkov; 

— na področju splošne porabe se zaradi izpada dohodkov 
zaostrujejo problemi, kako pokriti nekatere neodložljive 
obveznosti; 

— rast cen je umirjena, vendar postaja vedno bolj očitno, 
da je umirjanje cen predvsem posledica restriktivne politike 
na tem področju, kar le začasno odlaga reševanje nakopiče- 
aih problemov; 

— likvidnost gospodarstva in poslovnih bank se še na- 
dalje povečuje — vendar to ni posledica povečane akumula- 
tivnostd gospodarstva, ampak visokega povečanja denarne 
mase ob manjši gospodarski aktivnosti ter spremenjenega 
obnašanja organizacij združenega dela, ki zaradi novih pred- 
pisov o poslovanju med uporabniki družbenih sredstev za- 
držujejo večja likvidnostna sredstva na žiro računih. 

OSNOVNI KAZALCI GOSPODARSKIH GIBANJ V SR 
SLOVENIJI PO KVARTALIH 
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 

I. 75 II. 75 III. 75 IV. 75 

I. 74 II. 74 III. 74 IV. 74 

I. 76 

I. 75 

S C 

ti 

Ind. proizvodnja 9,7 5,7 2,2 34 
Zaloge v gotovih 
proizv. v ind. 
Zaposleni v dražb, 
sektorju 5,7 
Izvoz 6,7 
Uvoz 22,3 
Investicije v osnov- 
na sredstva 70,3 
Prejemki prebival. 31,8 
Izdatki prebival. 
— izdatki za blago 
Cene proizvajalcev 
ind. proizvodovi 
Cene na drobnoi 

23,4 32,0 31,2 18,1 

8,7 
30,6 

4,1 
5,9 

5,4 
2,4 

16,1 

40,4 
36,1 
26,6 
22,0 

4.2 
5.3 

- 1,8 
— 9,9 

34.0 
31,2 
22,6 
19.1 

2,5 
3,2 

Življenjski stroškil 5,5 7,9 1,7 

4.3 
25.0 

— 9,6 

4)5,0 
31.1 
15,7 
18,6 

0,1 
2.4 
5,0 

0,9 

27,8 

3,4 
6,8 

—15,8 

37.4 
24,0 
17,3 
12.5 

0,3 
2,2 
5,2 

- 1,1 

27,3 

3,2 
21,1 

-19,0 

24,22 
21,3 
18,1 
13,8 

1,0 
3,5 
5,8 

' Na osnovi deseaomranih pcdatfcov, to je, če takljiuičiimo vipliv seaom- 
Slclh faktorjev in razli&lega števila delovnih dni v posameznem mesecu. 

1 PriUcajsan; 90 porasti cen znotraj obdobja, njpr.: od decembra 16*75 
do jfumi'ja 11976. 2 Obdobje januar — maj 1976 januar — maij 1976. 
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Podatka kažejo, da se nekatere tendence v razvoju, ki 
so značilne za prvo polletje lanskega leta in prve mesece 
letošnjega leta, nadaljujejo tudi v aprilu in maju. Vendar 
pa prihajajo zlasti v maju in juniju do izraza tudi nekatere 
nove tendence, "za katere pa je še težko oceniti, ali pomenijo 
dejanski preokret v gospodarskih gibanjih. 

2. Gospodarska rast, zaposlenost in 

produktivnost dela 

1. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letošnjem letu nakazuje kot temeljno nalogo 
v gospodarstvu vzdrževanje dinamične gospodarske rasti ob 
bistveno večji udeležbi produktivnosti dela pri ustvarjanju 
družbenega proizvoda in postopni stabilizaciji gospodarstva. 
Industrijska proizvodnja kot osnovni nosilec gospodarske 
aktivnosti naj bi se v letošnjem letu povečala za okoli šest 
odstotkov; ob nižji rasti zaposlenosti (največ 3 odstotke) bi 
tako dosegli za 2 do 3-odstotno povečanje , produktivnosti 
dela. 

Podatki o gibanju industrijske proizvodnje kažejo, da se 
ta osnovna usmeritev resolucije verjetno ne bo uresničila. V 
prvem polletju je bil namreč obseg industrijske proizvodnje 
za 1,1 manjši kot v enakem obdobju lanskega leta, pro- 
duktivnost dela se je zmanjšala za 2,9 %, obseg zalog končnih 
izdelkov pa je bil v prvem polletju za 27,3% večji kot v 
istem obdobju lani. Da M v letu 19T6 dosegli predvideno 
6-odstotno povečanje proizvodnje, bi morali v drugem pol- 
letju doseči za 13,3 % večjo proizvodnjo kot v istem obdobju 
lani oziroma za 11,4% več kot v poprečju lanskega leta. 

GIBANJE INDUSTRIJSKE PROiZODNJE, 
ZAPOSLENOSTI IN PRODUKTIVNOSTI 
DELA V INDUSTRIJI 
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 

Tudi v merilu Jugoslavije se industrijska proizvodnja 
nezadovoljivo razvija, vendar so rezultata nekoliko boljši kot 
v Sloveniji, saj je v prvem polletju nasproti istemu obdobju 
lani porasla za 1,1 %. 

Osnovni vzroki nizke industrijske proizvodnje so zmanj- 
šano povpraševanje na domačem trgu ter zmanjšana repro- 
dukcijska poraba. K temu je v veliki meri prispevala tudi 
spremenjena struktura potrošnje prebivalstva, saj se relativno 
zmanjšujejo nakupi potrošnih dobrin trajnejše rabe. Na ob- 
seg investicij v osnovna sredstva je vplival manjši obseg 
izvršenih gradbenih del. Novi predpisi o zavarovanju plačil 

so vplivali na previdnejšo in manjšo nabavo izdelkov med 
industrijskimi organizacijami združenega dela, predvsem pa 
s strani trgovskih organizacij. Dodatno pa so na obseg pro- 
izvodnje vplivale tudi težave pri uvozu surovin in reprodukcij- 
skega materiala. Izvoz kljub povečanju ni mogel nadomestiti 
zmanjšane prodaje na domačem trgu. 

Podatki o gibanju fizičnega obsega industrijske proizvod- 
nje v Sloveniji kažejo naslednje: 

Indeksi fizičnega 
obsega industrijske 

proizvodnje 
(0 1915 = 100) 

1975 1976 

Desezonirani 
indeksi 

( 0 1975 = 1976 
1975 1976 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj .. 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

94.4 
100,5 
106,7 
105,7 
101,5 
101,5 
87,1 
92,0 

101,7 
105,9 
98.5 

104,5 

96,3 
100,4 
107,8 
94,1 

101,1 
103,8 

99,5 
102,7 
101,7 
101,6 
93.5 
97.6 
96,6 
97,1 
99,9 

100.3 
104,5 
100.4 

102,8 
100,3 
99.4 
90,8 

100,0 
97.5 

2 Pri oceni gibanja industrijske proizvodnje za. "juaiiij se je računalo 
z nekoliko nižjo stopnjo rasti oziroma z znižanjem v prvom polletju za 
1,5 odst. v primerjavi z istim otatofojeim lani. 

V okviru celotne industrijske proizvodnje je v prvem pol- 
letju najbolj upadla proizvodnja predmetov za široko po- 
trošnjo (za 2,6 %), nekoliko manj proizvodnja reprodukcij- 
skega materiala (za 1,1 %), večja pa je bila proizvodnja sred- 
stev za delo (za 2,2%). 

V okviru proizvodnje predmetov za široko potrošnjo sa 
je zmanjšala predvsem proizvodnja trajnih potrošnih dobrin. 
Tako je bila letos proizvodnja aparatov za gospodinjstvo kar 
za 16 °/o manjša kot v prvem polletju lani, proizvodnja konč- 
nih izdelkov v lesni industriji (predvsem pohištva) za 3% 
in tekstila za 4 %, v tem pletenin za 11 % in ostalih končnih 
izdelkov za 14 odstotkov. 

Nižja proizvodnja reprodukcijskega materiala letos v 
primerjavi s prvim polletjem lani je predvsem posledica 
manjše količine pridobljenih rud in kovin v barvasti meta- 
lurgiji (za 2 %) in v nekovinski industriji (za 15 %), manjše 
proizvodnje reprodukcijskega materiala v kovinski industriji 
(za 4%), kablov in elekitroprevodnikov v elektroindustriji 
(za 17%), gradbenega materiala (za 8%) ter žaganega lesa 
in plošč v lesni industriji (za 4%). Močno pa je v kemični 
industriji porasla proizvodnja osnovnih proizvodov (za 8 %) 
ter umetnih vlaken in mas (za 24 %). Proizvodnja celulozno- 
papime industrije je porasla za 2 %; nove zmogljivosti v 
Krškem, Vevčah, Količevem in Medvodah so še v poskusni 
proizvodnji. 

Porast proizvodnje sredstev za delo v kovinski industriji 
izvira predvsem iz povečane proizvodnje izdelkov precizne 
mehanike (za 57 %), medtem ko je proizvodnja konstrukcij, 
strojev in naprav ter tirnih vozil manjša kot lani. Proizvod- 
nja strojev in naprav (strojegradnja), ki ji je dan poseben 
poudarek v resoluciji o družbeno-ekonomskem razvoju za 
leto 1976, je zmanjšala proizvodnjo (za 8 %) ob istočasnem 
visokem povečanju števila zaposlenih (5,2 %). 

V elektroindustriji, kjer je bila proizvodnja letos v pri- 
merjavi z lanskim prvim polletjem manjša za 4 %, je naj- 
ugodnejše gibanje dosegla proizvodnja radijskih in telekomu- 
nikacijskih naprav in delov (elektronika), M je dosegla za 
6 % večjo proizvodnjo ob manjšam številu zaposlenih kot v 
istem obdobju lani (za 1 %). 

Po panogah je bila rast proizvodnje, zaposlenosti in pro- 
duktivnosti dala v prvem polletju letos glede na enako ob- 
dobje lani naslednja: 
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INDUSTRIJA SKUPAJ 
Elektroenergija 
Premog 
Nafta 
Crna metalurgija 
Barvasta metalurgija 
Nekovine 
Kovinska 
Elektroindustrija 
Kemična 
Gradbeni material 
Lesna 
Papirna 
Tekstilna 
Usnjarska 
Gumarska 
Živilska 
Grafična 
Tobačna 
Neomenjena industrija 

5|U Jo«- 
■* N > 
Ig" Ti a2 

100,00 
5,04 
2,22 
0,44 
4,25 
2,77 
2,02 

20,58 
10,07 
9,98 
2,81 

10,27 
3.46 

12,05 
3,16 
1,38 
5,68 
2.47 
0,35 
0,94 

- 1 
Is?! 
£ o a 

- v Indeksih rasti 

N 

98,9 
104 
100 
100 
99 

100 
100 
98 
96 

102 
92 
°n 

102 
96 

102 
103 
103 
101 
liia 
1115 

101,9 
104,4 
103.6 
104,1 
102,0 
97,3 
98,8 

102,8 
101.0 
106.4 
100.1 
102,1 
104.0 
99,5 

103.3 
103.5 
104.1 
101.7 
102.4 
98,2 

97,1 
90.6 
96,5 
96,1 
97,1 

102,8 
101,2 
95,3 
95,0 
96.8 
91.9 
95.0 
98.1 
96,5 
98.7 
99,5 
98,9 
99,3 

110,4 
117,1 

12/75 1/76 

2. Porast zaposlenosti je predvsem posledica večjega za- 
poslovanja v drugi polovici lanskega leta; v primerjavi z 
decembrom lani pa se je v prvih šestih mesecih število za- 
poslenih povečalo le za 0,7 %, medtem ko je v lanskem letu 
v istem času poraslo za 1,5 %. Pri tem se je glede na stanje 
v decembru lani znižalo število zaposlenih v črni metalurgiji 
(za 0,8%), barvasti metalurgiji (za 2,4%), industriji nekovin 
(za 0,8 %), elektroindustriji (za 0,6%), tekstilni industriji (za 
1,0%) in tobačni industriji (za 3,7%), nespremenjeno je osta- 
lo število zaposlenih v usnjarski industriji, v vseh ostalih 
panogah pa je poraslo. 

Gledano v celoti je tako gibanje zaposlenosti v industriji 
zadovoljivo, ker organizacije združenega dela, ki so zmanjše- 
vale proizvodnjo, v glavnem niso odpuščale zaposlenih; ne- 
katere organizacije združenega dela, ki so uvedle nove pro- 
izvodne zmogljivosti in razširile proizvodnjo, pa so upravi- 
čeno povečale zaposlenost. V številnih organizacijah združe- 
nega dela, kjer je proizvodnja stagnirala aH pa se je njen 
obseg zmanjšal, pa sprejemanje novih delavcev ni bilo 
upravičeno. 

Takšna gibanja so vplivala na absolutno znižanje pro- 
duktivnosti dela za 2,9 %. Ker se število delavcev — iz nave- 
denih vzrokov — lahko le malo spremeni in se težko prila- 
gaja zmanjšanemu obsegu proizvodnje, bo možno povečati 
produktivnost dela le ob večji proizvodnji. 

3. Na obseg proizvodnje so bistveno vplivale zaloge, za 
katere je v letošnjem letu anačilno naslednje gibanje: 

— v indeksih (0 1975 = 100) 

2/76 3/76 4/76 5/76 6/76 6/76 

6/75 

Zaloge surovin 
v tem: 
iz uvoza 
Zaloge gotovih izdelkov 
V tem: 
— sredstva za delo 
— reprodukcijski material 
— široka potrošnja 

102,6 

114,9 
110,6 

132,9 
112,2 
104,2 

107,9 

116,0 
108,9 

121,6 
108,6 
105,6 

101.5 

107.8 
113.6 

128.9 
1116,1 
108,1 

99,5 

98,1 
116,9 

148,8 
116,1 
109,6 

94,6 

92,4 
124,3 

166,7 
118,0 
117,0 

93.2 

86.3 
125,0 

160,2 
119,5 
119,0 

92,7 

85,5 
121,9 

160,3 
114.8 
118.9 

92,9 

87,4 
120,5 

164,3 
111,9 
115,7 

Zaloge surovin in reprodukcijskega materiala se znižujejo 
že od januarja dalje in so bile v juniju za 8 % pod lanskim 
poprečjem. Ker ni na razkolago potrebnih podatkov, ni možno 
obravnavati založenost industrije s surovinami z vseh vidikov, 
zlasti z vidika učinkovitosti gospodarjenja z zalogami, struk- 
ture zalog, problemov plasmaja in podobno. Globalni podatki 
pa kažejo, da je oskrba z domačimi surovinami in reproduk- 
cijskim materialom v glavnem še zadovoljiva. , . 

Večje znižanje zalog surovin od obsega industrijske pro- 
izvodnje kaže, da se zaloge hitreje obračajo oziroma da orga- 
nizacij« z njimi letos bolje gospodarijo. Na to so vplivali 
ukrepi za zavoravanje plačil, ki so trenutno zmanjšali po- 
praševanje po surovinah in reprodukcijskem materialu, hkrati 
pa zaradi povečane ponudbe in hitrejših dobav dali kupcem 
surovin večjo sigurnost da bodo blago v dogovorjenem roku 
dobili, kar je še dodatno zmanjšalo njihovo potrebo po 
ustvarjanju velikih zalog. 

Položaj pri zalogah surovin iz uvoza pa je ravno obraten 
kot pri domačih surovinah, ker so te zaloge često desortira- 
ne zaradi omejevalnih ukrepov na področju uivoza ter zaradi 
zapletenosti in togosti povezovanja uvoznih poslov z izvozni- 
mi dosežki. Najbolj so pri tem prizadete dejaivnositi, ki v svo- 
je izdelke vgrajujejo veliko uvoznega materiala, kar velja še 
posebej za elektroindustrijo. Vetadar pa trend zniževanja 
zalog iz uvoza kaže, da lahko v prihodnjih mesecih pride 
do težav glede osikrtbe. 

Zaloge gotovih izdelkov, ki so od januarja do maja stalno 
rasle, so se v juniju nekoliko znižale in so bile za 20,5 odstot- 
kov večje kot v lanskem juniju. To znižanje zalog v juniju 
je opazno pri vseh treh osnovnih skupinah izdelkov. 

Zaloge sredstev za delo, ki so letos najmočneje porasle, 
sicer v celoti niso kritične, ker je bil njihov obseg v lansikem 
letu majhen, vendar je ta porast zaskrbljujoč in opozarja 
na določene strukturne neskladnosti v tej proizvodnji. 

V prvem polletju letos le počasi naraščajo zaloge repro- 
dukcijskega materiala. Junijski podatki kažejo, da se proiz- 
vajalci reprodukcijskega materiala prilagajajo možnostim pro- 
daje, saj so se njihove zaloge v primerjavi z istim mesecem 
lani povečale le za 12 odstotkov. 

Močneje pa so letos naraščale zaloge blaga za široiko po- 
rabo; zmanjšanje teh zalog v juniju v primerjavi z majem 
pa že kaže na prilagajanje proizvodnje prodajnim možnostim. 

V primerjavi s povprečnim stanjem zalog v leta 1975 
so letos predlvsem močno porasle zaloge gotovih izdelkov v 
črni metalurgiji (za 67 %), nekovinski (za 37%), kovinski (za 
24 %), elektroindustriji (za 33 %), industriji gradbenega ma- 
teriala (za 43 %) — predvsem zaloge opeke, tekstilni (za 32 
odstotkov) in gumarski industriji (za 37 %). 

Osnovni vzpodlbujevalec industrijske proizvodnje je letos 
izivoz, ki je bil v prvih petih mesecih nominalno za 14,3 % 
večji kot vistem obdobju lani. Ob oceni, da smo izvozili okoli 
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20 % fizičnega obsega proizvodnje, je t-o povečanje izvoza 
vplivalo, da je bila industrijska proizvodnja za okoli 3 % 
večja, kot bi bila sicer. To pomeni, da bi bila pri istih za- 
logah gotovih izdelkov brez povečanja izvoza proizvodnja v 
prvem polletju za okoli 4 % manjša kot lani v istem obdobju. 

Podatki za zadnja dva meseca kažejo, da se je industrij- 
ska proizvodnja ustalila približno na nivoju lanskega povpre- 
čja. Razpoložljive zmogljivosti, število zaposlenih in tudi 
oskrbljenost s surovinami in energijo omogočajo oceno, da 
bi v prihodnjih mesecih lahko dosegli postopno oživitev in- 
dustrijske proizvodnje. Osnovni problem je še vedno prodaja 
na domačem kot tudi na tujih tržiščih. V tem pogledu lahko 
pričakujemo ugodnejše rezultate predvsem zaradi pričakova- 
nega večjega povpraševanja prebivalstva in večje likvidnosti 
gospodarstva ter zaradi oživljanja konjunkture na zunanjih 
trgih. Investicijska vlaganja, ki so bila lani bistven pospeše- 
valec proizvodnje, pa v letošnjem letu ne bodo tako vzpod- 
budno vplivala na rast industrijske proizvodnje v prihodnjih 
mesecih, saj nabave domače opreme niso dovolj visoke, da bi 
lahko vzpodbudneje vplivale na celotno gospodarsko aktiv- 
nost, pa tudi gradbena aktivnost je letos manjša kot v lan- 
skem letu. 

4. Proizvodnja in poraba energije se je v prvem polletju 
gibala v okviru energetske bilance za leto 1®76. 

Poraba električne energije je bila v celoti nekoliko nižja 
od planirane (99%). Nekoliko manjši odjem od planiranega 
so imeli direktni odjemalci, medtem ko je bil odjem distri- 
bucije v skladu s planom. Redukcije električne energije prak- 
tično ni bilo. Za proizvodnjo pa je značilno, da je bila hi- 
droproizivodinja nižja od predvidene za okoli 17 % in tudi 
nižja od proizvodnje, v prvem polletju preteklega leta. Proiz- 
vodnja termoelektrarn pa je bila za okoli 12 °/o višja od pred- 
videne, tako da je bila skupna proizvodnja hidro in termo- 
elektrarn realizirana po planu. Vse termoelektrarne so bile 
dobro oskrbovane s premogom. 

Pri porabi električne enegije je opazen zelo visok porast 
distribucijskih odjemalcev v zimskih mesecih. V prvih treh 
mesecih je bil ta porast glede na isto obdobje lanskega leta 
za okoli 11 % večji, v drugi četrtini leta pa je bil večji le za 
5 %. To kaže, da se je poraba električne energije močno 
stopenjavala zaradi ogrevanja prostorov in je treba s tem tren 
dom računati tudi v prihodnje. 

Proizvodnja premoga je v prvem polletju tega leta dose- 
gla polovico celotne planirane proizvodnje, ter je enaka pro- 
izvodnji prvega polletja leta 1976, pri čemer je bila povečana 
proizvodnja lignita ob nekoliko manjši proizvodnji rjavega 
premoga. 

Potrošnja tekočih goriv je bila v prvem polletju letos 
za okrog 7% višja od lanske v istem obdobju in predstavlja 
le manjša odstopanja od predvidevanj v energetski bilanci 
za leto 1976. Največji porast (15%) ugotavljamo pri porabi 
kurilnega olja, medtem ko se je poraba ostalih naftnih deri- 
vatov, razen plinskega olja (indeks 99), povečala za 4—7%. 
Ugotavljamo torej, da se del porabe plinskega o'ja preusmerja 
v porabo kurilnih olj. 

Na področju priprav za izgradnjo plinskega omrežja v 
Sloveniji je bil v prvem polletju letos podpisan ankes k 
samoupravnemu sporazumu, ki natančneje določa finančno 
konstrukcijo, v teku pa so vrednotenja ponudb posameznih 
izvajalcev za izvedbo del pri plinovodu. 

5. V kmetijstvu ne bo mogoče realizirati programirane 
proizvodnje. Po razmeroma ugodnih izgledih za proizvodnjo 
poljščin in grozdja v maju in juniju letos, je nastopila 
dolgotrajna suša, ki je v zadnjem mesecu prizadela posevke. 
Prideleik žita, krompirja in vrtnin, predvsem pa krmilnih 
rastlin in sena bo slabši, kot je bilo pričakovati ob normal- 
nih vremenskih razmerah. Predvideva se tudi slabši pridelek 
grozdja. 

Proizvodnja v govedoreji in prašičereji se razvija po pro- 
gramu živinorejske poslovne skupnosti. Nad pričakovano rav- 
nijo pa je proizvodnja perutnine, ki se bo v prihodnjih me- 
secih še povečala in bo ublažila pomanjkanje drugih vrst. 
mesa. 

Kljub ugodnim dosedanjim gibanjem obsega živinorejske 
proizvodnje pa ukinitev intervencijske premije iz rizičnoga 
sklada živinorejske poslovne skupnosti ob koncu junija 1976, 
s katero je doslej uspela premostiti razkorak med odkupnimi 
cenami govedi in nesorazmerno visokimi proizvodnimi stro- 
ški, lahko povzroča zaradi prodaje živine izven SR Slovenije 
težave v oskrbi trga z govedino v poletnih mesecih. Tudi os- 
krba s prašičjim mesom se bo poslabšala zaradi povpraševa- 
nja v drugih republikah in visoke izvozne konjunkture, če ne 
bodo cene na domačem trgu usklajene z izvoznimi cenami. 

Zvezni organi doslej niso sprejeli predlagnih ukrepov za 
povečanje odkupnih cen živine in mesa. Izvršni svet skup 
ščine SR Slovenije bo ponovno predlagal ZIS uskladitev cen 
z gibanjem proizvodnih stroškov oziroma poskušal skupno 
z živinorejsko poslovno skupnostjo zagotoviti sredstva za 
podaljšanje premirja iz rizičnega sklada živinorejske poslov- 
ne Skupnosti, kar naj bi zagotovilo ustrezno dinamiko ponud- 
be živine v turistični sezoni. Slabši pridelek krme ta problem 
še zaostruje in zahteva hitro ukrepanje na področju usklaje- 
vanja cen. Ogrožena ni le proizvodnja mesa — večja škoda 
bi nastopila s pokolom živine, ki lahko nastane ob takih raz- 
merah. V nespremenjenem ekonomskem položaju tudi v pri- 
hodnje ostaja proizvodnja hmelja, ker zvezni organi niso 
sprejeli predloga o povečanju izvozne stimulacije za izvoz 
hmelja. 

Pomemben ekonomski problem kmetijstva v Sloveniji, ki 
se zaradi izredno nizke akumulativnosti vse bolj zaostruje, 
je pomanjkanje trajnih obratnih sredstev, kar že resno one- 
mogoča naložbe in s tem nadaljnji razvoj družbene organizi- 
rane kmetijske proizvodnje. Nujno je sprejeti ukrepe, ki bo- 
do upoštevali specifičnosti sezonskega značaja kmetijske pro- 
izvodnje. 

6. V gozdarstvu je bila p0 ocenah v prvem polletju letos 
proizvodnja za okoli 13 % manjša kot v istem obdobju lan- 
skega leta. Na zmanjšanje proizvodnje gozdnih sortimantov 
so vplivale predvsem neugodne vremenske razmere. Gozd- 
na proizvodnja v družbenem sektorju se giblje na lanskolet- 
ni ravni. Na zmanjšan obseg skupne proizvodnje vpliva iz- 
pad proizvodnje v zasebnem sektorju, kjer zaradi kmetijskih 
del v spomladanskih in poletnih mesecih tega zaostanka v 
kratkem času ni možno nadoknaditi. Predvideva pa se, da 
bo sečnja in gozdna proizvodnja v naslednjih mesecih narašča- 
la in dosegla do konca leta predvideno raven. 

Gozdno gojitvena dela in dela na razširjeni biološki re- 
produkciji potekajo v skladu s smernicami gozdno-gospodar- 
skih načrtov. 

Po ocenah za prvo polletje se ekonomski položaj gozdar- 
stva bistveno ne zboljšuje in ostaja njegova ataimulativnost 
na isti ravni. Bistveno pa je izboljšana likvidnost v gozdno- 
gospodarskih organizacijah. 

Izredno pereč problem v gozdarstvu predstavlja uvoz op- 
reme in rezervnih delov. Eden od zaviralnih faktorjev boljše 
organizacije dela je dotrajanost strojnega parka in nakladal- 
nih naprav, kar bi bilo treba v letu 1076 nujno rešiti. Neure- 
jen položaj na tem področju lahko že v letošnjem letu po- 
vzroči izpad gozdne proizvodnje, vsekakor pa bi bistveno 
vplival na realizacijo v naslednjih letih. 

7. Gibanja na področju gradbene dejavnosti, ki so tesno 
povezana z investicijsko aktivnostjo, pa tudi z gibanjem in- 
dustrijske proizvodnje, kažejo v prvih mesecih letos precej 
bolj umirjeno dinamiko kot v preteklem letu. Skupna vred- 
nost gradbene proizvodnje je bila v prvih šestih mesecih le 
za 8 % večja kot v istem obdobju lani, število opravljenih 
efektivnih ur pa se je zmanjšalo za 6 %. 

Zaradi pomanjkanja gradbenih del pri industrijskih ob- 
jektih in deloma tudi pri objektih v negospodarstvu so izva- 
jalci preusmerili znatne kapacitete v stanovanjsko izgradnjo. 
V prvem polletju letos je bilo zgrajenih kar za 13 odstotkov 
več stanovanj kot v istem obdobju lani, kar je najvišji po- 
rast v zadnjih desetih letih. Na to vpliva med drugim uve- 
ljavljanje in dograjevanje sistema samoupravnega sporazu- 
mevanja in dograjevanja na tem področju; zlasti pa visoka 
razpoložljiva sredstva za stanovanjsko izgradnjo, ki se izdva- 
jajo na osnovi osebnih dohodkov. V zaključni fazi je usta- 



novitev poslovne skupnosti za industrializacijo stanovanjske 
izgradnje ter poslovne skupnosti za zaključna dela v gradbe- 
ništvu. V javni razpravi je družbeni dogovor o racionalizaci- 
ji stanovanjske gradnje, ki bo pomembno prispeval k umir- 
janju cen v stanovanjski gradnji. 

Zaradi stagnacije v gradbeništvu in zaradi neskladnosti 
med razpoložljivimi in potrebnimi proizvodnimi zmogljivost- 
mi na področju opekarstva obratujejo opekarne z vedno 
manjšim izkoristkom. Iz teh razlogov je šest proizvajalcev 
opečnih izdelkov šlo v stečaj, s čimer se je zmanjšala zmo- 
gljivost opekarstva v Sloveniji za okoli 12 odstotkov. 

8. Razvoj prometa po panogah je bil v prvih šestih 
mesecih letos različen: potniški promet, razen na železnici, 
je naraščal, medtem ko je tovorni promet upadal. 

Obseg tovornega trasporta se je v letošnjem letu v vseh 
mesecih gibal na nižji ravni kot v istem obdobju lani. Javni 
cesitm transport se je sicer povečal za 7 °/o, železniški prevoz 
pa se je znižal kar za 16 °/o. Tudi pomorski prevoz se je 
zmanjšal za i %, promet v luki Koper pa za 4 % (zaradi 
zmanjšanja tranzita). Zmanšan tranzit preko Luke Koper bist- 
veno vpliva tudi na železniški mednardni prevoz, ki se je 
znižal za 20 odstotkov. 

V potniškem transportu se je povečal javni cestni prevoz 
za 4 % in letalski prevoz za 27 % (tuji potniki), železniški 
potniški promet pa je upadel za 6 odstotkov. 

V PTT prometu se je povečal obseg poštnih storitev v 
prvih šestih mesecih glede na isto obdobje lani za 7%, tele- 
fonske storitve so narasle za 17 %, telegrafske pa so se 
zmanjšale za 11 odstotkov. 

9. Organizacije združenega dela s področ ja trgovine se 
v letošnjem letu soočajo s številnimi problemi, kar se odra- 
ža v motnjah na tržišču tako pri oskrbi organizacij združe- 
nega dela kot pri preskrbi prebivalstva. Predvsem se to odra- 
ža na obsegu ustvarjenega prometa v trgovini na debelo, ki 
ob neugodnih konjunkturnih gibanjih ter zaradi še nezadost- 
no uveljavljenih dohodkovnih povezav z organizacijami zdru- 
ženega dela s področja proizvodnje v pogojih novega načina 
plačevanja ustvarja manjši promet tako z organizacijami 
združenega dela s področja proizvodnje kot tudi s trgovinsko 
mrežo na drobno. 

Založenost trgovinske mreže ostaja zaradi pomanjkanja 
trajnih obratnih sredstev še nadalje slaba; bolj dinamična 
rast prometa od povečanja obsega zalog v trgovinskih organi- 
zacijah in ob visoki rasti zalog v industriji kaže, da zaloge 
še vedno bremenijo predvsem proizvajalce. Hkrati pa desor- 
tirana ponudba blaga v trgovini ne spodbuja že tako nizkega 
povpraševanja. V primerjavi z zadnjim trimesečjem lani se 
je v prvih treh mesecih letošnjega leta obseg zalog v trgovi- 
ni na debelo zmanjšal za 4 % oziroma v trgovini na drobno 
za 5 odstotkov. 

Obseg prometa v trgovini na debelo se je povečal v pr- 
vih petih mesecih letos za 5,8 % v primerjavi z istim obdob- 
jem lani, kar ob upoštevanju povprečnega porasta cen v tr- 
govini na debelo pomeni okoli 1 % padec realnega obsega 
prometa glede na isto obdobje lanskega leta. 

Promet trgovine na drobno pa je v prvih petih mesecih 
letos porasel za 15,6 % glede na isto obdobje lani, njegov re- 
alni obseg pa se je povečal za okrog 2 odstotka.. 

V okviru skupnega prometa v trgovini na drobno se 
predvsem povečuje obseg prodaje živil, medtem ko prodaja 
industrijskega blaga zaradi sorazmerno nizkega povpraše- 
vanja prebivalstva po tem blagu, kar je posledica trenutnih 
sprememb v strukturi potrošnje, realno skoraj ne narašča, 
v nekaterih primerih pa celo upada. 

Ker je za poletne mesece značilno, da je zaradi letnih 
dopustov dinamika prometa v trgovini bolj umirjena, lahko 
pričakujemo, da se obseg prometa v trgovini v prihodnjih 
mesecih ne bo občutno povečal in se bodo nadaljevale ten- 
dence, značilne za prvo polletje letos. 

10. V turističnem prometu je v prvih petih mesecih letos 
v primerjavi z istim obdobjem lani poraslo skupno število 
prenočitev za 7 %; v tem domače za 9 %, število tujih preno- 
čitev pa je ostalo na isti ravni kot v prvih petih mesecih 

lani. Rast domačih prenočitev je znatno večja od predviden«. 
V celotni Jugoslaviji so zabeležili porast domačih prenočitev 
za 7 %, število tujih prenočitev pa je bilo nižje za 5 odstot- 
kov. 

Hkrati s takim razvojem, ki se je nadaljeval v maju in 
verjetno tudi v juniju, pa se v Sloveniji opaža nadaljnje 
upadanje deviznega priliva. V prvih petih mesecih letos smo 
dosegli skoraj za 10 % manjši devizni priliv kot v istem ob- 
dobju lani. V zveznem merilu se gibanje deviznega pritoka 
ujema z gibanjem števila inozemskih prenočitev za obdobje 
januar—april, kar se ocenjuje kot nazadovanje, saj je do 
sedaj rast deviznega pritoka skoraj vedno močno presegala 
indeks rasti tujih prenočitev. Razlog za tako zaostajanje de- 
viznega pritoka za Slovenijo je predvsem velik obseg vnosa 
dinarjev, naraščanje zasebne menjave, pa tudi večja udeležba 
tujih gostov, ki prihajajo k nam v skupinskih aranžmajih. 

Ker beležimo nadaljnje upadanje števila prenočitev itali- 
janskih gostov in ker je ob začetnem skoku pričakovati sta- 
gnacijo, če že ne nazadovanje turističnega obiska iz Avstrije, 
ocenjujemo, da obseg turističnega prometa v letošnjem letu 
po prenočitvah ne bo presegel načrtovanega. 

Menimo, da je poglavitni problem v sedanji fazi razvoja 
naše turistične ponudbe prepočasno oblikovanje nove poslov- 
ne organiziranosti turističnega gospodarstva, predvsem v pro- 
pagandi, informativni dejavnosti in nastopanju na tujih tr- 
žiščih. 

111. V primerjavi z gibanjem zaposlovanja v preteklem 
letu je bila rast zaposlenosti v prvi polovici letošnjega leta 
znatno bolj umirjena. Do konca junija se je v družbenem 
sektorju povečalo število zaposlenih za okoli 3 tisoč oseb, 
od tega v družbenih dejavnostih za okoli 2 tisoč. Na izpraz- 
njenih in na novih "delovnih mestih je bilo v tem času zapo- 
slenih le med 11 m 12 tisoč novih delavcev, kar je znatno 
manj kot v preteklih letih. 

V prvih šestih mesecih je bilo v primerjavi z istim ob- 
dobjem preteklega leta število zaposlenih v družbenem sek- 
torju višje za 3,2 %, od tega v gospodarstvu za 2,5 % in v 
družbenih dejavnostih za 6,5 %. V gospodarstvu se je največ 
novih delavcev zaposlilo v industriji, dalje v trgovini in go- 
stinstvu ter v obrti. V družbenih dejavnostih je okoli 65 % 
novih zaposlitev odpadlo na družbene službe, predvsem na 
šolstvo, sledijo znanost, zdravstvo ter finance in zavarovanje. 

Rast zaposlenosti je, bila po posameznih območjih SR 
Slovenije različna. Na razvitih se je število zaposlenih v pri- 
merjavi z istim obdobjem preteklega leta povečalo za 2,5 %, 
na manj razvitih pa za 3,9%, medtem ko je bila na teh ob- 
močjih predvidena najmanj 6 % stopnja rasti zaposlenosti. To 
se odraža na povečanju števila nezposlenih in na obsegu 
sezonskih zaposlitev delavcev iz teh območij v tujino, kar 
opozarja na nujnost doslednega izvajanja dogovorov in ukre- 
pov v zvezi s pospeševanjem razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih območij. Po ocenah zveze skupnosti 'za zaposlovanje 
Slovenije bo stopnja brezposelnosti v letošnjem letu višja 
kot je bila lani. V prvih štirih mesecih je bilo brezposelnih 
12.204 oseb, kar je za 24,7 % več kot v istem obdobju lani. 

Ocenjujemo, da je bilo v prvem polletju le okoli 60 % po- 
treb po novih delavcih pokritih iz domačih delovnih virov. 
Med novo zaposlenimi delavci je Dilo okoli 56 °/o delavcev 
s poklici ozkega profila in le 44 % s strokovno izobrazbo. Se 
vedno obstajajo anatne razlike med izobrazbeno strukturo 
novo zaposlenih v gospodarstvu, ki še naprej išče delavce 
slabšega kvalifikacijskega sestava med novo zaposlenimi 
in v družbenih dejavnostih. Družbene dejavnosti so v leto- 
šnjem letu zaposlile nekaj nad 70 % delavcev s strokovno 
izobrazbo, gospodarstvo v celoti okoli 50 %, industrija pa le 
40 odstotkov. 

Ti odnosi so posledica prepočasnega spreminjanja struk- 
ture dela v slovenskem gospodarstvu, zlasti v sekundarnih 
dejavnostih. S počasnejšo rastjo zaposlenih so manjše ne sa- 
mo potrebe po delavcih s poklici ozkega profila, temveč tudi 
potrebe po strokovnih delavcih. Možnosti zaposlitve delavcev 
s poklici ozkega profila postajajo vedno bolj omejene, zlasti 
v manj razvitih območjih, ki razpolagajo z delovnim potenci- 
alom slabšega kvalifikacijskega sestava. 



Međ novo zaposlenimi strokovnimi delavci s srednjo, vi- 
šjo in visoko izobrazbo je bilo okoli 40 % delavcev tehničnih 
poklicev. Med ostalimi delavci, ki so se v pretežni meri za- 
poslovali v družbenih dejavnostih, je bilo največ gimnazijskih 
maturantov, ekonomskih in administrativnih tehnikov ter 
delavcev z višjo in visoko šolo družboslovne smeri. 

3. Ekonomski odnosi s tujino 

Težišče politike družbenoekonomskega razvoja SR Slove- 
nije v letu 1976 je bilo usmerjeno na krepitev sposobnosti 
gospodarstva za enakopravnejše vključevanje v mednarodno 
delitev dela, izboljšanje razmerja med izvozom in uvozom 
ter izboljšanje regionalne usmerjenosti gospodarskih odnosov 
s tujino, zlasti za pospeševanje sodelovanja z deželami v raz- 
voju. 

Ob predvideni gospodarski rasti za okoli 5 % naj bi se iz- 
voz blaga povečal za 6 °/o in uvoz blaga za 4%, s čimer bi 
dosegli tudi ugodnejše odnose v plačilni bilanci. 

Blagovna menjava slovenskega gospodarstva s tujino se 
je v prvem polletju letos odvijala v nekoliko ugodnejših 
zunanjih pogojih, saj je gospodarstvo nekaterih razvitih dr- 
žav že v fazi postopnega oživljanja gospodarske aktivnosti. 
Hkrati pa je bilo slovensko gospodarstvo pod močnim vpli- 
vom ukrepov ekonomske politike, ki so delovali zlasti v sme- 
ri usklajevanja uvoza z možnostmi izvoza. Tako so s plačil- 
no-bilančnega vidika, doseženega v dosedanjem obdobju, 
ugodnejša razmerja, kot so bila predvidena z resolucijo za 
letošnje leto. Pokritje uvoza z izvozom se je občutno iz- 
boljšalo — od 48% v istem obdobju lani na 72 % v prvem 
polletju letos. Pri tem pa nam relativno ugodno razmerje 
blagovne menjave ne sme zakriti dejstva, da je bil v prvih 
šestih mesecih letošnjega leta dosežen za okoli 6 % nižji ob- 
seg blagovne menjave kot v istem obdobju lani in da so 
imela takšna gibanja tudi določen negativni vpliv na notranja 
gospodarska dogajanja. 

V prvem polletju so organizacije združenega dela pod 
pritiskom kopičenja zalog in povezovanja uvoza z izvoznimi 
dosežki povečale vrednost izvoza za 21,1 %. Ker so v tem 
obdobju cene v izvozu stagnirale, ocenjujemo, da se je obseg 

GIBANJE VREDNOSTI IZVOZA IN UVOZA BLAGA 

(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 
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izvoza v tem obdobju tudi realno povečal v primerjavi z istim 
obdobjem lani .za okoli 21%. Povečani izvoz je vsekakor 
pozitivna tendenca v gospodarskih gibanjih, vendar pa ni 
mogel imeti tolikšnega vpliva, da bi lahko nadomestil izpad 
domačega povpraševanja in pospešil rast proizvodnje. Ker 
se zaradi rasti proizvodnih stroškov konkurenčnost naših iz- 
voznikov stalno zmanjšuje, izvažajo mnogi na meji rentabil- 

nosti ali celo z izgubo. Tako slabi reproduktivna in akumu- 
lativna'sposobnost tistega dela gospodarstva, ki se intenzivne- 
je usmerja v izvoz. 

Preko 90 odstotkov celotega izvoza je tudi v letošnjem 
obdobju realizirala industrija, ki je v prvih šestih mesecih 
dosegla za 21,7 % večjo vrednost izvoza kot v istem ob- 
dobju lani, zlasti močan porast izvoza je beležila že tradicio- 
nalna izvozna industrija — lesna, kovinska, elektro, tekstilna, 
nekovinska industrija itd. Ugodnejše cenovne odnose pa je 
v izvozu doseglo kmetijstvo, ki je povečalo svoj izvoz za okoli 
20 %, medtem ko izvoz gozdarstva stagnira. 

Uvoz blaga se je v prvih šestih mesecih zmanjšal za 19 
odstotkov. Zlasti je močno nazadoval uvoz reprodukcijskega 
materiala, ki je bil v šestih mesecih kljub povečanju v juni- 
ju še vedno za 22,1 % manjši kot v istem obdobju lani. 
Uvoz opreme pa je močno padel, zlasti v zadnjih mesecih, 
tako da je bil v prvem poletju za 9,5 % manjši kot v istem 
obdobju lam. 

Takšne razmere negativno vplivajo tako na rast indust- 
rijske proizvodnje, ki nima dovolj potrebnega reprodukcijske- 
ga materiala, hkrati pa se s tem preprečuje dokončanje mno- 
gih že začetih investicijskih del kot tudi vsakršna intenzivnej- 
ša modernizacija tehnologije proizvajalcev — izvoznikov. 

Po podatkih za prvih pet mesecev letošnjega leta se je 
izboljšala regionalna usmerjenost gospodarskih odnosov s 
tujino. Nekoliko se je povečala udeležba izvoza v dežele v 
razvoju — od 9,3 % v lanskem obdobju na 11,3 % v letošnjih 
petih mesecih — vendar z doseženimi rezultati ne mo- 
remo biti v celoti zadovoljni, saj so možnosti za širše so- 
delovanje z deželami v razvoju občutno večje. Pričakujemo 
lahko, da bodo sedanji napori za izboljšanje organiziranega 
in učinkovitejšega nastopa slovenskega gospodarstva na teh 
tržiščih — preko organiziranja posebnih konzorcijev v okviru 
gospodarske zbornice — v prihodnjem obdobju pokazali 
zadovoljive rezultate. 

V letošnjem letu se je ponovno povečal izvoz v zahodne 
razvite države. V petih mesecih smo izvozili za 23 odstotkov 
več blaga kot v istem obdobju lani; delež izvoza blaga v za- 
hodne razvite države se je zato povečal od 56,3 % v lanskem 
obdobju na 60,6 %v letošnjih petih mesecih. Hkrati pa se je 
močno zmanjšal uvoz iz teh dežel. V petih mesecih smo 
uvozili kar za 25 % manj blaga iz teh držav kot v istem 
obdobju lani. Tako je s plačilno bilančnega vidika zagotovlje- 
no znatno boljše pokritje uvoza z izvozom, medtem ko je 
celotna blagovna menjava z razvitimi deželami kar za okoli 
12 % nižja kot v istem obdobju lani. 

Tudi blagovna menjava s socialističnimi deželami se je 
odvijala v letošnjem letu na okoli 12 % nižjem nivoju kot 
v istem obdobju lani. Hkrati nismo dosegli bolj uravnotežene 
blagovne menjave s temi državami, saj še vedno več izvaža- 
mo v socialistične dežele, kot pa uvažamo. 

Doseženi strukturni premiki v gospodarskih odnosih s tu- 
jino, zlasti na področju razmerij med izvozom in uvozom ter 
v regionalni usmerjenosti, bodo v prihodnjem obdobju lahko 
ugodno vplivali na dinamičen razvoj gospodarstva samo, če se 
bo uvoz blaga, predvsem reprodukcijskega materiala in op- 
reme, ki je za nadaljnjo rast proizvodnje nujno potreben, 
racionalno sprostil in s tem bolj elastično prilagajal potre- 
bam proizvodnje ter hkrati omogočal še večjo proizvodnjo, 
namenjeno v izvoz. 

4. Investicije v osnovna sredstva 

V resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju za 
letošnje leto je predvideno, da bodo investicije v osnovna 
sredstva gospodarstva, ki so bile v letu 1975 osnovni dejav- 
nik gospodarske aktivnosti, tudi letos rasle hitreje od rasti 
družbenega proizvoda. Predvidena je bila približno 7-odstot- 
na rast investicij v gospodarstvu, investicije v družbeni stan- 
dard pa naj bi porasle za okoli 2 odstotka. 

Med dogovorjenimi prioritetami je težišče zlasti na racio- 
nalnem in selektivnem izvajanju programa izgradnje gospo- 
darske infrastrukture, povečanju proizvodnje hrane, surovin 
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in reprodukcijskega materiala, kolikor obstoje primerjalne 
prednosti, ter na izvozno usmerjenih dejavnostih. 

Dinamika investicijskih izplačil v osnovna sredstva je bi- 
la v preteklih mesecih letošnjega leta občutno počasnejša kot 
v preteklem »etu. 

Po predhodnih podatkih so bila izplačila za investicije v 
osnovna sredstva v prvih petih mesecih letošnjega leta za 
24,3 % večja kot v istem obdobju lani, medtem ko so bila 
v prvih štirih mesecih višja za okoli 38%. Visok porast iz- 
plačil v prvih mesecih letos je izviral predvsem iz učinkov 
multilateralne kompenzacije. Po grobih ocenah bodo skupna 
izplačila za investicije v osnovna sredstva v prvem polletju 
letos znašala okoli 1:1,5 milijard din in bodo za okoli 23 % 
višja kot v istem obdobju lanskega leta, realno pa bo njihov 
obseg približno v okvirih resolucije. Cene sredstev za delo so 

GIBANJE INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 
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in da upada prispevek investicij k oblikovanju končnega 
povpraševanja in konjunkture v celoti. Ob stagnaciji proiz- 
vodnje in ob zmanjševanju lastne akumulacije gospodarstva 
manjka osnovni motiv za investiranje in se nagnjenost k in- 
vesticijam zmanjšuje, če bi se takšne tendence še naprej 
nadaljevale, bi utegnile povzročati zelo resne probleme, ne le 
konjunkturnega, temveč tudi razvojnega značaja. Občutno 
počasnejši ritem gospodarske aktivnosti bo imel negativne 
posledice na investicijsko aktivnost, to pa se bo kasneje po- 
kaaalo tudi v celotnem procesu družbene reprodukcije. 

V virih financiranja pada udeležba gospodarstva, poveču- 
je pa se zlasti udeležba negospodarskih organizacij in banč- 
nih sredstev, kar omogoča med drugim tudi visoka bančna 
likvidnost. 

STRUKTURA INVESTICIJ PO VIRIH FINANCIRANJA: 
— struktura v % 

januar 
1975 

junij 
1976 

Skupaj 
— OZD iz gospodarstva 
— druge organizacije 
— bančna sredstva 
— sredstva DPS 

100,0 
40,0 
10,9 
42,3 
6,8 

100,0 
39,9 
13,3 
43,7 

3,1 

Podatki, ki jih bodoči investitorji javljajo glede na zakon 
o obveznem evidetiranju investicij, kažejo, da je v juniju 
prišlo do spremembe: medtem ko je v prvih petih mesecih 
udeležba lastnih in združenih sredstev upadala, naraščala 
pa udeležba kreditov in tujih virov v predračunski vrednosti 
nameravanih investicij, je v mesecu juniju delež lastnih in 
združenih sredstev močno porasel. 

. — struktura v °/o 

1976 
januar —junij junij 

bile v prvih petih mesecih za 7,8 % višje kot v istem obdob- 
ju lanskega leta oziroma na isti ravni kot v decembru pre- 
teklega leta. Naraščanje cen gradbenih del in opreme nad 
dosedanjim trendom pa bi vplivalo na podaljšanje investicij- 
ske izgradnje, iskanje dodatnih virov financiranja oziroma 
tudi do spremembe v potrebnem obsegu združevanja sred- 
stev za namensko financiranje v posameznih interesnih skup 
nosit ih. 

Na občutno zaviranje1 investicijske dejavnosti v letošnjem 
letu kažejo tudi posredni indikatorji realne investicijske ak- 
tivnosti. Proizvodnja sredstev za delo je bila v šestih mesecih 
za 2,2 o-dstotka višja kot v istem obdobju lanskega leta, 
vendar ima močan trend upadanja ob hkratnem nadaljnjem 
kopičenju zailog te proizvodnje, ki v letošnjem letu močno 
naraščajo, in to predvsem v črni metalurgiji, pri trnih vozilih, 
elektrostrojih, gradbenem materialu in pri kovinskih kon- 
strukcijah. Zlasti zaskrbljuje proizvodnja črne metalurgije 
(indeks 99), konstrukcij v kovinskih industriji (98), strojev 
in naprav (92), tirnih vozil (94) ter gradbenega materiala 
(92). Gradbena dejavnost v Sloveniji, izkazana v efektivnih 
urah delavcev pri graditvah, je bila v šestih mesecih za 6 % 
manjša kot v istem obdobju lani. 

Na nadaljnje upadanje investicijske aktivnosti opozar 
]ajo ti}di tendence glede naročil pri proizvajalcih delovnih 
sredstev, v gradbeni proizvodnji ter pri sklepanju novih 
poslov v gradbeništvu. Stanje naročil za domači trg je zlasti 
slabo v črni metalurgiji (87% slabo, 13% dobro), barvni 
metalurgiji (59% slabo), kovinski (42 %slabo, 22% kritičnol 
In v industriji gradbenega materiala (38 % slabo, 7 % kritič- 
no). Z izjemo zadnje dejavnosti je to stanje znatno slabše 
od povprečja v industriji. Tako finančni kot materialni toko- 
vi torej kažejo, da je investicijska dejavnost vse počasnejša 

Skupaj ' 100,0 100,0 
Lastna in združena sredstva 38,5 58,3 
Krediti domačih bank 27,8 16,8 
Tuji krediti 21,8 21,6 
Krediti interesnih skupnosti in DPS 4,1 0,3 
Ostalo 7,8 3,0 

Ob tem pa je povprečna predračunska vrednost namera- 
vanih projektov za dobro četrtino nižja kot v lanskem letu, 
naraščajo, in to predvsem v črni metalurgiji, pri tirnih vozilih, 
prečno mesečno). Kljub velikemu številu so še vedno zelo 
redki projekti, ki so sposobni za predložitev v oceno in finan- 
ciranje mednarodnim oziroma nacionalnim bančnim grapaci- 
jam. Izvirnost in upoštevanje širših razvojnih kriterijev po- 
grešajo tudi domače poslovne banke pri projektih, predlože- 
nih za kreditiranje. Letos prevladujejo v nameravanih investi- 
cijah rekonstrukcije in modernizacije, medtem ko je v lan- 
skem letu odpadlo skoraj dve tretjini predračunske vrednosti 
na nove kapacitete. Kljub omejenim možnostim uvoza opre- 
me v letošnjem letu izkazuje tehnična struktura nameravanih 
investicij povečanje udeležbe uvožene opreme in sorazmerno 
zmanjšanje deleža domače opreme. Zato je vse bolj nujno, da 
domači proizvajalci investicijske opreme prilagodijo proizvod- 
njo zahtevam trga. 

Ekonomska struktura izplačil za investicije v osnovna 
sredstva, za katero pa so na razpolago šele podatki za prve 
štiri mesece letos, kaže tako v primerjavi z lanskim istim ob- 
dobjem kot tudi s celotnim preteklim letom na nekoliko 
hitrejšo rast investicij v gospodarskih dejavnostih, 
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EKONOMSKA STRUKTURA IZPLAČIL ZA 
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

— struktura v % 

ti 

Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva skupaj 100,0 100,00 100,0 
Gospodarstvo 66,9 67,3 68,1 
v tem: 
— industrija 37,7 38,3 44,2 
— kmetijstvo 4,1 4,3 3,7 
— gozdarstvo 0,7 0,9 0,4 
— gradbeništvo 3,8 4,3 3,3 
— promet ' lil,l 10,5 7,9 
— trgovina in gostinstvo 7,9 , 7,2 7,0 
— obrt 1,6 1,8 1,6 
Negospodarske dejavnosti 33,1 32,7 31,9 
— stanovanjsko komunalna 

dejavnost 19,6 20,5 20,8 
— kulturno-social'na dejavnost 7,4 8,1 6,6 
— družbene in državne službe 6,1 4,1 4,5 

I.IV. 
1975 

I.—IV. 
1976 Indeks 

Skupna sredstva' 
— prejemki, ki gredo v celotni 
dohodek 
— ostali prejemki (del kreditov, 
sproščena in vrnjena izločena 
sredstva in podobno) 12.428 21.755 

Porast prejemkov, M gredo v celotni dohodek, znaša 25 
odstotkov. Ocenjujemo, da je spričo nizke rasti proizvodnje 
In zadrževanja rasti cen ta razmeroma ugoden rezultat po- 
sledica že znane ureditve upniško-dolžndških razmerij, multi- 
lateralne kompenzacije in dejstva, da je po predpisih konec 
aprila potekel rok za poravnavanje obveznosti po pogodbah 
iz leta 1975 in prej. 

Dinamika teh prejemkov po mesecih to ugotovitev še 
potrjuje: 

136.6 
139,0 

159.8 
124.3 
98.1 

1-15,9 
97.2 

120.7 
137.4 
131.9 

145,2 
123.0 
100.1 

87.120 lil4.848 132 

74.692 9(3.093 125 

3 Po podfflitJkiih ijubljia.nske banike so krediti za energetiko v prvdh 
petih mesecih letošnjega leita porasli v primerjavi z istim obdobjem 
lani za 102 odist; v ofemiiru investicijske porabe bančnih sredstev je nji- 
hov delež 38,8 odst. 

' bree prenosa saikia na žimo račun. 

Vrednost 
1975 

milj. din 
1976 Indeks 

Močno je povečan delež investicij v industrijo. Takšen po- 
rast je predvsem posledica povečanih vlaganj v energetiko 3 

in v surovinske dejavnosti, medtem ko se delež investicij v 
kmetijstvo, ki je tudi eno prioritetnih področij, zmanjšuje; 
investicije v gozdarstvo in prometne dejavnosti celo zaosta- 
jajo za nominalnim obsegom v istem obdobju lanskega leta. 
To kaže na razmeroma močno diferenciacijo znotraj investi- 
cij v osnovna sredstva, pa tudi odmike od usmeritve resolu- 
cije i'fl srednjeročnega plana, zlasti na področju vlaganj v 
prometne dejavnosti in kmetijstvo. V okviru negospodarskih 
investicij pa investicije v stanovanjsko-komunalno dejavnost 
močno povečujejo svojo udeležbo, medtem ko udeležba in- 
vesticij v kulturno-socialno dejavnost rahlo upada, investicije 
v družbenih in državnih službah pa ostajajo na istem nomi- 
nalnem obsegu kot v istem obdobju lanskega leta. 

5. Finančni položaj gospodarstva 

5. 1. Gibanje prejemkov in izdatkov gospodarstva 
1. Zaradi prehoda na vnovoljivo realizacijo in s tem po- 

vezane poravnave neplačanih računov organizacije združenega 
dela v letu 1976 niso izdelale obračunane delitve celotnega 
dohodka za prvo trimesečje. Zato je do polletnega obračuna 
moč spremljati rezultate poslovanja gospodarstva le na os- 
novi sprememb na žiro računih. Ti pa ne kažejo zaokrože- 
nega poslovnega rezultata določenega obdobja, temveč zaje- 
majo le tekoča gibanja prejemkov in izdatkov, kot se tekoče 
dogajajo, tudi ti podatki so na razpolago šele za prve štiri 
mesece. Globalni podatki kažejo, da se je v gospodarstvu 
oblikovalo za okoli 32 % več sredstev kot v istem obdobju 
lami: 

— v milj. din 

175 

Prejemki, ki gredo v 
celotni dohodek skupaj 
I.—IV. 74.692 93.093 125 
januar 16.792 18.169 108 
februar 16.383 18.465 113 
marec 19.835 31.449 159 
april 21.682 25.010 115 

Medtem ko so v letu 1975 prejemki postopoma naraščali, 
je bil v prvih dveh mesecih letos priliv nekoliko nižji; v mar- 
cu je zaradi multilateralne kompenzacije močno narasel, v 
aprilu pa je že nekoliko upadel (ker je gospodarstvo pretež- 
no začelo poravnavati zaostale terjatve šele ob koncu meseca 
in nato še do polovice maja). 

2. Medtem ko je bila pozornost finančnih kadrov v gospo- 
darstvu usmerjena predvsem v iskanje sredstev za poravna- 
vanje plačil, pa so naročila oz. izdatki za material naraščali 
razmeroma počasi le za 16 odstotkov, kar se kaže tudi v 
zmanjšani dinamiki rasti zalog surovin in reprodukcijskega 
materiala. Tudi v dinamiki teh stroškov se odražajo posledice 
urejanja upniško-dolžniških razmerij (vsa plačila za dobav- 
ljeno blago v preteklosti so evidentirana takrat, ko se iz- 
vršijo). 

Razmerje med večjim prilivom sredstev, t. j. prejemkom 
za fakturirano blago in plačili za dobavljeno blago, kaže, da 
je bilo gospodarstvo SR Slovenije večji upnik kot dolžnik. 
To je bilo ugotovljeno že v analizah podatkov, ki jih je 
moralo gospodarstvo javiti po predpisih o zavarovanju plačil 
in poravnavanju medsebojnih obveznosti. Pričakujemo, da se 
bo trend poravnave močneje odrazil tudi v maju, ko bo 
gospodarstvo začelo poravnavati tudi obveznosti, ki so nastale 
v letošnjem letu, še nadalje pa bo tekla akcija pokrivanja 
zapadlih in neporavnanih obveznosti iz prejšnjih let. 

3. Glede na ugoden vpliv sredstev je moglo gospodarstvo 
izplačevati večje nominalne osebne dohodke, kot jih dopušča 
dosežena materialna proizvodnja. Osebni dohodki skupaj s pri- 
spevki so porasli za okoli 24 odstotkov, prav toliko pa so 
porasla tudi sredstva, izločena za stanovanjsko izgradnjo. Pre- 
cej so porasli tudi izdatki za plačila pogodbenih in drugih 
zakonskih obveznosti (porast za 25 odstotkov). Na osnovi takih 
gibanj lahko zaključujemo, da poraba sredstev, ki jih je go- 
spodarstvo pridobilo s plačili v letu 1975 ali prej zapadlih, 
toda neporavnanih obveznosti, ni najbolj smotrna. Sredstva 
se namreč uporabljajo za tekoča izplačila, namesto da bi se 
z njimi krila manjkajoča trajna obratna sredstva. 

5. Istočasno, ko izdatki gospodarstva, Id v končni porabi 
predstavljajo osebno ali skupno porabo, rastejo s precej viso- 
ko dinamiko, pa izdatki, ki se prelivajo v splošno porabo 
(davek iz dohodka TOiZD in prometni davki) upadajo oz. le 
počasi naraščajo. Ker se davek iz dohodka TOZD plačuje do 
končnega obračuna po ZR za leto 1976 (ki bo šele v februarju 
1977) kot mesečne akontacije v -višini 1/12 plačanega davka 
v letu 1975, znašajo plačila za pretekle 4 mesece le 85 odstot- 
kov od plačil v istem obdobju lani5. Prometni davki se pla- 
čujejo od prodanega blaga in so tako neposredno odvisni od 
rasti prometa. Ker v prvih mesecih letos ni bil dosežen pred- 
videni porast prometa blaga, so tudi davki naraščali s počas- 
nejšo dinamiko, to je za 16,5 odstotka. 

5 Zaradi spremembe predpisa v II. poli. 1975 se je davek iz do- 
hodka TOZD začel v letu 1975 plačevati le od plačane realizacije, za 
razliko od vseh drugih obveznosti, ki so se plačevale od obračunane 
fakturirane realizacije. 
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NEKATERI KAZALCI LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVA 
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 

6. Zato, da bi se v zaostrenih pogojih poravnave zaostalih 
obveznosti mogli odvijati gospodarski tokovi čimbolj nemo- 
teno, so močno porasli krediti in posojila bank (indeks znaša 
238), vendar so istočasno še bolj porasla odplačila posojil 
(indeks 258), tako da znaša končni saldo le minimalen porast 
okoli 100 milij. din bančnih sredstev. 

5. 2. Oskrbljenost s finančnimi sredstvi 

1. Gibanja monetarnih agregatov v SFR Jugoslaviji v apri- 
lu in maju letos sledijo tendenci, ki se je začela proti koncu 
lanskega leta in se nadaljevala v prvem četrtletju letos. De- 
narna masa se je v prvih štirih mesecih letošnjega leta pove- 
čala za 21,5 milijard din oz. za 16 odstotkov glede na konec 
leta 1975. Ce bi se taka tendenca nadaljevala do konca leta, 
potem bi znašala stopnja porasta okoli 46 odstotkov (letna 
resolucija predvideva 18-odstotno povečanje). V tem so zajete 
devizne transakcije s tujimi komitenti v višini 4,4 milijarde 
din, ki so povzročile dodatno emisijo denarne mase, kar je 
v nasprotju z gibanji v lanskem letu, ko je prišlo do odliva. 
Ker pa je denarno-kreditna politika na področju kreditov 
comitentom neelastična, ni bila sposobna kopenzirati spre- 
memb v avtonomnih deviznih transakcijah. Najbolj so pora- 
stla sredstva pri OZD (v prvih 3 mesecih so se njihova denar- 
na sredstva povečala za 3,9 milijarde din, v aprilu pa še za 
5,1 milijarde din) in sredstva v plačilnem prometu, kar pa je 
predvsem posledica novih predpisov glede sistema plačevanja. 
Opisano gibanje denarja se nadaljuje tudi v mesec maj. Po 
ocenah NBJ se je denarna masa povećala v prvih petih mese- 
cih letošnjega leta za 35 milijard din; od tega samo v maju 
za 13 milijard din. 

2. Skupni krediti bank komitentom, ki so osnova (glavni 
kanal) emisije denarja, so se povečali v SFRJ v prvih štirih 
mesecih letos za 25,5 milijarde din oz. za 6 odstotkov glede 
na december lani. Ocenjeni porast za 5 mesecev znaša 33 
milijard din, kar pomeni, da bo povečanje kreditov v 2. četrt- 
letju precej nad predvidevanji. Krediti iz primarne emisije, 
ki jih je dala NBJ, so v petih mesecih porastli za 6,6 odstot- 
ka, v tem krediti NB Slovenije za 4,2 odstotka. 

3. Selektivni krediti poslovnih bank (za izvoz, kmetijstvo 
ta uvoz blaga) odobrenim organizacijam združenega dela na 
območju SR Slovenije so v letošnjih 5 mesecih porastli za 
22,8 odstotka, od tega v maju za 9,5 odstotka. Kljub visokemu 
porastu selektivnih kreditov poslovnih bank pa predvsem zara- 
di neizkoriščenih reeskontnih kreditov, krediti NB Slovenije 
niso naraščali v takem obsegu. Likvidnost poslovnih bank še 
nadalje narašča, tako da banke tako v republiki kot v zvezi 

brez posebnih težav izpolnjujejo obveznost minimuma rezerve 
likvidnih sredstev. 

4. Vsi krediti poslovnih bank s sedežem v SRS so se pove- 
čali v prvih 5 mesecih letos za 9,3 odstotka, medtem ko so 
se sredstva povečala za 17,3 odstotka, kar pomeni, da so 
sredstva močneje naraščala kot krediti. 

PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH SREDSTEV 
POSLOVNIH BANK 

Struktura v % 
31. 5. 1975 31. 5. 1976 

Indeksi 
31. 5. 76 31. 5. rs 
31. 5. 75 31. 12. 75 

Gospodarstvo 
Negospodarstvo 
Prebivalstvo 

Skupaj 

48.7 
25,5 
25.8 

100,0 

54,0 
19,4 
26,6 

100,0 

156,3 
107,3 
145,1 

140,9 

120,1 
112,1 
115,6 

117,3 

Primerjava kaže, da so se zilasti povečala sredstva na žiro 
računih gospodarstva; to pomeni nadaljnjo krepitev likvidno- 
sti gospodarstva, ki pa je predvsem posledica velike emisije 
denarja ob istočasnem zmanjšanju gospodarske aktivnosti in 
psihološkega pritiska zaradi uvedbe novega plačilnega sistema 
in sistema obračuna dohodka, ne pa odraz ekonomične j šega 
gospodarjenja, večje gospodarske aktivnosti in akumulativno- 
sti gospodarstva. 

5. Tudi sredstva na žiro računih, ki so se od decembra 
lani do aprila letos povečala za 17,5 odstotka, kažejo na visoko 
likvidnost gospodarstva. Prav tako nimajo več gospodarske 
organizacije od marca letos težav z blokiranimi računi; konec 
maja so znašali le 51 milijonov din oziroma 31 odstotkov 
decembrskega zneska. 

5. 3. Problemi pri uveljavljanju zakona o zavarova- 
nju plačil med uporabniki družbenih sredstev 

Zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev je bil dokončno uveljavljen s 1. aprilom 1976. Že 
prej so uporabniki uredili medsebojna razmerja, ki so nastala 
v letu 1975 in prej. O poteku teh dogajanj je bila izdelana 
»Informacija o upniško-dolžniških razmerjih«, ki je že bila 
v maju posredovana skupščini. 

Do 15. maja 1976 so morali uporabniki družbenih sred- 
stev poravnati ali pa zavarovati z instrumenti zavarovanja 
plačil vse obveznosti, ki so nastale v prvem četrtletju 1976. 
Iz sprotnega anketiranja večjega števila delovnih organizacij je 
RS za finance ugotovil, da se le-te zelo intenzivno poravnavale 
svoje obveznosti, in to predvsem v gotovini in manj z instru- 
menti, predvidenimi v zakonu. 

Poslovanje po zakonu o zavarovanju plačil je zaživelo, 
problemi pa se pojavljajo predvsem pri razčiščevanju vpra- 
šanj, ki so v zvezi z ugotavljanjem celotnega dohodka po 
novih predpisih. Republiški sekretariat za finance skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije pospešeno dela na možnem 
razčiščevanju teh problemov, vendar je pričakovati, da bo 
dosledna uporaba tako določil zakona o zavarvanju plačil kot 
zakona o obračunavanju in ugotavljanju celotnega dohodka v 
TOZD imela za posledico pri periodičnih obračunih za I. pol- 
letje 1976 nižji dohodek od pričakovanega. 

6. Prejemki prebivalstva in osebni 

dohodki 

Načela za oblikovanje sredstev za osebno porabo v letoš- 
njem letu bi moralo izhajati iz temeljne usmeritve, resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
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letu 1976 ter krepitve reprodukcijske sposobnosti združenega 
dela. Tako naj bi masa bruto osebnih dohodkov rasla nekoliko 
počasneje od rasti bruto dohodka, realni osebni dohodki na 
zaposlenega pa naj bi zaostajali za rastjo produktivnosti dela. 

Masa osebnih prejemkov prebivalstva je v prvem polletju 
letošnjega leta porasla za 21,3 odstotka glede na isto obdobje 
preteklega leta. V okviru osebnih prejemkov so nekoliko 
hitreje naraščali osebni dohodki (v prvih šestih mesecih so 
bili za 22,5 odstotka višji kot v istem obdobju lani), medtem 
ko je rast ostalih prejemkov nekoliko zaostajala. Takšna giba- 
nja prejemkov prebivalstva kažejo, da se nadaljuje tendenca 
upadanja dinamike njihove rasti značilna že za drugo pollet 
je lanskega leta. Izjema so od prodaje kmetijskih proizvodov, 
ki so imeli v letošnjem letu visok porast, predvsem zaradi 
visoke rasti cen kmetijskih proizvodov, ki je posledica slabe 
organiziranosti na področju preskrbe s kmetijskimi prehram- 
benimi proizvodi (posebno sadjem in povrtninami). 

GIBANJE OSEBNIH DOHODKOV ZAPOSLENIH, 
ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV, PRODUKTIVNOSTI 
DELA IN REALNIH OSEBNIH DOHODKOV 
NA ZAPOSLENEGA 
(stopnje rasti v odstotkih glede na isto obdobje preteklega leta) 

PRODUKTIVNOST DELA 

V okviru SFRJ je dinamika rasti prejemkov prebivalstva 
približno enaka kot v Sloveniji; porast v prvih šestih mese- 
cih znaša v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 21,4 
odstotka. Razlike pa se kažejo v gibanjih po vrstah prejem- 
kov. Tako imajo osebni dohodki približno enako dinamiko 
rasti (20,8 odstotka) kot celotni prejemki prebivalstva, za 
socialne prejemke in prejemke od prodaje kmetijskih proiz- 
vodov je značilno nekoliko hitrejša rast, medtem ko ostali 
osebni prejemki ter prejemki od obrtniških in prevozniških 
storitev po svoji dinamiki zaostajajo za rastjo celotnih pre- 
jemkov prebivalstva. 

Poprečni izplačani osebni dohodek na zaposlenega v 
prvih petih mesecih letošnjega leta znaša 3846 din je za 17,5 
odstotka višji, kot je bil v istem obdobju preteklega leta. 
Ob porastu cen življenjskih potrebščin v tem obdobju za 
18,6 odstotka, je realni osebni dohodek na zaposlenega za 
okoli 1 odstotek izpod ravni v istem obdobju lani. 

Ker je produktivnost dela v industriji v tem Obdobju za 
okoli 3 odstotke nižja kot v istem obdobju lanskega leta, bi 
se morah v skladu z usmeritvijo resolucije, ob takem giba. 
nju produktivnosti dela realni osebni dohodki znižati naj- 
manj za 4 odstotke; vendar pa bi gibanje realnih osebnih 
dohodkov, ki bi bilo v okviru določil resolucije, v trenutnem 
položaju nizke proizvodnje ter zato padajoče produktivnosti 
dela, resno ogrozilo življenjski standard delovnih ljudi, hkrati 
pa negativno vplivalo na razvoj povpraševanja prebivalstva, ki 
pomeni enega bistvenih elementov za oživljanje proizvodnje6. 

Kljub sorazmerno nizkemu porastu osebnih prejemkov 
varčevanje prebivalstva, še naprej narašča. V prvih petih 
mesecih so hranilne vloge porasle za 43,9 odstotka glede na 
isto obdobje lani, kar kaže, da znaten del prejemkov prebi- 
valstva odteka na hranilne knjižice, kar še nadalje zmanjšuje 
povpraševanje prebivalstva, ki je že tako oslabljeno zaradi 
upočasnjene dinamike rasti dohodkov. 

Da bi se okrepilo povpraševanje prebivalstva, je bila 
sprejeta vrsta ukrepov na področju potrošniških posojil, kate- 
rih prvi učinki se že kažejo. V prvih petih mesecih so potroš- 
niška posojila porasla za 33,9 odstotka glede na isto obdobje 
lanskega leta; prirasti po posameznih mesecih letošnjega leta 
pa kažejo na hitro naraščanje potrošniških posojil, saj znaša 
porast od decembra lani do konca maja letos 11,5 odstotka 
(v istem obdobju preteklega leta je bil ta porast samo 6,1 
odstotka). 

Vzpodbujevalna politika na področju potrošniških posojil 
vpliva na porast sredstev za osebno potrošnjo', ki so po oceni 
v prvem polletju letos nominalno za okoli 22 odstotkov višja 
kot v istem obdobju lanskega leta, realno pa za okoli 3 od- 
stotke. V zadnjih mesecih se povečuje nagnjenost prebivalstva 
k trošenju, kar se odraža tudi v povečevanju dinamike rasti 
izdatkov prebivalstva. V prvih šestih mesecih so izdatki pora- 
sli za 18,1 odstotka glede na isto obdobje lani, medtem, ko 
znaša ta porast v SFRJ 20,1 odstotka. 

_ V okviru celotnih življenjskih stroškov se povečuje delež 
izdatkov za prehrambene proizvode in storitve (najemnina 
za stanovanja, elektrika, komunalne ter kulturne in zdravstve- 
ne storitve), povečuje pa se tudi prelivanje iz dohodkov 
prebivalstva v skupno porabo (samoprispevki). Dinamična rast 
cen je značilna prav za tiste vrste dobrine in storitve, kate- 
rih poraba je najmanj elastična, kar ima za posledico, da 
relativno zaostajajo izdatki prebivalstva za nakup industrijskih 
proizvodov. Vendar pa se v aprilu in maju kažejo znaki 
oživljanja povpraševanja prebivalstva. Vendar zaradi neugod- 
nih tendenc spreminjanja strukture življenjskih stroškov, ki 
so prisotne v letošnjem letu, oživljanje povpraševanja prebi- 
valstva v prihodnjih mesecih verjetno ne bo še tako inten- 
zivno, da bi lahko pomembno vzpodbujalo proizvodnjo. 

7. Družbene dejavnosti in sredstva za 

skupno porabo 

7.1. Rezultati zaključnih računov delovnih 
organizacij s področja družbenih dejavnosti 
za I. 1975 

1. Delovne organizacije, ki opravljajo storitve družbenih 
dejavnosti, za katere se pretežni del sredstev zbira preko 
samoupravno dogovorjenih prispevkov, so po zaključnem raču- 
nu za leto 1975 imele okoli 12 mrd din celotnega dohodka, 
od tega so znašala samoupravno zbrana sredstva okoli 9,3 mrd 
din, to je okoli 77 odstotkov. Po posameznih vrstah družbenih 
dejamosti so bila ustvarjena naslednja razmerja:8 

4 Primerjava dejanskih ■ gibanj osebnih dohodkov in ustvarjonega 
dohodka z resolucijskimi razmerji bo možna šele na podlagi o C-letnega 
periodičnega obračuna. 

7 Groba ocena za maso sredstev za osebno potrošnjo predstavlja 
maso osebnih prejemkov prebivalstva povečano za prirast potrošniških 
posojil ter zmanjšano za prirast varčevanja v določenem časovnem 
obdobju. 

8 Natančna razmejitev sredstev SIS po vrstah dejavnosti ni mogoča: 
sredstva izobraževalnih skupnosti se dajejo tudi za otroško varstvene 
ustanove in dijaške domove, ki se po ZR nahajajo v sociaLnern var- 
stvu, sredstva za vmsoike šole pa se po ZR nahajajo v dohodku znan- 
stvene dejavnosti. Kulturno-prosvetna dejavnost vsebuje po ZR v do- 
hodku tudi kinematografe, za katere se sredstva ne združujejo ter 
dohodke od prodaje vstopnic t. j. od lastne dejavnosti. Prav tako se 
v okvi.ru zdravstvene dejavnosti po ZR nahajajo lekarne, ki imajo 
druge lastne dohodke pa tudi naravna zdravilišča, ki del dejavnosti 
ostvarjajo kot gostinska dejavnost. 
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Izobraževanje 3.512 2.466 98,7 
Znanstvena dejavnost 977 292 29,0 
Kulturno-prosvetna 
dejavnost 305 319 
Umetnost in zabava 744 
Zdravstvena dejavnost 5.104 4.629 90,7 
Socialno varstvo 1.257 398 31,7 
Telesna vzgoja*** 73 180 
Skupaj družbene 
dejavnosti 11.972 9.284** 77,5 

** Ta samoupravno zbrana sredstva preko samoupravnih Interesnih 
skupnosti predstavljajo 58 % vseh zbranih sredstev za skupno porabo. 
Preostalih 42 % predstavljajo sredstva za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (5.640 miEj. din) in otroški dodatek (987 milj. din), ka- 
tera se prelivajo neposredno v osebne prejemke prbivalstva; vključena 
so tudi srdstva za zaposlovanje (63 milj. din), katera se v teh zaključ- 
nih računih ne obravnavajo kot družbena dejavnost. 

*•* Velik del samoupravno zbranih sredstev se porabi v rasnih 
društvih, ki ne predlagajo zaključnih računov. 

2. Ustvarjena sredstva so namenjena predvsem za pokri- 
vanje tekočih stroškov lastne dejavnosti; le majhen del je na- 
menjen za enostavno in razširjeno reprodukcijo. V celotni de- 
javnosti predvstavljajo približno tretjino materialni stroški, 
okoli 40 odstotkov sredstva za 'osebne dohodke in sklade za 
pokrivanje osebnih potreb zaposlenih (stanovanjski prispevek 
in lastni skladi za skupno porabo), samoupravno dogovorjeni 

STRUKTURA IZDATKOV PO POSAMEZNIH DRUŽBE- 
NIH DEJAVNOSTIH _v%  
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Družbene dejav- 
nosti skupaj 
Izobraževanje 
Znanstvena dej. 
Kulturno-prost. 
dejavnost 
Umetnost in, 
zabava 
Zdravsetvna dejavnost 
Socialno varstvo 
Telesna vzgoja   

33,7 
22,7 
38,5 

41,0 

29,9 
40,1 
38,3 
36,7 

1.8 
1,3 
1.9 

15.4 
19,3 
13,3 

0,9 13,2 

4,2 
1,9 
1,1 

19,4 

11,4 
14,0 
14,2 
10,7 

40,6 
50.1 
34.2 

36,6 

34.5 
36,4 
38.6 
25,6 

8.5 
6.6 

12,1 

8,3 41,8 

20,0 
7,6 
7,8 
7,6 

prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov nekaj več kot 
15 odstotkov, okoli 2 odstotka predstavljajo zakonske in po- 
godbene obveznosti, okoli 8 odstotkov pa amortizacija, po- 
slovni in rezervni skladi. Po posameznih vrstah družbenih 
dejavnosti pa so ta razmerja zelo različna: najnižji je delež 
materialnih stroškov v šolstvu le 23 odstotkov, najvišji pa v 
kulturi in prosveti ter zdravstvu (okoli 40 odstotkov, obratno 
pa so deleži sredstev za neto osebne dohodke in sklade 
za pokrivanje osebnih potreb najvišji v šolstvu (50 odstotkov 
— skupaj s prispevki iz osebnih dohodkov pa 61 odstotkov). 
Skupni pregled kaže tabela »Struktura izdatkov po posamez- 
nih družbenih dejavnostih«. 

Struktura izdatkov v delovnih organizacijah, ki opravljajo 
družbene dejavnosti, je precej stalna in le malenkostno niha 
iz leta v leto. 

3. Porast izdatkov v družbenih dejavnostih je bil v odnosu 
na leto 1974 po posameznih postavkah naslednji: 

Vrednost v milj. 
din 

1974 1975 
Indeks Struktura 

1974 
v % 
1975 

Celotni dohodek 8.655 
Materialni stroški 2.755 
Pogodbene obveznosti 108 
Zakonske obveznosti 66 
Samoupravno dogovor- 
jeni prispevki iz 
dohodka in osebnih 
dohodkov 1.378 
Neto osebni 
dohodki in 
osebni prejemki 3.020 
Stanovanjski 
prispevek 252 
Sklad skupne 
porabe 268 
Sredstva za 
enostavno in 
razširjeno reproduk- 
cijo 808 
v tem: 
amortizacija 437 

11.293 
3.807 

146 
62 

1.741 

3.936 

334 

130,5 
138 
135 
94 

126 

130 

132,5 

313 117 

961 

503 

119 

115 

100,0 
31,9 

1,2 
0,8 

15,9 

34,9 

2,9 

3,1 

9,3 

5,0 

100,0 
33,7 

1,3 
0,5 

15,4 

34,8 

3,0 

2,8 

8,5 

4,5 

47,9 
60,6 
38,3 

35,7 
43,6 
45,0 
29,6 

Hitreje od celotnega dohodka so porasli materiailni stroški 
in pogodbene obveznosti, kar je vplivalo na povečanje deleža 
teh stroškov v strukturi izdatkov za 1,9 poena, počasneje pa 
so rasli samoupravno dogovorjeni prispevki iz dohodka in pri- 
spevki od OD (delež je manjši za 0,5 poena) in sredstva za 
reprodukcijo (delež v 1975 je manjši za 0,8 poena). 

* V letu 1875 so bili izdatki za 7 milj din večji kot dohodki, t. j. 
priSlo je do izgube zaradi preveč razdeljenega dohodka. 

Po posameznih vrstah dejavnosti pa so bila gibanja izdatkov naslednja: 
1975 - indeksi — 

Celotni 
dohodek 

Materialni 
stroški 

Samoupravno 
dogovorjeni 
prisp. iz dohod 

in OD 

Neto OD 
in osebni 
prejemki 

Stanovanjski 
prispevek 

Sklad skupne 
porabe 

Sredstva za 
enostavno 
in razširjeno 
reprodukcijo 

Družbene dejavnosti 130,5 138 126 130 132,5 117 119 
v tem: 
izobraževanje 128,2 134,8 126,4 129,3 133,8 130,1 107,1 
znanstvena dejavnost 129,3 145,2 116,9 121,6 118,3 139,5 125,8 
kulturna in prosvetna dejavnost 131,5 134,0 130,0 133,7 140,7 113,5 120,3 
umetnost in zabava 147,8 134,7 120,5 137,9 137,8 206,1 242,8 
zdravstvena dejavnost 129,2 141,8 126,4 129,7 130,2 84,0 102,1 
socialno varstvo 132,1 127,4 135,0 137,6 141,4 150,3 119,8 
telesna vzgoja 154,6 191,3 170,7 180,7 200,0 88,2 98,2 
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4. Gibanja celotnega dohodka in posameznih elementov 
delitve bruto dohodka so bila v družbenih dejavnostih podob- 
na kot v celotnem gospodarstvu, indeksi gibanja pa so pri- 
kazani v naslednji tabeli: 

— v milijonih din 

— indeksi 1975 
1974 

Družbene 
dejav- 
nosti 

Gospo, 
darstvo 

Celotni dohodek 130,5 

Pogodbene obveznosti 135,2 

Materialni stroški 138,2 

Zakonske obveznosti 93,9 

Samoupravno dogovorjeni prispevki 
iz dohodka in osebnih dohodkov 126,3 

Neto osebni dohodki 
in osebni prejemki 130,3 

Stanovanjski prispevek 132,3 

Sklad skupne porabe 116,8 

Sredstva za enostavno 
in razširjeno reprodukcijo 118,9 

131,5 

131.5 

133.0 

51,7 

128.1 

131.2 

139,8 

117.3 

108.6 

Planirani 
prispevki 

I,—V. 1976 
Realizacija % 

I.—.V. 1976 realizacije 

I. PRISPEVKI IZ BOD 
1) Zveza skupnosti 

otroškega varstva 433,3 467,8 108,0 
2) Občinske skupnosti 

otroškega varstva 73,3 87,4 119,2 
3) Občinske izobraževalne 

skupnosti 942,6 1.051,0 111,5 
4) kulturne skupnosti 153,3 168,4 109,8 
5) Telesnokulturne 

skupnosti 77,7 86,3 11:1,1 
6) Skupnosti socialnega 

skrbstva 131,7 147,5 lil2,0 
7) Skupnost 

zdravstvenega varstva 1.541,7 1560,2 101,2 
Od tega: po 
redni stopnji 1.448,5 1.505,2 103,9 
— drugi dohodki 93,2 55,0 59,0 

Materialni stroški in pogodbene obveznosti so pri družbe- 
nih dejavnostih porasle nekoliko veš kot v gospodarstvu, 
prav tako tudi sredstva za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo. Drugi izdatki pa so se gibali podobno v družbenih 
dejavnostih in gospodarstvu. 

7. 2. Sredstva za skupno porabo v I. 1975 in v prvih 
petih mesecih 1976 

SKUPAJ PRISPEVKI 
IZ BOD 

II. PRISPEVKI IZ 
DOHODKA TOZD 
1) Osnova bruto OD 

Skupnosti 
zdravstvenega varstva 
Zveza skupnosti 
za zaposlovanje 
SKUPAJ 

2) Osnova korigir. 
davčna osnova 
Izobraževalna 
skupnost Slovenije 
Raziskovalna skupnost 
Slovenije 
SKUPAJ 

3.535,6 

305,7 

27,5 
333,2 

©48^ 

128,7 
776,9 

3.568,6 

328,6 

30,5 
369,1 

546,0 

116,6 
662,6 

106,4 

107,5 

110,9 
107,8 

84.2 

90,6 
85.3 

SKUPAJ PRISPEVKI 
IZ DOHODKA TOZD 1.110,1 1.021,7 92,0 
SKUPAJ PRISPEVKI 
IZ OD IN IZ DOHODKA 4.463,7 4.590,3 102,8 

Iz pregledov zaključnih računov OZD za leto 1975 je raz- 
vidno, da se je bruto dohodek na nivoju TOZD gibal poča- 
sneje od predvidenega po resoluciji, zato bi se morala tudi 
sredstva skupne porabe ustrezno znižati (za okoli 400 milijo- 
nov din). Ker so tudi nekatera druga razmerja odstopala od za- 
črtane družbenoekonomske politike (kot npr. rast življenjskih 
stroškov, osebnih dohodkov in cen), je. treba upoštevati vpliv 
takšnih gibanj tudi pri ocenjevanju skladnosti skupne porabe 
z rastjo družbenega proizvoda. Tako bi po oceni morale samo- 
upravne interesne skupnosti znižati sredstva v letu 1975, ki 
so predstavljala izhodišče za planirana sredstva v letu 1976, 
za okoli 250 milijonov din, s čimer bi se znižala tudi plani- 
rana sredstva za leto 1976. 

Sredstva za skupno porabo so se v prvih treh mesecih 
oblikovala na osnovi prispevnih stopenj iz oktobra 1975, ki 
jih je določil zakon o začasnem financiranju, v mesecu aprilu 
in maju pa pd novih prispevnih stopnjah, ki veljajo za obdob- 
je od aprila do decembra 1976. 

Ker v letu 1976 ni bil izvršen proračun pri plačnikih pri- 
spevkov po prispevnih stopnjah z veljavnostjo od 1. januarja, 
realizacija dohodkov SIS v prvih petih mesecih ne omogoča 
realne primerjave z letnimi zneski, zato je prikazana primer- 
java med realizacijo sredstev za obdobje od januarja do maja 
in med planiranimi sredstvi po predvideni dinamiki za to 
obdobje, ki je naslednja: 

Skupnost pokojnin, 
in invalidskega 
zavarovanja v 
SR Sloveniji 2.707,7 2.661,4 98,3 
Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov 
Slovenije 51,5 51,5 68,5 

SKUPAJ SKUPNA 
PORABA 7.22,9 7.287,0 100,5 

V primerjavi s planiranimi sredstvi so v globalu sredstva 
skupne porabe, brez sredstev skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v prvih petih mesecih presežena za 
2,8 %, medtem ko so bila v prvih štirih mesecih presežena 
za 4,9 %l oziroma za 5 °/o v prvih treh mesecih. Po oceni za 
prvo polletje bi bila planirana sredstva skupne porabe pre- 
sežena za okoli 2,5 %. 

Takšna gibanja so pri samoupravnih interesnih skupno- 
stih, ki združujejo sredstva iz bruto osebnega dohodka in iz 
dohodka TOZD po osnovi bruto osebnega dohodka, odraz 
relativnega upadanja rasti mase osebnih dohodkov (v prvih 
treh mesecih so bila planirana sredstva iz osebnega dohodka 
presežena za 10,4 °/o, v prvih štirih mesecih za 9,9 %, v prvih 
petih mesecih pa le za 6,4%. 
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Pri samoupravnih interesnih skupnosti, ki združujejo sred- 
stva iz dohodka TOZD na osnovi korigirane davčne osnove, 
se prispevki v prvem polletju vplačujejo še kot akontacija od 
realiziranega dohodka v letu 1975. Z uveljavitvijo prispevnih 
stopenj za leto 1976 bo po periodičnih obračunih za prvo 
polletje izvršen proračun akontiranih zneskov. 

Ce se bodo takšne tendence nadaljevale, sredstva skupne 
porabe v prvem polletju ne bodo bistveno odstopala od 
predvidenih. Ob teh bodo imele tiste samoupravne interesne 
skupnosti, ki združujejo sredstva iz BOD in na osnovi BOD 
presežke, medtem ko bodo skupnosti, ki združujejo sredstva 
iz dohodka TOZD, realizirale nižje dohodke od predvidenih. 
Dokončna ocena v gibanju sredstev za skupno porabo glede 
na razmerja, dogovorjena z resolucijo, pa bo mogoča šele 
potem, ko bodo znani rezultati periodičnih obračunov za prvo 
polletje letos. 2e sedaj pa je potrebno opozoriti, da zapo- 
slenost na področju družbenih dejavnosti raste znatno hitreje 
od predvidevanj in da zatq obstaja potencialna nevarnost, da 
bo dinamično zaposlovanje in s tem hitra rast mase osebnih 
dohodkov pomenilo pritisk na povečanje prispevkov, ali pa bo 
to v škodo programv razvoja teh dejavnosti. 

8. Splošna poraba 

8. 1. Občinski proračuni 

V prvih petih mesecih letošnjega leta so bila sredstva za 
izvajanje dogovorjenih nalog proračunov občin zbrana v viši- 
ni 671 milijonov dinarjev ali 36,2 °/o od predvidenega obsega 
porabe. Zaradi slabšega priliva sredstev v nekaterih občinah 
so bila organizirana posojila v višini 35 milijonov dinarjev, 
vendar je v istem obdobju bilo na žiro računih nerazporeje- 
nih 64 milijonov dinarjev, tako da je poraba znašala le 34,6 % 
od dogovorjene. Nekatere občine so zaradi obveznosti, dospe- 
lih v prvem polletju, porabile nekoliko več sredstev kot dru- 
ge, kjer bo večji del obveznosti dospel v drugem polletju. 
Dinamika porabe je enaka dinamiki v preteklih letih, na 
podlagi česar ocenjujemo, da bi sredstva občinskih proraču- 
nov, zbrana v prvem polletju, zagotovila skupaj z republi- 
škimi dopolnilnimi sredstvi poprečno porabo okoli 45 % pred- 
videne porabe za letošnje leto. Tako bi se splošna poraba 
v občinah gibala v predvidenih okvirih. 

Iz pregleda realizacije virov je razvidno, da priliv poseb- 
nega davka od prometa proizvodov presega ocenjeni odstotek 
povečanja; realizacija davkov od občanov pa je dosežena v 
enakem odstotku kot v preteklem letu. 

Predvidoma bodo v prvem polletju občine prispevale za 
solidarnost okoli 37 % sredstev, predvidenih v letu 1976, kar 
je glede na različno realizacijo dohodkov in strukturo virov 
povsem v skladu s predvidevanji. 

8. 2. Republiški proračun 

Za leto 1976 je bilo predvideno, da bodo sredstva repub- 
liškega proračuna znašala 8388,9 milijonov din. Zaradi speci- 
fične strukture dohodkov republiškega proračuna, ki postavlja 
le-tega v veliko odvisnost od konjunkturnih gibanj, do 23. 6. 
1976 realizirani dohodki predstavljajo le 39,2 % letnega plana 
sredstev. Do konca prvega polletja je pričakovati še največ 
dodatna 2 % priliva dohodkov, kar kaže, da se gibljejo dohod- 
ki republiškega proračuna znatno pod predvidenim okvirom. 
Doseženi dohodki republiškega proračuna znašajo 3.288,6 mili- 
jonov din, pregled dinamike priliva po mesecih pa kaže 
izrazito zaostajanje priliva predvsem v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta. 

Zaostajanje priliva sredstev glede na planirani obseg je 
izrazito pri vseh virih dohodkov. Tako znaša pri davku iz 
dohodka TOZD9 pritok sredstev le 37$ % letnega plana, pri 
davku iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji pred- 
stavljajo doseženi dohodki 41,1 % letnega plana; temeljni da- 

» Le-te pla&ijejo akontacijo v višini obračunane obveznosti za leto 
1975 in se za letošnje leto predvideva izpad dohodka za 334 milijonov 

vek od prometa proizvodov je realiziran v višini 39,7 % letnega 
plana, posebni davek od prometa proizvodov in storitev pa 
39,4 % planiranih sredstev; prav tako zaostajajo po svoji 
dinamiki vsi ostali manj pomembni viri. 

Izdatki republiškega proračuna so do 23. 6. 1976 za okoli 
5 % presegli v istem času realizirane dohodke in so znašali 
3.465,7 milijonov din. Tako je tudi dinamika izdatkov v prvem 
polletju letošnjega leta pod planirano; izplačana sredstva pred- 
stavljajo le 41,3 % planiranih izdatkov. 

Izpad dohodka in nepokrite obveznosti republiškega pro- 
računa znašajo 382,1 milijon din. Ker izdatkov republiškega 
proračuna ni moč bistveno skrčiti, se bo potrebno odločiti za 
način, kako pridobiti sredstva za pokritje vseh teh obvezno- 
sti. Med možnostmi za ukrepanje so naslednje: že uveljavlje- 
na skrajna finančna disciplina v trošenju; proučitev možnosti 
za prenos dela obveznosti v naslednje leto in s tem znižanje 
sprejetega proračuna za leto 1976. 

8. 3. Obveznosti SR Slovenije do Sklada za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarstva manj 
razvitih republik in SAP Kosovo in do zveznega 
proračuna 

8. 3. 1. Obvezno posojilo za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin 

Predpisana akontacija za leto 1976 znaša 1.613 milij. din, 
mesečna obveznost znaša 1/12 in zapade 25. v naslednjem 
mesecu. Doslej je zapadlo 5 obrokov, kar znaša po vrednosti 
672,2 milij. din. Po podatkih SDK je petmesečna obveznost 
s strani zavezancev (TOZD, ki plačujejo določen odstotek na 
poslovna sredstva) pokrita v višini 610,5 milij. din, t. j. okoli 
91 %. Ocenjujemo, da del vplačanih sredstev še ni bil posre- 
dovan iz računov podružnic na račun centrale SDK, ki potem 
posreduje plačilo na račun Sklada za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin v 
Beogradu (računi se praznijo štirikrat v mesecu) ter da bo 
obveznost do sredine julija v celoti poravnana. 

8. 3. 2. Obveznosti do zveznega proračuna 

Po podatkih zveznega sekretariata za finance je bila obve- 
znost SR Slovenije, ki znaša za leto 1976 5.340,6 milij. din, 
pokrita v času do 30. junija v višini 39,6%, to pomeni, da je 
bilo vplačano 2.112 milij. din, kar predstavlja nekaj nad 4/12 
letne obveznosti. S tem zaostajamo za planiranim plačilom, 
ki znaša, če se računa mesečna akontacija 1/12 od letne 
obveznosti, ob koncu polletja 2.670 milij. din. Na tako dina- 
miko vplačil vpliva že v analizi finančnih tokov v gospodar- 
stvu omenjeni nizek blagovni promet in iz tega' izhajajoči 
nizek priliv dohodkov od prometnih davkov, republika pa 
nima dohodkov iz drugih virov, da bi kompenzirala izpad. 
Bistvena preusmeritev porabe dohodkov prebivalstva (pove- 
čuje se delež plačil za storitve — najemnina za stanovanja, 
porast cen nekaterim osnovnim dobrinam: elektrika, komu- 
nalne storitve, večje prelivanje iz dohodkov prebivalstva v 
skupno porabo kot samoprispevki in podobno) vpliva, da 
relativno zaostajajo izdatki prebivalstva za nakup obdavčenih 
proizvodov. S stališča kritja proračunskih obveznosti bi bilo 
nujno potrebno izdelati ustrezno analizo in oceni'' možen 
priliv, da bi se mogli pravočasno narediti potrebi ukrepi. 

9. Gibanje cen 

Tendence upadanja rasti cen, značilne že za drugo pol- 
letje lanskega leta, se nadaljujejo tudi v drugem trimesečju. 
Ce ocenjujemo ta gibanja le površinsko na osnovi statističnih 
podatkov, lahko ugotovimo, da se usmeritev resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1976 na področju cen uresničuje. Vendar pa globlja vsebinska 
ocena kaže, da umirjena rast cen ni posledica usklajenih 
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tržnih razmerij med proizvodnjo in potrošnjo, temveč rezultat 
skrajno restriktivne politike na tem področju, ki ob narašča- 
nju proizvodnih stroškov že močno zaostruje gospodarski 

GIBANJE CEN PO TRIMESEČJIH 

položaj nekaterih dejavnosti. Za gibanje cen v celotni SFR 
Jugoslaviji, je osnovna ocena povsem enaka, kot jo ugotav- 
ljamo za SR Slovenijo. 

december marec junij sept. decem. marec decemb. 
1974 do 1975 do 1975 do 1975 do 1975 do 1976 1975 do 
marca junija sept. decem. marca do junija junija 

1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 

Industrijski proizvodi 
— cene proizvajalcev 104,1 104,2 102,5 100,1 1003 100,6 101,0 
— cene na drobno 105,2 104,4 103,1 101,8 101,6 1013 103,4 
Kmetijski proizvodi v prodaji 
na drobno 105,1 105,4 - 100,7 107,9 l,lil,4 96,2 107,1 
Storitve 111,1 108,6 1043 99,6 100,8 104,1 104,9 
Splošni Indeks cen na drobno 105,9 105,3 103,2 102,4 1023 101,2 103,5 
Indeks cen življenjskih potrebščin 1053 107,9 101,7 105,0 105,2 1003 105,8 

Cene proizvajalcev industrijskih proizvodov v Sloveniji v 
prvem polletju letos skoraj stagnirajo; od decembra do junija 
so se povečale ie za 1 %. V SFR Jugoslaviji je njihova rast 
nekoliko višja, vendar jo lahko tudi označimo kot izrazito 
umirjeno (od decembra lani do junija letos so cene proiz- 
vajalcev porasle za 13 %). 

GIBANJE CEN IN ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 
(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 

ŽIVLJENSKI 
STROŠKI 

nih stroškov Kn tudi dohodkov zaposlenih iznad rasti prodaj- 
nih cen, se zaostrujejo pogoji poslovanja organizacij združe- 
nega dela, kar utegne v obdobju oživljanja proizvodnje pove- 
čati težnje po odpravljanju nastalih disproporcev. 

Cene na drobn0 rastejo tako v Sloveniji (porast od de- 
cembra do junija je 3,5%), kot na ravni celotne države (4,2 °/o 
porast december—junij) nekoliko hitreje od proizvajalčevih 
cen. V okviru cen na drobno izstopajo po svoji dinamiki cene 
kmetijskih pridelkov; odločilen vpliv na oblikovanje ravni 
cen na drobno imajo cene tistih kmetijskih pridelkov, ki 
se oblikujejo po pogojih tržišča. 

Tendenca umirjanja gibanja cen industrijskih proizvodov 
in cen na drobno se odraža tudi na za polovico počasnejši 
rasti življenjskih stroškov, kot je bila v prvih petih mesecih 
lani. Tako s0 cene življenjskih potrebščin v letošnjem letu 
porasle za 5,8 % (glede na raven, ki so jo imele v decem- 
bru), v okviru SFR Jugoslavije pa za 7,4 %. Na porast živ- 
ljenjskih stroškov v letošnjem letu, ki presega porast cen na 
drobno v istem obdobju, so vplivali predvsem povečani stro- 
ški za stanovanjskokomunatae storitve (vključno z razsvet- 
ljavo) ter povečane cene prehrambenih proizvodov. Takšen 
razvoj pa pomeni v okviru razpoložljivih dohodkov prebival- 
stva relativno upadanje tistega dela kupne moči, ki se usmer- 
ja v nakupe industrijskega blaga, kar se kaže tudi v zaosta- 
janju dinamike rasti povpraševanja prebivalstva po blagu. 
Ob nujnosti oživljanja povpraševanja pomenijo takšne ten- 
dence spreminjanja strukture življenjskih stroškov prav 
gotovo osnovni dejavnik na strani povpraševanja, ki zavira 
po'aovno oživitev povpraševanja po industrijskih proizvodih 
ter ne prispeva k potrebnemu impulzu za dinamično rast 
industrijske proizvodnje. 

V okviru proizvajalčevih cen je dinamika rasti cen posa- 
meznih namenskih skupin proizvodov različna, hkrati pa se 
kažejo tudi razlčine tendence pri gibanju cen posameznih 
namenskih skupin proizvodov v Sloveniji in Jugoslaviji. Tako 
na nivoju celotne države najhitreje naraščajo cene proizva- 
jalcev sredstev za delo (od decembra do junija so porasle za 
2,6 %), nekoliko nižjo dinamiko ima gibanje cen reproduk- 
cijskega materiala (1,8-odstotni porast junij—december), ne- 
koliko pa po svoji rasti zaostajajo cene proizvajalcev indu- 
strijskih proizvodov za široko potrošnjo (1,4 % porast v 
obdobju junij—december). Za Slovenijo je značilen malen- 
kosten padec cen sredstev za delo (od decembra do junija 
so se cene znižale za 0,1 %),medtem ko so cene proizvajalcev 
reprodukcijskega materiala porasle v istem obdobju za 1 %, 
blaga za široko potrošnjo pa za 1,4 %. 

Gibanje proizvajalčevih cen kaže, da se problemi, ki so 
bili prisotni že na začetku letošnjega leta, še zaostrujejo. Ob 
stagnaciji proizvodnje, visokih zalogah gotovih izdelkov v 
proizvodnji ter že daljši čas prisotnemu naraščanju material- 

10. Globalna ocena gospodarskih 

gibanj v prvem polletju I. 1976 in 

tendence razvoja v prihodnjih mesecih 

1. Ce ocenjujemo gospodarska gibanja v prvih šestih me- 
secih letošnjega leta le površinsko in če primerjamo dosežene 
rezultate z osnovnimi razvojnimi usmeritvami iz resolucije za 
letošnje leto le na osnovi slike, ki jo dajejo kvantitativni sta- 
tistični indikatorji razvoja, dobimo izrazito črnobelo sliko: na 
nekaterih področjih kažejo statistični podatki uresničevanje v 
resoluciji zastavljenih nalog, na drugih področjih pa se kažejo 
precejšnji kvantitativni odkloni od začrtanega razvoja. Tako 
bi ob takšni površni, čmo-beli interpretaciji sedanjega gospo- 
darskega trenutka, lahko ugotovili, da se dogovorjena razvojna 
politika uresničuje na področju razmerij v plačilni bilanci, 
gibanja cen ter oskrbljenosti gospodarstva s finančnimi sred- 

(nadaljevanje na str. 22) 
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stvi; hkrati pa gospodarska rast, kot osnovni kvantitativni po- 
kazatelj razvoja, odstopa od začrtane smeri. 

Vendar pa je potrebno pri oceni gospodarskih gibanj in 
uresničevanja dogovorjenih nalog izhajati iz globlje, predvsem 
vsebinske analize razvoja v prvem polletju. Takšna ocena pa 
kaže, da se v razvoju pojavljajo nekateri kvalitativni premiki, 
ki kljub trenutno težjemu gospodarskemu položaju pomenijo 
pomemben pozitiven faktor za dolgoročnejši gospodarski 
razvoj: 

— v poostrenih pogojih gospodarjenja in v neugodni ko- 
njunkturni situaciji se organizaoije združenega dela obračajo 
navznoter, analizirajo lastne probleme in možnosti razvoja 
ter iščejo izhod iz težav z lastnimi silami. Tako organizacije 
združenega dela usmerjajo svoje napore v povečevanje izvoza, 
hkrati pa iščejo tudi notranje rezerve, da bi aadržale svoj 
položaj na tržišču; 

— novi predpisi o pogojih poslovanja med uporabniki 
družbenih sredstev so trenutno sicer vplivali na še dodatno 
zadržanost v gospodarskih aktivnostih, vendar hkrati onemogo- 
čajo porabo brez kritja in tako pomembno prispevajo k sta- 
bilizaciji; 

zaradi na splošno manjših možnosti za plasiranje proiz- 
vodnje na tržišču, predvsem domačem so proizvajalci pri svo- 
jih kratkoročnih proizvodnih načrtih dovzetnejši za zahteve 
tržišča, kar tudi pomeni eno od oblik spreminjanja strukture 
proizvodnje; 

— organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
se prilagajajo zaostrenim pogojem poslovanja tudi z racional- 
nejšo politiko zaposlovanja. Stopnja zaposlovanja v neposred- 
ni proizvodnji upada; v družbenih dejavnotsih in v skupnih 
službah ter administraciji v gospodarstvu pa zaposlenost še 
nadalje narašča; 

— spremembe v strukturi investicij potrjujejo, da se ures- 
ničujejo nekatere od usmeritev letošnje resolucije (predvsem 
na področju energetike in stanovanjske gradnje), medtem ko 
investicije v kmetijstvo, promet in gozdarstvo zaostajajo. 

2. Ob teh kvalitetnih premikih, ki se začenjajo kazati 
v letošnjih gospodarskih gibanjih, pa so v blagovno-denarnih 
odnosih v našem gospodarstvu prisotni nekateri pereči prob- 
lemi, ki vplivajo na odvijanje celotne gospodarske aktivnosti 
v letošnjem letu: 

— veliko administrativno in neselektivno omejevanje uvo- 
za surovin, reprodukcijskega materiala in nadomestnih delov 
že povzroča nekatere resne probleme pri normalni oskrbi 
proizvodnje, tudi tiste, ki je v pretežni meri usmerjena v iz- 
voz. Omejevanje uvoza opreme pa onemogoča hitrejšo moder- 
nizacijo zlasti izvozno usmerjene proizvodnje; 

— kljub visoki likvidnosti bančnega sistema ostajajo ve- 
lika finančna sredstva, sposobna za investiranje, neaktivirana; 
visoko povečana denarna masa v zadnjih mesecih preteklega 
leta in v prvih mesecih letos pa se predolgo zadržujejo izven 
obtoka, kar se odraža v zmanjševanju njene učinkovitosti in 
na zadržanosti gospodarstva v poslovni aktivnosti. Visoko po- 
večanje denarne mase, ki bo omogočilo povečanje efektivnega 
povpraševanja in oživljanja gospodarskih aktivnosti, pa uteg- 
ne sprožiti ponovno naraščanje cen; 

— administrativno zadrževanje cen ob naraščanju proiz- 
vodnih stroškov že vpliva na zmanjševanje proizvodnje in 
opuščanje nekaterih proizvodnih programov ter na poslabše- 
vanje reproduktivne sposobnosti slovenskega gospodarstva; 
zaradi zmanjševanja gospodarske aktivnosti se delež fiksnih 
stroškov na enoto proizvodnje povečuje. 

Problemi na področju zunanjetrgovinske menjave, na po- 
dročju cen in na področju kreditno-monetarne politike so 
tesno povezani z nadaljnjim odvijanjem celotne gospodarske 
aktivnosti. Od intenzivnosti in učinkovitosti njihovega razre- 
ševanja je bistveno odvisno ne samo doseganje takšnih ali 
drugačnih kvantitativnih rezultatov v prihodnjih mesecih, pač 
pa predvsem tudi nadaljnje uveljavljanje kvalitativnih premi- 
kov v našem gospodarstvu. 

Za izboljšanje oskrbe proizvodnje s surovinami in repro- 
dukcijskim materialom iz uvoza je potrebna čimprejšnja 
poenostavitev in selektivno olajšanje uvoza reprodukcijskega 
materiala ter ublažitev kvantitativnih restrikcij pri uvozu, 
zlasti tam, kjer uvoz direktno ali indirektno omogoča pospe- 
šeno izvozno usmerjeno gospodarsko aktivnost. Zlasti je po- 

trebno doseči tudi olajšanje in poenostavitev uvoza rezervnih 
delov za opremo in omogočiti uvoz opreme, ki je namenjena 
modernizaciji izvozno usmerjene proizvodnje. Ne bi pa smeli 
dopustiti, da se ponovi hitro naraščanje uvoza na vseh tistih 
sektorjih, kjer je domače gospodarstvo že sposobno za pro- 
izvodnjo ustreznega blaga po kvaliteti in asortimanu, pa naj 
gre za surovine, reprodukcijski material, opremo ali potrošno 
blago. 

Na izvozni strani pa bi morali vztrajati, da bodo družbeno 
politične skupnosti na vseh ravneh dosledno in tekoče izva- 
jate ukrepe za pospeševanje izvoza blaga in storitev ter pod- 
pirate napore združenega dela za organiziran nastop na tujih 
tržiščih. Ker se zaradi novih predpisov o pogojih poslovanja 
med uporabniki družbenih sredstev in zaradi zmanjšane gos- 
podarske aktivnosti zmanjšuje nagnjenost k investiranju, obe- 
nem pa se pri poslovnih bankah zadržujejo visoka likvidna 
sredstva, bodo morate poslovne banke v večji meri pristopiti 
k transformaciji kratkoročnih v dolgoročne kredite, s tem 
sproščati večja sredstva za investicije, tako da bi zaustavili 
tendenco upadanja investicijskih izplačil. 

Na področju cen se bo treba zavzemati za hitrejše reše- 
vanje cen tistih izdelkov, pri katerih so disparitete najbolj 
izrazite in pri katerih sedanja raven proizvajalnih cen že 
povzroča probleme v normalnem toku repodukcije, te za 
hitejšo sprostitev cen pri tistih izdelkih, pri katerih so ust- 
varjeni pogoji za samoupravno oblikovanje cen v skladu s 
tržnimi pogoji. 

3. Čeprav imamo na razpolago podatke za šest mesecev, 
je vendarle v letošnjem letu zaradi velikih sprememb v gospo- 
darskih gibanjih zelo težko dati zanesljive ocene o razvoju v 
prihodnjih mesecih. Organizacije združenega dela se sicer sku- 

OCENA OSNOVNIH TENDENC V GOSPODARSKIH 
GIBANJIH 

(stopnje rasti v % glede na isto obdobje preteklega leta) 

Tenden- 
ce v 

1975 i.—v. 76 I —VI 76 stoPnJ* Resa: 
TiHT^ri=wh5 Tpri- 

hodnjih ;TiT3 
mesecih 

Industrijska proizvodnja 5,2 
Zaposlenost v druž. sektorju 5,1 
Produktiv. dela v industriji 0,9 
Izvoz blaga 
— nominalno 8,1 
— realno —1,0= 
Uvoz blaga 
— nominalno 
— realno 
Invest. v osnov, sredstva 
— nominalno 
— realno 
Prejemki prebivalstva 
— nominalno 
— realno 
Realni OD na zaposlenega —0,7 
Cene proizvaj. ind. proiz. 27,3 
Cene na drobno 26,0 
Življenjski stroški 26,0 

2.8 
—2,02 

44,5 
14,02 

32,3 
5,02 

—1,8 
3,2 

—3,7 

14,5 
15,0 

-22,6 
-23,0 

24,2 

21,7 
2,6 

—0,8' 
7,8 

13.5 
18.6 

—1,1 
3,2 
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7,0 — 
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17,6 
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6 

10 
4 

') Obdobje januar—april 76 / januar—april 75 
2) Ocena 



šajo prilagajati spremenjenim razmeram v poslovanju, opazne 
so tendence prestrukturiranja proizvodnje, vendar pa je čutiti 
še vedno pecejšnjo negotovost v delu organizacij združenega 
dela, predvsem pri odločitvah za nadaljnjo proizvodno orien- 
tacijo. 

Porast industrijske proizvodnje v maju in juniju sicer 
kaže na preobrat v dosedanjem trendu upadanja gospodarske 
rasti, vendar pa ni verjetno, da bi se lahko v taki intenziv- 
nosti nadaljeval še v prihodnjih mesecih. Ocene temeljnih 
organizacij združenega dela o položaju na trgu v konjunktur- 
nem testu namreč kažejo, da se sicer izboljšuje raven sploš- 
ne konjunkture na domačem trgu, vendar pa še vedno ni 
zadovoljiva. O izboljšanju položaja na trgu poročajo pred- 
vsem proizvajalci reprodukcijskega materiala in blaga za 
široko potrošnjo, kar kaže, da močna kreditno-monetarna 
ekspanzija in politika potrošniških kreditov že dajeta prve 
rezultate. To potrjuje tudi naraščanje izdatkov prebivalstva 
za blago. Proizvajalci delovnih sredstev pa ocenjujejo, da se 
njihov položaj na trgu poslabšuje, kar je povezano z upada- 
njem investicijske aktivnosti. 

V prihodnjih mesecih bo rast industrijske proizvodnje 
odvisna predvsem od razvoja domačega povpraševanja. Pri- 
čakujemo sicer, da se bo v prihodnjih mesecih ohranila viso- 
ka stopnja rasti izvoza, vendar samo izvoz ne more zagotoviti 
hitrejše ekspanzije proizvodnje, saj zajema po vrednosti le 
okold 20 odst. industrijske proizvodnje. V okviru domačega 
povpraševanja bodo po vsej verjetnosti v prihodnjih mesecih 

izdatki prebivalstva naraščali (povečanje nagnjenosti k tro- 
šenju, potrošniški krediti, zmanjševanje prometnih davkov), 
investicije v osnovnna sredstva pa bodo še upadale (poslab- 
šana akumulativnost gospodarstva, vpliv novih predpisov) 
zato v prihodnjih mesecih pričakujemo le rahlo oživljanje 
proizvodnje. Ob aktivnejši in fleksibilnejši kreditni politiki 
poslovnih bank, ki so visoko likvidne, pa obstaja možnost za 
ponoven vzpon investicijskega povpraševanja in s tem tudi za 
občutnejše oživljanje proizvodnje proti koncu leta, če bo 
pravočasno sproščen potreben uvoz. Vendar pa vse prognoze 
kažejo, da bo težko doseči v letu 1976 več kot 2-odstotno rast 
industrijske proizvodnje, saj to zahteva da bi v drugem pollet- 
ju bila industrijska proizvodnja za 5—6 odst. višja kot v istem 
obdobju lanskega leta. 

Menimo pa, da v tem trenutku ni osnovni problem, ali 
bomo v letošnjem letu dosegli tak ali drugačen obseg proiz- 
vodnje oziroma stopnje rasti. Osnovnega pomena je, ali se 
uveljavljajo kvalitetni dejavniki razvoja, ki bodo postopoma 
pripeljali tudi do oživljanja proizvodnje in do zdrave gospo- 
darske ekspanzije. Hitra rast izvoza, nadomeščanje uvoza z 
domačimi proizvodi, racionalnejše zaposlovanje, spremembe 
v strukturi investicij, gradnja številnih objektov gospodarska 
infrastrukture in primarne poizvodnje, ki jdh začenjamo v 
letu 1976 kot v prvem letu novega srednjeročnega obdobja, 
predstavlja osnovo za bodoč bolj usklajen in stabilnejši raz- 
voj, ne more pa dati v začetku pomembnejših rezultatov na 
področju gospodarske rasti in osebnega standarda. 

Obvestilo Ustavnega sod išča SR Slovenije 

o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja 

ustavnosti in zakonitosti (ESA 639) 

Uvod 

Ustavno sodišče SR Slovenije smatra za potrebno, 
da v skladu s 410. členom ustave obvesti Skupščino 
Socialistične republike Slovenije o nekaterih pojavih in 
problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, s ka- 
terimi se je soočilo v svoji praksi v obdobju po uve- 
ljavitvi nove ustave. Gre za pojave, ki nastajajo ob na- 
porih samoupravno organiziranih delovnih ljudi in ob- 
čanov ter drugih družbenih djavnikov za uveljavitev 
in uresničevanje novih z ustavo določenih družbeno- 
ekonomskih in družbenopolitičnih odnosov. 

Ustavno sodišče se kot sestavni del družbenopoli- 
tičnega sistema s svojim delom pri zagotavljanju var- 
stva ustavnosti in zakonitosti nujno vključuje v revo- 
lucionarne procese spreminjanja družbenoekonomskih 
odnosov na sedanji stopnji razvoja naše samoupravne 
socialistične družbe. To ga zavezuje, da se pri izvrše- 
vanju svojih nalog ne omejuje le na oceno obravna- 
vanega predpisa ali samoupravnega splošnega akta z 
vidika njegove tekstualne usklajenosti z neko posa- 
mezno ustavno ali zakonsko določbo, marveč ocenjuje 
sporni predpis tudi z vidika njegove vgrajenosti v celot- 
ni družbeni sistem, izhajajoč pri tem obvezno od temelj- 
nih ustavnih načel kot podlage in smeri za razlago ter 
uporabo ustave in zakonov. Pri tem upošteva stopnjo že 
doseženega razvoja samoupravnega sistema ter že ustvar- 
jenih pogojev za njegovo nadaljnje dosledno uveljavlja- 
nje. Zato ustavno sodišče v okviru take širše ocene razisku- 
je tudi politične, ekonomske, socialne in druge motive, ki 
so vplivali na izdajo spornega predpisa, ter vse okoliščine, 
ki so pomembne za uresničevanje ustavnosti in zako- 
nitosti, zlasti naravo, težo in obseg kršitve, razmerja, 
ki so bila ustvarjena na podlagi predpisa ali samo- 
upravnega splošnega akta, ter druge Okoliščine, ki so 

v zvezi z morebitno odpravo ah razveljavitvijo sporne 
določbe pomembne za ekonomsko, socialno in pravno 
varnost. Zato ustavno sodišče ne glede na to, da lah- 
ko samo po lastni pobudi ocenjuje ustavnost in zako- 
nitost predpisov in samoupravnih splošnih aktov, sode- 
luje z organi družbenopolitičnih skupnosti, družbenopo- 
litičnimi organizacijami, državnimi organi, organizacija- 
mi združenega dela ter drugimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, nosilci samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij, družbenimi organizacija- 
mi in občani ter obravnava mnenje, ocene in obvesti- 
la, ki jih le-ti dajejo ustavnemu sodišču. 

Po novi ustavi se je delovno področje ustavnega 
sodišča republike v primerjavi s prejšnjim razširilo. 
Razlogi za to so tile: 

— bistveno razširjena materija, ki jo republike se- 
daj urejajo samostojno s svojimi zakoni; 

— razširitev področij in odnosov, ki jih samostoj- 
no urejajo občinske skupščine s svojimi odloki; 

— bistveno povečana normativna samoupravna sfe- 
ra zaradi razširitve področij, ki jih urejajo organizaci- 
je združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne 
interesne skupnosti ter druge samoupravne organizaci- 
je in skupnosti z družbenimi dogovori, samoupravnimi 
sporazumi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti; in 

— nova pristojnost republiškega ustavnega sodišča, 
da odloča, ali so v republiki izdani predpisi (razen 
republiškega zakona) in samoupravni splošni akti v 
nasprotju z zveznim zakonom, za katerega izvrševanje 
niso neposredno odgovorni zvezni organi. 

Reševanje konkretnih zadev nima pomena le za 
ureditev odnosov v posamezni samoupravni organiza- 
ciji in skupnosti oziroma na posameznem področju de- 
la. Konkretne odločitve ustavnega sodišča običajno opo- 
zarjajo na širše družbene probleme. Praksa ustavnega 
sodišča zato lahko prispeva k oblikovanju ustavnih in 
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zakonitih rešitev pri urejanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v širšem merilu. Seveda pa ni na- 
loga ustavnega sodišča, da s svojimi odločitvami nado- 
mešča tisto delo, ki ga morajo samoupravne organiza- 
cije opraviti same z ustvarjalnim naporom na podlagi 
analize lastnih razmer ali pa delo, ki ga v okviru svo- 
je pristojnosti in nalog morajo opraviti organi druž- 
benopolitičnih skupnosti ah pa družbenopolitične orga- 
nizacije. Praksa kaže, da često že sama obravnava kon- 
kretne zadeve pred ustavnim sodiščem spodbudi inten- 
zivnejše urejanje odprtih oziroma konkretnih vprašanj. 
Prav tako odločitve ustavnega sodišča sicer neposred- 
no zavezujejo le udeležence postopka, vendar mnogo- 
krat vplivajo na širši krog samoupravnih organizacij 
in skupnosti, ki imajo opraviti z enako ali podobno 
tematiko. 

Zaradi razčiščenja raznih v teoriji in praksi nere- 
šenih vprašanj s področja ustavnega sodstva, izmenja- 
ve mnenja ter soočanja stališč se je med ustavnimi so- 
dišči uveljavila praksa skupnih posvetovanj predstav- 
nikov Ustavnega sodišča Jugoslavije ter republiških in 
pokrajinskih ustavnih sodišč. V preteklem in letošnjem 
letu so ustavna sodišča obravnavala na teh posvetova- 
njih med drugim tole problematiko: pravni učinek od- 
ločb ustavnih sodišč po novi ustavi; strokovna izobraz- 
ba kot pogoj za zasedbo delovnega mesta in kot eden 
izmed elementov v delitvi sredstev za osebne dohod- 
ke; uresničevanje ustavnega načela o minulem delu; 
kršitve delovne obveznosti in njihov vpliv na delitev 
osebnih dohodkov; pravice lastnikov družinskih stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, v katerih stanujejo nosilci 
stanovanjske pravice; nekatera vprašanja v zvezi z iz- 
dajanjem predpisov in drugih splošnih aktov — vštev- 
ši tudi samoupravnih splošnih aktov —, ki se uporab- 
ljajo z učinkom za nazaj; pooblastilo ustavnih sodišč, 
da pred potekom roka za uskladitev ocenjujejo ustav- 
nost zakona. 

I. Splošne ugotovitve 

V primerjavi s prejšnjim obdobjem je v času po 
razglasitvi nove ustave težišče dela ustavnega sodišča 
prešlo z ocenjevanja predpisov družbenopolitičnih skup- 
nosti na ocenjevanje samoupravnih splošnih aktov. V 
tem okviru zavzemajo posebno mesto samoupravni 
sporazumi in družbeni dogovori, s katerimi se ureja- 
jo odnosi v združenem delu. Glede na dejstvo, da gre 
pri republiški in občinski normativna dejavnosti in pri 
samoupravnih aktih, ki jih sprejemajo drugi samoup- 
ravni subjekti, za urejanje odnosov z najrazličnejših 
področij družbenega življenja, in da gre pri vsej tej 
dejavnosti dejansko za revolucionarno vsebinsko pre- 
oblikovanje dosedanjih družbenopolitičnih, družbeno- 
ekonomskih in pravnih razmerij, je razumljivo, da re- 
šitve, ki jih narekujejo potrebe tekoče prakse, niso 
vedno po svoji vsebini usklajene z ustavnimi določba- 
mi in temeljnimi ustavnimi načeli. Zato prihaja na 
ustavno sodišče vedno več predlogov organizacij in 
organov, zlasti pa pobud delovnih ljudi in občane*', v 
katerih vlagatelji predlagajo oceno skladnosti predpisa 
ali samoupravnega splošnega akta z ustavo ali zako- 
nom. 

Po številu zadev so na prvem mestu pobude, v kar 
terih prizadeti delavci izpodbijajo posamezne določbe 
samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega 
dela s področja urejanja medsebojnih razmerij v zdru- 
ženem delu. Med njimi so zelo pogosti ugovori zoper 
določbe samoupravnih splošnih aktov o merilih za ugo- 
tavljanje in delitev osebnih dohodkov, o pogojih in 
postopku za razporejanje delavca na drugo delovno 
mesto, o določanju kršitve delovne obveznosti in o iz- 
rekanju ukrepov za take kršitve, o dežurni službi in 
o drugih oblikah takoimenovanega nadurnega dela in 
podobno. Znatno je tudi število vlog, v katerih se za- 

trjuje neustavnost ali nezakonitost občinskih predpisov, 
ki urejajo upravljanje s stanovanjskimi hišami in sta- 
novanji ter pri tem posegajo v ustavno in zakonsko 
določene pravice stanovalcev in samoupravnih stano? 
vanjskih skupnosti. Področje stanovanjskega, gospodar- 
stva zadevajo tudi zahteve za oceno določb v samo- 
upravnih splošnih aktih organizacij združenega dela ih 
samoupravnih interesnih stanovanjskih skupnosti, ki 
urejajo pogoje za dajanje posojil za stanovanjsko gra- 
ditev, oziroma določajo pogoje za dodeljevanje stano- 
vanj. Nadalje občani v svojih vlogah opozarjajo na 
pomanjkljivost ali nejasnost določb v zakonih, v ob- 
činskih statutih in v statutih krajevnih skupnosti, ki 
opredeljujejo skupne potrebe, interese in naloge delov- 
nih ljudi in občanov v krajevni skupnosti ter način 
njihovega uresničevanja, s tem v zvezi pa tudi na po- 
manjkljivost določb o sodelovanju in vplivanju kra- 
jevnih skupnosti pri urejanju naselja in drugega pro- 
stora. Sem spadajo tudi zahteve za oceno zakonitosti 
sklepov o izvedbi krajevnega samoprispevka, bodisi da 
gre za kršitev zakonskih določb v postopku sprejema- 
nja sklepa, bodisi za predpisovanje posebnega samo- 
prispevka, ki zadene le določeno kategorijo občanov. 
Nekatere neskladnosti z ustavo ali zakonom je ustav- 
no sodišče ugotovilo tudi v samoupravnih splošnih 
aktih s področja socialnega zavarovanja. Vrsto kršitev 
ustavnosti in zakonitosti je ustavno sodišče ugotovilo 
tudi v sporih zaradi organiziranja temeljnih organiza- 
cij združenega dela in sklepanja samoupravnih spora- 
zumov o združevanju, ki so spadali v njegovo pristoj- 
nost do 31. 1. 1975. 

V zvezi z reševanjem omenjenih in drugih zadev 
iz preteklega dvoletnega obdobja je ustavno sodišče 
nekajkrat ugotovilo, da na raznih področjih družbe- 
nega življenja in odločanja še vedno obstaja vrsta od- 
porov zoper uveljavitev odločujočega položaja delav- 
skega razreda in delovnih ljudi ter občanov v ustav- 
no institucionaliziranih oblikah njihove samoupravne in 
družbenopolitične organiziranosti ter položaja posa- 
meznika kot svobodne ustvarjalne osebnosti v samo- 
upravni družbi. Hitrejše in doslednejše uveljavljanje 
novih odnosov ovira poleg nekaterih objektivnih oko- 
liščin često tudi premajhna angažiranost samouprav- 
nih in družbenopolitičnih dejavnikov v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih, v 
samoupravnih interesnih skupnostih in občinah, da se 
delovnim ljudem dejansko omogoči obravnavanje in 
odločanje o njihovih skupnih družbenih zadevah. Sa- 
moupravne in družbenopolitične zavzetosti tudi ne 
spremlja vselej in povsod zadostna organizacijska, ka- 
drovska in strokovna usposobljenost. Zaostajanje pri 
doslednem uresničevanju in izvrševanju sprejete usme- 
ritve in obveznosti je še vedno velika slabost v naši 
družbeni praksi. V ustavi, v dokumentih zveze komu- 
nistov in v drugih družbenopolitičnih dokumentih spre- 
jeto usmeritev spremlja marsikdaj nezadovoljiva idej- 
nopolitična usposobljenost in organiziranost odgovor- 
nih samoupravnih in strokovnih dejavnikov, da spreje- 
ta načela tudi dosledno izpeljejo v praksi. To je tu- 
di v znatni meri vzrok zaostajanja pri hitrejšem ure- 
janju odnosov znotraj združenega dela v smislu ustav- 
nih opredelitev, nedoslednega uresničevanja delegatske- 
ga sistema znotraj temeljnih organizacij združenega 
dela in v drugih oblikah združenega dela, v krajev- 
nih skupnostih, občinskih skupščinah in samouprav- 
nih interesnih skupnostih ter tudi zaostajanja pri uve- 
ljavitvi novih samoupravnih interesnih skupnosti. Na 
zaostajanje pri hitrejšem samoupravnem urejanju od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih pa vpli- 
va še posebej izredno močen položaj in vloga strokov- 
nih služb in ne redko odločujoč položaj in vloga posa- 
meznikov na izvršilnih in drugih funkcijah v njih. Ti 
pojavi so toliko pogostejši tam, kjer samoupravi j alci 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
in v celotnem delegatskem sistemu niso tako organi- 
zirani, obveščeni in dejavni, da bi bili ustvarjeni po- 
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goji za razpravljanje in odločanje o zadovoljevanju 
njihovih potreb in interesov v samoupravnih interesnih 

, skupnostih. 

Na hitrejše uresničevanje ustavnosti in na to, da 
bi se novi odnosi v samoupravni družbeni bazi in na 
vseh ravneh družbenega odločanja hitreje utirali pot, 
vpliva zaviralno tudi okoliščina, da še vedno niso spre- 
jete nekatere sistemske rešitve, ki so glede na dose- 
danje izkušnje nujno potrebne za dosledno izpeljavo 
ustavnih norm in načel v praksi. To velja zlasti za po- 
dročje združenega dela, družbene lastnine ter družbe- 
nega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja. 
Zato podaljšanje rokov za uskladitev nekaterih zvez- 
nih in republiških zakonov z ustavo ne bi smelo po- 
vzročiti tudi odlaganje tistih uskladitev, ki so že sedaj 
nujne, pa tudi objektivno izvedljive. 

V gradivih republiške skupščine in družbenopoli- 
tičnih organizacij so ugotovitve in opozorila, da obsta- 
jajo še številni samoupravni splošni akti, ki niso uskla- 
jeni z ustavo. Razen tega se ti splošni akti ne uskla- 
jujejo dovolj ažurno z novimi oziroma noveliranimi 
predpisi, prav tako pa tudi ne s samoupravnimi spo- 
razumi in družbenimi dogovori, s katerimi morajo bi- 
ti usklajeni. Ob tem ugotavljamo, da organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti, no- 
silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih funk- 
cij,, ki so dolžni skrbeti za ustavnost in zakonitost ter 
redna sodišča, v nekem smislu pa tudi družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja sorazmerno redkokdaj 
predlagajo ustavnemu sodišču oceno ustavnosti in za- 
konitosti samoupravnih in drugih splošnih aktov. Kot 
predlagatelj postopka nastopajo pogosteje le sodišča 
združenega dela, in sicer največkrat zaradi ocene samo- 
upravnih splošnih aktov s področja medsebojnih raz- 
merij v združenem delu. Občinske skupščine, ki ima- 
jo po ustavi še posebej pravico in dolžnost, da zadr- 
žijo izvrševanje neustavnih in* nezakonitih samouprav- 
nih splošnih aktov in da začno pred ustavnim sodi- 
ščem postopek za oceno njihove ustavnosti in zakoni- 
tosti, te ustavno določene pravice in dolžnosti v pra- 
ksi sploh ne izvršujejo. V času po razglasitvi nove 
ustave ni nobena občinska skupščina sprožila akta, 
ki je bil sprejet na njenem območju. Še vedno se pre- 
težno število postopkov pred ustavnim sodiščem začne 
na podlagi pobude neposredno prizadetih delavcev ali 
občanov. V tej zvezi ustavno sodišče meni, naj bi tu- 
di družbenopolitične organizacije, zlasti še sindikati, 
dajali več pobud, da se o odnosih, ki v samoupravnih 
splošnih aktih niso usklajeni z ustavo in zakonom, 
razpravlja pred ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče je 
sicer povezano z družbenopohtičnimi organizacijami, 
vendar smatramo, da bo treba sodelovanje pri obrav- 
navi pojavov in problemov, ki so pomembni za uve- 
ljavljanje ustavnosti in zakonitosti, z obojestranskimi 
prizadevanji še okrepiti. 

Ustavno sodišče v svojem praktičnem delu ponov- 
no prihaja do ugotovitev, da smo v naši družbi še 
vedno premalo organizirani za sistematično spremljanje 
pojavov, ki so pomembni za uresničevanje ustavno- 
sti in zakonitosti, in da običajno prepočasi reagiramo 
na ugotovljene pomanjkljivosti, ovire in odpore. Samo- 
upravna pripravljenost najširših slojev delovnih ljudi 
in občanov ne najde vedno zadostne opore v družbe- 
ni organiziranosti. S tem obvestilom želimo dati svoj 
prispevek za razpravo še posebej v smeri, kako pospe- 
šiti proces, da bi delovni ljudje in občani v vseh ob- 
likah svoje samoupravne organiziranosti, predvsem pa 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
mogli bolj učinkovito uveljavljati svojo ključno vlogo 
v novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosih. 

II. Samoupravno urejanje združenega 

dela 

Medsebojna razmerja delavcev v združenem delu 

Urejanje medsebojnih razmerij v združenem delu, 
ki po ustavi spada v sfero samoupravnega odločanja 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, je 
zaradi svoje razsežnosti ter družbenoekonomske in po- 
litične pomembnosti eno osrednjih področij, na kate- 
rih se delavci v združenem delu soočajo z neposred- 
nim uresničevanjem ustavnosti in zakonitosti. Ob izde- 
lavi ustreznih samoupravnih splošnih aktov se pojav- 
ljajo številne dileme, pa tudi rešitve, ki so v nasprot- 
ju z ustavnimi principi in normami. Razreševanje teh 
dilem ter oblikovanje ustreznih normativnih rešitev v 
samoupravnih splošnih aktih, ki bi upoštevale speci- 
fične razmere in delovne pogoje v vsaki temeljni or- 
ganizaciji združenega dela, nedvomno zahteva od delav- 
cev v združenem delu visoko stopnjo samoupravne osve- 
ščenosti in samostojne ustvarjalnosti, za končne obli- 
kovalce samoupravno sprejetih rešitev pa tudi ustrez- 
no strokovno usposobljenost in povezavo z institucija- 
mi, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s pro- 
učevanjem te problematike. V marsikateri organizaciji 
združenega dela so to nalogo poenostavili na ta način, 
da so v svoje splošne akte prepisali določbe iz raz- 
nih vzorcev, ne da bi upoštevali specifičnosti v svo- 
ji organizaciji, marsikdaj pa so nekritično prepisali tu- 
di tiste določbe iz vzorca, ki niso v skladu z ustavo. 

Posledica omenjenih okoliščin v njihovi medseboj- 
ni vzročni pogojenosti se med drugim kaže v tem, 
da na ustavno sodišče prihaja vedno več vlog, v ka- 
terih prizadeti delavci dajejo pobudo za oceno po- 
sameznih določb samoupravnih splošnih aktov orga- 
nizacij združenega dela, ki urejajo njihova medseboj- 
na razmerja v združenem delu. 

1. Ustavno sodišče ugotavlja, da se samoupravni 
splošni akti v določbah o delitvi osebnega dohodka 
marsikdaj omejujejo le na oceno delovnega mesta. Pri 
tem pa je zapostavljeno določanje osnov in meril za 
ugotavljanje dejanskih rezultatov dela in delavčevega 
prispevka k tem rezultatom. To ima za posledico, da 
se predpostavljeno delo, ki naj bi se opravljalo na do- 
ločenem delovnem mestu, enostavno enači z opravlje- 
nim delom. Tako imajo osnove in merila značaj fiksno 
določenih postavk, na podlagi katerih se določa delež 
posameznega delavca v celotni masi osebnega dohodka. 
Praktično to pomeni, da so v teh primerih delovna 
mesta oziroma posamezni elementi za vrednotenje de- 
lovnega mesta edina osnova in merilo za delitev oseb- 
nega dohodka. Taka praksa ne upošteva različnega de- 
janskega prispevka delavcev k rezultatom dela in desti- 
mulativno vpliva na prizadevanja za boljše rezultate 
dela. Zato prizadeti delavci v svojih pobudah na ustav- 
no sodišče ugovarjajo zoper mehanično uporabo dolo- 
čenih osnov in meril, ki niso povezane z dejansko 
opravljenim delom. So pa tudi pojavi, ko pobudniki 
menijo, da jim pripada določen osebni dohodek že 
samo zaradi tega, ker delajo na nekem delovnem me- 
stu, ne da bi upoštevali svoj dejanski delovni prispe- 
vek. Te pojave bo mogoče preseči z zavzetim iskanjem 
in dosledno uporabo ustreznejših osnov in meril, ki 
bodo v večji meri kot dosedaj upoštevale vse elemen- 
te, ki vplivajo na vrednotenje delavčevega prispevka k 
rezultatom dela. Pri tem pa bo vsekakor nujno po- 
trebna neposredna angažiranost sindikatov v skladu 
z njihovo ustavno opredeljeno vlogo. 

V konkretnih pobudah se pogosto izpodbijajo določ- 
be samoupravnih splošnih aktov o šolski izobrazbi ozi- 
roma strokovni usposobljenosti kot enem izmed krite- 
rijev pri določanju osebnih dohodkov. Na splošno se 
v obravnavanih samoupravnih splošnih aktih opaža 
premočna, velikokrat pa tudi izključna odvisnost oseb- 
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nega dohodka od izpolnjevanja formalne šolske izobraz- 
be. Tako se določajo delavcem ne glede na dejanske 
rezultate dela avtomatsko nižji osebni dohodki izključ- 
no zato, ker nimajo zahtevane šolske izobrazbe, oziro- 
ma se delavcem, ki imajo višjo šolsko izobrazbo od 
zahtevane, avtomatsko ne glede na rezultate dela dolo- 
čajo višji osebni dohodki, čeprav taka izobrazba ni 
pogoj za zasedbo konkretnega delovnega mesta. Ta 
problem se kaže tudi v tistih primerih, ko je šolska 
oziroma strokovna izobrazba kot pogoj za zasedbo 
delovnega mesta določena alternativno. 

Osebni dohodki delavcev za delo na enakih delov- 
nih mestih, so lahko različni glede na njihov dejanski 
delovni prispevek. Ta pa se ne more ugotavljati pav- 
šalno in vnaprej brez konkretno določenih osnov in 
merii za oceno delovne uspešnosti, številni samouprav- 
ni splošni akti, ki urejajo te odnose, pa teh meril 
ali sploh nimajo, ali pa so zadevna merila omenjena 
obrobno z neko splošno več ali manj le deklarativ- 
no formulacijo brez ustrezno izdelanih elementov, 
ki bi dejansko omogočali objektivno oceno uspešno- 
sti dela vsakega ocenjevanega delavca. To se dogaja 
včasih celo tedaj, ko pogoje za zasedbo nekega de- 
lovnega mesta določa zakon. Tako je na primer druž- 
beni dogovor o osnovah in merilih za določanje oseb- 
nih dohodkov voljenim in imenovanim funkcionarjem 
v pravosodju za leto 1974 določal občinskim sodni- 
kom za prekrške različen osebni dohodek že v osnovi 
in vnaprej samo iz razloga, ker imajo eni višjo, dru- 
gi pa visoko izobrazbo, čeprav imajo prvi kot drugi 
strokovni izpit za sodnika za prekrške ter tudi oprav- 
ljajo enako funkcijo in enako delo, in čeprav sta po 
zakonu o prekrških visoka ali višja izobrazba pod tam 
določenimi pogoji izenačeni za zasedbo navedenega de- 
lovnega mesta. Na enakem delovnem mestu je višja 
izobrazba podlaga za večji osebni dohodek le tedaj, 
če pride do izraza v ustreznem rezultatu dela. 

V oceno ustavnega sodišča so bili predloženi tudi 
samoupravni splošni akti, ki v primerjavi z dotlej ve- 
ljavnimi določbami zaostrujejo zahteve glede strokov- 
ne izobrazbe za zasedbo določenega delovnega mesta. 
Pri tem pa ne upoštevajo predpisov, ki pod določeni- 
mi pogoji izenačujejo prejšnjo izobrazbo z novo za- 
htevano izobrazbo. Delo na teh delovnih mestih oprav- 
ljajo tudi delavci, ki so v vsem obsegu izpolnjevali 
prej zahtevane pogoje. Po oceni ustavnega sodišča je 
treba v teh primerih upoštevati omenjeno v predpisih 
opredeljeno izenačenje glede strokovne izobrazbe za 
opravljena dela na določenem delovnem mestu, kar 
pod temi pogoji zahteva tudi enako obravnavanje de- 
lavčevih pravic po tej osnovi. Kar zadeva osebni do- 
hodek delavca za delo na enakem delovnem mestu 
je v tem primeru ta lahko različen le glede na dejan- 
ski delovni prispevek, ugotovljen na podlagi osnov in 
meril, ki jih delavci določijo v samoupravnem sploš- 
nem aktu. 

Praksa ustavnih sodišč je enotna v tem, da stro- 
kovna izobrazba brez povezave z rezultati dela in z za- 
htevnostjo dela kakor tudi z drugimi elementi za ugo- 
tavljanje delavčevega prispevka ne more biti edini kri- 
terij za delitev osebnega dohodka. Ustavno sodišče 
SR Slovenije je pri obravnavi posameznih samouprav- 
nih splošnih aktov ocenilo, da je strokovna izobrazba 
eden od pogojev za zasedbo s sistematizacijo dolo- 
čenega delovnega mesta. V povezavi z oceno delovne- 
ga mesta (n. pr. zahtevnost in s tem povezana izobraz- 
ba, delovni pogoji, odgovornost) pa je strokovna iz- 
obrazba v okviru vrednotenja uspešnosti dela pri iz- 
vrševanju delovnih obveznosti tudi eden od elementov 
za delitev osebnega dohodka. 

2. Med vprašanji, s katerimi se ustavno sodišče 
sooča v svoji praksi, je treba omeniti tudi vpraša- 
nja, ki so povezana s trajanjem delovnega časa. 
Pri tem izstopa problem dežurne službe kot trajne 
oblike obveznega dela, ki je daljša od polnega delov- 

nega časa (nadurno delo). Le-ta se v praksi pogo- 
sto vzdržuje v nasprotju z ustavnimi in zakonski- 
mi predpisi. 

Z ustavo je delavcu zagotovljena pravica do ome- 
jenega delovnega časa. Po ustavi lahko zakon do- 
pusti delo, ki je daljše od polnega delovnega časa, 
v določenih dejavnostih in v določenih primerih, če 
to zahteva narava dela ali izjemne okoliščine in pod 
pogojem, da tako delo traja le omejeno dobo. Te si- 
tuacije določa taksativno republiški zakon o medse- 
bojnih razmerjih delavcev v združenem delu in delov- 
nih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci. 
Med temi izjemami dežurstvo kot oblika nadurnega de- 
la ni našteto. 

S tako organizacijo dela se skoraj vedno krši- 
jo tudi pravice delavcev do dnevnega in tedenskega 
počitka. Največkrat se tak način reševanja problema 
zagovarja z razlogi kadrovske ali finančne narave, 
pa tudi z motivacijo, da tu ne gre za redno delo, 
temveč za »delo posebne vrste« ali za tako posebno 
delo, ki naj se legalizira kot »dopolnilno delo« in 
podobno. V nekih dejavnostih obstaja težnja, da bi 
se dežurstvo opredelilo z zakonom kot delovna ob- 
veznost in da bi se to »nadurno delo« tudi upošteva- 
lo kot poseben delovni pogoj pri določanju meril gle- 
de pravic iz dela, kot so osebni dohodki, dopusti, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje itd. 

Nasproti temu pa se smatra, da dežurstvo kot ob- 
vezna in trajna oblika nadurnega dela nima svojega 
opravičila. To kaže na potrebo, da se v tistih prime- 
rih, ko se mora določena dejavnost opravljati nepre- 
trgano, to zagotovi z ustrezno organizacijo dela, pre- 
razdelitvijo delovnega časa, ali na drug način. 

3. prizadeti delavci izpodbijajo v svojih pobudah 
tudi nekatere določbe samoupravnih splošnih aktov, 
ki opredeljujejo kršitve delovne dolžnosti ter določajo 
ukrepe za te kršitve. 

Ob oceni določbe, da se večkratno ponavljanje 
lažjih kršitev šteje za težjo, je ustavno sodišče ugoto- 
vilo, da taka določba samoupravnega splošnega akta 
ni v neskladju z zakonom. Po zakonu o medseboj- 
nih razmerjih delavcev v združenem delu uredijo de- 
lavci medsebojne pravice in obveznosti v združenem 
delu s samoupravnim sporazumom o medsebojnih raz- 
merjih v združenem delu samostojno, v njem dolo- 
čijo odgovornosti delavcev za njihove kršitve ter sa- 
mostojno razvrstijo kršitve delovnih obveznosti v laž- 
je in hujše. Pri tem zakon ne omejuje delavcev v or- 
ganizaciji združenega dela, da ob določitvi in razvr- 
stitvi kršitev uvrstijo med težje kršitve delovnih ob- 
veznosti tudi večkratno ponavljanje lažjih kršitev. 

V postopku za oceno določbe samoupravnega sploš- 
nega akta, da se za hujše kršitve štejejo tudi deja- 
nja, ki vsebujejo elemente kaznivega dejanja ali pre- 
krška, če so storjene v zvezi z delom v organizaciji 
združenega dela, je ustavno sodišče odločilo, da ni nuj- 
no, da so v samoupravnem splošnem aktu vse kršit- 
ve obveznosti na drobno opisane, marveč zadošča, da 
je kršitev obveznosti določena na način, ki omogoča 
v posamičnem primeru objektivno opredelitev in oce- 
no dejanskega stanja storjene kršitve ter njeno pod 
reditev ustrezni določbi samoupravnega splošnega akta. 
V takem primeru ne gre za kaznivo dejanje in za ka 
žensko odgovornost, oziroma odgovornost za prekršek, 
marveč za kršitev obveznosti v združenem delu, prav 
tako pa tudi ne za kazen, ampak za ukrep, ki ima 
svoj zakonski temelj v zveznem in republiškem za- 
konu o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu- 

Pač pa je v neskladju z ustavo in v nasprotju 
z zveznim zakonom določba samoupravnega splošne- 
ga akta, po kateri se šteje za dokončnega ukrep, ki 
ga v postopku zaradi kršitve delovne dolžnosti izreče 
delavcu delavski svet na prvi stopnji. Iz ustave in iz 
zveznega zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
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v združenem delu namreč jasno izhaja, da mora bi- 
ti v temeljni organizaciji zagotovljena delavcu pravi- 
ca do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti 
vsaki odločitvi, za katero misli, da mu je bila z njo 
kršena pravica iz dela. 

V nasprotju z navedenim zveznim zakonom je tu- 
di določba samoupravnega splošnega akta, po kateri 
velja, da je delavec, ki je razporejen na delo v dru- 
go temeljno organizacijo, seznanjen s pravicami in 
obveznostmi iz samoupravnega sporazuma te temeljne 
organizacije, če je ta sklenjen v enakem besedilu v 
vseh temeljnih organizacijah, in da v takem primeru 
ni potrebna delavčeva pisirtena izjava. Po zakonu je 
delavec dolžan delati na delovnem mestu v drugi te- 
meljni organizaciji v primerih in pogojih, ki jih dolo 
Ča samoupravni sporazum o združevanju v delovno 
organizacijo. To pomeni, da delavci ne morejo tega 
vprašanja urejati v nekem drugem samoupravnem 
splošnem aktu, na primer v samoupravnih sporazu- 
mih o medsebojnih razmerjih. Razen tega je v zakonu 
izrečno predpisano, da delavec pridobi lastnost delav- 
ca v združenem delu v temeljni organizaciji, v katero 
je razporejen, z dnem, ko podpiše izjavo, da se stri- 
nja s pravicami in obveznostmi, ki jih določa samo- 
upravni sporazum o medsebojnih razmerjih v konkret- 
ni TOZD. Tega zakonskega pogoja samoupravni sploš- 
ni akt ne more niti spremeniti niti obiti. 

4. Ustavno sodišče je ocenjevalo tudi določbe sa- 
moupravnih sporazumov, po katerih se šteje, da je de- 
lavec samovoljno prenehal z delom, če ga brez opra- 
vičila ni na delo več kot tri dni. V zveznem zakonu 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu 
je namreč določeno, da nekomu lahko preneha last- 
nost delavca, če izjavi, da ne želi delati v temeljni or- 
ganizaciji. Kdaj se šteje, da je delavec dal tako izja- 
vo, pa natančneje opredeljuje republiški zakon. Le- 
ta uvršča sem tudi primer, če delavec brez temelj- 
nega razloga preneha prihajati na delo, ter da se iz 
okoliščin, določenih v samoupravnem sporazumu o 
medsebojnih razmerjih delavcev, nedvoumno ugotovi, 
da ne želi več delati v TOZD. Iz tega izhaja, da ta- 
kšna ugotovitev ni mogoča samo na podlagi golega 
dejstva, da delavca ni na delo brez opravičila več 
kot tri dni. 

5. Čeprav je v ustavi in zakonu o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu določeno, da pra- 
vice in obveznosti iz medsebojnih razmerij v združe- 
nem delu urejajo neposredno delavci s samoupravnim 
sporazumom, se v nekaterih organizacijah združenega 
dela še vedno nadaljuje praksa, da se določene pra- 
vice in obveznosti delavcev urejajo s splošnim aktom, 
ki ga niso sprejeli delavci neposredno, marveč ga je 
sprejel delavski svet. V primerih, ki jih je obravna- 
valo ustavno sodišče, so bile s takimi splošnimi akti 
urejene pravice delavcev do strokovnega usposablja- 
nja, v več primerih pa so bila s takim aktom dolo- 
čena tudi merila za delitev dohodka in osebnih do- 
hodkov, razen tega pa tudi pogoji za razporejanje 
delavcev na drugo delovno mesto zaradi kršitev de- 
lovnih obveznosti in druge pravice ter obveznosti 
iz medsebojnih razmerij v združenem delu. Ustavno 
sodišče je take splošne akte kot neskladne z ustavo 
odpravilo. Po zveznem zakonu o medsebojnih razmer- 
jih delavcev v združenem delu lahko delavci določi- 
jo v samoupravnem sporazumu, da se način uresni- 
čevanja posameznih pravic in obveznosti ureja s po- 
sebnim splošnim aktom v temeljni organizaciji, in si- 
cer skladno s samoupravnim sporazumom. V obrav- 
navanih primerih pa zadevni splošni akti niso ureja- 
li le načina uresničevanja posameznih pravic in ob- 
veznosti, marveč so neposredno urejali vsebino in ob- 
seg v ustavi zagotovljenih ter v zakonu natančneje 
opredeljenih pravic in obveznosti delavcev iz medse- 
bojnih razmerij v združenem delu. 

6. Ustavno sodišče je na podlagi sprejetih pobud 
ocenjevalo tudi določbe samoupravnih splošnih aktov, 

ki _ pooblaščajo izvršilne In poslovodne organe, da od- 
ločajo v zadevah, o katerih po ustavi in zakonu od- 
ločajo le delavci osebno ali po organu, ki ga nepo- 
sredno izvolijo. Največ primerov se je nanašalo na po- 
oblastilo individualnim organom, da odločajo o razpo- 
reditvi delavca na drugo delovno mesto, v enem pri- 
meru pa je bila izpodbijana določba, ki je pooblašča- 
la obračunsko službo, da je obračunavala povečanje 
ali zmanjšanje osebnih dohodkov iz naslova takoimeno- 
vane premije, in sicer izključno na podlagi sporočila 
oddelka notranje kontrole. Ustavno sodišče je take do- 
ločbe razveljavilo, ker niso v skladu z ustavo, hkra- 
.pa s,° v nasprotju z zveznim zakonom o med- sebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Odlo- 

čanje o pravicah in obveznostih delavcev iz medseboj- 
nih razmerij v združenem delu lahko delovni ljudie v 
temeljni organizaciji - kolikor o tem ne odločajo z 
osebnim izjavljanjem — zaupajo po ustavi in zako- 
nu le delavskemu svetu ali njemu ustreznemu orga- 
nu, ki so ga neposredno izvolili, nikakor pa o teh pra- 
vicah ne more odločati noben individualni organ prav 

°-an Pa tUdl 116 izvršilni ali P°sl°vodni kolegijski or- 

j. I" ,y.siavno s°dišče je ocenjevalo in razveljavilo tu- di določbo samoupravnega sporazuma o konstituira- 
nju zavarovalne skupnosti, ki je določala, da imeno- 
vanje delavcev na vodilnih delovnih mestih predlaga- 
jo organom zavarovancev organi delovne skupnosti 
zavarovalne skupnosti, pri čemer so spadali med de- 
lavce na vodilnih delovnih mestih v konkretnem pri- 
meru tudi nekateri individualni poslovodni organi Po 
ustavi pa tudi po zveznem zakonu o medsebojnih raz- 
merjih delavcev ter še veljavnem temeljnem zakonu o 
zavarovanju m zavarovalnih organizacijah se mora 
imenovanje individualnih poslovodnih organov tudi v 
zavarovalstvu opraviti po predpisanem postopku V 
tem postopku pa pravica dajanja predloga za imeno- 
vanje poslovodnih organov po opravljenem javnem 
razpisu ne more biti pridržana delovni skupnosti. 
. . Y fve,?' z določanjem osnov in meril za razpore- janje dohodka ter za delitev sredstev namenjenih za 

Zna? f,°dke 111 S!rno P°rab0> j« ustaCo'sodišče sKupaj z drugimi ustavnimi sodišči obravnavalo tudi 
nekatera vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje 
ustavnih principov o minulem delu. 

n„„^ uresničevanju tega ustavnega načela praksa še precej zaostaja. Poglaviten ter pretežno tudi edini kri- 
terij za obračun osebnih dohodkov po vloženem minu- 
lem delu je delovna doba. V zvezi s tem je bilo spro- 
ženo vprašanje, ali je delovna doba sploh lahko kri- 
terij za uresničevanje pravice do osebnega dohodka 
iz naslova minulega dela. Ustavno sodišče je sprejelo 

hnrln nM t J£i dot*e;j' dokler delovne organizacije ne bodo oblikovale ustreznejših oziroma dodatnih kriteri- 

ji ^ajlh tudi druge elemente minulega dela, in dokler ne bodo v samoupravnih sporazumih in družbe- 
nih dogovorih ali zakonih določene neke skupne osno- 
ve in merila s tega področja, treba delovno dobo pri- 
znati kot sicer nepopoln vendar pa ne neustaven kri- 
terij za določanje tistega dela osebnega dohodka, ki 
izhaja iz minulega dela. Vsa ustavna sodišča pa so si 
enotna v stališču, da tisti samoupravni splošni akt, 
ki pri delitvi osebnega dohodka ne upošteva minulo 
delo, m v skladu z ustavo. 

Že iz pregleda v tem poglavju omenjenih prime- 
rov, ki pa ne zajemajo vseh vprašanj s področja ure- 
janja medsebojnih razmerij v združenem delu, o ka- 
terih je razpravljalo in odločalo ustavno sodišče, ie 
razvidno, da je ta problematika zelo razsežna in razno- 
lika, m da razreševanje konkretnih problemov s tega 
področja dejansko zahteva v organizacijah združenega 
dela temeljito poglobitev in znatno stopnjo samouprav- 
ne ustvarjalnosti, v določenih načelnih vprašanjih pa 
tudi ustrezno politično podporo in strokovno pomoč 
odgovornih družbenih dejavnikov. Posebna vloga pri- 
pada na tem področju sindikatom, ki jim ustava na- 



laga, da dajejo pobude in neposredno sodelujejo pri 
samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovar- 
janju, razen tega pa tudi, da dajejo organom uprav- 
ljanja samoupravnih organizacij in skupnosti ter držav- 
nim in družbenim organom predloge za urejanje vpra- 
šanj, ki se nanašajo na materialni in družbeni polo- 
žaj delavskega razreda. 

Organiziranje temeljnih organizacij združenega 
dela in sklepanje samoupravnih sporazumov 
o združevanju 

Organiziranje temeljnih organizacij združenega de- 
la in sklepanje samoupravnih, sporazumov o združe- 
vanju, ki je bilo uvedeno z ustavnimi amandmaji, se 
je do razglasitve nove ustave v praksi pogosto pojmo- 
valo le kot formalno-pravno vprašanje, ne da bi se z 
organiziranjem TOZD in sklenitvijo ustreznega samo- 
upravnega sporazuma spremenili tudi obstoječi druž- 
benoekonomski odnosi. Negativne posledice takega poj- 
movana so se v eni ali drugi obliki pokazale tudi v 
času uresničevanja nove usta,ve. To potrjuje tudi pra- 
ksa ustavnega sodišča na področju reševanja sporov 
zaradi organiziranja TOZD in sklepanja omenjenih sa- 
moupravnih sporazumov. 

V tej zvezi pripominjamo, da je bila pristojnost 
ustavnega sodišča za reševanje teh sporov po ustavnem 
zakonu za izvedbo ustave podaljšana do 31. 1. 1975. 
Od tedaj dalje so za reševanje omenjenih sporov pri- 
stojna sodišča združenega dela. Zato so v tem obve- 
stilu zajeti le tisti karakteristični pojavi, s katerimi se 
je ustavno sodišče soočilo ob reševanju konkretnih za- 
dev do navedenega časa. 

1. Kot ob vsaki globlji družbeni preobrazbi je bilo 
treba tudi ob organiziranju in konstituiranju TOZD 
premagovati razne odpore, ki so izhajali iz še ne od- 
stranjenih protislovij ter konservativnih pojmovanj. Ta- 
ko je ustavno sodišče v več primerih ugotovilo, da so 
se delavci v delovni organizaciji pod vplivom poslo- 
vodnih organov uprli organiziranju neke enote v te- 
meljno organizacijo, čeprav je bilo v postopku njenega 
organiziranja ugotovljeno, da obstoj pogojev za orga- 
niziranje takega dela v temeljno organizacijo, s tem 
pa tudi ustavna dolžnost delavcev za tako organizira- 
nje, v nobenem pogledu nista bila sporna. V nekem 
primeru se je odpor zoper organiziranje temeljne or- 
ganizacije nadaljeval celo potem, ko je ustavno sodi- 
šče s svojo odločbo ugotovilo, da je sklep o organi- 
ziranju enote v temeljno organizacijo v skladu z usta- 
vo in zakonom. Čeprav so po ustavi odločbe ustav- 
nega sodišča obvezne in izvršljive, delavci nove te- 
meljne organizacije niso mogli uresničiti svojih pra- 
vic, ker je vodilna skupina v drugi temeljni organiza- 
ciji, ki je bila organizacijsko in finančno mnogo 
močnejša, izvršitev odločbe na vse načine zavlačeva- 
la in ovirala. Izvršitev odločbe ustavnega sodišča je 
bila zagotovljena šele z intervencijo družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja SR Slovenije pri občinski 
skupščini, da pod vzame v skladu s svojimi pristojnost- 
mi potrebne ukrepe. 

V nekaj primerih pa je bil sklep o organiziranju 
temeljne organizacije neveljaven, ker so delavci zain- 
teresirane enote sprejeli takšen sklep, ne da bi po- 
prej e v postopku, ki ga predpisuje zakon o konstitu- 
iranju, ugotovili, ali enota dejansko izpolnjuje pogoje, 
da se organizira v temeljno organizacijo. 

2. V zvezi z organiziranjem tkim. skupnih služb v 
organizacijah združenega dela, so se tudi v času po 
razglasitvi nove ustave pojavili posamični poskusi, to 
ustavno določbo, če že ne direktno kršiti pa vsaj obi- 
ti in v primerno pokriti obliki ohraniti staro stanje. 
To naj bi se doseglo na ta način, da se je v delov- 
ni organizaciji poleg drugih temeljnih organizacij orga- 
nizirala tudi TOZD združenih dejavnosti, v katero so 
bile poleg oddelkov za opravljanje administrativno- 
strokovnih, pomožnih in tem podobnih del skupnega 

pomena vključene tudi razne organizacijsko in tehno- 
loško zaokrožene enote, ki so dejansko izpolnjevale 
vse pogoje za_ organiziranje v temeljno organizacijo. 
Zadeva je običajno prišla pred ustavno sodišče šele 
po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi ter 
sprejemu statutov. V postopkih za oceno navedenih 
splošnih aktov je ustavno sodišče ugotovilo, da v njih 
predvidena organizacijska oblika TOZD »združenih de- 
javnosti« niti v organizacijskem niti v tehnološkem 
pogledu ne pomeni delovne celote ter zato- že iz tega 
razloga ne izpolnjuje pogojev, da se v takšni obliki 
in obsegu organizira v TOZD. 

3. Kar se tiče sporov v zvezi s sklepanjem samo- 
upravnih sporazumov o združevanju, je ustavno so- 
dišče v več primerih ugotovilo, da je bila sklenitev 
samoupravnega sporazuma preuranjena. Samoupravni 
sporazum o združevanju je namreč po zakonu o kon- 
stituiranju mogoče skleniti šele tedaj, ko postanejo 
sklepi o organiziranju temeljnih organizacij dokončni. 
V pretežnem številu primerov, ki so bili predloženi 
ustavnemu sodišču, pa se je pokazalo, da so začeli 
postopek sklepanja samoupravnega sporazuma, čeprav 
je bil še sporen bodisi obstoj, bodisi organizacijski ob- 
seg neke temeljne organizacije, ali pa obseg in razme- 
jitev dejavnosti, ki naj bi jih opravljale posamezne 
temeljne organizacije. V takih primerih je ustavno so- 
dišče odredilo ponovno izpeljavo postopka za organi- 
ziranje vseh še spornih temeljnih organizacij. 

V sporu zaradi sklenitve samoupravnega sporazuma 
o združitvi v neko gozdno gospodarstvo, je bilo ugo- 
tovljeno, da v tej delovni organizaciji sploh niso or- 
ganizirali obratov za kooperacijo, ki so po zakonu o 
gozdovih ne samo obvezni, marveč so po istem zako- 
nu tudi enakopravni podpisniki samoupravnega spora- 
zuma o združitvi. 

Nekatere delovne organizacije so zakonsko mož- 
nost za sprožitev spora zaradi sklepanja samoupravne- 
ga sporazuma o združevanju uporabile za to, da so 
predlagale ustavnemu sodišču, da odloči tudi o raz- 
nih alternativnih rešitvah v predlogu samoupravnega 
sporazuma, ki spadajo v izključno sfero samouprav- 
nega odločanja in sporazumevanja delavcev v zain- 
teresiranih teemettjnih organizacijah in ki same po se- 
bi z ustavnopravnega vidika niso bile sporne. Ustavno 
sodišče naj bi v teh primerih nastopilo kot neke vrste 
arbitražni organ, ki naj bi po svoji prosti presoji oce- 
njeval večjo ali manjšo stopnjo ekonomske primerno- 
sti predlaganih konkretnih rešitev. Take pristojnosti 
pa ustavno sodišče po ustavi nima, niti je ni imelo 
do 31. 1. 1975 po ustavnem zakonu za izvedbo ustave. 

4. Ustavnemu sodišču je bilo med drugim predlo- 
ženo, da v sporu zaradi sklenitve samoupravnega spo- 
razuma o združevanju odloči v tem smislu, da se na- 
mesto samostojnih žiro računov vsake temeljne organi- 
zacije uvede v podjetju le enoten žiro račun in da se 
namesto v sporazumu predvidene medsebojne subsi- 
diarne odgovornosti uvede solidarna odgovornost. Ustav- 
no sodišče se ni strinjalo s predlogom, ker bi bila 
takšna sprememba samoupravnega sporazuma v ne- 
skladju ne samo z zakonskimi določbami, ki urejajo 
medsebojno odgovornost temeljnih organizacij za nji- 
hove obveznosti, marveč tudi z ustavnimi določbami, 
ki določajo položaj temeljnih organizacij in vsebino 
ter obseg njihovih samoupravnih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti. 

5. V sporih zaradi sklenitve samoupravnega spora- 
zuma o združevanju so bila pogosto sporna tudi me- 
rila za razporeditev dotlej skupnih sredstev, pravic 
in obveznosti. V sporu med neko gozdno in poljedel- 
sko temeljno organizacijo zaradi določb o razdelitvi 
kmetijskih zemljišč je ustavno sodišče določilo, da je 
kmetijska zemljišča mogoče uporabiti izključno za 
kmetijsko proizvodnjo in da je to načelo treba upošte- 
vati tudi pri razdelitvi kmetijskih zemljišč novo orga- 
niziranim TOZD. Zemljišča, ki so se dotlej vodila kot 
skupna osnovna sredstva delovne organizacije kot ce- 
lote, se razdelijo med TOZD glede na predmet poslo- 
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vanja novoustanovljenih temeljnih organizacij ter na- 
membnost zemljišč v skladu z določbami zakona o 
kmetijskih zemljiščih. Pri zemljiščih, ki so bila pridob- 
ljena z arondacijo, je treba upoštevati tudi ekonomsko- 
politične cilje arondacije. 

III. Uresničevanje skupnih interesov 

delovnih ljudi in občanov v krajevni 

skupnosti 

Problemi, o katerih je ustavno sodišče pri varo 
vanju ustavnosti in zakonitosti na področju krajevne 
skupnosti razpravljalo in odločalo, kažejo, da se novi 
v ustavi predvideni družbenoekonomski odnosi na tem 
področju oblikujejo in utrjujejo postopoma. 

.. 1. Zaradi neenake stopnje razvitosti, različne struk- 
ture prebivalstva ter drugih razmer in pogojev, ki so 
v vsaki krajevni skupnosti več ali manj specifični, teh 
vprašanj nI mogoče reševati po neki enotni šabloni. 
Zato je v vsaki krajevni skupnosti treba najti naj- 
bolj primerne oblike povezovanja ter zadovoljevanja 
skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in občanov, 
ter v oblikovanje ter sprejemanje programov in pla- 
nov razvoja krajevne skupnosti, vključiti preko statu- 
ta krajevne skupnosti na ustrezen način organizacije 
združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične organizacije, hišne svete in druge 
v ustavi predvidene samoupravne dejavnike. Često pa 
v staitutu naloga organov krajevne skupnosti ter način 
urejanja odnosov z organizacijami združenega dela in 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, 
prav tako pa tudi skupne potrebe in interesi delov- 
nih ljudi in občanov niso konkretno opredeljeni, mar- 
več so zadevna poglavja statuta več ali manj le povze- 
tek ustavnih določb, če krajevna skupnost tudi v svo- 
jem programu in planu razvoja ne konkretizira skup- 
nih potreb in interesov, ampak sta program in plan 
bolj spisek želja kot pa konkretno dogovorjene skup- 
ne potrebe in interesi, ki bi bili usklajeni z realnimi 
možnostmi za zagotovitev potrebnih sredstev, krajevne 
skupnosti prihajajo v situacijo, da za realizacijo vsake 
posamezne skupne potrebe posebej iščejo vire financi- 
ranja. 

Da se delovni ljudje in občani v krajevnih skup- 
nostih pa tudi krajevne skupnosti kot ustavno opre- 
deljeni samoupravni subjekti zavedajo svojih v usta- 
vi predvidenih pravic in nalog, kaže med drugim dej- 
stvo, da prihaja na ustavno sodišče vedno več pobud 
zainteresiranih občanov za oceno predpisov in samo- 
upravnih splošnih aktov, ki urejajo vprašanja, s kate- 
rimi §e po ustavi ukvarjajo krajevne skupnosti oziro- 
ma samoupravni subjekti na njenem območju. V zad- 
njem času nastopajo bolj pogosto kot doslej pred 
ustavnim sodiščem tudi krajevne skupnosti, ki jim je 
nova ustava primala status legitimiranega predlagate- 
lja postopka, če je s predpisom ali drugim splošnim 
aktom prizadeta neka njihova pravica, ki je določena 
v ustavi ali v zakonu. 

2. Med spornimi zadevami so na prvem mestu vpra- 
šanja prostorskega urejanja ter stanovanjska proble- 
matika. Na področju prostorskega urejanja gre pred- 
vsem za oceno raznih občinskih aktov, ki urejajo na- 
membnost kmetijskih zemljišč in zazidavo, pri čemer 
so v samoupravni proces oblikovanja prostorskih pla- 
nov vključene tudi zemljiške skupnosti. Njihova nalo- 
ga je zaščita kmetijskega zemljišča in ohranitev plod- 
nih zemljišč. Razumljivo je, da ob sprejemanju na- 
membnosti kmetijskih zemljišč prihaja do nasprotujo- 
čih si interesov. V postopku za sprejem ustreznih urba- 
nističnih dokumentov pa ti interesi niso vedno enako- 
pravno in objektivno obravnavani ter med seboj ust- 
rezno usklajeni. Zato marsikdaj pride do zaostritve, 
katerih negativne posledice se nato pokažejo tudi pri 
urejanju drugih skupnih potreb in interesov. 

Ustava zagotavlja delovnim ljudem in občanom v 
krajevni skupnosti, da odločajo o uresni<"uvanju svo- 
jih skupnih interesov pri urejanju naselja in drugega 
prostora. Po še vedno veljavnem zakonu o urbani- 
stičnem planiranju mora strokovna organizacija, ki iz- ' 
deluje urbanistični program, urbanistični načrt in za- 
zidalni načrt, sodelovati pri izdelavi teh dokumentov 
tudi s krajevno skupnostjo. Na kakšen način sode- 
luje s krajevno skupnostjo in na kakšen način lahko 
krajevna skupnost zagotovi svoj vpliv pri oblikova- 
nju urbanistične dokumentacije, pa zakon ne določa. 
Osnutek konkretnega urbanističnega dokumenta se 
javno razgrne najmanj 30 dni. Javna razgrnitev in rok 
za pripombe se objasrita v uradnem glasilu. Te zakon- 
ske določbe pa ne zagotavljajo delovnim ljudem in 
občanom v krajevni skupnosti, da bi bili dejansko in- 
formirani o vsebini in pomenu dokumenta in da bi 
na tej podlagi lahko uveljavili skupne interese pri nje- 
govem oblikovanju. Javna razgrnitev ne zadošča, če 
ni zagotovljeno tudi ustrezno strokovno pojasnjevanje. 
Razen tega objava v uradnem glasilu običajno ne do- 
seže širšega kroga občanov. Tako se dogaja, da so 
občani obveščeni o javni razgrnitvi šele posredno in 
dokaj pozneje po izteku roka. Te razgrnitve ne smejo 
biti le izpolnitve neke predpisane formalnosti, marveč 
morajo biti pripravljene in izpeljane tako, da se ob- 
čani lahko resnično in nadrobno seznanijo z vsemi po- 
sledicami na terenu ter z razlogi za predlagane re- 
šitve. To pa je možno doseči le z javno razpravo, na 
kateri morajo dati predlagtaelji oz. avtorji dokumen- 
tacije vsa potrebna pojasnila in podatke. 

Karakterističen je primer, ko je predlog urbani- 
stičnega programa predvidel na obdelovalnih kmetij- 
skih zemljiščih gramoznico v obsegu 14 ha. Prizadeta 
krajevna skupnost je pismeno pa tudi v občinski 
skupščini preko svojih delegatov argumentirano ugo- 
varjala zoper uničenje najboljše orne zemlje na tako 
veliki površini. Vendar so jo delegati z območij dru- 
gih krajevnih skupnosti, ki niso bile prizadete, v ob- 
činski skupščini preglasovali. Razen tega je bil osnu- 
tek urbanističnega programa sprejet brez sodelovanja 
in soglasja kmetijske zemljiške skupnosti. Ta je bila 
pritegnjena v postopek šele pozneje, ko je bil program 
že razgrnjen, v nadaljnjem postopku soočanja stališč 
vseh zainteresiranih — ko je tudi že tekel postopek 
pred ustavnim sodiščem — je bil dosežen sporazum, 
po katerem se je površina gramoznice bistveno zmanj- 
šala, hkrati pa je bila zagotovljena tudi sanacija jame 
po uporabi in ponovna usposobitev ustrezno izravna- 
ne površine za kmetijsko proizvodnjo. 

Tudi drugi podobni primeri kažejo, da prihaja do 
zaostritev tam in takrat, ko pristojni organ postopek 
»poenostavi« in želi urediti stvar po najkrajši »poti« 
z enostransko pripravo aktov, ne da bi pri priprav- 
ljanju in oblikovanju rešitve, ki je lahko sama po se- 
bi družbeno upravičena in smotrna, pritegnil k razpra- 
vi in sprejemu končnega predloga pravočasno in na 
ustrezen način vse zainteresirane samoupravne dejav- 
nike- 

So pa tudi primeri, ko posamezen občan oziroma 
ožja skupina občanov meni, da je treba njihov ozki 
oziroma posamičen interes uveljaviti za vsako ceno, 
čeprav je bil izveden celoten postopek priprave zazi- 
dalnega načrta po zakonitih določilih ob najširšem 
angažiranju samoupravnih dejavnikov in občanov. V 
takih primerih seveda ustavno sodišče ponudbe ni 
sprejelo, kar je v konkretnih situacijah tudi prispe- 
valo k ureditvi razmer v določenem okolju. 

3. V svojih pobudah opozarjajo občani tudi na • 
nekatere probleme v zvezi s samoprispevkom v kra- 
jevnih skupnostih in občinah. Na eni strani je opaziti, 
da ponekod še vedno ne spoštujejo zakonskih določb, 
da občani sami odločajo o tem, ali in za kakšen na- 
men ter v kakšnem obsegu bodo del sredstev iz oseb- 
nega dohodka namenili za zadovoljitev skupnih po- 
treb v krajevni skupnosti oziroma občini s samopri- 
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spevkom. Ponekod Je opaziti tudi nepravilno razume- 
vanje načela solidarnosti v praksi. Posamezni občani, 
ki so si svoje neposredno okolje, to je »svojo« uli- 
co oziroma »svoj« del naselja že uredili, menijo, da 
jih to oprošča plačevanja samoprispevka za uresniči- 
tev skupno sprejetega programa za reševanje skup- 
nih življenjskih potreb v celotni krajevni skupnosti. Iz 
nekaterih vlog na ustavno sodišče je pri posamezni- 
kih opaziti miselnost, da jim ni treba prispevati za 
skupne potrebe v krajevni skupnosti ali občini, ki so 
sicer kot skupne potrebe določene v programih in 
sprejete z referendumom, če njih osebno določeno 
vprašanje ne prizadeva, na primer ureditev otroškega 
varstva, šolstvo in podobno. 

4. Problemi se pojavljajo tudi v zvezi s plačeva- 
njem in eventuelno izterjavo krajevnega samoprispev- 
ka od občanov, ki so zaposleni v tujini, na območju 
krajevne skupnosti pa imajo na primer stanovanje, hi- 
šo, gospodarsko poslopje, zemljišča in podobno, v pre- 
težnem številu pa tudi družino, ki je enako kot drugi 
občani udeležena pri uporabljanju določenih skupnih 
ustanov in naprav na območju krajevne skupnosti (na 
primer šola, vrtev, razsvetljava, vodovod, ceste in po- 
dobno). Če se upoštevajo temeljna ustavna načela ter 
ustavne določbe o krajevni skupnosti, je logično, da tu- 
di občani, ki so začasno zaposleni v tujini, prispevajo 
del svojih dohodkov za zadovoljevanje omenjenih skup- 
nih potreb. Ker pa to vprašanje z zakonom ni ureje- 
no. je plačevanje krajevnega samoprispevka v teh pri- 
merih prepuščeno več ali manj dobri volji občana, kar 
povzroča krajevnim skupnostim velike težave pri zbi- 
ranju sredstev in pri realizaciji programov. 

Za reševanje spredaj omenjenih vprašanj je v prvi 
vrsti potrebno dosledno prizadevanje v samih krajev- 
nih skupnostih in občinah za ustvarjalno oblikovanje 
ustavno določenih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Nujna pa je tudi čimprejšnja uskladitev, re- 
publiških zakonov, ki urejajo ta področja z ustavo. 

IV. Uresničevanje samouDravljanja v 

samoupravnih interesnih skupnostih 

Splošna ocena 

Zadeve, ki jih je reševaflo ustavno sodišče pri var- 
stvu ustavnosti in zakonitosti v samoupravnih interes- 
nih skupnostih kažejo na zaostajanje pri uveljavlja- 
nju ustavno opredeljenih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov. Razlogi za to zaostajanje pa 
niso samo ali predvsem objektivni. 

V samoupravnih interesnih skupnostih ni dosled- 
no speljan delegatski sistem iz temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti uporabnikov, interesentov 
oziroma financerjev ter izvajalcev dejavnosti oziroma 
služb. To pomeni veliko oviro, da bi se v delu skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti dejansko so- 
očali in usklajevali vsi interesi in da bi se po sa- 
moupravni poti medsebojnega dogovarjanja in, spo- 
razumevanja oblikovale rešitve tako glede nalog, ki 
jih je treba opraviti, kot glede zagotovitve sredstev 
zanje. Samoupravno organizirani delovni ljudje ima- 
jo vse premaijhne možnosti, dia sami razpravljajo 
in odločajo o svojih potrebah, da sami določajo pri- 
oritete in odločajo o sredstvih, ki jih je treba za to 
daiti, in da ocenjujejo obseg in kvaliteto opravljenega 
dela. Ustavni princip svobodne menjave dela je na 
področju samoupravnih skupnosti še zelo malo priso- 
ten v dejanskem življenju. 

Organizacija dela samoupravnih interesnih skupno- 
sti, še posebej funkcioniranje delegatskega sistema 
in sploh vsa tehnologija dela v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih je še v mnogih primerih taka, da 
so delegatsko sestavljene skupščine vse preveč v po- 
ložaju tistega, ki več ali manj potrjuje predloge, ki 

so jih pripravili v Izvršilnih organih, oziroma še toč- 
neje povedano v strokovnih službah. Strokovne služ- 
be imajo v povezavi z izvršilnimi organi samouprav- 
nih interesnih skupnosti marsikje dominantno vlogo v 
nasprotju z ustavo določenimi odnosi na tem področ- 
ju. Ponekod je opaziti ne samo težnje pokroviteljskega 
odnosa do delovnih ljudi, katerih interesi in pravi- 
ce se uresničujejo v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, temveč tudi negiranje osnovnih pravic samoup- 
ravnih subjektov s strani »predstavnikov« samouprav- 
nih interesnih skupnosti, oziroma njihovih izvršilnih 
organov in strokovnih služb. Opaziti je pojmovanje, 
kot da sta predvsem strokovna služba in izvršilni or- 
gan tisti faktor, ki sam skrbi za neke splošne inte- 
rese, za družbeno lastnino in za racionalno poslovanje 
in ki na podlagi take koncepcije lahko tudi v nasprot- 
ju z zakonom kroji pravico delovnemu človeku, dolo- 
ča limite, odloča o pridobljenih pravicah in podobno. 
Opaziti je težnje, da strokovne službe in izvršilni or- 
gani hkrati z iniciativo prevzemajo tudi odločanje mi- 
mo skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in mi- 
mo samoupravne baze. Te težnje se povezujejo z mi- 
selnostjo in prakso, da se je treba ustave in zakona 
držati le toliko, kolikor so po mnenju odgovornih lju- 
di v strokovnih službah in izvršilnih organih ta na- 
čela in določbe primerne in koristne, sicer pa se 
jih ni treba držati. Tako gledanje gre celo tako da- 
leč, da zavestno sprejema nezakonite odločitve, 
vse v interesu neke na svoj način pojmovane druž- 
bene koristnosti. Odgovornim za tako ravnanje ne pri- 
de na misel, da je delegatski skupščinski sistem tisti, 
v okviru katerega se uveljavljajo splošne potrebe in 
skupni interesi. V praksi prihaja do primerov, ko 
so delovni ljudje in občani pri uresničevanju svojih sa- 
moupravnih pravic v samoupravni interesni skupnosti 
s strani posameznih delavcev strokovne službe obrav- 
navani kot »stranka« in ne kot samoupravljalci. Zgo- 
dilo pa se je tudi, da je predstavnik nekega organa 
občinske skupščine izvajal pritisk na predstavnike kra- 
jevnih skupnosti, da bi umaknili predlog za oceno 
ustavnosti in zakonitosti občinskega predpisa pred 
ustavnim sodiščem. 

Strokovne službe in izvršilni organi nekaterih samo- 
upravnih interesnih skupnosti kažejo veliko aktivnost, 
ko je treba zbrati določena sredstva, veliko manj pa 
jih zanima vprašanje predlogov za konkretne programe, 
na osnovi katerih in za izvrševanje katerih naj se zbi- 
rajo sredstva in daje obračun o njihovi uporabi. Vse 
preveč se pojavlja težnja po oblastnem odločanju ozkih 
krogov znotraj samoupravnih interesnih skupnosti. 

Ponekod se v samoupravnih interesnih skupnostih 
itaže razpoloženje, da jim pravzaprav ni treba »hiteti« 
z uveljavljanjem novih ustavno določenih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in računajo na skrajne z 
ustavnim zakonom določene roke. Ti roki so sicer dolo- 
čeni za zakone in ne posegajo vedno in nujno v mož- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti, da že same 
vsebino in organizacijo dela prilagodijo ustavi: Tu velja 
omeniti, da ponekod še vedno strokovna služba prevze- 
ma in izvaja pravice in pooblastila samoupravne inte- 
resne skupnosti, čeprav po izrečni ustavni določbi na 
te delovne skupnosti ni mogoče prenašati pravic, poobla- 
stil in odgovornosti samoupravnih interesnih skupnosti. 

Očitno je, da bo potrebna še mnogo večja angažira- 
nost družbenopolitičnih organizacij na področju ustav- 
nega konstituiranja samoupravnih interesnih skupnosti 
in polnega delovanja delegatskega sistema in še posebej 
pri zavzemanju za pravilno razdelitev nalog med skup- 
ščino samoupravne interesne skupnosti in njenim izvr- 
šilnim organom ter strokovno službo. V praksi smo še 
premalo realizirali odgovornost vseh družbenopolitičnih 
dejavnikov za funkcioniranje delegatskega sistema tudi 
v samoupravnih interesnih skupnostih. 
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Samoupravni odnosi na področju stanovanjskega 
gospodarstva 

1) Problematika s področja urejanja stanovanjskega 
gospodarstva in stanovanjskih razmerij — vštevši pri 
tem tudi urejanje družbene pomoči v stanovanjskem 
gospodarstvu — s katero se srečuje ustavno sodišče v 
svoji praksi, je zelo raznovrstna. Iz obravnavanih zadev 
je mogoče povzeti kot splošno in več ali manj za vse 
primere veljavno oceno, da samoupravni odnosi, kot jih 
na tem področju predvideva ustava, še niso zaživeli 
v polni meri. Predvsem marsikje niso razčiščeni odnosi 
med samoupravnimi stanovanjskimi interesnimi skup- 
nostmi ter občinsko skupščino, prav tako pa tudi ne 
odnosi med stanovanjsko skupnostjo in hišnimi sveti 
oziroma zbori stanovalcev. To se kaže v nesoglasjih 
ter v neustavnih ali nezakonitih rešitvah, kadar gre 
za razmejitev normativne sfere med občinsko skupšči- 
no in interesnimi skupnostmi, včasih pa tudi v neza- 
konitem omejevanju samoupravnih pravic zborov sta- 
novalcev in hišnih svetov. 

Tako so vse občinske skupščine (razen ene) in 
skupščina mesta Ljubljane, opirajoč se na vzorec, ki 
sta ga kot tehnični pripomoček izdelala skupnost slo- 
venskih občin in poslovno združenje stanovanjskih pod- 
jetij, izdale odloke, s katerimi se kotlarne in kotli, ki 
spadajo med skupne dele in naprave v posameznih 
stanovanjskih hišah, izločijo iz ugotavljanja vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj, stroški njihove amorti- 
zacije ter vzdrževanja pa vključijo v stroške obratova- 
nja hiše, ki jih plačujejo stanovalci poleg stanarine. 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonistosti 
takega odloka zadevno določbo odpravilo, ker ni v skla- 
du z zakonom o stanarinah ter z zakonom o ugotovitvi 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. Po zakonu o 
stanarinah se stroški amortizacije in vzdrževanja skup- 
nih delov in naprav v stanovanjski kiši pokrivajo iz 
stanarin. Stanarina je odvisna od vrednosti stanovanja, 
le-ta pa se po zakonu ugotovi na podlagi elementov, 
ki vplivajo na uporabno vrednost stanovanja. Med terni 
elementi so tudi kotlarne in kotli, ki spadajo med 
skupne dele in naprave v stanovanjski hiši. 

Ustavno sodišče je v okviru dolžnosti spremljanja 
pojavov, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti 
in zakonitosti, opozorilo vse prizadete skupščine na 
omenjeno nezakonitost njihovih odlokov z vabilom, da 
sporočijo, ali bodo svoje odloke same uskladile z zako- 
nom. Nekatere občinske skupščine na vabilo v odrejenem 
roku sploh niso odgovorile, druge so sporočile, da bodo 
svoje odloke uskladile z zakonom v prvi polovici leta 
1976, nekatere pa so odgovorile, da bodo zadevne določ 
be svojih odlokov sicer spremenile, toda šele od 1/1— 
1977 dalje, pri čemer so se sklicevale na sklep IO 
zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije ter sklep Sek- 
cije skupnosti slovenskih občin za stanovanjsko poli- 
tiko in gospodarstvo, po katerih sprememba odlokov 
v tem letu ne pride v poštev zaradi povečanja stana- 
rin za 20 odstotkov, dodatno točkovanje pa bi ta od- 
stotek znatno povečalo. 

Ena občinska skupščina je v dosledni izpeljavi sta- 
lišča, da se kotlarne in kotli, ki spadajo med skupne 
dele in naprave .v stanovanjskih hišah, izločijo iz ugotav- 
ljanja vrednosti stanovanjskih hiš, v svojem odloku 
predpisala, da se te naprave izločijo iz upravljanja 
stanovalcev in stanovanjske skupnosti ter prenesejo v 
osnovna sredstva komunalne organizacije združenega 
dela. V postopku, ki ga je sprožilo devet krajevnih 
skupnosti z območja te občine, je ustavno sodišče ugo- 
tovilo, da zadevne določbe niso v skladu z zakonom 
o samoupravni stanovanjski skupnosti in z zakonom 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini. Po navedenih zakonih upravljajo s stanovanj- 
skimi hišami, vključno z vsemi skupnimi deli in naprava 
mi v teh hišah stanovalci in stanovanjske skupnosti. 
Le-ti s pogodbo poverijo vzdrževanje in druga stro- 
kovna opravila organizaciji za vzdrževanje stanovanj- 

skih hiš, posamezna opravila pa tudi drugim primer- 
nim organizacijam združenega dela in občanom, ki op- 
ravljajo ustrezno samostojno dejavnost. V teh zakon- 
skih okvirih je mogoče na samoupravni podlagi urediti 
vsa vprašanja, ki jih je občinska skupščina rešila z ne- 
zakonitim prenosom omenjenih skupnih naprav v sta- 
novanjskih hišah v upravljanje in v osnovna sredstva 
komunalne delovne organizacije. 

2. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi določbo ob- 
činskega odloka, po kateri so investitorji toplotnih na- 
prav dolžni pred začetkom gradnje skleniti pogodbo s 
komunalno organizacijo združenega dela o financira- 
nju toplotnih naprav. Kolikor se ta določba nanaša 
na financiranje komunalnih toplotnih naprav, ni v 
skladu z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča, po katerem so stroški komunalnega oprem- 
ljanja zemljišča, ki bremene investitorje, zajeti v ceni 
zemljišča. Kolikor pa se določba nanaša na financiranje 
drugih toplotnih naprav, se s to določbo občinskega 
odloka ureja določeno obligacijsko razmerje na področju 
investiranja in graditve objektov. To pa ni v skladu z 
ustavnimi določbami, po katerih spada urejanje razme- 
rij na področju investiranja in graditve objektov ter ure- 
janja obligacijskih razmerij v zakonodajno pristojnost 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Ustavno in zakonsko zagotovljene samoupravne 
pravice stanovalcev so bile prizadete tudi z »navodilom« 
centralne Službe družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji, s katerim se odvzemajo žiro računi hišnim svetom 
ter se vsa sredstva, s katerimi upravljajo stanovalci, 
obvezno prenesejo na račun stanovanjske skupnosti. 
Ob ocem tega navodila je ustavno sodišče ugotovilo, da 
je po zakonu o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini skupnost stanovalcev v stanovanjski 
hiši uporabnik družbenih sredstev in da ima pravico 
do lastnega žiro računa, ob tem pa tudi fakultativno 
možnost, da lahko po svoji samoupravni odločitvi pre- 
nese ta sredstva na skupen žiro račun stanovanjske 
skupnosti oziroma njene enote. Omenjeno »navodilo« 
ni samo preseglo okvira internih strokovnih navodil za 
delo službe družbenega knjigovodstva, marveč je neza- 
konito poseglo tudi v samoupravne pravice in dolžnosti 
hišnih skupnosti stanovalcev, ki so določene v nave- 
denem republiškem zakonu. 

4. Ustavnemu sodišču je bil predložen v oceno tudi 
sklep skupščine stanovanjske skupnosti, ki je določal 
lastnikom stanovanj kot posebnih delov stanovanjske 
hiše višino in obvezno plačevanje akontacij za pokriva- 
nje pavšalno predvidenih stroškov tekočega vzdrževa- 
nja in upravljanja skupnih delov in naprav v stanovanj- 
ski hiši. Ustavno sodišče je ugotovilo, da sklep ni v 
skladu z obstoječo zakonsko ureditvijo, prav tako pa 
tudi ne z ustavno določenim sistemom samoupravljanja 
v samoupravnih interesnih skupnostih. Zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
namreč izrečno določa, da se višina zgoraj omenjenih 
stroškov določi s pogodbo, ki jo sklene lastnik stano- 
vanja s stanovanjsko skupnostjo oziroma s hišnim 
svetom, in da v primeru nesporazuma določi te stroške 
sodišče v nepravdnem postopku. Iz zakona nadalje iz- 
haja, da so podlaga za določitev višine prispevka posa- 
meznega lastnika stanovanja konkretni programi in fi- 
nančni načrti, ki jih sprejemajo stanovalci sami oziroma 
po svojih delegatih v okviru stanovanjske skupnosti. 
Samoupravne interesne stanovanjske skupnosti oziro- 
ma njihove strokovne službe pa ne le, da se niso s sta- 
novalci dogovarjale o konkretnih programih in sred- 
stvih, ki so za njihovo uresničevanje potrebna, temveč 
tudi niso obveščale stanovalce, v katere namene so bila 
ta sredstva uporabljena. 

5. Pri obravnavanju zadev in spremljanju pojavov, 
ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakoni- 
tosti na področju stanovanjskega gospodarstva, je ustav- 
no sodišče ugotovilo, da nekatere organizacije združe- 
nega dela in nekatere stanovanjske skupnosti dajejo 
iz sredstev, ki jih združujejo delavci v osnovnih orga- 
nizacijah združenega dela za stanovanjsko izgradnjo, 
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delavcem posojila za gradnjo stanovanj le pod po- 
gojem, da gradijo na določenem območju. Tako je neka 
organizacija združenega dela določila, da lahko dobijo 
delavci posojila le za gradnjo na območju občine, v 
kateri ima organizacija svoj sedež. Druga organizacija 
združenega dela je določila, da lahko dobijo delavci 
posojila za gradnjo stanovanj iz sredstev, ki jih združu- 
jejo organizacije združenega dela pri stanovanjski skup- 
nosti, le za gradnjo na območju te stanovanjske skup- 
nosti, čeprav številni delavci teh organizacij gradijo sta- 
novanja na območju sosednje stanovanjske skupnosti. 

Interes organizacij združenega dela, da delavci gra- 
dijo stanovanja čim bliže delovnemu mestu, kot tudi 
interes stanovanjske skupnosti, da se pri njej zbrana 
sredstva uporabijo za stanovanjsko graditev na nje- 
nem območju, sta razumljiva. Vendar uveljavljanje teh 
interesov ne sme prizadeti enakopravnosti delavcev pri 
delitvi sredstev, ki jih skupaj ustvarjajo in namenjajo 
za solidarno zadovoljevanje svojih stanovanjskih potreb. 
Cilj skupne stanovanjske politike je, da se ustrezno 
in čim hitreje rešijo stanovanjski problemi delavcev. Z 
zapiranjem v razne ožje meje pa bi rešitev stanovanja 
skega vprašanja mnogim delavcem onemogočil. Delovne 
organizacije morajo pri izvajanju stanovanjske politike 
med seboj sodelovati, pravo mesto za tako sodelovanje 
pa so samoupravne stanovanjske skupnosti. Kolikor se 
pojavljajo problemi na območju dveh ali več občin, je 
vsekakor potrebno sodelovanje v okviru dveh ali več 
stanovanjskih skupnosti. Delavci se pri izbiri delovne 
organizacije in s tem kraja zaposlitve pač svobodno 
odločajo, kar v vsakem primeru nujno vključuje tudi 
določeno racionalno oddaljenost med krajem prebivali- 
šča in sedežem delovne organizacije. 

6. V nekaj primerih je ustavno sodišče ugotovilo, 
da ni v neskladju z ustavo in zakonom določba samo- 
upravnega splošnega akta organizacije združenega dela, 
ki določa, da se stanovanja, s katerimi razpolaga or- 
ganizacija združenega dela, dodeljujejo praviloma na 
podlagi natečaja in s pogojem predplačila (posojila) 
za pridobitev stanovanja. V temeljnih ustavnih načelih 
je med drugim določeno, da si delovni ljudje zagotove 
primerno stanovanje s svojimi sredstvi ter z združeva- 
njem dela in sredstev na temelju vzajemnosti in solidar- 
nosti z delavci in sredstvi drugih v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih, organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih. 
Tudi zakon o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj določa, da financirajo delovni ljudje in občani 
stanovanjsko graditev z lastnimi sredstvi, s sredstvi 
organizacij združenega dela in s sredstvi družbene skup- 
nosti. Načelo lastne finančne udeležbe je bilo izraženo 
že v resoluciji Skupščine SE Slovenije iz 1972. leta o 
nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva, izpe- 
ljano pa je tudi v družbenem dogovoru iz 1974. leta o 
upravljanju in gospodarjenju s sredstvi za kreditiranje 
graditve stanovanj. 

7. Nadalje je ustavno sodišče ugotovilo, da ni v ne- 
skladju z ustavo in zakonom določba pravilnika samo- 
upravne enote za družbeno pomoč v stanovanjskem go- 
spodarstvu, ki določa, da mlada družina ali mlad človek 
lahko pridobi stanovanje, ki je zgrajeno s sredstvi 
družbene pomoči, največ za dobo petih let, in sicer pod 
pogojem, če delovna organizacija, pri kateri prosilec 
dela, da ustrezno jamstvo, da bo v tem času rešila 
njegov stanovanjski problem. To jamstvo naj bi imelo 
obliko pogodbe, katero se delavna organizacija obveže, 
da bo začasno dodeljeno družbeno stanovanje v petih 
letih ali izpraznila ali pa odkupila. 

Po ustavi urejajo stanovanjsko graditev ter njeno 
financiranje in gospodarjenje s stanovanji delovni ljudje 
in občani samostojno v občini, krajevni skupnosti, samo- 
upravnih interesnih stanovanjskih skupnostih in v orga- 
nizacijah združenega dela. Republika na tem področju 
določa le temelje stanovanjske politike in temeljna na- 
čela. V zakonu o stanovanjskih razmerjih je določeno, 
da samoupravna stanovanjska skupnost določi v svojem 

splošnem aktu tudi pogoje za pridobitev stanovanjske 
pravice na stanovanjih, ki so zgrajena 
s pomočjo sredstev družbene pomoči, vštevši tudi čas, za 
katerega se sklene stanovanjska pogodba za stanovanja, 
namenjena mladim družinam. Niti ustava niti zakoni ne 
omejujejo stanovanjske skupnosti, da le-ta v navedenem 
splošnem aktu določi tudi pogoj, da ob začasni dodelit- 
vi stanovanja mladi družini, prevzame organizacija, pri 
kateri prosilec dela, obveznost, da bo do izteka določe- 
nega roka to stanovanje ali izpraznila ali pa odkupila. 

8. V neskladju z ustavo in zakonom tudi ni določba 
pravilnika enote za družbeno pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu, po kateri se ob določanju točk za uvrsti- 
tev prosilcev na prednostno listo upošteva poleg drugih 
kriterijev tudi povprečni dohodek na družinskega člana, 
pri čemer se v ta dohodek všteva tudi vojaška invalidni- 
na s pripadajočim invalidskim dodatkom. Po obstoječih 
predpisih se vojaška invalidnina in pripadajoči invalidski 
dodatek ne vštevata v osnovo za odmero davka in 
samoprispevka. Po statutu skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pa se vojaška pokojnina ne 
šteje v skupni družinski dohodek pri priznavanju var- 
stvenega dodatka. Te izjeme pa veljajo le za navedene 
primere, pri čemer niti ustava niti zakoni, ki urejajo 
stanovanjsko področje, ne nalagajo samoupravnim sta- 
novanjskim skupnostim, da morajo omenjene izjeme, 
upoštevati tudi pri določanju kriterijev za uvrščanje pri- 
čakovalcev stanovanj na prednostno listo. 

9. Ustavno sodišče je obravnavalo tudi pobudo last- 
nikov stanovanjskih hiš in etažnih stanovanj za oceno 
ustavnosti določila zakona o stanovanjskih razmerjih, po 
katerem se določbe tega zakona smiselno uporabljajo 
tudi za stanovanja kot posameznih delov stavb v lasti 
občanov, če ni v zakonu drugače določeno. Pobudniki so 
bili mnenja, da se s tem najemniki stanovanj v družin- 
skih stanovanjskih hišah v zasebni lastnini v glavnem 
izenačujejo v pravicah z imetniki stanovanjske pravice, 
ki stanujejo v stanovanjih v družbeni lastnini. Po njiho- 
vem mnenju to ni v skladu z ustavo, ker je po ustavnih 
določbah mogoče pridobiti stanovanjsko pravico le na 
stanovanjih, ki so družbena last. Ustavno sodišče pobude 
za oceno ustavnosti ni sprejelo. Zakon ne omogoča na 
novo pridobiti stanovanjske pravice na stanovanjih, ki 
so privatna last. Kolikor pa so posamične razpolagalne 
pravice, ki izhajajo iz zasebno-lastninskih odnosov, pri 
nekaterih lastnikih stanovanj in družinskih stanovanjskih 
hiš zaenkrat še omejene, so te omejitve potrebne za- 
radi ekonomske in socialne varnosti občanov, ki so 
uporabniki stanovanj na podlagi svoječasno pridobljene 
stanovanjske pravice, ki je kot temeljna socialna pravica 
tudi uvrščena med tiste pravice, ki so občanom zajemče- 
ne že po ustavi. V interesu družbene skupnosti je, da 
so ustavne pravice občanov v zakonih enakopravno ob- 
ravnane tako, da jih ljudje lahko uresničujejo v med- 
sebojni solidarnosti in enakosti v pravicah in dolžnostih, 
ne da bi z uresničevanjem pravic enih bile kršene pravice 
drugih. Zakon na ta način ohranja določeno stopnjo 
družbenega varstva uporabnikov omenjenih stanovanj 
v zasebni lastnini, uvaja pa tudi že nekatere ugodnejše 
možnosti v korist lastnikov stanovanj. 

Uresničevanje ustavnosti in zakonitosti na področju 
zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 

1. Pri obravnavanju zadev s teh področij je ustavno 
sodišče v več primerih, ki so mu bilii predloženi v oceno, 
ugotovilo, da v samoupravnih splošnih aktih sprejete re- 
šitve niso bile izpeljane v skladu z novo ustavo oziroma 
zakoni, ki urejajo v to sfero spadajoče odnose. Tako je 
med drugim skupnost zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev v svojem splošnem aktu določila višino nadome- 
stila osebnega dohodka za čas zadržanosti od dela v 
odstotnem razmerju do osebnega dohodka, hkrati pa je 
določila, da nadomestilo ne more biti večje, kot ga 
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določi skupščina s posebnim sklepom. Ta določba sama 
po sebi ni v neskladju z ustavo, pa tudi ne z zakonom 
o zdravstvenem zavarovanju ter zakonom o zdravstve- 
nem varstvu, pač pa je bil v neskladju z omenjenima za- 
konoma sklep skupščine, ki je določal največji znesek 
nadomestila. Ta sklep je skupščina sprejela v letu 1972, 
in sicer ob upoštevanju tedaj z družbenimi dogovori 
določene omejitve najvišjega osebnega dohodka. Čeprav 
se je dogovorjena zgornja meja osebnega dohodka v 
naslednjih dveh letih povečevala in je bila v letu 1975 
sploh odpravljena, je skupščina svoj sklep o najvišjem 
nadomestilu v nespremenjeni obliki podaljševala do leta 
1974, ne da bi sploh upoštevala navedene spremembe. 
Na ta način je sklep kršil v prvi vrsti pravice zavaro- 
vancev v tistih primerih, v katerih jim je bilo nadome- 
stilo po zakonu zagotovljeno v višini 100 odstotkov os- 
nove, v nekaterih konkretnih primerih pa so bile krše- 
ne tudi zakonske določbe, ki so zavarovancem zagotav- 
ljale nadomestilo v višini najmanj 60 odstotkov oziro- 
ma 70 odstotkov od osnove. S samoupravnim spora- 
zumom o najmanjšem obveznem obsegu zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji, ki velja od 1/1—1976 naprej, so 
ta razmerja na novo urejena tako, da nadomestilo oseb- 
nega dohodka ne more biti manjše od 80 odstotkov 
osnove in ne večje od osebnega dohodka, ki bi ga dobil 
zavarovanec, če bi delal. 

Podoben problem so določbe 59. člena statuta Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji, ki določajo korektive za izračunavanje pokoj- 
ninske osnove. Ti korektivi naj bi v smislu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotovili, 
da pokojnina čimbolj izraža skupni delovni prispevek 
zavarovanca, ki ga je ustvaril s svojim tekočim in 
minulim delom, in da se upoštevajo načela družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov, s katerimi se 
usmerja delitev dohodka in osebnih dohodkov. Toda 
ti korektivi so bili določeni ob upoštevanju sistema delit- 
ve osebnih dohodkov, ki je veljal v času sprejemanja 
statuta, to je ob koncu leta 1972. Pozneje je bil sistem 
delitve osebnih dohodkov spremenjen z novimi samo- 
upravnimi sporazumi in družbenimi dogovori, korektivi 
za izračunavanje pokojninske osnove pa so ostali ne- 
spremenjeni. Vprašljivo je, ali so glede na nov sistem 
delitve osebnih dohodkov, ti korektivi še v- skladu zna- 
menom, ki ga določa zakon. 

2. Obe področji socialnega zavarovanja, tako zdrav- 
stveno kot pokojninsko in invalidsko zavarovanje zadeva 
problem starostnih upokojencev, ki so uveljavili pokoj- 
nino s polno pokojninsko dobo, pa so se po upokojitvi 
ponovno zaposlili ali začeli opravljati samostojno dejav- 
nost. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju se jim med zaposlitvijo iziroma opravljanjem sa- 
mostojne dejavnosti izplačuje pokojnina in jim ne oživi 
svojo zavarovanca v tem zavarovanju razen za nesrečo 
pri delu in poklicno bolezen. Drugače je v zdravstvenem 
zavarovanju- Zakon o zdravstvenem varstvu jih ne iz- 
loča iz aktivnega zavarovanja niti kot upokojence niti 
kot delavce oziroma osebe, ki opravljajo samostojno 
dejavnost. Zato se pojavlja dilema, ali so hkrati zava- 
rovani iz dveh naslovov ali samo iz enega in iz katerega 
od obeh. Ustavno sodišče obravnava primer, ko so občin- 
ske zdravstvene skupnosti s samoupravnim sporazumom 
v okviru regionalne zdravstvene skupnosti izločile te 
osebe iz zdravstvenega zavarovanja kot delavce oziro- 
ma osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, razen 
za nesrečo pri delu in poklicno bolezen, analogno zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in jim 
priznale pravico do zdravstvenega zavarovanja le kot 
upokojencem. Posledica tega je, da te osebe nimajo 
pravice do nadomestila osebnega dohodka za čas zadrža- 
nosti od dela. Res tudi ne plačujejo prispevka iz oseb- 
nega dohodka, vendar s tem ničesar ne pridobijo, ker 
morajo zato plačevati takoimenovan kompenzacijski 
davek v enaki višini kot bi znašal prispevek. Vprašljivo 
je, ali je ta določba samoupravnega sporazuma v skladu 
z zakonom o zdravstvenem varstvu. Pravica do social- 

nega zavarovanja je z ustavo zagotovljena pravica iz 
dela, zato je tudi vprašljivo, ali sta določbi tega samo- 
upravnega sporazuma pa tudi zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki odrekata tem osebam 
pravico do zavarovanja na podlagi dela po upokojitvi, 
v skladu z ustavo. 

Po 23. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju plačuje tak upokojenec, če njegova pokoj- 
nina in dohodek iz dela skupaj presegata dvojni znesek 
poprečnega mesečnega osebnega dohodka vseh zaposle- 
nih v republiki v prejšnjem letu, poseben prispevek skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki zna- 
ja 70 odstotkov zneska, ki ga tak upokojenec plača 
kot davek iz skupnega dohodka občanov. Ustavno so- 
dišče obravnava primer upokojenca, ki po upokojitvi 
opravlja samostojno dejavnost in plačuje skupnosti po- 
seben prispevek, ki je štirikrat višji od pokojnine, ki 
jo prejema od skupnosti. Zato bi bilo zanj ugodneje, 
če ne bi prejemal pokojnine, vendar mu skupnost od- 
klanja pravico, da bi se lahko odrekel prejemanju po- 
kojnine. Vprašljivo je, ali je taka ureditev v skladu z 
ustavnimi načeli o ekonomski in socialni varnosti, vza- 
jemnosti in solidarnosti ter enakosti pravic in dolžnosti 
delovnih ljudi. 

3. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi določbo sa- 
moupravnega splošnega akta skupnosti, po kateri so 
lahko zavarovanci — delavci uveljavili pravico do doku- 
pa časa opravljanja prejšnje samostojne dejavnosti v po- 
kojninsko dobo najdalj do konca leta 1974. Pravico do 
tega dokupa je določil zakon, ki pa uveljavljanja te 
pravice ni niti časovno omejil niti določil, da jo lahko 
omeji skupnost. 

4. Več vojaških upokojencev, ki so bili upokojeni 
pred izpolnitvijo splošnih pogojev za pokojnino, se je 
obrnilo na ustavno sodišče, ker jim je skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja odklanjala prizna- 
nje pravice do starostne pokojnine po splošnih predpi- 
sih na podlagi zaposlitve po upokojitvi, češ, da po zako- 
nu nimajo te pravice. Ustavno sodišče je zavzelo stališče, 
da vojaški upokojenec, ki je v zaposlitvi po upokojitvi 
po ustavi in zakonu obvezno zavarovan in izpolni po- 
goje za pridobitev pravice do starostne pokojnine iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških za- 
varovancev. Vprašanje povračila dela pokojnine, odmer- 
jene za skupno pokojninsko dobo, pa je stvar samo- 
upravnega sporazuma med skupnostmi. 

5. V neskladju z ustavo in zakonom je tudi določba 
samoupravnega splošnega akta skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, po kateri odloča o pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja stro- 
kovna služba skupnosti. V ustavi je namreč določeno, 
da se na delovne skupnosti, ki opravljajo delo za samo- 
upravne interesne skupnosti, ne morejo prenašati pravi- 
ce, pooblastila in odgovornosti samoupravnih interes- 
nih skupnosti, za katere opravljajo dela. V skladu s to 
ustavno določbo, je v zakonu o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju izrečno določeno, da o pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja odločajo or- 
gani skupnosti. Strokovna služba pa ni organ skupnosti, 
ki bi lahko odločal o teh pravicah. 

6. Ustavno sodišče je ocenjevalo tudi ustavnost do- 
ločb 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, po kateri lahko organ skupnosti druge 
stopnje po nadzorstveni pravici odpravi ali spremeni 
dokončno odločbo o ugotovitvi pokojninske dobe, zoper 
katero ni bila vložena pritožba, če ugotovi, da je bil na 
podlagi ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep, 
ali, da je bil kršen materialni zakon. Pri tem glede 
odločb, ki so postale dokončne po 31/12—1972, ni vezan 
na noben rok, pri starejših odločbah pa se glede na to, 
da so se te odločbe izdajale od leta 1952 naprej, razteza 
na dobo do petindvajsetih let, odkar so postale dokon- 
čne. 

V postopku za določitev pravic iz pokoninskega in 
invalidskega zavarovanja je skupaj z nadzorstveno pra- 
vico po 116. členu na razpolago deset izrednih pravnih 
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sredstev. Pri tem 116. člen zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju bistveno spreminja značaj iz- 
rednega pravnega sredstva, ker v njem določeni kriteriji 
niso tako opredeljeni, da bi bila poleg varstva zakonito 
zavarovana tudi ekonomska in socialna varnost človeka. 
To zlasti zato, ker uporaba te dodatne nadzorstvene 
pravice glede odločb, ki so postale dokončne po 
31/12—1972, sploh ni omejena. Rok petindvajsetih let, 
ki je posredno določen za uporabo nadzorstvene pravice 
glede določb, ki so postale dokončne do 31/12—1972, pa 
ni primerljiv z nobenim drugim rokom v našem siste 
mu. 

Izredna pravna sredstva so izjema od načela pravno 
močnosti odločbe, s katerim se v interesu uresničevanja 
pravnega reda ter ekonomske in socialne varnosti člo- 
veka zagotavlja pravna varnost in izključuje negoto- 
vost glede pridobljenih pravic in pravno urejenih raz- 
merij. Zato se izredna pravna sredstva omejujejo na 
najnujnejše primere, ko je v interesu pravnega reda 
potrebno ponovno preizkusiti zakonitost pravnomočnost 
odločb. 

Upoštevajoč vse navedeno, je ustavno sodišče ugoto- 
vilo, da je obravnavano izredno pravno sredstvo nad- 
zorstvene pravice brez bližnje opredeljenih kriterijev in 
rokov v neskladju s temeljnim ustavnim načelom eko- 
nomske in socialne varnosti človeka, prav tako pa tudi 
v neskladju z ustavno opredeljenim položajem delovne 
ga človeka v samoupravnem sistemu. 

V zvezi z omenjeno zakonsko določbo se posebej 
postavlja tudi vprašanje veljavnosti odločb, s katerimi 
je bil zavarovancem priznan v pokojninsko dobo čas 
služenja kadrovskega roka v KNOJ po 15/5—1945. Te 
odločbe so bile izdane v letih 1952—1957. Skupnost po 
kojninskega in invalidskega zavarovanja sedaj — torej 
po cca 20 letih — te odločbe spreminja in to dobo 
črta. Nekateri prizadeti zavarovanci so se obrnili na 
komisijo Skupščine SR Slovenije za vprašanje borcev 
NOV kot tudi na ustavno sodišče. V svojih vlogah se 
sklicujejo na to, da je KNOJ tudi po končani vojni 
opravljal operativne vojaške naloge, podobno kot med 
vojno in da se zato služba v KNOJ, ki je trajala tri, 
štiri in tudi več let ne more enačiti s služenjem kadrov- 
skega roka v drugih enotah JLA. Omenjena operativna 
vloga KNOJ je izkazana tudi z dokumenti. 

Vprašanje štetja kadrovskega roka v pokojninsko do- 
bo je bilo aktualno v postopku sprejemanja republiške- 
ga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je 
sprejel amandma da se kadrovski rok ne šteje v pokoj- 
ninsko dobo. Republiški zbor tega amandmaja ni sprejel, 
nakar je socialno-zdravstveni zbor v usklajevalnem po- 
stopku odstopil od tega amandmaja. Ob tem je sprejel 
sklep, da naj republiški sekretariat za delo v sodelovanju 
s skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
čimp>rej preuči možnost vštetja kadrovskega roka v po- 
kojninsko dobo predvsem za tiste primere, ko so morali 
vojaški obvezniki služiti nadpoprečno dolg kadrovski 
rok. 

V. Izdajanje predpisov in drugih 

splošnih aktov z učinkom za nazaj 

Po 261. členu ustave predpisi in drugi splošni akti 
ne morejo imeti učinka za nazaj. Od tega ustavnega 
pravila dopušča ustava le izjemo, da imajo lahko učinek 
za nazaj posamezne zakonske določbe, če tako zahteva 
splošni interes. Ta izjema pa po novi ustavi ne velja 
tudi za druge predpise, čeprav so te ustavne določbe 
jasne in čeprav je ustavno sodišče o tem že nekajkrat 
zavzelo in objavilo svoje stališče, se praksa izdajanja 
predpisov, ki učinkujejo za nazaj, nadaljuje. Sem je 
treba šteti tudi predpise, v katerih sicer ni izrečene 
določbe o retroaktivni uporabi, pač pa se v praksi 
uporabljajo, še predno so bili ustrezno objavljeni. Tak: 

predpisi so v neskladju ne samo z 261. členom ustave, 
marveč tudi z 257. in 259. členom ustave, ki izrečno do- 
ločata, da morajo biti predpisi in drugi splošni akti or- 
ganov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni v urad- 
nem glasilu, preden začno veljati, in da takšen predpis 
začne veljati najmanj osmi dan po objavi, če ni v 
samem predpisu oziroma splošnem aktu drugače določe- 
no. 

V času od 1. 1. 1975 do 31. 3. 1976 je sekretariat 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za zakonodajo 
ugotovil 46 občinskih odlokov in 38 sklepov krajevnih 
skupnosti, ki so boli iz zgoraj omenjenih razlogov v ne 
skladju z ustavo. Kot pozitivno je treba v navedenih 
primerih šteti dejstvo, da so prizadete občinske skupšči- 
ne oziroma krajevne skupnosti upoštevale opozorilo 
omenjenega sekretariata in ugotovljeno neustavnost nak- 
nadno odpravile, tako da postopek pred ustavnim so- 
diščem v teh primerih ni bil potreben. 

Poleg omenjenih primerov pa je ustavno sodišče 
dobilo več pobud in predlogov za oceno občinskih od- 
lokov, s katerimi se z retroaktivnim učinkom uvaja po- 
višanje stanarin. Ustavno sodišče je dalo prizadetim 
občinskim skupščinam rok, v katerem naj same uskla- 
dijo svoje odloke z ustavo. Nekatere občinske skupščine 
so to storile v odrejenem roku, nekatere pa šele po 
ponovnem opozorilu ustavnega sodišča. 

V postopku za oceno ustavnosti zakona o stanovanj- 
sikih razmerjih je ustavno sodišče ugotovilo, da ima nje- 
gova prehodna določba, po kateri se že začeti upravni 
in sodni postopki na prvi ali drugi stopnji, ki do 
uveljavitve novega zakona še niso bili pravnomočno 
končani, nadaljujejo in končajo po materialno-pravnih 
določbah novega predpisa, retroaktivni učinek na vse 
tiste pravne odnose, o katerih se odloča v navedenih 
postopkih. Ce novi predpis ne bi imel take določbe, 
bi se za ureditev omenjenih pravnh odnosov uporabljale 
določbe prejšnjega zakona, ki so bile za stranke ugodnej- 
še. To pomeni, da je treba ob sprejemanju take določbe 
v zakonu upoštevati določbo drugega odstavka 261. člena 
ustave, po kateri je taka zakonska ureditev v skladu 
z ustavo le pod pogojem, če gre za posamezne zakonske 
določbe in če tako zahteva splošni interes. Kolikor pa 
je taka prehodna določba uvrščena v predpis ali splošni 
akt, ki ni zakon, pa taka določba v nobenem primeru 
ni v skladu z 261. členom ustave. 

VI. Nekatera mnenja in predlogi 

Ski-b za uresničevanje ter varstvo ustavnosti in za- 
konitosti in izvajanje nadzorstva glede ustavnosti in za- 
konitosti samoupravnih splošnih aktov organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti je bistvenega pomena 
za uresničevanje z ustavo in zakonom določenih družbe- 
noekonomskih odnosov delavcev v združenem delu, v 
njihovem samoupravno organiziranem delovanju v samo- 
upravnih interesnih ter krajevnih skupnostih in udeležbi 
pri opravljanju funkcij skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. Varstvo ustavnosti in zakonitosti splošnih 
in samoupravnih aktov je posebej pomembno tudi z 
vidika družbene samozaščite, ki je pravica in dolžnost 
vseh delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih skupnosti in drugih. Ustavno sodišče meni, da bi 
bilo treba spričo ugotovljenega zaostajanja in nepra- 
vilnosti na področju uresničevanja ustavnosti in za- 
konitosti povečati angažiranost vseh nosilcev zgoraj na- 
vedene dolžnosti. 

Ustavno sodišče meni, da bi bilo koristno in po- 
trebno, da Skupščina SR Slovenije razpravlja o mne- 
njih in predlogih, ki so navedeni v tem obvestilu in 
ki kažejo, v kateri smeri bi bilo treba povečati dejavnost 
odgovornih družbenih faktorjev. Poleg tega smatra ustav- 
no sodišče za potrebno, da še posebej poda nekatera 
mnenja in predloge. 
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1. Ustavno sodišče predlaga, da Skupščina SR Slo- 
venije po razpravi o tem obvestilu sprejme potrebne 
sklepe, ki naj prispevajo, da bi republiški organi, ki so 
po ustavi in predpisih zadolženi za nadzor ustavnosti in 
zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov 
ter samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interes- 
nih skupnosti posebnega družbenega pomena na ravni 
republike, prav tako pa tudi vse občinske skupščine, 
ki so po ustavi in predpisih zadolžene za nadzor ustav- 
nosti in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov orga 
nizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skup- 
nosti na svojih območjih, v svoji praksi zares uporab- 
ljali ustavna pooblastila za doslednejše uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti. Opozorilo naj bi zajelo ne 
samo organe, ki imajo po ustavi pravico zdržati neustav- 
ne ali nezakonite predpise in druge splošne akte, hkrati 
pa tudi ustavno dolžnost, da brez odlašanja začno pred 
ustavnim sodiščem postopek za oceno ustavnosti ali 
zakonitost zadržanega predpisa ali splošnega akta, mar- 
več tudi organe, ki so po ustavi pooblaščeni, da v okviru 
svoje lastne nadzorstvene pravice razveljavijo ali odpra- 
vijo določene predpise in samoupravne splošne akt«, 
prav tako pa tudi organe, ki opravljajo na tem pod- 
ročju določeno preventivno oziroma instrukcijsko funk- 
cijo. 

2. V okviru sistema družbenega planiranja ter dogo- 
varjanja o splošni in sikupni porabi je treba težiti za 
tem, da se s pravočasnim sprejemom planskih doku 
mentov in družbenih dogovorov ter vseh potrebnih pred- 
pisov na ravni federadije in republike zagotovijo pogoji, 
da bodo lahko tudi občinske skupščine in samoupravne 
interesne skupnosti pravočasno sprejele ustrezne prog- 
rame, družbene dogovore, proračune, davčne predpise 
ter druge akte na področju splošne in skupne porabe. 

3. Ob usklajevanju zakonov, ki zadevajo vprašanje, 
o katerih odločajo oziroma sodelujejo pri njihovem 
reševanju delovni ljudje in občani, organizirani v kra- 
jevni skupnosti (zlasti: urejanje naselij in drugega pro- 
stora, stanovanjsko področje, vzgoja in izobraževanje, 
otroško varstvo, socialno skrbstvo, komunalne in druge 
dejavnosti za neposredno zadovoljevanje potreb delovnih 
ljudi in občanov, varstvo okolja itd.), naj bi se proučilo 
tudi vprašanje, ali in v kakšni meri naj bi se v posa- 
meznih zakonih bolj določno opredelile konkretne pra- 
vice in dolžnosti krajevne skupnosti ter njenih organov 
pri uresničevanju skupnih interesov ter pri opravljanju 
nalog in solidarnem zadovoljevanju skupnih potreb na 
območju krajevne skupnosti. Ob tem naj bi se v no- 
vem zakonu o samoprispevku uredilo tudi vprašanje, 
ali in v kakšni meri velja obveznost plačevanja krajev- 
nega samoprispevka tudi za delovne ljudi, ki so začas- 
no zaposleni v inozemstvu. 

4. Ob usklajevanju zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju naj bi se proučilo tudi vprašanje, 
ali so obstoječi korektivi za izračunavanje pokojninske 
osnove v skladu z novim sistemom delitve osebnega do- 
hodka. Ob tem naj bi se zavzelo stališče tudi glede do- 

ločb, po katerih se upokojencem s polno pokojninsko do- 
bo, ki se po upokojitvi ponovno zaposlijo, oziroma opra- 
vljajo samostojno dejavnost, odreka pravico do zavaro- 
vanja na podlagi dela. 

5. Organe družbenopolitičnih skupnosti, pa tudi or- 
ganizacije združenega dela in druge samoupravne subje- 
kte bi bilo treba opozoriti na pojav, da se ob spreje- 
manju predpisov in drugih splošnih aktov ne daje za- 
dosten pomen prehodnim določbam, čeprav je v njih 
predpisan način in čas prehoda na novo pravno ureditev. 
To še posebej velja za tiste prehodne določbe, ki dolo- 
čajo retroaktivni učinek predpisa ali drugega splošnega 
akta. Ob tem je teba upoštevati tudi možnost, da se 
predpis ali splošni akt sicer formalno uporablja za 
naprej, pa ima lahko kljub temu glede na svoje konkret- 
ne posledice v določenih situacijah retroaktiven učinek. 

6. V 261. členu ustave je med drugim določeno, da 
imajo lahko posamezne določbe zakona učinek za nazaj, 
če tako zahteva splošni interes. Načina, kako se ta sploš- 
ni interes ugotavlja, ustava ne določa. V zvezi s tem 
vprašanjem so se pojavile v praksi različne interpreta- 
cije omenjene ustavne določbe. Obstoječe dileme bi bilo 
po mnenju ustavnega sodišča mogoče odpravita s tem, da 
bi Skupščina SR Slovenije uredila način ugotavljanja 
omenjenega splošnega interesa v svojem poslovniku, 
tako da bi bili v postopku sprejemanja posamezne 
retroaktivne zakonske določbe delegati na ta problem 
posebej opozorjeni in da bi se o njem tudi izjavili. 

7. Samoupravni splošni akti v 261. členu ustave niso 
našteti ter se nanje v tem členu normirana prepoved 
retroaktivnosti izrecno ne nanaša. Vendar iz tega ne iz- 
haja, da daje ustava v tem pogledu samoupravnim 
subjektom možnost neomejenega uveljavljanja samo- 
upravnih splošnih aktov za nazaj. Nasprotno — izhaja- 
joč z ustavnega načela o zagotavljanju ekonomske, so- 
cialne in pravne varnosti — je treba upoštevati osnov- 
ni smisel ter ustavni namen prepovedi retroaktivnosti 
in možnost odstopanj a uporabiti tudi pri samoupravnih 
splošnih aktih samo v primerih, kadar za to obstajajo 
upravičeni razlogi in poseben interes samoupravnih sub- 
jektov, ki sprejemajo takšen samoupravni splošni akt. 
Po mnenju ustavnega sodišča naj bi bila retroaktivnost 
nekega samoupravnega splošnega akta dopustna pod 
temile pogoji: 

— da to dopušča narava odnosov, ki jih ureja samo- 
upravni splošni akt; 

— da morajo taki akti dejansko in ne samo formal- 
no temeljiti na samoupravno izraženi volji tistih, ki jih 
akt zavezuje oziroma obremenjuje; 

— da takšen akt ne more posegati v pravice in 
dolžnosti tretjih; in 

— da se s takšnim aktom ne morejo odvzeti ali 
zmanjšati pravice, ki so jih določene osebe že pridobile 
na podlagi dotlej veljavnih predpisov oziroma samo- 
upravnih splošnih aktov. 

Ustavno sodišče meni, da bi bilo treba omenjeno 
vprašanje urediti z zakonom v navedenem smislu. 

Predlog zakona o ljudski obrambi SR Slovenije (ESA 344) 

Zakonski osnutek in pred- 
log za izdajo zakona o ljud- 
ski obrambi v SR Sloveniji 
so obravnavali zbori Skup- 
ščine Socialistične republike 
Slovenije dne 8. 10. 1975 in 
ju sprejeli. Predlagatelj za 
konskega predloga je upo- 
števal veliko stališč, mnenj, 
pripomb in predlogov, ki so 
bili dani k zakonskemu os- 
nutku v javni razpravi. Pred- 
logi in pripombe, ki jih 
predlagatelj ni mogel spre- 

jeti, so zajeti v prilogi k 
tej obrazložitvi. 

V temeljnih določbah za- 
konski predlog opredeljuje 
ljudsko obrambo v republi- 
ki, posebej teritorialno ob- 
rambo in civilno zaščito ter 
naloge vseh organizacij in 
skupnosti, vse v skladu z 
299. — 309. členom ustave 
SRS, družbeno samozaščito 
pa le v delu, ki se nanaša 
na področje ljudske obram- 
be. Poudarjena je načrtnost 

obrambnih priprav, ki mora- 
jo biti stalne in sestavni del 
redne dejavnosti, nosilci so 
delovni ljudje in občani ter 
njihova združenja, organiza- 
cije in. skupnosti, ki se pri- 
pravljajo za boj, delo in živ- 
ljenje v vojnih razmerah. De- 
klarirana je integralnost s 
sistemom ljudske obrambe v 
SFRJ in s socialistično samo- 
upravno družbeno ureditvi- 
jo. Vse družbenopolitične 
skupnosti med vojno vodijo 

na svojem območju splošni 
ljudski odpor, katerega odlo- 
čilna oblika je oborožen boj. 

Zakonski predlog za raz- 
liko od zakonskega osnutka 
podrobneje opredeljuje nače- 
ta, na katerih temelji ljud- 
ska obramba in razčlenjuje 
naloge občin in mestnih ozi- 
roma regionalnih skupnosti 
v pogledu družbene samo- 
zaščite, narodne zaščite, te- 
ritorialne obrambe in varno- 
sti, pri čemer bo družbeno 
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samozaščito in narodno za- 
ščito urejal posebni zakon. 

Namesto »pred vojnimi 
učinki in ob drugih hudih 
nesrečah« se v tem predlo- 
gu ustrezneje navaja »ob 
vojnih akcijah, ob naravnih 
ter v drugih izrednih raz- 
merah«. Vsem subjektom je 
naloženo, da izvajajo ustrez- 
ne priprave za vse situacije 
kot sestavni del obrambnih 
priprav. 

V predlogu je podrobneje 
opredeljena odgovornost in 
so zato pristojnosti posamez- 
nih subjektov dopolnjene. 

Kot vodilo, ki odseva sko- 
zi sedanji predlog zakona, je 
poudarjena dolžnost temelj- 
nih in drugih organizacij 
združenega dela, krajevnih 
skupnosti, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, dragih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti, da skrbijo za ob- 
rambne priprave in so od- 
govorne za stanje na po- 
dročju ljudske obrambe. Za 
strokovne nosilce nalog usta- 
novijo odbore za ljudsko 
obrambo in družbeno samo- 
zaščito. 

V II. poglavju so oprede- 
ljene pravice in dolžnosti de- 
lovnih ljudi in občanov. Ob- 
ramba SR Slovenije in SFRJ 
je nedotakljiva in neodtuj- 
ljiva pravica ter najvišja 
dolžnost in čast vsakega ob- 
čana po 227. členu ustave 
SRS. Politiko ljudske obram- 
be oblikujejo delovni ljudje 
in občani, organizacije in 
skupnosti pa jim morajo za- 
gotoviti pogoje za uveljavlja- 
nje njihovih pravic in dolž- 
nosti. Posamične dolžnosti, 
Id izhajajo iz zveznega ZLO, 
zakona o vojaški obveznosti 
(ZVO) iz tega zakona, so 
pregledno urejene. Vojaško 
dolžnost izvršujejo delovni 
ljudje in občani v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi, te- 
ritorialni obramba in milici 
pa tudi posamično, če se ne 
morejo pridružiti enotam dn 
zavodom oboroženih sil SFRJ. 

Funkcije in organiziranost 
družbene samozaščite, narod- 
ne zaščite ter naloge družbe- 
nih subjektov na tem področ- 
ju ureja poseben zakon. 

Vse to je v skladu z za- 
mislijo oboroženega ljudstva 
in 308. členom ustave SR 
Slovenije. 

Delovne dolžnosti bodo de- 
lovni ljudje in občani izvr- 
ševali tudi v krajevnih skup- 
nostih, kar je treba normi- 
rati zaradi pomembne vloge 
krajevnih skupnosti pri iz- 
vrševanju različnih nalog 

splošnega ljudskega odpora. 
Zakonski predlog za razli- 

ko od osnutka natančneje 
ureja izvrševanje vojaške in 
delovne dolžnosti ter dolž- 
nost usposabljanja in pouka 
za obrambo in zaščito, pri 
čemer izrecno določa, da se 
posamezne pravice in dolžno- 
sti medsebojno ne izključu- 
jejo. Natančneje so določe- 
ni organi, katerim morajo de- 
lovni ljudje in občani sporo- 
čati ob neposredni vojni ne- 
varnosti in v vojni podatke, 
pomembne za ljudsko obram- 
bo in za varnost države, za 
katere so zvedeli. 

V III. poglavju so urejene 
pravice in dolžnosti krajev- 
nih skupnosti, temeljnih ln 
drugih organizacij združene- 
ga dela ter drugih samoup- 
ravnih organizacij in skup- 
nosti na področju ljudske 
obraimbe. Pri tem je upošte- 
vano, da navedene organiza- 
cije in skupnosti tudi same 
s statuti in samoupravnimi 
akti urejajo svojo organizi- 
ranost in naloge na področ- 
ju ljudske obrambe. Zato je 
mogoče z aakanom urediti 
samo tiste zadeve, fei zago- 
tavljajo nujno enotnost in 
usklajenost obrambnih pri- 
prav ter ob napadu na SFRJ 
učinkovit odpor. Kraievna 
Skupnost bo odslej lahko 
ustanavljala svoje enote te- 
ritorialne obrambe v skladu 
z obrambnim načrtom obči- 
ne. Ob neposredni vojni ne- 
varnosti delovni ljudje in ob- 
čani opravljajo ukrepe za 
pripravljenost, v vojni pa 
organizirajo in vodijo sploš- 
ni ljudska odpor in skrbijo, 
da se v oborožen boj in dru- 
ge oblike odpora ter v izva- 
janje drugih nalog splošne 
ljudske obrambe vključijo vse 
zmogljivosti krajevne skup- 
nosti. 

V krajevni skupnosti je 
za ljudsko obrambo odgovo- 
ren svet. krajevne skupnosti, 
ki za izvajanje obrambnih 
priprav imenuje odbor za 
ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito. V krajevni 
skupnosti sta področji ljud- 
ske obrambe in družbene sa- 
mozaščite združeni tako, da 
imata skupni organ, to 1e od- 
bor za ljudsko obrambo in 
družbeno .samozaščito kra- 
jevne Skupnosti. Razlogi - za 
povezovanje področij in za 
skupni organ so zlasti obrav- 
nava podobnih področij na 
enem mestu, lažja zaeotovi- 
tev kadrovske zasedbe ter 
večia racionalnost in učinko- 
vitost priprav oziroma izva- 

janja. V vaseh, naseljih, so- 
seskah in ulicah opravljajo 
naloge s področja ljudske ob- 
rambe vaški oziroma ulični 
odbori, pododbori in komi- 
sije, ki jih imenuje odbor 
za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito krajevne 
skupnosti. V odbor za ljud- 
sko obrambo in družbeno 
samozaščito krajevne skupno- 
sti delegirajo svoje predstav- 
nike krajevne organizacije 
ZK, SZDL, ZSM, ZZB NOV 
in ZRVS. Po svojem polo- 
žaju so člani odbora načel- 
nik narodne zaščite, koman- 
dant teritorialne obrambe 
krajevne skupnosti, kjer je 
v skladu s tem zakonom ime- 
novan in poveljnik štaba za 
civilno zaščito krajevne 
skupnosti. 

Ob neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni vodi SLO 
svet krajevne skupnosti, ki 
odloča tudi o vseh zadevah 
iz pristojnosti drugih orga- 
nov krajevne skupnosti, če 
se le-ti ne morejo sestati. 

V obrambne priprave kra- 
jevne skupnosti morajo biti 
vMjučene vse temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti, druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti ter družbenopolitične in 
družbene organizacije z nje- 
nega območja, ki ustanovijo 
odbor za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, samouprav- 
ne interesne skupnosti ali 
druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. V odbor 
delegirajo svoje predstavnike 
organizacije ZK, ZS in ZSM. 
Po svojem položaju so čla- 
ni odbora predsednik de- 
lavskega sveta oziroma dru- 
gega ustreznega organa up- 
ravliania, individualni poslo- 
vodni organ, načelnik narodne 
zaščite, povelinik enote teri- 
torialne obrambe, kier taka 
enota v skladu s tem zako- 
nom obstoji in povelinik šta- 
ha za civilno zaščito oziro- 
ma poveljnik enote civilne 
zaščite organizacije oziroma 
skupnosti. Dokler ni odbo- 
ra, pododbora ali komisiie 
za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito opravlja na- 
loge s področja ljudske ob- 
rambe v krajevni skunnosti 
svet krajevne skupnosti, v 
OZD in v drueih samouprav- 
nih organizaciiah in skirono- 
stih r»a delavski svet. ali drug 
ustrezen organ upravljanja. 

IV. poglavje UTeia pravi, 
ee in dolžnosti družbenopo- 

litičnih skupnosti. Urejene in 
razmejene so pristojnosti te- 
les in organov SR Slovenije 
na področju ljudske obram- 
be. Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije je odgo- 
vorno za priprave ljudske 
obrambe in najpomembnej- 
še temeljne odločitve glede 
uresničevanja politike ob- 
rambe, ob napadu na drža- 
vo pa organizira in vodi SLO. 
Svet Predsedstva SR Slove- 
nije za ljudsko obrambo je 
posvetovalni organ Predsed- 
stva in opravlja zadeve, - ki 
jih s poslovnikom določi 
Predsedstvo Socialistične re- 
publike Slovenije v mejah 
svojih pravic in dolžnosti. 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije izvršuje primeroma 
naštete politično izvršilne na- 
loge s področja ljudske ob- 
rambe, vse upravnoizvršilne 
naloge pa izvršujejo repub- 
liški upravni organi. 

Zakonski predlog, za riaz- 
liko od osnutka, določa neka- 
tere nove pristojnosti Pred- 
sedstva SR Slovenije kot so 
določanje globalnega načrta 
graditve, razvoja, oboroževa- 
nja in opremljanja teritorial- 
ne obrambe ter odloča o 
ustanavljanju enot in zavo- 
dov teritorialne obrambe, ki 
so republiškega in pokrajin- 
skega pomena. Prav tako so 
pri Izvršnem svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije določene ne- 
katere nove pristojnosti kot 
na primer, da ureja organi- 
zacijo in izvajanje delovne 
obveznosti občanov ob ne- 
posredni vo.ini nevarnosti in 
v vojni, določa organizacijo 
vojnih zvez v republiki in 
splošni režim rabe in upo- 
rabe zvez za primer nepo- 
sredne vojne nevarnosti in 
med vojno ter organizacijo 
kriptografskega zavarovanja 
in varnosti prenašanja za- 
upnih podatkov in informa. 
cij, določa strokovne nosil- 
ce obrambnih priprav za po- 
samezne gospodarske in 
družbene dejavnosti iz pri- 
stojnosti republike, usmerja, 
odreja in spremlja izvaja- 
nje varnostnih in zaščitnih 
ukrepov na, področju ljud- 
ske obrambe itd. Ob nepo- 
sredni vojni nevarnosti ali 
če je drugače ogrožena var- 
nost države izvršni svet 
skrbi za izvajanje ukazov o 
ukrepih za pripravljenost, od- 
loka o mobilizaciji in drugih 
pripravljalnih ukrepov. V 
vojni nadaljuje z delom in 
opravlja oziroma skrbi za 
opravljanje nalog po obramb- 
nem načrtu republike in dru- 



gih nalog iz svoje pristojno- 
sti, ki jih terjajo vojne raz- 
mere. 

Med nalogami republiške- 
ga sekretariata za ljudsko ob- 
rambo se uvaja nova pri- 
stojnost, glede priprav za or- 
ganizacijo in delovanje služ- 
be za opazovanje, javljanje, 
obveščanje in alarmiranje. 
Tudi pri nekaterih drugih 
republiških upravnih organih 
so dodatno urejene nekatere 
pristojnosti, ki so v skladu 
z "naravo njihovega dela .ozi- 
roma njihovega delovnega 
področja. Med drugim so na 
novo določene tudi pristoj- 
nosti republiškega sekretari- 
ata za delo, ki skrbi za or- 
ganizacijo in izvajanje delov- 
ne obveznosti, daje smerni- 
ce in navodila za izvajanje 
priprav in za vodenje ustrez- 
ne evidence in pripravlja 
predloge vojnih predpisov za 
to področje. 

Za občine, mestne oziroma 
regionalne družbenopolitične 
skupnosti so v zakonskem 
predlogu urejene tiste zade- 
ve, ki so skupnega pomena 
in zagotavljajo enotnost or- 
ganiziranja ljudske obrambe 
na njihovem območju in v 
SR Sloveniji. Določena sta 
sestava in pristojnosti pred- 
sedstva občinske skupščine, 
ki med vojno vodi SLO v 
občini in odloča o vseh vpra- 
šanjih iz pristojnosti občin- 
ske skupščine, kadar se ta 
ne more sestati, če se v naj- 
težjih vojnih razmerah pred- 
sedstvo občinske skupščine 
ne bi moglo sestati, zakon- 
ski predlog predvideva, da 
lahko predsednik predsedst- 
va sprejema posamezne uk- 
repe, s katerimi zagotavlja 
izvajanje obrambnih nalog 
občine in vodenje SLO. Se- 
stavo predsedstva določa ob- 
činsika skupščina, zakonski 
predlog pa predvideva, da 
je predsednik predsedstva 
poleg sekretarja občinskega 
komiteja Zveze komunistov 
in predsednika občinske kon- 
ference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva še predsed- 
nik izvršnega sveta občinske 
skupščine, predsednik občin- 
skega sveta Zveze sindika- 
tov in predsednik občinske 
konference Zveze socialistič- 
ne mladine. Svet občinske 
skupščine za ljudsko obram- 
bo, varnost in družbeno sa- 
mozaščito bo po predlogu 
imel večjo vlogo kot doslej, 
saj bo pristojen tudi za po- 
dročje varnosti in družbene 
samozaščite za območje ob- 

čine. Temu ustrezno predlog 
določa, da so člani sveta po 
svojem položaju poleg pred- 
sednika občinske skupščine 
še predsednik izvršnega sve- 
ta občinske skupščine, se- 
kretar občinskega komiteja 
Zveze komunistov, predsed- 
nik občinske konference So- 
cialistične zveze delovnega 
ljudstva, ter občinskih orga- 
nizacij Zveze združenj bor- 
cev NOV, Zveze sindikatov, 
Zveze socialistične mladine, 
Zveze rezervnih vojaških sta- 
rešin, predstojnik občinskega 
upravnega organa za ljudsko 
obrambo, komandant terito- 
rialne obrambe občine, po- 
veljnik občinskega štaba za 
civilno zaščito in člani, ki 
jih določa poseben zakon. 

Izvešni svet občinske skup- 
ščine, ki po predlogu tega 
zakona opravlja politično iz- 
vršilne naloge tudi s področ- 
ja ljudske obrambe, bo no 
zakonskem predlogu pristo- 
jen za določanje predloga 
dolgoročnega in srednjeroč- 
nega načrta razvoja na po 
dročju ljudske obrambe, skr- 
beti bo moral za izdelavo 
mobilizacijskih načrtov pred- 
sedstva občinske skupščine, 
izvršnega sveta in občinskih 
upravnih organov ter za nji- 
hovo pripravljenost za pre- 
hod iz mirnodobnega v voj- 
no stanje. Med vojno bo iz- 
vršni svet skrbel za izvaja- 
nje politike in odločitev pred- 
sedstva občinske skupščine 
pri vodenju SLO. Za uprav- 
no izvršilne organe so pri- 
stojni občinski upravni or- 
gani za ljudsko obrambo, kot 
splošni upravni organ za to 
področje, in drugi občinski 
upravni organi. 

Po zakonskem predlogu ob- 
čine in mestne oziroma re- 
gionalne skupnosti usklajuje- 
jo svoje obrambne priprave 
na ravni pokrajine, s tem 
da določijo zadeve, ki so 
skupnega pomena za Ob- 
rambne priprave in vodenje 
SLO v pokrajini. Za oprav- 
ljanje teh zadev ustanovijo 
pokrajinske odbore kot skup- 
ne medobčinske organe sa- 
moupravljanja. Ob neposred- 
ni vojni nevarnosti ali v voj- 
ni Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije lahko iz- 
da uredbo z zakonsko moč- 
jo o delovanju pokrajin ter 
o organizaciji iri nalogah po- 
krajinskih odborov. Pokrajin- 
ski odbor med vojno orga- 
nizira in vodi SLO na ob- 
močju pokrajine, območja 
pokrajine pa že v miru do- 

loči Predsedstvo Socialistič- 
ne republike Slovenije.. 

Pomembno vlogo za uspeš- 
ne obrambne priprave imajo 
upravni organi za ljudsko 
obrambo družbenopolitičnih 
skupnosti in sprecializirane 
službe za ljudsko obrambo v 
drugih upravnih organih. Na- 
loge teh organov izvajajo de- 
lavci v posebnih pogojih, ki 
so podobni naravi in pogo- 
jem dela aktivnih vojaških 
starešin, zato zakonski pre- 
dlog, predvideva obveznost 
dela preko polnega delovne- 
ga časa, možnost za odloži- 
tev ali prekinitev letnega do- 
pusta, prepoved opravljanja 
dejavnosti, ki ni združljiva 
z naravo službene dolžnosti 
delavca in tem ter drugim 
specifičnostim dela v teh 
organih ustrezno nagrajeva- 
nje. Posebne določbe o aktiv- 
nih vojaških osebah izhajajo 
iz zveznega zakona o službi 
v oboroženih silah (ZSOS1. 

V. poglavje ureja terito- 
rialno obrambo, kolikor ni 
že normirana z zveznimi za- 
koni (ZLO, ZSOS in ZVO). 
Opredelitev teritorialne ob- 
rambe je v skladu z ustavo 
in zveznim zakonom ter omo- 
goča uresničitev zamisli o 
oboroženem - ljudstvu, tako 
po množičnosti kakor tudi 
po načinu bojevanja, organi- 
ziranosti in vodenja odpora 
na celotnem ozemlju republi- 
ke tudi pod najtežjimi po- 
goji. Ta je sestavni del ljud- 
ske obrambe v republiki in 
oboroženih sil SFRJ ter je 
najširša oblika pripravljanja 
in organiziranja delovnih lju- 
di in občanov za oborožen 
odpor. Načrtovanja v TO za- 
gotavlja enotnost oboroženih 
sil in učinkovito pripravlja- 
nje in usposabljanje terito- 
rialne obrambe za izvajanje 
oboroženega boja. Po prvem 
odstavku 11. člena ter 1. in 
3. točki drugega odstavka 
zveznega ZLO vrhovni povelj- 
nik oboroženih sil določa na- 
črt za uporabo oboroženih 
sil in določa osnove načrtov 
7,a razvoj, graditev in oprem- 
ljanje oboroženih sil, zato ie 
republika vezana nanie. Si- 
cer pa obseg in sestav teri- 
toriaine obrambe določa Pred- 
sedstvo Socialistične rojmbli- 
ke Slovenije na predlog ko- 
mandanta teritoralne obram- 
be Slovenije. Teritorialna ob- 
ramba je sestavljena iz šta- 
bov, enot in zavodov, ki jih 
ustanavljajo republika in ob- 
čine ter mestne oziroma re- 
gionalne skupnosti. Lahko pa 
jih ustanavljajo tudi krajev- 
ne skupnosti, temeljne in 

druge organizacije združene- 
ga dela, kadar je to dolo- 
čeno z obrambnimi načrta 
občine ali širše družbenopo- 
litične skupnosti, štabi za te- 
ritorialno obrambo družbe- 
nopolitičnih skupnosti delu- 
jejo v miru in v vojni. Eno- 
te in zavodi teoritorialne ob- 
rambe pa se organizirajo in 
pripravljajo v miru, aktivi- 
rajo pa ob neposredni vojni 
nevarnosti, v vojni in ob 
drugih nevarnostih za drža- 
vo, ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah, kakor tudi 
zaradi izvajanja vojaških vaj. 

Zakonski predlog za razli- 
ko od osnutka uvaja termin 
komandant teritorialne ob- 
rambe in ne komandant šta- 
ba za teritorialno obrambo 
in to na vseh ravneh pred- 
vsem iz praktičnih razlogov. 
Dosedanji Glavni štab se 
preimenuje v Republiški štab 
za teritorialno obrambo, con- 
ski štabi pa v pokrajinske 
štabe za TO. 

Zakonski predlog predvide- 
va možnost, da se štabi za 
TO ustanovijo tudi v kra- 
jevni skupnosti, kar je od- 
visno od obsega nalog TO v 
občini in krajevni skupnosti. 
Štab za teritorialno obram- 
bo krajevne skupnosti vodi 
in združuje enote in zavode 
teritorialne obrambe na ob- 
močju krajevne skupnosti. 
Ustanovi ga svet krajevne 
skupnosti po poprejšnjem so- 
glasju sveta občinske skup- 
ščine za ljudsko obrambo, 
varnost in družbeno samo- 
zaščito in deluje v sestavi 
odbora za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito kra- 
jevne skupnosti. Komandan- 
ta teritorialne obrambe kra- 
jevne skupnosti imenuje in 
razrešuje komandant terito- 
rialne obrambe občine na 
predlog sveta krajevne skup- 
nosti ter s soglasjem sveta 
občinske skupščine za ljud- 
sko obrambo, varnost in 
družbeno samozaščito. Na 
novo je opredeljena pomemb- 
nost razvijanja in krepitve 
■ideinopolitičnega dela v eno- 
tah teritorialne obrambe ter 
izbira in vzgoja kadrov. 

Za moralnopolitično stanje 
v enoti teritorialne obrambe 
je odgovoren komandant, ki 
ji poveljuje, idejnopolitično 
delo in vzgojo pa vodi poli- 
tični komisar. 

Materialna odgovornost 
oseb, ki pri opravljanju a.li 
v zvezi z opravljanjem dolž- 
nosti v teritorialni obrambi 
storijo po svoji krivdi ma- 
terialno škodo na premože- 
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nju v družbeni lastnini, ki 
je na uporabi v štabih, eno- 
tah in zavodih teritorialne 
obrambe je urejena tako, da 
je taka oseba odgovorna po 
predpisih o materialni odgo- 
vornosti delavcev v združe- 
nem delu. Urejena je tudi 
odgovornost oseb v teritorial- 
ni obrambi za škodo, ki jo 
storijo s svojim nepravilnim 
ali nezakonitim delom v zve- 
zi z opravljanjem dolžnosti v 
teritorialni obrambi občanom 
ali pravnim osebam. 

Služba v teritorialni obram- 
bi je dokaj urejena že z 
zveznim ZSOS, in sicer za 
vse pripadnike oboroženih 
sil. Zato je z republiškim za- 
konom potrebno opredeliti sa- 
mo posebnosti službe v TO. 
Za vojaške osebe v teritorial- 
ni obrambi je nagrajevanje v 
bistvu enako, kakor v JLA( 
nagrajevanje civilnih oseb v 
službi v teritorialni obram- 
bi pa ureja komandant teri- 
torialne obrambe Slovenije 
po predpisih, ki veljajo za 
oivilne osebe v JLA. 

VI. poglavje ureja službo 
za opazovanje,, javljanje, ob- 
veščanje in alarmiranje, ki 
se organizira in opremlja 
kot samostojna služba v skla- 
du z določbami zveznega ZLO. 

VII. poglavje ureja civil- 
no zaščito. 

Poglavje civilne zaščite je 
razširjeno. Bolj sistematično 
in pregledno je normirana 
samozaščita v okviru civil- 
ne zaščite, razdelani pa so 
tudi vsi ukrepi civilne zašči- 
te po zveznem zakonu o ljud- 
ski obrambi. Vsi družbeni 
dejavniki so odgovorni tudi 
za zagotovitev finančnih sred- 
stev za usposabljanje delov- 
nih ljudi in občanov za samo- 
zaščito ter usposabljanje in 
opremljanje enot in štabov 
za civilno zaščito, graditev 
zaklonišč in izvajanje drugih 
ukrepov civilne zaščite. Te 
svoje obveznosti morajo opre- 
deliti v svojih družbenih na- 
črtih. 

V predlogu ni več določe- 
na gornja meja prispevka za 
zaklonišča in sedaj le-ta zavi- 
si od programa gradnje za- 
klonišč in družbenega načr- 
ta. 

Občina s svojimi predpisi 
in načrti stanovanjske gra- 
ditve ureja vprašanja zaklo- 
nišč glede gradnje, vzdrže- 
vanja, uporabljanja, oddaja- 
nja v najem ter prilagaja- 
nja kletnih in drugih pro- 
storov, gradbenih in narav- 
nih objektov za. zaščito in 
reševanje prebivalstva in ma- 

terialnih dobrin pred posle- 
dicami vojnih akoij. 

Zakonski predlog za razli- 
ko od osnutka določa opro- 
stitev graditve zaklonišč sa- 
mo v primeru, če so v stav- 
bi ali njeni neposredni bliži- 
ni že zadostne zakloroiščne 
zmogljivosti, kiar ugotovi z 
odločbo o oprostitvi gradit 
ve zaklonišč pristojni občin- 
ski upravni organ aa ljud- 
sko obrambo. Določeni so ro- 
ki za plačilo prispevka za 
zaklonišča in kdo ga obraču- 
nava. Pri tem so podane ta- 
ke rešitve, ki poenostavljajo 
obračunavanje in odvajanje 
prispevka in omogočajo kon- 
trolo pristojnega organa v 
pogledu pravilnega in pravo- 
časnega obračuna in odvaja- 
nja prispevka za zaklonišča. 

Glede odgovornosti za ma- 
terialno škodo, ki jo obvez- 
nik civilne zaščite pri oprav- 
ljanju ali v zvezi z opravlja- 
njem dolžnosti v civilni za- 
ščiti stori po svoji krivdi na. 
premoženju v družbeni la- 
stnini na upravi v štabih 
in enotah civilne zaščite in 
za škodo, ki jo ti obvezniki 
storijo s svojim nepravilnim 
ali nezakonitim delom v 
zvezi z opravljanjem dolžno- 
sti v civilni zaščiti občanom 
ali pravnim osebah, veljajo 
določbe kot za odgovnornost 
pripadnikov teritorialne ob- 
rambe. 

VIII. poglavje ureja častna 
sodišča enako, kakor so se- 
daj urejena z odlokom o ča- 
stnih sodiščih za rezervne 
nižje oficirje, oficirje in vo- 
jaške uslužbence (Uradni list 
SRS, št. 13-595/75). Temelj- 
na ureditev častnih sodišč je 
v zveznem ZSOS. 

IX. poglavje ureja ukrepe 
za varnost in zavarovanje 
tajnosti no načelih družbene 
samozaščite. 

Zakonski predlog za razli- 
ko od osnutka določa, da 
Republiški komite za razisko- 
valno dejavnost daje dovolje- 
nja za opravljanje znanstve- 
nih raziskovanj na območju 
SR Slovenije s tujimi fizični- 
mi in pravnimi osebami ali 
za take osebe ter za daja 
nje tem osebam izsledkov 
raziskovanj na področjih, ki 
so z zveznim predpisom do- 
ločena kot pomembna za 
ljudsko obrambo. Predloge 
za dovoljenja pripravlja ko- 
misija, ki jo imenuje pred- 
sednik Republiškega Komite- 
ja za raziskovalno dejavnost 
v soglasju z republiškim se- 
kretarjem za ljudsko obram- 

bo in republiškim sekretar- 
jem za notranje zadeve. 

X. poglavje ureja financira- 
nje ljudske obrambe. 

Podlaga za načrtovanje fi 
nanciranja so razvojni na-čr 
ti in programi ljudske ob- 
rambe. Sredstva za uresniče- 
vanje načrtov in programov 
zagotavljajo delovni ljudje in 
občani na način kot zagotav- 
ljajo uresničevanje drugih 
skupnih potreb v temeljnih 
in drugih organizacijah zdru 
ženega dela, v krajevnih 
skupnostih, v samoupravnih 
interesnih skupnostih, v dru 
gih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih oziroma 
kot zagotavljajo uresničeva- 
nje splošnih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih. 
Predvidena je tudi možnost 
združevanja sredstev, da bi 
se ustvarjale možnosti za za- 
dovoljitev potreb obrambe, 
ki so širšega oziroma skup- 
nega pomena. Kadar določi 
pristojni organ družbenopoli- 
tične skupnosti za izvajanje 
posameznih obrambnih pri- 
prav kakšno nalogo temelj- 
ni in drugi organizaciji zdru- 
ženega dela, mora družbeno- 
politična skupnost financira- 
ti njeno izvršitev za kolikor 
ta naloga presega obseg po- 
trebnih priprav organizacije, 
če naloži družbenopolitična 
skupnost v zvezi z izvrševa- 
njem nalog s področja ljud- 
ske obrambe temeljni in dru- 
gi organizaciji združenega de- 
la kakšno nalogo iz svoje 
pristojnosti, mora financirati 
njeno izvršitev. 

Izobraževanje, strokovna iz- 
popolnjevanja in urejanje na 
področju ljudske obrambe 
financirajo: organiziranje in 
izvajanje programa — orga 
nizator; nadomestila osebne- 
ga dohodka delavcem in funk 
cionarjem, če je pouk in urje- 
nje izvedeno v delovnem ča- 
su organizacija oziroma de- 
lovna skupnost, pri kateri je 
delavec zaposlen ali oprav- 
lja funkcijo. Da posamezne 
organizacije oziroma delovne 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije 
je predlagala, da v naslovu 
zakona ni potrebno navajati 
»Socialistične republike Slo- 

skupnosti ne bi bile preobre- 
menjene zaradi večjega šte- 
vila delavcev odtegnjenih z 
delovnih mest, zaradi izobra- 
ževanja, strokovnega izpopol- 
njevanja in urjenja na pod- 
ročju ljudske obrambe, pred- 
videva zakonski predlog mož- 
nost, da s posebnim spora- 
zumom določijo temeljne in 
druge organizacije ZD v ob- 
čini način solidarnostnega 
pokrivanja nadomestil oseb- 
nega dohodka. 

XI. poglavje ureja kazen- 
ske določbe in določa kot 
prekršek kršitve zakona, ki 
niso sankcionirane že kot 
prekršek v zveznem zakonu 
o ljudski obrambi, so pa po- 
membne za zagotovitev 
ustrezne discipline na pod- 
ročju ljudske obrambe. 

XII. poglavje ureja prehod- 
ne in končne določbe. 

V skladu s tem zakonom 
so temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dsia. kra- 
jevne skupnosti, samouprav- 
ne interesne skupnosti, dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti, občine, mestne 
in regionalne družbenopolitič- 
ne skupnosti dolžne uskladi- 
ti svoje samoupravne akte 
in druge predpise. 

Opravljenih je še nekaj re- 
dakcijskih sprememb, zlasti 
po pripombah Sekretariata 
za zakonodajo v Izvršnem 
svetu. 

Zakonski predlog je bil 
predhodno poslan v mnenje 
sekretariatu izvršnega sveta 
za zakonodajo in so njegove 
pripombe v celoti upošteva- 
ne. 

Pri pripravi zakonskega 
predloga so predhodno so- 
delovali predstavniki Republi- 
škega sekretariata za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in 
proračun, Republiškega se- 
kretariata za notranje zade- 
ve, Republiškega sekretariata 
za finance, Glavnega štaba 
SR Slovenije za splošni ljud- 
ski odpor in Republiškega 
štaba za civilno zaščito. 

venije« glede na to, da nada- 
ljnji členi zakona točno opre- 
deljujejo področje njegove 
veljavnosti. 

Predlog ni sprejet, ker se 

Priloga k obrazložitvi predloga zakona o 
ljudski obrambi v SR Sloveniji 

(Pomembnejše pripombe in predlogi iz javne razprave, 
ki niso bile sprejete pri izdelavi predloga zakona) 

NAČELNE PRIPOMBE 
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v tem primeru naslov zakona 
ne bi razlikoval od istoimen- 
skega zveznega zakona m bi 
pri navajanju zakonov lahko 
povzročalo težave v praksi. 

Odbor za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je je predlagal, naj bi pre- 
ambula postavila načela za 
nadaljnja izhodišča v zvezi 
z realizacijo tega zakona, da 
bi se zakon tekoče dograjeval 
in naj zakon ureja sistemske 
rešitve, podrobnosti pa naj 
se uredijo s podzakonskimi 
akti. 

Predlog glede preambule ni 
sprejet, ker so razširjene te- 
meljne določbe. Predlog, da 
naj zakon ureja le sistemske 
rešitve, je upoštevan v naj- 

I. poglavje 

TEMELJNE DOLOČBE 
Svet za ljudsko obrambo 

Skupščine občine Ljubljana- 
Vič-Rudnik je predlagal naj 
se v zakonu posebno poudari 
vloga zveze rezervnih' voja- 
ških starešin glede izobraže- 
vanja članstva in delovnih 
ljudi. 

Predlog ni sprejet, ker bi 

II. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
OBČANOV 

Koordinacijski odbor za 
SLO občinske konference 
SZDL Jesenice je predlagal, 
naj se v zakonu spremeni 
formulacija glede privedbe 
obveznika, če se ne odzove 
pozivu in ne opraviči svoje- 
ga izostanka, njegova nav- 

1. Krajevne skupnosti 
Občinska konferenca SZDL 

Radovljica je predlagala, naj 
bo skupščina krajevne skup- 
nosti pristojna za imenova- 
nje odbora za ljudsko ob- 
rambo in štaba za civilno za- 
ščito. 

Predlog ni sprejet, ker ,'e 
svet krajevne skupnosti odgo- 
voren za priprave na področ- 
ju ljudske obrambe v krajev- 
ni skupnosti in je zato nor- 
malno, da on imenuje odbor 
za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, štab za ci 
vilno zaščito in štab za terito- 

večji možni meri in je v pred- 
logu zak&na opuščena uredi- 
tev večjega števila podrob- 
nosti, ki jih je vseboval os- 
nutek zakona. 

V razpravi na zasedanju 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je bi- 
lo predlagano, da je v zako- 
nu premalo obdelana druž- 
bena samozaščita. 

Družbena samozaščita je 
opredeljena v predlogu za- 
kona, kolikor je to potrebno 
zaradi povezanosti tega pod 
ročja s področjem ljudske 
obrambe. Popolnejše bo druž- 
bena samozaščita urejena s 
spremembami in dopolnitva- 
mi zakona o notranjih zade- 
vah. 

v tem primeru moral zakon 
urejati tudi druge družbene 
organizacije, pač pa so vse 
družbene organizacije in dru- 
štva, katerih dejavnost nepo- 
sredno prispeva k usposab- 
ljanju občanov za SLO, zajete 
v 6. členu predloga zakona. 

DELOVNIH LJUDI IN 

zočnost pa je nujna in si- 
cer tako, da je v "seh teh 
primerih privedba obvezna. 

Predlog ni sprejet, ker bi 
obvezna privedba v vseh pri- 
merih bila dodatna obreme- 
nitev za starešine. 

rialno obrambo. Zato je spre- 
menjen sestav odbora za ljud- 
sko obrambo . in družbeno 
samozaščito krajevne skupno- 
sti. 

2. Temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela, sa- 
moupravne Interesne skup- 
nosti ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti 

Skupina delegatov ZZD 
Trbovlje je predlagala, naj se 
z zakonom določi organ, pri- 
stojen za razvrstitev posa- 
meznih temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 

skupnosti za preskrbo obo- 
roženih sil in prebivalstva. 

Predlog ni sprejet, ker je 
to že urejeno v 94.-98. čle- 
nu zveznega zakona o ljudski 
obrambi in v 5.—9. členu 
uredbe o izvajanju materi- 
alne obveznosti organizacij 
združenegia dela drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti in občanov za po- 
trebe ljudske obrambe. Pod 
robnosti se določijo z ob- 
rambnimi načrti. 

Koordinacijski odbor za 
ljudsko obrambo OK SZDL 
Ljubljana Moste-Polje je 
predlagal, naj zakon uredi na- 
grajevanje kadrov, ki delajo 
na področju ljudske obram- 
be, zlasti pri izvrševanju ti- 
stih nalog, ki zajemajo kra- 
jevne skupnosti in temeljne 
organizacije združenega dela. 

Predlog ni sprejet, ker za- 
kon za te osebe nima določil 
podobnih za delavce, ki dela- 
jo v upravnih organih. To 
vprašanje je mogoče urediti 
s samoupravnimi akti temelj- 
nih in drugih organizacij 
združenega dela in krajev- 
nih skupnosti, s katerimi se 
bodo lahko določile poseb- 
ne dolžnosti delavcev na pod- 
ročju ljudske obrambe in ure- 
dil način njihovega nagraje- 
vanja, Zakon naj to ureja le 
za delavce, ki se financirajo 
iz proračunov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

OK SZDL Ljubljana-šiška 

IV. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
SKUPNOSTI 

1. Socialistična republika 
Slovenija 

Koordinacijski odbor za LO 
OK SZDL Jesenice je pred- 
lagal, naj bi v razširjeni se- 
stav Predsedstva SR Sloveni- 
je med vojno ali ob neposred- 
ni vojni nevarnosti prišel tu- 
di predsednik republiške 
konference SZDL Slovenije. 

Predlog ni sprejet, ker sta 
predsednik Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije in 
predsednik CK ZK Slovenije 
že po svojem položaju člana 
Predsedstva republike, kar je 
predpisano v prvem odstav- 
ku 383. člena ustave SR Slo- 
venije. 

2. Občine 
Svet za ljudsko obrambo 

SO Celje je predlagal naj bi 
se sredstva za zagotovitev 
blagovnih rezerv in sredstva 
za financiranje določenih pri- 
prav dejavnosti, ki so poseb- 
nega pomena za ljudsko ob- 

predlaga, naj bi zakon pred- 
pisal: 

1. pristojnost, postopek in 
delo organa, če se delavski 
svet ali drugi pristojni organ 
ne more sestati; 

2. pravice in dolžnosti v 
pogledu obrambnih priprav 
začasno zaposlenega delavca 
v TOZD, ki nima vojnega raz- 
poreda, ker ni iz SR Slove- 
nije; 

3. koordinacijski odbor KS 
za sodelovanje s TOZD in DO. 

Predlog pod 1. in 2. ni spre- 
jet, ker zvezni zakon o ljud- 
ski obrambi v 71. členu do- 
loča, da morajo OZD v svojih 
splošnih aktih določiti delov- 
no področje svojih organov in 
njihovo odgovornost ter po- 
sebne dolžnosti in odgovorno- 
sti članov delovne skupnosti 
v zvezi s pripravami na ob- 
rambo in opravljanje zadev 
in nalog ljudske obrambe v 
primeru vojne. Glede na to 
ni potrebno, da bi bilo to 
vprašanje urejeno z zako- 
nom. 

Predlog pod 3. ni sprejet, 
ker ni potreben tak organ 
glede na to, da lahko sodelu- 
jejo s TOZD, OZD idr. vsi 
organi krajevne skupnosti 
vključno z odborom za ljud- 
sko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito. Koordinacijski od- 
bor za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito pa lah- 
ko deluje pri krajevni konfe- 
renci SZDL v krajevni skup- 
nosti. 

DRUŽBENOPOLITIČNIH 

rambo zagotovila na ravni 
republike ali federacije, ker 
so te zadeve širšega družbene- 
ga interesa. 

O blagovnih rezervah v SR 
Sloveniji ter o načinu njiho- 
vega financiranja ureja po- 
seben zakon. 

3. Upravni delavci na pod- 
ročju ljudske obrambe 

Na svetu za ljudsko ob- 
rambo SO Kočevje in Celje 
ter delegat iz Celja tov. Sta- 
ne Polajnar v razpravi na 
zboru občin Skupščine SRS 
je bilo predlagano, da v ta 
zakon ne sodi določilo o 20 
odstotkov večjih sredstvih za 
osebne dohodke delavcev v 
upravnih organih, temveč se 
naj to vnese v zakon ali sa- 
moupravni sporazum, ki ure- 
ja razporejanje dohodka in 
delitev osebnih dohodkov. 

Predlog ni sprejet, ker je 
s tem zakonom določeno, da 
imajo delavci v upravnih or- 

ili. poglavje 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
IN DRUGIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENE- 
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gani h za ljudsko obrambo in 
specializiranih službah ?a 
ljudsko obrambo v drugih 
upravnih organih oosebne 
dolžnosti in jim DPS zaradi 
težjih razmer in narave dela 
in odgovornosti iz 72. do 74. 
člena tega zakona zagotavlja 
več sredstev za osebne do- 
hodke. Zato je primerno, da 
se z istim predpisom, ki na- 
laga posebne dolžnosti tem 
delavcem, določi tudi način 
zagotavljanja sredstev za na- 
grajevanje takega dela. Siste- 
mizirana delovna mesta, ki so 
podlaga za dodelitev dodatnih 

V. poglavje 
TERITORIALNA OBRAMBA 

1. Skupne določbe 
Odbor za DPS DPZ Skup- 

ščine SRS je predlagal, naj 
bo v prvem členu tega po- 
glavja opredeljeno, da »teri- 
torialna obramba kot del 
ljudske obrambe v republiki 
in oboroženih sil Socialistič- 
ne federativne republike Ju- 
goslavije ....« 

Predlog ni sprejet, ker je 
to že urejeno v 76. členu. 

2. Vodenje in poveljevanje 
v teritorialni obrambi 

Koordinacijski odbor za LO 
OK SZDL Maribor je pred- 
lagal, da teritorialna obram- 
ba koristi enote civilne za- 
ščite v sestavi teritorialne ob- 
rambe. 

Predlog ni sprejet, ker bi 
to bilo v nasprotju z načeli 
organizacije in delovanja ci- 
vilne zaščite. Razmerje med 
teritorialno obrambo in civil- 
ne zaščito je razvidno iz pred- 
loga zakona. 

Odbor za DPS ZZD Skup- 
ščine SRS, zbor občin Skup- 
ščine SRS, Sob Žalec, OK 
SZDL Žalec, Kranj in gorenj- 
skih občin so predlagali, naj 
bi se sprejel variantni pred- 
log, ki glasi: »Komandant Re- 
publiškega štaba za teritori- 
alno obrambo je pooblaščen, 
da izda natančnejše predpise 
o postopku za uveljavitev pra- 
vice do pogrebnine in do pov- 
račila stroškov s prevozom 
posmrtnih ostankov, o pogo- 
jih za usposabljanje zakonca 

VI. poglavje 
SLUŽBA ZA OPAZOVANJE, 
IN ALARMIRANJE 

Meteorološki zavod SRS je 
predlagal, naj se v drugem 
členu tega poglavja doda na 
koncu petega odstavka bese- 
dilo: »Kot opazovalnice se 

sredstev, določi za republi- 
ške upravne organe Izvršni 
svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, za 
upravne organe občinskih me- 
stnih oziroma regionalnih 
družbenopolitičnih skupnosti 
za pristojni svet za ljudsko 
obrambo, varnost in družbe- 
no samozaščito. O delitvi po- 
večanih sredstev za osebne 
dohodke pa bodo odločali sa- 
mi upravni delavci po meri- 
lih, ki so določena s samo- 
upravnimi akti delovne skup- 
nosti, v skladu z načelom de- 
litve po delu. 

vojaške osebe v službi v te- 
ritorialni obrambi ter o po- 
stopku za uveljavljanje pravi- 
ce do enkratne denarne po- 
moči in višini te pomoči«. 

Predlog ni sprejet, ker je 
primerneje s tem zakonom 
določiti, da se predpisi zvez- 
nega sekretarja za ljudsko, 
obrambo, izdani po poobla- 
stilu iz prvega odstavka 155. 
člena zakona o službi v obo- 
roženih silah neposredno upo- 
rabljajo za osebe v teritori- 
alni obrambi s tem, da izda- 
ja odločbe v teh zadevah pri- 
stojni komandant teritorialne 
obrambe. 

3. Služba v teritorialni ob- 
rambi 

Zbor združenega dela in 
zbor občin 7. okoliš, Tolmin 
in OK SZDL Tolmin so pred- 
lagali, naj nagrajevanje oseb 
v teritorialni obrambi, zlasti 
še civilnih oseb ureja samo- 
upravni sporazum in da so 
vprašljivi tudi posebni dodat- 
ki. 

Predlog ni sprejet, ker je 
primerneje, da se v zakonu, 
ki določa pravice in obvezno- 
sti teh oseb, uredi tudi način 
njihovega nagrajevanja. Ose- 
be v TO imajo načelno enak 
status, kot osebe, zaposlene 
v JLA in naj imajo zato tudi 
podoben oziroma enak način 
nagrajevanja, saj so pripad- 
niki istih oboroženih sil Ju- 
goslavije (niso upravni de- 
lavci). 

JAVLJANJE, OBVEŠČANJE 

lahko izkoristijo tudi neka- 
tere obstoječe meteorološke 
in hidrološke postaje«. 

Predlog ni sprejet, ker gre 
za posebno organizacijo in 

drugačne naloge pri vizualnih 
opazovalnicah, ki se ustanovi- 
jo v sestavi medobčinskih in 
občinskih centrov za obve- 
ščanje in alarmiranje, po po- 
trebi pa tudi v temeljnih in 
drugih organizacijah združe- 

VII. poglavje 

CIVILNA ZAŠČITA 
1. Socialno zavarovanje 
Svet za ljudsko obrambo 

SOb Slovenska Bistrica je 
predlagal, naj bodo deležni 
pravic iz zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenega zavaro- 
vanja po zakonu o zdrav- 
stvenem zavarovanju tudi ob- 
vezniki civilne zaščite, kadar 
so vpoklicani na svoje dolž- 
nosti. 

Predlog ni sprejet, ker je 
to že urejeno v zakonu o 
zdravstvenem varstvu (Urad- 
ni list' SRS, št. 38/74). 

2. Samozaščita ob vojnih 
akcijah, ob naravnih in dru- 
gih hudih nesrečah ter v dru- 
gih izrednih razmerah 

Koordinacijska odbora za 
ljudsko obrambo OK SZDL 
Kranj in gorenjskih občin sta 
predlagala, naj se ponovno 
prouči ustreznost izraza »sa- 
mozaščita«. 

Predlog za morebitno -spre- 
membo tega izraza ni sprejet, 
ker ta izraz uporablja tudi 
zvezni zakon o ljudski obram- 
bi v 141, in 142. členu. Da 
bi se samozaščita v CZ tudi 
v zakonu razlikovala od druž- 
bene samozaščite, je v pod- 
naslovu opredeljena kot »sa- 
mozaščita Ob vojnih akcijah, 
ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah ter v drugih izred- 
nih razmerah«. 

3. Ukrepi civilne zaščite 
Svet za ljudsko obrambo 

SO Kočevje je predlagal, naj 
o razporeditvi in uporabi 
sredstev za graditev zaklonišč 
odloča izvršni svet občinske 
skupščine in ne svet za ljud- 
sko obrambo. 

Predlog ni sprejet, ker svet 
za ljudsko obrambo sprejema 
obrambni načrt občine in us- 
merja obrambne priprave ci 
vilne zaščite in je zato pri- 
merneje, da je tudi pristojen 
za odločanje o razporeditvi 
in uporabi sredstev za gradi- 

X. poglavje 

FINANCIRANJE UUDSKE 
Koordinacijski odbor za 

SLO občinske konference 
SZDL Laško je predlagal, da 
se s tem zakonom predpiše 

nega dela in krajevnih skup- 
nostih: naloge meteoroloških 
in hidroloških postaj niso 
enake. Le-te so že po dru- 
gih predpisih dolžne posredo- 
vati podatke, ki jih zbirajo, 
ustreznemu organu. 

tev zaklonišč, skupaj s pred- 
sednikoma zbora združenega 
dela in zbora krajevnih skup- 
nosti. 

Koordinacijska odbora za 
ljudsko obrambo OK SZDL 
Kranj in gorenjskih občin sta 
predlagala, naj ostane v zako- 
nu besedilo »Občinska skup- 
ščina lahko odredi, da morajo 
spremembe   ki velja- 
jo za obveznike civilne zašči- 
te, ki so razporejeni v enote 
in štabe za CZ, prijaviti vsi 
obvezniki civilne zaščite ne 
glede na to ali so razporejeni 
v enote in štabe za civilno 
zaščito ali ne«. 

Predlog ni sprejet, ker bi 
imel za posledico dodatno ob- 
remenitev upravnih organov 
za ljudsko obrambo in zado- 
stuje, da spremembe prijav- 
ljajo le tisti obvezniki civil- 
ne . zaščite, ki so razporejeni 
v enote in štabe za civilno 
zaščito. 

Svet za ljudsko obrambo 
SO Celje je predlagal, naj bo 
pristojen za vodenje evidence 
civilne zaščite tisti, ki jih je 
pristojen Ustanavljati, t. j,, ob- 
čine, KS. in OZD in ne, da 
vodi tako evidenco za vse 
občinski upravni organ. 

Predlog ni sprejemeljiv za 
obveznike civilne zaščite, ki 
so razporejeni v enote in 
štabe za civilno zaščito, gle- 
de na to, da se tem obvezni- 
kom izdajajo knjižice obvez- 
nikov civilne zaščite, ki so 
javne listine in je za njihovo 
izdajo pristojen občinski up- 
ravni organ za ljudsko ob- 
rambo. 

Predlog pa je sprejemljiv; 
za obveznike civilne zaščite, 
ki nimajo razporeditve v eno- 
te in štabe za civilno zaščito, 
ker se tem ne izda knjižica 
obveznika civilne zaščite, ven- 
dar tega ni potrebno posebej 
predpisati z zakonom. 

OBRAMBE 
odstotek sredstev, ki bi se 
avtomatično namensko izlo- 
čal za ljudsko obrambo. 

Predlog ni sprejet, ker se 
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s tem zakonom ne uvajajo 
posebni viri sredstev, temveč 
se financiranje zada v ljud- 
ske obrambe na vseh rav- 
neh in pri vseh subjektih 
vključuje v obstoječi sistem 
financiranja skupnih in splo- 
Snih potreb ter dosledno sle- 
di načelu financiranja uskla- 
jenih načrtov in programov. 

Delegacija zbora občin Mur- 
ska Sobota je predlagala po- 
oblastilo republiškim orga- 
nom, da bi lahko predpisali 
s podzakonskim aktom zago- 
tovitev sredstev za izvajanje 

XI. poglavje 

KAZENSKE DOLOČBE 
Občinska konferenca SZDL 

Ravne na Koroškem je pred- 
lagala, da se med prekrški 
posameznikov predvidi še: 

1. kdor ne prične z gaše- 
njem začetega požara, 

2. kdor odkloni poiik ali 
vajo v enotah civilne zaščite. 

Predlog pod 1 ni sprejet, 
ker je že v 4. točki 79. člena 
zakona o varstvu pred poža- 
rom (Uradni list SRS, štev. 
2/76) normiran prekršek, če 
nekdo ne pogasi požar, ko ga 

temeljnih nalog s področja 
ljudske obrambe in določili 
njihovo višino, če se sredstva 
ne bi zbrala z dogovorom. 

Predlog ni bil sprejet, ker 
ni v skladu z zakonitimi po- 
oblastili republiškim orga- 
nom, ki izdajajo podzakonske 
predpise. Ce bodo terjali in- 
teresi ljudske obrambe v do- 
ločenem obdobju ustrezen po- 
seg republike, potem lahko 
Skupščina SR Slovenije to 
uredi z zakonom po 112. členu 
ustave SR Slovenije. 

je opazil in to lahko stori 
brez nevarnosti zase in za 
drugega. 

Predlog pod 2 ni sprejet, 
ker je že v 6. točki prvega 
odstavka 226. člena zveznega 
zakona o ljudski obrambi 
(Uradni list SFRJ, številka 
22/74) normiran prekršek, če 
se nekdo ne odzove pouku 
pripadnikov enot in štabov 
za civilno zaščito. Vaje se 
štejejo za pouk. 

od šest mesecev na eno leto, 
v katerem morajo organiza- 
cije združenega dela, krajev- 
ne skupnosti in druge orga- 
nizacije in skupnosti ter 
državni organi uskladiti svoje 
samoupravne akte s tem za- 
konom. 

V predlogu zakona je veči- 
na danih pripomb upošteva- 
na. 

Iz predlaganega naslova za- 
kona so razvidna področja, ki 
jih zakon ureja, zato po mne- 
nju predlagatelja ta naslov 
najbolj ustreza vsebini zako- 
na. Nadalje ni bilo mogoče 
upoštevati pripombe, da se 
v zakonu dopusti možnost, da 
več manjših temeljnih organi- 
zacij združenega dela ustano- 
vi skupni organ za ljudsko 
obrambo in družbeno samo- 
zaščito, ker bi se s tako re- 
šitvijo prenesla odgovornost 
na organ, ki ne bi bil v ok- 
viru organizacije združenega 
dela, poleg tega pa je pred- 
lagana rešitev usklajena s 
predlogom zakona o ljudski 
obrambi. 

Prav tako ni bilo mogoče 
upoštevati pripombe, da odbor 
za ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito v krajevni sku- 

pnosti ustanovi zbor občanov 
oz. zibor delegatov, ker je po 
določbah zakona odgovoren za 
področje družbene samozašči- 
te v krajevni skupnosti svet 
krajevne skupnosti, poleg te- 
ga pa je rešitev tega vpraša- 
nja, kot je predlagana v tem 
zakonu, enaka rešitvi v pred- 
logu zakona o ljudski obram- 
bi. 

V predlogu zakona ni po- 
trebno posebej poudariti vlo- 
ge družbenopolitičnih organi- 
zacij pri ustanavljanju odbo- 
rov za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, ker je 
vloga družbenopolitičnih or- 
ganizacij pri uresničevanju 
družbene samozaščite dovolj 
poudarjena v ostalih določ- 
bah zakona. 

Pripadniki enot narodne za- 
ščite bodo za prekoračitev 
svojih pooblastil odgovarjali 
že po kazenskih predpisih in 
po predpisih o prekrških, 
medtem ko se bo njihova 
odgovornost za povzročeno 
materialno škodo presojala v 
skladu s splošnimi predpisi 
civilnega prava. Zaradi tega v 
zakonu njihove odgovornosti 
ni potrebno posebej opredeli- 
ti.« 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o notranjih Predlog zakona o državljanstvu 

zadevah (ESA 603) (ESA 618) 

Izvršni svet, ki je predlaga- 
telj tega akta, v obrazložitvi 
navaja: »Predlog za izdajo in 
osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
notranjih zadevah je Dil v 
razpravi v telesih Skupščine 
SR Slovenije in so ga njeni 
zbori obravnavali in sprejeli 
na sejah 12. 7. 1976. 

V razpravi načelnih pri- 
pomb ni bilo. Dane so bile le 
konkretne pripombe k naslo- 
vu zakona in k posameznim 
določbam zakona. Konkretne 
pripombe so, da bi sakon do- 
pustil možnost, da manjše 
temeljne organizacije združe- 
nega dela ustanovijo skupni 
o jan za ljudsko obrambo 
ln družbeno samozaščito; da 
je potrebno določiti, da od- 
b.,r za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito teme- 
ljne organizacije združenega 
dela sodeluje z odborom za 
Ij'dsko obrambo in družbe- 
no samozaščito v krajevni 
sk ipnosti; da odbor za ljud- 
sko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito v krajevni skup- 
nosti ustanovi zbor delovnih 
ljudi in občanov oziroma 

zbor delegatov krajevne skup- 
nosti; da je potrebno bolj 
poudariti vlogo družbenopoli- 
tičnih organizacij pri usta- 
navljanju odborov za ljudsko 
obrambo in družbeno samo- 
zaščito; da je potrebno opre- 
deliti odgovornost pripadni- 
kov enot narodne zaščite za- 
radi prekoračitve pooblastil 
oziroma urediti vprašanje 
materialne odgovornosti za 
povzročeno škodo, ki laHim 
nastane v zvezi z izvrševa- 
njem njihovih pooblastil; da- 
na je bila tudi pripomba, da 
oseba, ki je bila obsojena za 
kaznivo dejanje zoper ljud- 
stvo in državo, ni primer- 
na, da bi sodelovala v eno- 
ti narodne zaščite; „— da 
organizacija, ki opravlja stro- 
kovna opravila v zvezi z 
zavarovanjem premoženja or- 
ganizacij združenega dela, 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter držav- 
nih organov, lahko izvaja tudi 
zavarovanje pod pogoji, ki 
jih na podlagi zakona določi 
republiški sekretar za notra- 
nje zadeve in da se v pre- 
hodnih določbah podaljša rok 

Izvršna svet, ki je poslal 
Skupščini SR Slovenije v ob- 
ravnavo predlog zakona o 
državljanstvu SR Slovenije, v 
obrazložitvi tega akta pravi: 
»Osnutek zakona je bil ob- 
ravnavan in sprejet v vseh 
pristojnih telesih skupščine 
SR Slovenije. Načelnih pri- 
pomb ni bilo. V 1. in 2. čle- 
nu sicer povzema določbe 5. 
in 6. člena Ustave SR Slove- 
nije, vendar predlagatelj me- 
ni, da je primerno vnesti te 
določbe tudi v zakon o držav- 
ljanstvu SR Slovenije. Določ- 
ba 1. člena je na področju 
državljanstva realizacija vse- 
bine naše federativne ureditve 
in je z njo opredeljen od- 
nos med državljanstvom SR 

Naloge geodetske službe so 
bile v SR Slovenija oprede- 
ljene leta 1974 s sprejetjem 
zakona o temeljni geodetski 
izmeri, zakona o zemljiškem 
katastru in zakona o katast- 

Slovenije in državljanstvom 
SFRJ. V 2. členu se sicer ne 
ureja neposredno vprašanje 
državljanstva, ureja pa se 
status državljanov drugih re- 
publik na območju SR Slo- 
venije. Specifika naše fede- 
rativne samoupravne druž- 
bene ureditve je prav v tem, 
da imajo državljani ene re- 
publike na območju druge 
republike enake pravice in 
dolžnosti, kot njeni državlja- 
ni. Zato je zaradi pomemb- 
nosti določb teh dveh členov 
in zaradi celovite in sistema- 
tične ureditve vprašanja 
državljanstva potrebno, da ta 
dva člena ostaneta v zakonu.« 

ru komunalnih naprav. S 
tem je bil določen obseg del 
v zvezi s temeljnimi geodet- 
skimi mrežami, v zvezi z iz- 
delavo in vzdrževanjem naj- 
različnejših načrtov, kart, 

Predlog zakona o geodetski službi 

(ESA 650) 
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katastrov in drugih evidenc, 
ki jih družba zagotavlja s 
pomočjo geodetske službe. 
Taiko je bila postavljena tu- 
di razmejitev z drugimi geo- 
detskimi deli, ki se na pro- 
stem tržišču izvajajo za ož- 
je potrebe posameznih inte- 
resentov. 

Z navedenimi zakoni je bi- 
lo podrobneje določeno, ka- 
tere zadeve s področja geo- 
detske dejavnosti so zadeve 
splošnega pomena za repu- 
bliko in katera družbeno-po- 
litična skupnost skrbi za iz- 
vajanje posameznih nalog. 
Upoštevano je bilo načelo, 
dia republika prevzame skrb 
za tiste geodetske evidence, 
ki služijo reševanju prostor- 
ske problematike na republi- 
škem nivoju in obenem kot 
enotna tehnična evidenca po- 
krivajo teritorij vse republi- 
ke, občina pa prevzame skrb 
za geodetske evidence, ki so 
namenjene predvsem urbani- 
stičemu planiranju in ureja- 
nju ter delovanju komunal- 
nih in drugih služb na ni- 
voju občine ter za dela, ki 
se opravljajo neposredno za 
občane. Po teh načelih so pri- 
stojnosti globalno urejene ta- 
ko, da občina skrbi za te- 
meljne načrte ■ večjih meril 
posameznih svojih območij, 
za kataster komunalnih na- 
prav, za vzdrževanje zemlji- 
škega katastra, za geodetske 
storitve organizacijam in ob- 
čanom, republika pa skrbi 
za temeljne geodetske mreže, 
za temeljne karte, za temelj- 
ne načrte, ki pokrivajo teri- 
torij vse republike in za iz- 
delavo zemljiškega katastra. 

Izhodišča za navedene re- 
šitve so bile prioritetne druž- 
bene potrebe, zlasti s pod- 
ročij družbenega in posebej 
prostorskega planiranja in s 
tem v zvezi družbenega in 
prostorskega informacijskega 
sistema, s področij urejanja 
zadev splošnega interesa, pre- 
moženjsko-pravnlh razmerij, 
obdavčevanja in ljudske ob- 
rambe, s področij glavnih 
gospodarskih nalog zagotav- 
ljanja surovinske baze in 
energetskih virov, razvoja 
kmetijstva in transporta ter 
drugih zadev urejanja pro- 
stora, varstva okolja in de- 
lovanja komunalnih služb. 

Izvedba nalog je bila v 
SR Sloveniji urejena leta 1970 
z zakonom o geodetski služ- 
bi. Na osnovi tega zakona 
opravljajo danes geodetsko 
službo v SR Sloveniji geodet- 
ski upravni organi in orga- 

nizacije združenega dela. Po- 
leg Geodetske uprave SRS 
skrbi za delo še 44 občin- 
skih oziroma medobčinskih 
geodetskih uprav. Operativna 
dela izvajajo Geodetski zavod 
SRS s približno 200 zaposle- 
nimi, Geodetski zavod Mari- 
bor, Geodetski zavod Celje 
in Ljubljanski geodetski bi- 
ro s po 30—40 zaposlenimi 
ter dve manjši enoti v Kop- 
ru in Novi Gorici z manj 
kot 10 zaposlenimi. V per- 
spektivi bi bilo potrebno 
doseči pokrivanje občinskih 
potreb tudi v drugih regijah 
in geodetske organizacije ra- 
zvijati tako, da bodo postale 
v občinah vsestranski organi- 
zator, svetovalec in pomoč 
nik v vseh vprašanjih zbira- 
nja in obdelava prostorskih 
podatkov. 

Zaradi usklajevanja z no 
vo ustavo je bil ieta 1974 
predložen Skupščini SR Slo- 
venije osnutek novega zako 
na o geodetski službi, ki je 
vzpostavljal v načeju nasled- 
nji sistem: 

— v republiki skrbi za ge- 
odetsko službo Geodetska 
uprava SRS, za operativno 
izvajanje del pa Geodetski 
zavod -SRS; 

— v občini skrbi za geo- 
detsko službo občinska geo- 
detska uprava, za operativno 
izvajanje del pa geodetska 
organizacija združenega de- 
la, ki jo ustanovi ali poobla- 
sti občina; 

— operativno izvajanje ge- 
odetskih del, ki ga opravlja- 
jo navedene organizacije, je 
dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, tako da druž- 
ba zagotavlja obveznost in 
kontinuiteto izvajanja nalog, 
vplivanje na cene in na sploš- 
no razvojno usmeritev. 

V razpravah o osnutku za- 
kona je bil ta sistem kriti- 
ziran s strani nekaterih de- 
legatov glede monopolnega 
položaja geodetskih organiza 
cij in zlasti Godetskega zavo- 
da SRS, čepraiv je, toila izra- 
žena tudi potreba po osred- 
nji strokovni operativni or- 
ganizaciji v republiki. Fri 
pravljeno je bilo več predlo- 
gov za rešitev spornega vpra- 
šanja, vendar ni bilo mogoče 
doseči popolnega soglasja z 
delom konzultiranih predstav- 
nikov občin (Celje, Maribor). 
17. 5. 1976 je o osnovnih si- 

stemskih vprašanjih zakona 
o geodetski službi razpravljal 
republiški svet za vprašanja 
družbene ureditve in sprejel 
naslenje zaključke: 

»Po mnenju sveta bi moral 
zakon urejati zgolj naloge v 
republiki na področju geode- 
zije, funkcije, odgovornosti, 
organizacijo, pooblastila in 
odnose geodetskih uprav v 
občinah in Geodetske uprave 
Slovenije na osnovi določb 
ustave, ki se nanašajo na de- 
javnosti, ki imajo splošen po- 
men za republiko. Pri tem 
je treba izhajati iz pristojno- 
sti in odgovornosti občinskih 
uprav kot temeljnih celic na 
omenjenem področju in iz 
kriterijev zakona, ki oprede- 
ljujejo odnos med občinskimi 
in republiško geodetsko upra- 
vo. Zakon bi moral določa- 
ti, katere naloge in pristoj- 
nosti so integralnega pomena 
za republiko kot širšo druž- 
benopolitično skupnost. Pri- 
stojni upravni organi pa mo- 
rajo imeti pravico ustanavlja- 
ti geodetske zavode z name- 
nom, da zagotovijo izvrševa- 
nje nalog, ki jih določa dru- 
gim delovnim in geodetskim 
organizacijam. Zavodi se or- 
ganizirajo po načelih zdru- 
ženega dela in morajo ustre- 
zati kriterijem, ki jih določi 
zakon, da -se zagotovi racio- 
nalno opravljanje geodetske 
službe. Zakon lahko določi, da 
je dejavnost, ki jo opravljajo 
zavodi in druge delovne or- 
ganizacije na področju geo- 
dezije, dejavnost posebnega 
družbenega pomena. 

Način izvrševanja poslov, 
ki jih poverjajo upravni or- 
gani v izvrševanje organiza- 
cijam, ki se z njimi ukvar- 
jajo, pa se določi po načelih 
samoupravnega sporazumeva- 
nja in dogovarjanja. Geodet- 
ski zavodi kot enakopravni 
partnerji se med seboj spo- 
razumevajo o oblikah sode- 
lovanja (poslovna skupnost, 
sestavljena organizacija ali 
druge oblike), o optimalnem 
izvrševanju operativnih na- 
log, o racionalnem izkorišča- 
nju kapacitet ter o združe- 
vanju dela in sredstev.« 

Na osnovi teh zaključkov 
je sekretariat IS za zakono- 
dajo pripravil nove predloge 
tekstov za nekatere člene za- 
kona, kar je pri predlogu za- 
kona o geodetski službi smi- 
selno upoštevano. Smiselno 
so bile upoštevane tudi pri- 
pombe republiškega sekreta- 

riata za urbanizem. S tem so 
bili upoštevani sklepi repu- 
družbene ureditve in pn 
bliškega sveta za vprašanja 
organizaciji geodetske službe 
v načelu vzpostavljen nasled- 
nji sistem: 

— v družbeno-političnih 
skupnostih izvajajo zadeve 
geodetske službe geodetski 
upravni organi; 

— za operativno izvajanje 
del v zadevah geodetske služ- 
be lahko družbenopolitične 
skupnosti ustanovijo posebne 
organizacije združenega dela; 

— za realizacijo srednjeroč 
nih in letnih programov geo 
detski upravni organi pover- 
jajo posamezna dela geodet- 
skim organizacijam združene- 
ga dela. Pri tem v nasprotju 
s prejšnjim predlogom zako- 
na izbira izvajalca ni več 
strogo določena in ne obsto- 
ja nobena nevarnost mono- 
polnega položaja: 

— ostala načela, zlasti gle- 
de dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena in družbene- 
ga sodelovanja pri upravlja- 
nju geodetskih organizacij 
združenega dela, so ostala 
glede na prejšnji predlog ne- 
spremenjena; 

— samuopravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje gle- 
de izvrševanja del, sodelova- 
nje in združevanje dela in 
sredstev za optimalno izvrše- 
vanje operativnih nalog in 
racionalno izkoriščanje kapa- 
oitet so pomemben element 
uspešnega delovanja opera- 
tivne veje geodetske službe, 
kar je izraženo tudi v skle- 
pih republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve. 
To je pravica in dolžnost 
združenega dela, ne pa stvar 
zakonske prisile, kar je bi- 
lo v podrobni razpravi na 
omenjenem svetu tudi pou- 
darjeno. Pri tem lahko ugo- 
tavljamo, da je Geodetski za- 
vod SRS že dal pobudo za 
formiranje iniciativnega od- 
bora za pripravo sporazumov 
in dogovorov o združevanju 
geodetskih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Zakon o geodetski službi 
ne nalaga družbenopolitičnim 
skupnostim nobenih novih 
obveznosti, razen finančnih 
sredstev republike za realiza- 
cijo določbe o cikličnem 
aerosnemanju. (5. milj. din 
vsakih 5 let za izvedbo cik- 
ličnega aerosnemanja SR 
Slovenije, kjer so sredstva za 
prvi naslednji ciklus leta 1980 
že zagotovljena z odlokom 
Skupščine SR Slovenije). 
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Predlog zakona o ugotavljanju katastr- 

skega dohodka (ESA 596) 

Izvršni svet kot predlagatelj 
predloga zakona o ugotavlja 
nju katastrskega dohodka v 
obrazložitvi navaja: »V raz- 
pravi o piedlogu za izdajo irj 
o osnutku tega zakona je bil 
v Zakonodajno-pravni komi- 
siji Skupščine SE Slovenije 
izražen pomislek, ali naj 
Skupščina SR Slovenije odlo- 
ča o pristopu k ugotavljanju 
katastrskega dohodka in s 
tem aktom določa tudi obdob- 
ja, po katerih se ugotavljajo 
pridelki, cene in materialni 
stroški ter način zagotovitve 
sredstev za ugotovitev katastr 
skega dohodka oziroma ali 
nai bi Skupščina SR Slovenije 
odločala le o pristopu, ostale 
odločitve pa prenesla na njen 
Izvršni svet. Menimo, da je 
primerno tudi določanje ob- 
dobja in drugo v načelu za- 
držati v pristojnosti skupšči- 
ne. ker vse to kot celota pred- 
stavlja sistemsko urejanje iz- 
računa katastrskega dohodka 
za podrobnejša urejanja teh 
vprašan) pa zakon sam še 
predvideva izdajo ustreanih 
podzakonskih predpisov. 

Zakonodajno-pra/na komi- 
sija je tudi predla^Va, naj bi 
se giede na namen, da bi se 
že v letošnjem letu sprejela 
odločitev o pristopu k nove- 
mu izračunu katastrskega do- 
hodka, ta odloč ;ev vnesla že 
v predloženi zakon, s čimer 
bi odpadla potreba po izdaji 
posebnega akta. V pripravi 
je dogovor republik in avto- 
nomnih pokrajin o osnovnih 

Zakon o postopku pred 
Ustavnim sodiščem SR Slo- 
venije iz leta 1974 je v os- 
novi povzel koncept prejšnje- 
ga zakona o Ustavnem sodi- 
šču SR Slovenije iz leta 1963 
in nekaterih stvari ni podrob- 
neje uredil, ker še ni bilo 
ustreznih praktičnih izkušeni. 

Praksa Ustavnega sodišča 
SR Slovenije po uveljavitvi 
zakona o postopku pred 
Ustavnim sodiščem SR Slo- 
venije je že prinesla nekate- 
re izkušnje, ki se zlasti ka- 
žejo v neposredni zvezi z iz- 
vajanjem nove ustavne ure- 
ditve. Sodišče se vse bolj 
sooča s situacijo, ki je moč- 

kriterijih ugotavljanja katastr- 
skega dohodka, ki bo dogo- 
vorno uredil tudi nekatera 
vprašanja, ki bodo predmet 
akta skupščine o pristopu k 
izračunu, zato v tem času ta- 
ka rešitev še ni izvedljiva. 

Za izdajo podzakonskih 
predpisov za izvedbo ugotav- 
ljanja katastrskega dohodka 
(način ugotavljanja, zbiranja 
in evidentiranja poprečnih 
hektarskih pridelkov, cen, po- 
prečnih materialnih stroškov 
in drugo) predlog zakona po- 
oblašča republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano, direktorja 
zavoda SRS za statistiko in 
direktorja geodetske uprave 
SRS. V razpravi o predlogu 
za izdajo zakona z osnutkom 
zakona je bilo izraženo mne- 
nje, da so določila, ki se na- 
našajo na določena poprečja 
(pridelki, cene, način gospo- 
darjenja) premalo jasna ozi- 
roma da se oblikovanje krite- 
rijev preveč prepušča izvršil- 
nim predpisom. V tej zvezi 
pripominjamo, da bodo ta 
vprašanja v veliki meri obli- 
kovana že z medrepubliškim 
dogovorom o osnovnih krite- 
rijih ugotavljanja katastrske- 
ga dohodka, ki ga bo pred 
pristopom k dogovoru obrav- 
navala skupščina SR Slove- 
nije, pa tudi v samem aktu 
k pristopu o ugotavljanju te- 
ga dohodka. Navedeni podza- 
konski akti so torej le izved- 
beno tehnične narave.« 

no različna od one ob uve- 
ljavitvi navedenega zakona 
in ustavno-sodne prakse do- 
tlej. 

Po 408. členu Ustave SR 
Slovenije Ustavno sodišče SR 
Slovenije ne odloča le o 
skladnosti republiških zako- 
nov in drugih predpisov ter 
splošnih aktov z Ustavo SR 
Slovenije, z zakoni in drugi- 
mi predpisi, ampak ocenju- 
je tudi, ali so ti predpisi in 
splošni akti v nasprotju z 
zveznim zakonom, za katere 
ga izvrševanje niso neposred- 
no odgovorni zvezni organi. 
Na osnovi te določbe se je 
povečala pristojnost ustavne- 

ga sodišča glede ocenjevanja 
zakonitosti samoupravnih 
splošnih aktov, predvsem na 
področju medsebojnih razme- 
rij delavcev v združenem de- 
lu, kjer se postopek vse po- 
gosteje začenja na predlog 
upravičenega predlagatelja. 

Da bi se postopek pred 
ustavnim sodiščem pospešil 
in sprostil in da bi se do- 
seglo tekoče in pravočasno 
obravnavanje zadev, naj bi 
se spremenile določbe 17. in 
25. člena zakona o postopku 
pred Ustavnim sodiščem SR 
Slovenije. 

Po določbah 14. člena se- 
danjega zakona se v postop- 
ku preizkusi vloga, podana 
ustavnemu sodišču za oce- 
no ustavnosti in zakonitosti 
tako, da se zberejo podatki 
in pojasnila, ki so potrebna 
za odločitev ustavnega sodi- 
šča o začetku postopka. V 
17. členu zakona je določe- 
no, da se v pripravljalnem 
postopku v zvezi s pobudo, 
na podlagi katere je ustav- 
no sodišče začelo postopek, 
pošlje prepis pobude udele- 
žencem in jim določi rok za 
odgovor. V praksi se je po- 
kazalo, da je v primeru po- 
bude v podatkih in pojas 
nilih večkrat že podan od- 
govor in je tedaj v seda 
njem zakonu predpisana za 
hteva še po formalnem od 
govoru odveč. Seveda pa mo- 
ra imeti nasprotna udeleže 
nec pravico, da svoja izva- 
janja eventuelno dopolni. V 
vsakem primeru mora biti o 
dopolnitvi stališč informiran 
nasprotni udeleženec, da po 
potrebi do njih zavzame svo- 
ja stališča v pripravljalnem 
postopku oziroma na javni 
obravnavi. To naj bi bilo ure- 
jeno s predlagano spremem- 
bo 17. člena zakona. 

Po sedanjem zakonu o po- 
stopku pred Ustavnim sodi- 
ščem SR ' Slovenije mora 
ustavno sodišče odločati na 
podlagi javne obravnave ved- 
no, razen v primerih, ko je 
s tem zakonom določeno, da 
odloča na seji. To pomeni, 
da je tedaj, ko je podan 
predlog upravičenega predla- 
gatelja po zakonu javna ob- 
ravnava vedno obvezna. Ka- 
dar so v pripravljalnem po- 
stopku udeleženci že posre- 
dovali svoja stališča, ustavno 
sodišče pa je o vprašanjih, 
ki so predmet ustavno-sod- 
nega spora že zavzelo stali- 
šče v odločbah, ki so bile 
objavljene, ni smotrno, da 
bi moralo ustavno sod'šče 
obvezno vedno tudi v takih 
primerih odločati na javni 

obravnavi. Zato se predlaga, 
naj bi se besedilo tretjega 
odstavka 25. člena zakona 
dopolnilo in spremenilo ta- 
ko, da bi se dodali dve do- 
datni alinei. 

Po predlagani prvi alinei 
bi ustavno sodišče brez jav- 
ne obravnave na seji lahko 
odločilo tudi v primeru, ko 
so določbe prepisa ali sploš- 
nega akta vsebinsko istovet- 
ne z določbami drugega pred- 
pisa ali splošnega akta, o ka- 
terih je ustavno sodišče že 
odločilo. Na primer, ko je 
ustavno sodišče o zakonito- 
sti nekega odloka občine že 
odločilo, pa je pozneje za- 
čet postopek za oceno zako- 
nitosti enakega odloka dru- 
ge občine, ni dolžno razpi- 
sati javne obravnave, mar- 
več se o tej novi ziadevi lah- 
ko odloči tudi na nejavni se- 
ji sodišča. 

Določba predlagane druge 
alinee bi omogočila ustavne- 
mu sodišču, da bo laihko od- 
ločilo o stvari na svoji se- 
ji brez javne obravnave, če 
je dejansko stanje popolno 
pojasnjeno in je v tem po- 
gledu dodatno pojasnjevanje 
udeležencev odveč. O razlagi 
določenega ustavnega, zakon- 
skega ali drugega določila 
pa so udeleženci svoja stali- 
šča tudi že povedali. V ta- 
kih primerih, ko je za reši- 
tev potrebna le še končna 
odločitev ustavnega sodišča, 
je javna obravnava odveč in 
očitno le še sama sebi na- 
men. 

Obe predlagani spremembi 
oziroma dopolnitvi 25. čle- 
na zakona ne nasprotujeta 
načelu, po katerem ustavno 
sodišče odloča praviloma na 
podlagi javne obravnave (421. 
člen Ustave SR Slovenije), 
Enake ureditve kot to dolo- 
ča predlog dodatne druge ali- 
nee 25. člena zakona, so bi- 
le sprejete tudi v Ustavnem 
sodišču Jugoslavije in v dru- 
gih republikah. Po teh pra- 
vilih že poteka ves čas tudi 
ustavno-sodna praksa. 

Sprejetje predlaganih spre- 
memb ne predstavlja nobe- 
nih novih finančnih obvezno- 
sti, pač pa pomeni za ude- 
ležence postopka prihranek 
na času in stroških, ki na- 
stajajo s prisostvovanjem in 
zastopanjem na tistih javnih 
obravnavah, ki dejansko ni- 
so potrebne, in ki bi ob spre- 
membah zakona v bodoče 
odpadle. 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o postopku 

pred Ustavnim sodiščem SR Sloveni- 

je, z osnutkom zakona (ESA 649) 



Predlog za izdajo zakona o postoku z 

najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona 

(ESA 651) 

Postopek z najdenimi stvar- 
mi je doslej urejalo navodilo, 
ki ga je leta 1949 izdala vlada 
FLRJ in katero je bilo delno 
dopolnjeno oziroma spreme- 
njeno z zvezno uredbo o pr.1 

stojnosti. občinskih in okraj- 
nih ljudskih odborov ter nji- 
hovih organov. 

Enako kot zveznn navodilo 
tudi ta osnutek zakona uve- 
ljavlja načelo, da mora naj- 
ditelj stvari najdbo priglasiti 
in stvar izročiti pristojnim 
organom. Pri tem je bilo 
treba rešiti vprašanje ali naj 
se ta dolžnost nanaša le na 
izgubljene stvari, kot to do- 
loča navodilo, ali naj se raz- 
reši na širši krog stvar (skri- 
te, najdene, založene itd.). 
Osnutek sprejema slednjo re 
Sitev, ki določa, da mora 
vsakdo, kdor najde tujo pre- 
mično stvar, najdbo priglasit, 
in stvar izročiti. Tako se ta 
dolžnost razširja tudi na naj- 
dbo drugih in ne samo izgub- 
ljenih stvari, z iz jemo opušče- 
nih stvari, za katere osnutek 
zakona izrecno določa, da se 
ne štejejo za najdena stvari. 
Teh stvari je v življenja ve 
dno več, ker občani opuščajo 
na javnih odlagališčih ali iu- 
naj njih štedilnike, hladilnike 
in celo avtomobile, ki imajo 
Se določeno vrednost. Za„o ne 

bi bilo primerno, da bi se 
tudi opuščene stvari po tem 
zakonu štele za najdene stva- 
ri, saj bi dolžnost priglašsnla 
ta izročanja teh stvari pri- 
stojnim organom le povečala 
njihovo delo. Pač pa osnutek 
zakona izrecno določa, da se 
njegove določbe uporabljajo 
tudi za najdbo zaklada, ki je 
po svoji naravi itak stvar. V 
skladu s tako rešitvijo opre- 
deljuje osnutek zakona naj- 
dene stvari na stvari majhne, 
večje ali velike vrednosti. 

Nadalje določa osnutek, da 
mora najditelj najdbo prigla- 
siti in stvar izročiti postaji 
milice, na območju katere je 
bila stvar najdena a!i postaji 
milice, ki je najditelju naj 
bližja. 

V zvezi s priglasitvijo najd- 
be in izročitvijo stvari ie 
opozoriti na novo določbo, 
po kateri je organ oziroma 
organizacija dolžna poskrbeti 
za priglasitev najdbe in izro- 
čitev stvari, če je stvar naj- 
dena v prostorih državnega 
organa oziroma delovne ali 
druge organizacije. 

Osnutek zakona nadalje na- 
laga postajam milice dolžnost, 
da ukrenejo vse potrebno, da 
se stvar obvaruje in ugotovi 
upravičenec, kot tudi, da se 
stvar izroči po plačilu stroš- 

kov upravičencu, če se ta 
zglasi v času, ko je stvar v 
njihovi hrambi. 

Pristojni občinski upravn: 
organ sprejme od postaje mi- 
lice najdeno stvar v hrambo, 
njena ureditev pa je v osnut- 
ku zakona predlagana alter- 
nativno. Po osnovni rešitvi 
naj bi ta organ sprejel v 
hrambo za eno leto ali šest 
mesecev, po varianti pa od 
šestih mesecev do dveh let, 
odvisno od vrednosti najde- 
ne stvari. 

Posebej je po osnutku za- 
kona urejena hramba najde- 
nih stvari posebnega kultur- 
nega ali zgodovinskega pome- 
na, ki so kot dobrine sploš- 
nega pomena pod posebnim 
varstvom, hramba vrednost- 
nih papirjev, dragih kamnov 
in drugih dragocenosti ter 
hramba denarja. 

Poseben režim velja tudi za 
stvari, dane v hrambo, če so 
pokvarljive ali neprimerne za 
hrambo in za živali. Te stvari 
se prodajajo in izkupiček po- 
loži na ustrezen račun obči- 
ne. 

Osnutek zakona tudi dolo- 
ča, da se mora oni, katerega 
stvar je bila najdena in da- 
na v hrambo, zglasiti pri pri- 
stojnem občinskem upravnem 
organu v določenem roku za- 
radi prevzema stvari, pri če- 
mer pa mora poravnati na- 
stale stroške, vključno s pla- 
čilom nagrade najditelju. Ko- 
likor se v določenem roku 
ne zglasi, postane stvar dru- 

žbena lastnina in se proda na 
javni dražbi. Izjema velja zo- 
pet za stvari posebnega kul- 
turnega in zgodovinskega po- 
mena, ki se izročijo po plači- 
lu stroškov in morebitne na- 
grade organizaciji, zavodu ali 
drugi družbeni pravni osebi, 
ki izvršuje varstvo kulturnih 
spomenikov v družbeni last- 
nini. 

V osnutku zakona je tudi 
uveljavljeno načelo, da ima 
najditelj stvari pravico do 
nagrade. Ta znaša po osnovni 
rešitvi 15 odstotkov (po vari- 
anti pa 10 odstotkov) vredno- 
sti najdene stvari, po varianti 
pa naj bi šla najditelju na- 
grada v tej višini le, če gre 
za stvar majhne vrednosti, če 
pa je stvar večje ali velike 
vrednosti, naj bi imel najdi- 
telj pravico do primerne na- 
grade, ki sme znašati največ 
15 odstotkov (10 odstotkov) 
vrednosti najdene stvari. 

Vse spore, nastale v zvezi 
s stroški za hrambo, nagrado 
najditelju in spore o drugih 
strošikih, rešuje pristojno so- 
dišče. 

Osnutek zakona pooblašča 
predstojnika republiškega up- 
ravnega organa, pristojnega 
za pravosodje, da v soglasju 
z republiškim upravnim orga- 
nom, pristojnim za notranje 
zadeve po potrebi izda navo- 
dilo za izvajanje tega zakona. 

Za izvedbo zakona niso za 
republiko potrebna nova fi- 
nančna sredstva. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 12. 7. 1976 

Delo patroi prometne milice 

Delegatka Olga Sindič je v 
imenu skupine delegatov go- 
spodarskega področja 29 oko- 
liša (občina Ljubljana-Beži- 
grad) zastavila tole delegat- 
sko vprašanje: »Sekretar v 
zveznem sekretariatu za no- 
tranje zadeve Julija Jovičič 
je dal izjavo, v kateri je 
kritiziral pogoste primere, 
ko prometna patrola, name- 
sto, da bi stala pred ovin- 
kom ter opozarjala ljudi na 
nevarnost, čaka za ovinkom 
in izreka kazni za prometne 
prekrške. To izjavo skupina 
delegatov pozdravlja in vpra- 
šuje Izvršni svet Skupščine 
SE Slovenije, kakšna so nje- 
gova stališča in kakšne j 

ukrepe predvideva v repub- 
liškem merilu.« 

Republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve Ivan Wink- 
ler je posredoval tale od- 
govor: 

»V SR Sloveniji imamo si- 
stemiziranih 358 delovnih 
mest miličnikov-prometnikov 
na postajah prometne milice. 
Od tega je zasedenih 224 
mest. S tem številom milič- 
nikov pokrivamo avtomobil- 
sko cesto ter vse magistral- 
ne in druge pomembnejše 
ceste; nadzorujemo in ure- 
jamo promet v naseljih in 
izven naselij, obravnavamo 
prometne nesreče, spremlja- 

mo tovore prekomernih di- 
menzij, tovore nevarnih sno- 
vi, dajemo spremstva ose- 
bam, ki jim je tako sprem- 
stvo odrejeno, dajemo zava- 
rovanja pri športnih in dru- 
gih prireditvah na cestah, 
merimo CO v izpušnih pli- 
nih, ugotavljamo prekomerni 
hrup, ki ga povzročajo vozi- 
la na motorni pogon, tehta- 
mo preobremenjenost vozil 
s tovorom, merimo osne pri- 
tiske in po zakonu (4. člen, 
3. odstavek republiškega za- 
kona o varnosti cestnega 
prometa) neposredno izvaja- 
mo nadzorstvo nad vozniki 
in vozili ter opravljamo dru- 
ge naloge iz 20. člena zakona 
o notranjih zadevah. 

Zaradi tako obsežnih na- 
log, zaradi učinkovitosti in 
ne nazadnje, zaradi nezasede- 
nih delovnih mest milični- 
kov-prometnikov, prehajamo 

pri organizaciji nadzora cest- 
nega prometa, ki je na tem 
področju, poleg urejanja na- 
ša primarna naloga po zako- 
nu, od posameznih patroi na 
skupinsko delo. To je oblika 
dela pri nadzorovanju cest- 
nega prometa, ko več patroi 
miličnikov po enotnem na- 
črtu in enotnem vodstvu nad- 
zoruje na določeni relaciji 
cestni promet. Miličniki v 
skupinskem delu opravljajo 
naloge nadzora cestnega pro- 
meta zlasti na odsekih cest, 
kjer so prometne nesreče in 
kršitve prometnih predpisov 
pogostne ter zaradi njih pri- 
haja do najhujših posledic. 
Pri takem delu stoji patrola 
ali miličnik pred ovinkom, v 
ovinku ali za ovinkom, ven- 
dar tisti, ki opravlja postop- 
ke z udeleženci v prometu, 
vedno na takem kraju, kjer 
je možno to opraviti izven 



vozišča. Seveda pa niso sa- 
mo ovinki tisti predeli cest, 
kjer se dogajajo najhujše ne- 
sreče. Tudi popolnoma ravni 
in pregledni odseki cest so 
nevarna mesta, kjer prihaja 
do hudih nesreč, tudi z več 
smrtnimi žrtvami. Vzroki 
prometnih nesreč so najraz- 
ličnejši, še vedno pa so naj- 
češća vzroki najhujših ne- 
sreč: nepravilna hitrost, ne- 
pravilno prehitevanje, pre- 
kratka varnostna razdalja, vi- 
njenost itd. Delo in intenziv- 
nost ukrepov se mora prila- 
gajati tem ugotovitvam. 

Prometna varnostna situa- 

oija je za prvo polletje 1976 
zelo ugodna, še zlasti, če jo 
primerjamo z večletnim ob- 
dobjem (glej prilogo). Zave- 
damo pa se, da ugodna var- 
nostna slika v cestnem pro- 
metu za prvo polletje 1976, 
pa tudi za leto 1975 in 1974, 
ni samo in izključna posledi- 
ca dela milice. Občani — 
udeleženci v prometu se bolj 
samozaščitno obnašajo ter 
spoštujejo prometne predpi- 
se in pravila. Vedno manj 
je takih udeležencev v pro- 
metu, zaradi katerih bi mo- 
ral npr. miličnik stati pri 
prometnem znaku za omeji 
tev hitrosti, pri tabli »kon- 

trola hitrosti — radar«, pred 
začetkom nepretrgane bele 
črte v ovinku itd. in jih do- 
datno opozarjati na nevar- 
nost. 

RSNZ si prizadeva za stro- 
kovno izobraževanje delav- 
cev milice, še posebej stro- 
kovno izpopolnjevanje ob de- 
lu pri mladih miličnikih. Po- 
seben poudarek se daje od- 
nosu do udeležencev v pro- 
metu tudi v širšem smislu. 
To med drugim pomeni, da 
-se usmerja delo na tista pod- 
ročja, odseke ah mesta, kjer 
je največ kršitev, zaradi ka- 
terih prihaja do najhujših 
nesreč. 

Prizadevanja za zmanjša- 
nje števila prometnih nesreč 
in njihovih posledic v zad- 
njem času skoraj redno ob- 
javlja dnevno časopisje, po- 
sebno »Delo«. Novinarji, ki 
neposredno spremljajo delo 
prometne milice in objavlja- 
jo, kje so nevarna mesta, 
na katerih se dogaja največ 
nesreč ter istočasno obvešča- 
jo javnost o ukrepih. Tudi v 
tem prispeva tudi tesno so- 
delovanje z institucijami, ka- 
terih primarna naloga je pre- 
ventivno delovanje v cest- 
nem prometu.« 

ŠTEVILO PROMETNIH NEZGOD, SMRTNO PONESREČENE IN POŠKODOVANE OSEBE 

Prometne nezgode Posledice 

V SR Slov. Skupaj S smrt. 
izidom 

S telesno 
poškodbo 

Vseh 
skupaj Mrtvi Hudo 

poškodov. 
Lahko 

poškodov. 

1975 
1976 

3522 
3416 

234 
218 

3288 
3198 

4891 
4630 

261 
245 

1832 
1547 

2798 
2862 

—201 —16 —285 , +64 

Prometni davek od prodaje pogonskih 

goriv in modernizacija cest 

Razlika ± —106 —16 —90 

Število podanih predlogov za uvedbo postopka, mandatno 
kaznovanih, opozorjenih kršiteljev in operativno tehničnih 
pregledov za območje UJV Ljubljana in UJV Maribor pri- 
merjalno za prvo polletje 1975 in 1976 

UJV MARIBOR 

Število predlogov 

Izterjanih denarnih kazni 

Število opozorjenih 

Opravljeni operativno tehnična 
pregledi 

UJV LJUBLJANA 

Število predlogov 

Izterjanih denarnih kazni 

Opozorjenih 

Opravljeni operativni tehnični 
pregledi 

1975 1976 
7358 7141 

(manj 217) 
1975 1976 

31523 23435 
(manj 8088) 

1975 1976 
9285 15002 

(več 6017) 

1975 1076 
7452 9777 

(več 2325) 

1975 .1976 
8402 112311 

(več 2809) 
1975 1976 

31604 29565 
(manj 5339) 

1975 1976 
54085 56316 

(več 12311) 

1975 1076 
16437 20806 

(več 4369) 

Delegat Ivan Carl (občina 
Idrija) je zastavil tole dele- 
gatsko vprašanje: »1). Kak- 
šno je stališče Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije o 
prerazdelitvi prometnega dav- 
ka od prodaje pogonskih go- 
riv? 2). V kakšnem času in 
po kakšni dinamiki bo pre- 
razporeditev izvršena? 3) Za- 
kaj se pristojni republiški or. 
gani hitreje ne prilagajajo 
vsesplošni potrebi po moder- 
nizaciji manj pomembnih 
cest.po dolžini, temveč vztra- 
jajo na rekonstrukcijah po 
elementih za novogradnjo po- 
membnejših cest, kar pa za- 
hteva znatno večja sredstva 
kot smo jih zmožni vlagati?« 

Pomočnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za pro- 
met in zveze Mara Fabjan- 
čič je posredovala naslednji 
odgovor: 

»1). Možnost prerazporedit- 
ve prometnega davka od pro- 
daje pogonskih goriv namen- 
sko za ceste je treba obrav- 
navati povezano z reševanjem 
nadomestnih virov sredstev 
za proračunsko potrošnjo s 
posebnim ozirom na obve- 
znosti do federacije. Ker so 
proračunska sredstva, kate- 
rih sestavni del je prometni 
davek od pogonskih goriv, za 
letošnje leto razporejena, za- 

to v okviru obstoječih sred- 
stev ni možno v letu 1976 vr- 
šiti prerazporeditve. 

V obravnavi je bil predlog 
Slovenije za povečanje cen 
naftnih derivatov, po kate- 
rem naj bi se del povišanega 
zneska usmerjalo neposredno 
na gradnjo, rekonstrukcijo in 
vzdrževanje cestnega omrež- 
ja; vendar je Zvezni Izvršni 
svet na seji dne 29. junija 
1976 po preučitvi te proble- 
matike ugotovil, da cen naf- 
te in naftnih derivatov ne bi 
smeli zviševati, ker bi to 
zelo neugodno, neposredno in 
posredno, vplivalo na poslo- 
vanje gospodarstva in na 
standard občanov. S tem se 
torej možnost take rešitve za 
letošnje leto izključuje. 

2). Menimo, da je treba 
problem financiranja izgrad- 
nje, rekonstrukcije in vzdr- 
ževanje cest perspektivno re- 
ševati tudi s sredstvi iz pro- 
metnega davka od prodaje 
tekočih goriv, ni pa mogoče 
že sedaj prognozirati, v ka- 
terem času i n po kakšni di- 
namiki bo prerazdelitev iz- 
vršena. Vsekakor pa bo po 
naši oceni možna le postop- 
na prerazdelitev. Upoštevati 
je namreč treba, da vsako 
odstopanje prometnega dav- 
ka, od kateregakoli proizvo- 

Predlaganih v kaznovanje ln mandatno kaznovanih je 
bilo v prvem polletju 1975 43326, v 1976 pa 40796 ali za 2530 
manj. 

Predlaganih v kaznovanje in mandatno kaznovanih je bilo 
v prvem polletju 1975 38881, v letu 1976 pa 30576 ali za 8305 
manj. 
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đa pomeni, đa je istočasno 
treba tako zmanjšani ali za 
doitočene namene odstopljeni 
davek nadomestiti t drugim 
davkom, da se proračunske 
potrebe pokrivajo. V primeru 
davka od prometa s tekoči- 
mi goriva gre za izredno ve- 
lik obseg sredstev, s kateri- 
mi se sedaj pokrivajo obve- 
znosti republike do zveznega 
proračuna, ki jih ne bo eno- 
stavno nadomestiti z davki 
bodisi na druge proizvode, alJ 
z davki na dohodek TOZD. 

3.) Postopek pri rekon- 
strukciji gradbenih objektov, 
kamor sodijo tudi javne ce- 
ste, je predpisan z zakonom 
o graditvi objektov in z za 
bonom o javnih cestah. 

Zakon o graditvi objektov 
v 2. členu določa, kaj je re- 
konstrukcija, v 3. členu pa, 
da je za rekonstrukcijo po- 
trebno gradbeno dovoljenje, 
če z zakonom ni drugače do- 
ločeno. Zakon o javnih ce- 
sitah pa v 53. členu precizira, 
da je modernizacija maka- 
damskega cestišča rekon- 
strukcija. 

Po 35. členu zakona o Jav- 
nih cestah znaša predpisana 
širina za vozišča regionalnih 
cest 6 m za dvosmerni oziro- 

Delegat Danilo Sbrizaj (ob- 
čina Ljubljana-Siška) je glede 
na situacijo, kakršna je na- 
stala letos v Ljubljani ob 
vpisu v srednje šole, zastavil 
dvoje vprašanj: »V Ljubljani 
je bilo več kot 1.000 učencem, 
ki so končali osnovno šolo, 
onemogočeno, da bi se vpisali 
v gimnazije in še nekatere 
druge srednje šole. Na drugi 
strani pa ugotavljamo, da 
imajo nekatere druge srednje, 
zlasti poklicne šole, ca 800 
učnih mest nezasedenih. Za- 
kaj se ljubljanska mladina v 
te šole ne vpisuje, nam ni 
znano. 

V zvezi s takšno situacijo 
prosim, da Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije odgovori 
na vprašanje, ali je pri vseh 
tistih mladih ljudeh, ki se 
niso mogli vpisati v gim- 
nazije, res kršena ustavna 
pravica do izobraževanja. 
Vpisati se niso mogli zaradi 
sklepa Izobraževalne skup 

ma 3,5 m za enosmerni pro- 
met. Izjemoma so te širine 
lahko 5 m za dvosmerni ozi- 
roma 3 m za enosmerni pro- 
met, če zaradi terenskih ali 
drugih krajevnih razmer ne 
bi bilo gospodarno graditi 
širšega vozišča, aJi če zaradi 
predvidene manjše gostote in 
vrste prometa to ni potreb- 
no ter če se istočasno na 
takšni cesti uvede poseben 
prometni režim in drugi pro- 
metni pogoji. V tem prime 
ru je potrebno poleg grad 
beoega dovoljenja še poseb 
no dovoljenje za tovrstno 
gradnjo in rekonstrukcijo. 

Zaradi varnosti prometa se 
dovoljenje za širino vozišča 
pod 5 m ne bi moglo izdati 
v nobenem primeru, četudi 
bi šlo za lokalne ceste, ker 
so Republiški upravni organi 
dolžni ravnati v skladu z 
veljavnimi predpisi. Zgoraj 
citirani zakoni določajo, kaj 
je rekonstrukcija in kaj je 
vzdrževanje javnih cest. V 
pripravi pa je nov republi- 
ški zakon o jamih cestah, ki 
bo poleg uskladitve z ustav- 
nimi načeli vseboval tudi ne- 
kattere korekture v zvezi z 
rekonstrukcijo in ■ vzdrževa- 
njem javnih cest.« 

nosti Slovenije, s katerim je 
le-ta omejila vpis v gim- 
nazije. Ob tem me zanima, 
kako gleda Izvršni svet na 
omenjeni sklep Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Prosim, da mi Izvršni svet 
odgovori tudi na vprašanje, 
kakšen vpis učencev oziroma 
dijakov iz drugih republik 
smo imeli v naši republiki in 
v Ljubljani v šolskem letu 
1975/76 v naše srednje šole 
in za katere poklice, ter ko- 
liko finančnih sredstev je za 
te učence oziroma dijake dala 
Izobraževalna skupnost Slo- 
venije.« 

Članica izvršnega sveta in 
predsednica Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje Ela Ulrih je odgovo- 
rila: »Statistični podatki nam 
kažejo, da število učencev v 
srednjih šolah iz leta v leto 
narašča. V zadnjih petih letih 
se je število učencev v 
srednjih šolah povečalo za 

ca 10.000. Glede na to, da se 
zaradi intenzivnejšega peda- 
goškega dela v osnovnih šolah 
manjša osip in da vse bolj 
prodira spoznanje o potreb- 
nosti poklicne izobrazbe pa 
lahko pričakujemo, da bo 
pritisk mladine v srednje šole 
v prihodnjih letih še večji. 

Ob stalnem naraščanju šte- 
vila srednješolcev pa ugo- 
tavljamo tudi večanje neskla- 
dja med poklicnimi interesi 
mladine in potrebami zdru- 
ženega dela po kadrih, vsako 
leto se srečujemo z velikim 
pritiskom na nekatere vrste 
štiriletnih srednjih šol, med- 
tem ko nekatere vrste poklic- 
nih šol ostajajo nezasedene. 
Za nekatere poklice med 
učenci slovenskih šol skoraj 
ni več kandidatov, tako da 
organizacije združenega dela. 
ki potrebujejo kvalificirane 
delavce teh panog, pridobi- 
vajo učence iz drugih repub- 
lik (rudarji, gumarji, žele- 
zarji, gostinci itd). 

Eden izmed pomembnih 
usmerjevalcev mladine je 
služba za poklicno usmer- 
janje pri skupnostih za zapo. 
slovanje, ki skupaj z osnov- 
nimi šolami skrbi za usmer- 
janje mladine v poklicne 
šole. "" 

Delo službe za poklicno us 
merjanje poteka v več sme- 
reh: 

— s publikacijami, preda- 
vanji, filmi in RTV, ki sez- 
nanjajo mladino zmožnostmi 
za izobraževanje, z zahte- 
vami posameznih poklicev in 
z družbenimi potrebami po 
delavcih posameznih pro- 
filov; 

— učenci osmih razredov 
osnovnih šol so med letom 
testirani, na podlagi testa in 
ankete pa jim svetovalci sve- 
tujejo izbiro poklica; 

— službe za zaposlovanje 
prirejajo skupaj s šolami 
predavanja in druge oblike 
informiranja za starše ter jih 
seznanjajo z možnostmi za 
šolanje in zaposlitev njihovih 
otrok. 

Vendar pa so vsa ta priza- 
devanja le eden izmed ele- 
mentov, ki odloča o poklicni 
orientaciji mladih. 

Poklicni interesi mladine in 
želje njihovih staršev se v 
veliki meri oblikujejo po tra- 
diciji in na podlagi druž- 
benega vrednotenja posamez- 
nih poklicev, ki ni vedno v 
skladu s pomembnostjo in 
zahtevnostjo dela, ki ga de- 
lavci v teh poklicih oprav- 
ljajo. 

Pritisk na štiriletne sred- 
nje šole je še bolj razumljiv 

ob dejstvu, da je absolven- 
tom teh šol, razen gimna- 
zijcem, neposredno odprta 
pot v poklic, prav vsem pa 
tudi za nadaljnje izobraže. 
vanje, medtem ko se učenec, 
ki je končal poklicno šolo 
lahko vpiše na visokošolsko 
organizacijo le, če opravi po- 
seben izpit. Zato smo kljub 
vsem oblikam poklicnega us- 
merjanja, ki naj bi zagotovilo 
pokrivanje družbenih potreb 
po strokovno izobraženih de- 
lavcih, priča vedno večjemu 
pritisku mladine v štiriletne 
srednje šole in zmanjševanju 
interesa za vpis v poklicne 
šole, še posebej tiste proiz- 
vodnih smeri. 

Seveda pa imajo tudi po- 
klicne šole svoje velike pred- 
nosti, predvsem hitrejšo pot 
do kruha in sigurno delovno 
mesto. Z zakonom o visokem 
šolstvu je že dana možnost 
vpisa na visokošolski študij 
tudi absolventom teh šol. S 
skupnim prizadevanjem šol, 
delavskih univerz in organi- 
zacij združenega dela, kjer ti 
absolventi delajo, pa mo- 
ramo ustvariti možnosti, da 
bodo najboljši delavci ob 
pomoči vseh naštetih dejav- 
nikov lahko ob delu dosegli 
pogoje za vpis na visoko- 
šolski študij, da jih bodo or- 
ganizacije združenega dela za 
tak študij kadrovale in jim 
zagotovile materialne, de- 
lovne in druge olajšave za 
uspešen študij. To omogoča 
že sedanji šolski sistem, s 
preobrazbo srednjega šol- 
stva, ki jo načrtujemo v tem 
srednjeročnem obdobju, pa 
bodo vse formalne ovire od- 
padle. 

Zaradi neštetih nesklad- 
nosti in trendov pri poklic- 
nem odločanju mladine je 
Skupščina Izobraževalne sku- 
pnosti Slovenije letos spre- 
jel sklep, da bo s financi- 
ranjem podprla povečan vpis 
v srednje šole, ki izobražu- 
jejo za proizvodne, pedago- 
ške in zdravstvene poklice, 
število oddelkov v gimna- 
zijah pa naj se letos ne po- 
veča. Gimnazije naj bi vpi- 
sale le toliko oddelkov pr- 
vega razreda, kolikor je bilo 
oddelkov zaključnih raz- 
redov. 

O tem sklepu izobraževalne 
skupnosti Slovenije je raz- 
pravljal Republiški komite 
za vzgojo in izobraževanje na 
8. seji dne 29 . 3. 1976 in ga 
sprejel kot eno izmed nalog 
pri izvajanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalog v letu 

ZBOR OBČIN 30. 7.1976 

Mar se z režimom vpisovanja v 

srednje šole res krši ustavno pravico 

do izobraževanja? 
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1976. Ta sklep je izrecno pod. 
pri tudi Izvršni svet, Skup. 
ščine SR Slovenije. 

Odločitev o omejitvi vpisa 
na gimnazije sloni na spoz- 
nanju, da so gimnazije kot 
splošno izobraževalna pripra- 
vljalnica za visoke šole, ki ne 
daje niti pomembnejše pok- 
licne usmeritve, kot samo- 
stojna šola, preživela oblika. 
Po zasnovi preobrazbe sred- 
njega šolstva, ki je bila v 
javni razpravi že sprejeta, 
gimnazij ne bo več. Dokler 
pa preobrazbo srednjega šol- 
stva še nimamo, naj bi gim- 
nazije delovale kot priprava 
(prva stopnja izobraževanja) 
za tiste poklice, ki jih ne 
izobražujemo fazno (iz niž- 
jih poklicev) in ki jih izo- 
bražujemo samo na visoko- 
šolski ravni. 

Od tod pa tudi zahteva po 
takih kriterijih za izbor, ki 
kar najbolj zanesljivo zago- 
tavljajo, da bo učenec ne le 
uspešno končal gimnazijo, 
marveč da bo uspešno končal 
tudi visokošolski študij in si 
pridobil poklic. 

Gimnazije bi se ob odločit- 
vah za sprejem učencev mo- 
rale zato kar najbolj odgo- 
vorno ravnati in poleg spri- 
čevala osnovne šole upošte- 
vati še druge metode prever- 
janja znanja in sposobnosti 
učencev. Tudi one so odgo- 
vorne, da bo učenec usipešno 
končal gimnazijo. 

Po podatikih, ki jih ima na 
razpolago Republiški komite 
za vzgojo in izobraževanje je 
v šolskem letu 1975/76 obi- 
skovalo srednje šole v SR 
Sloveniji okrog 4000 učencev 
iz drugih republik, med nji- 
mi je nad 3000 talcih, ki ima- 
jo učne ali štipendijske po- 
godbe z organizacijami zdru- 
ženega dela iiz SR Slovenije 
za izobraževan;) e v enem iz- 
med deficitarnih poklicev. 
Večinoma obiskujejo poklic- 
ne gradbene, rudarske, gu- 
marske, železarske in gostin- 
ske šole. 

Izobraževalna skupnost Slo- 
venije financira program sre- 
dnjih šol po enotnih merilih 
v okviru dogovorjenih kapa- 
citet in so sedstva, ki jih 
prejemajo te šole, namenje- 
na šolanju stvarnega deleža 
učencev; stroški izobraževa- 
nja pa se ne evidentirajo po 
narodnosti učencev. 

Sole, ki so odklanjale učen- 
ce, so v skladu s 27. členom 
zakona o srednjem šolstvu in 
svojimi statuti v razpisih za 
vpis določile število prostih 
mest in podrobneje opredeli- 
le še druge vpisne pogoje. Iz- 
bor učencev so izvedle veči- 
noma na podlagi doseženega 

učnega uspeha v osnovni šoli, 
ki je gotovo eno najzaneslji- 
vejših dokazil o znanju in 
sposobnostih učenca, v neka- 
terih primerih pa tudi na po- 
dlagi preizkusa znanja. Meni- 
mo, da s tem ni bila kršena 
ustavna pravica, da so pod 
enakima pogoji dostopne vse 
vrste in stopinje izobraževa- 
nja vsakomur. 

To vprašanje se v naši jas- 
nosti postavlja najpogosteje 
povezano z omejitvijo vpisa 
na gimnazijah, čeprav to niti 
po pomenu niti po številu 
odklonjenih ni največji prob- 
lem, saj je bito v celoti od- 
klonjenih 2500 učencev — naj- 
več zaradi premajhnih zmog- 
ljivosti šol — od tega le 285 
ali 11 % na gimnazijah (delež 
gimnazijcev v strukturi vseh 
srednješolcev štiriletnih sred- 
njih šol pa je 29 %). Za ce- 
lo vrsto poklicev pa je v 
srednjih šolah še skoraj 4000 
prostih mest. 

Glede ustavne pravice o 
svobodni izbiri poklica (in 
zaposlitve), meni IS, da ta, 
s tem ko usmerjamo mladi- 
no in odrasle na tiste šole, 
ki izobražujeo za deficitarne 
poklice, ni kršena. Uspešnost 
usmerjanja pa je poleg dru- 
gega pogojena tudi z istočas- 
no omejitvijo vpisa na tiste 
šole, ki ne izobražujejo za 
najbolj deficitarne poklice. 
Usmerjanje in omejevanje 
vpisa sta torej najtesneje po- 
vezani funkciji. Usmerjanje 

Skupina delegatov občane 
Domžale je zastavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: »V 
republiških planskih doku- 
mentih je navedeno, da se 
predvideva, da se v prostorih 
v Grobljah pri Domžalah, ki 
jih trenutno zaseda Bioteh- 
niška fakulteta — živinorej- 
ski oddelek, zgradi oziroma 
adaptira sedanje zgradbe v 
tretji slovenski zavod za us- 
posabljanje prizadetih otrok. 
Zanima nas, kaj se realno 
predvideva, saj smo pouče- 
ni, da Biotehniška fakulteta 
načrtuje v istih prostorih za 
naslednje obdobje še poveča- 
nje svoje dejavnosti, želela 
pa bi tudi, da se v bližino 
sedanjih objektov preseli tu- 
di Srednja veterinarska šala 
iz Ljubljane.« 

Članica Izvršnega sveta bi 
predsednica Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobra- 
ževanje Ela Dlrih je odgovo- 
rila: »Prostori ukinjene Viš- 
je gospodinjske šole na Ro- 
dici pri Domžalah so bili po 

ln omejevanje vpisa naj bi 
zato potekalo ob optimalni 
uskladitvi družbenih potreb, 
osebnega interesa, nagnenj in 
sposobnosti ter družbenih 
možnosti. V tem okviru real- 
nih odnosov, ki jih ustvarja- 
jo delovni ljudje v skladu s 
politiko, kakršno so začrtali 
v skupščinah družbeno poli- 
tičnih in samoupravnih skup- 
nosti, se ustvarjajo pogoji za 
uresničevanje svobodne izbi- 
re poklica, zaposlitve in dela. 

Pravkar sprejeti srednje- 
ročni družbeni plan izrecno 
določa, da ima usmerjeno 
izobraževanje v okviru skup- 
ne porabe prednost. Ta pred- 
nost je pogojena s tem, da 
je poklicno izobraževanje 
spoznano kot neposredni pro- 
dukcijski faktor. Zato druž- 
beni plan določa, da moramo 
zagotoviti poklicno izobraže- 
vanje vsem, ki so zato spo- 
sobni in to želijo. V ta na- 
men moramo zagotoviti iz- 
gradnjo novih srednješolskih 
zmogljivosti, izgradnjo dija- 
ških domov, nadalje razvijati 
štipendijski sistem in zagoto- 
viti njegovo učinkovitost v 
skladu z interesi in potreba- 
mi združenega dela. Da bi te 
cilje dosegli moramo zagoto- 
viti tudi pospešeno šolanje za 
pedagoške poklice. Nov si- 
stem družbenega planiranja 
daje največje jamstvo, da bo- 
do začrtane naloge izpolnje- 
ne.« 

njeni ukinitvi dani v upora- 
bo Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani z odločbo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Zaradi opozoril, da prosto- 
ri niso niti namensko niti 
racionalno izkoriščeni je ta- 
kratna republiška sekretarka 
za prosveto in kulturo 1. 1974 
imenovala komisijo, ki naj 
ugotovi, kako se uporablja 
poslopja, inventar in drugo 
premoženje ukinjene Višje 
gospodinjske šole na Rodici 
pri Domžalah. Komisija je 
med drugim ugotovila, da 
prostori niso racionalno za- 
sedeni in v polni meri izko- 
riščeni ter da se je spreme- 
nila njihova namembnost, pri 
čemer so se predvsem zmanj- 
šale internatske zmogljivosti 
v prid stanovanjskim površi- 
nam, hkrati pa stalno nara- 
ščajo zahteve po novograd- 
njah tako za potrebe visoke- 
ga šolstva (Biotehniška fa- 
kulteta, Pedagoška akademi- 
ja Ljubljana, Visoka šola za 

organizacijo deda Kranj) in 
drugih vzgojno izobraževalnih 
organizacij. Kot ena najbolj 
perečih potreb je bila spo- 
znana potreba po izgradnji 
tretjega zavoda za usposab- 
ljanje duševno prizadetih ot- 
rok v SR Sloveniji. Zveza 
društev za pomoč dušev- 
no nezadostno razvitim ose- 
bam, ki opravljajo del druž- 
bene skrbi za duševno priza- 
dete osebe v SR Sloveniji, je 
vsestransko utemeljila to po- 
trebo in priglasila interes za 
dodelitev objekta na Rodici 
za te namene. Povzemamo 
nekaj, utemeljitev predlaga: 

V SR Sloveniji delujeta sa- 
mo dva zavoda za usposab- 
ljanje zmerno in težje du- 
ševno prizadete mladine in si- 
cer Zavod za varstvo in de- 
lovno usposabljanje dr. Ma- 
rijana Borštnarja v Dor- 
navi pri Ptuju in zavod za 
za delovno usposabljanje v 
črni na Koroškem. Zavod v 
Dornavi iima danes preko 190 
akutnih primerov zavrnjenih 
prošenj za sprejem, zavod v 
Orni pa preko 60 prošenj. 
Teh otrok zaradi stopnje pri- 
zadetosti ni mogoče vključiti 
niti v posebno osnovoo šolo 
niti v bolnišnico. Oba nave- 
dena zavoda ležita na sever- 
nem in severovzhodnem delu 
Slovenije, osrednji, južni in 
zahodni predeli SR Slovenije 
pa nimajo ustreznih kapaci- 
tet za to populacijo. 

Posebna skupina je iz stro- 
kovnega in urbanega vidika 
utemeljila primernost pro- 
storov na Rodici in sicer: 

Skupina poslopij na Rodici 
predstavlja tudi z ožjega lo- 
kacijskega vidika funkcional- 
no zaključeno celoto ob indu- 
strijskem središču Domžal in 
je v neposredni bližini Ljub- 
ljane, kjer delujejo tudi 
znanstvene strokovne in pe- 
dagoške ustanoive za dušev- 
no prizadete osebe. Zavod bi 
tako lahko služil kadrovskim 
šolam- kot haspitacijska in 
eksperimentalna organizacija. 
Razporeditev poslopij je gle- 
de na različno stopnjo pri- 
zadetosti varovancev (pokret- 
ni, nepokretni) ■ za delovno 
usposabljanje izredno pri- 
merna. In nenazadnje pome- 
ni za tak zavod vsak meter 
zelenih površin (parki, nasa- 
di, gredice) vzgojnoizobraže- 
vatai objekt. 

Pobudo Zveze za pomoč 
duševno nezadostno raavitim 
osebam sta zato podprla Re- 
publiški komite za zdravstvo 
in socialno varstvo in Repub- 
liški komite za vzgojo in izo- 
braževanje. 

Prostore na Rodici bo 
mogoče sprostiti ko bo 

Kaj bo v bivši gospodinjski šoli v 

Grobljah pri Domžalah? 
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dokončno zgrajena nova 
Biotehniška fakulteta na Vi- 
ču pod Rožnikom. Izobraže- 
valna skupnost SR Slovenije 
je to naložbo vnesla v pred- 
log srednjeročnega načrta 
razvoja vzgoje in izobraževa- 
nja v SRS dogovorno z Bio- 
tehniško fakulteto in drugi- 
mi zainteresiranimi samoup- 
ravnimi interesnimi skupno- 
stmi. Prva faza investicijske 
izgradnje je zaključena. Izo- 
bražeivaikia skupnost Sloveni- 
je Tešuje na ta način dva pe- 
reča problema: dograditi za- 
četo gradnjo Biotehniške fa- 
kultete, ki je bila zaradi po 
manjkanja sredstev ustavlje- 
na pred 10 leti in se na ne- 
dokončanih objektih dela ško- 
da, ko hkrati fakulteta nuj- 
no potrebuje svoje prostore. 
Na drugi strani pa si Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije 
prizadeva zagotoviti pogoje 
za usposabljanje duševno pri- 
zadetih otrok. Izobraževalna 
skupnost Slovenije je načrto- 
vala za obdobje 1976—1980 
drugo in tretjo fazo investi- 
cijske izgradnje Biotehniške 
faikultete, kar naj bi bilo re- 
alizirano v letu 1976—1980. 

Za dokončno ureditev pro- 
storskih problemov si priza- 
deva tudi sama Biotehniška 

Delegat Stane Marolt (ob- 
čina Domžale) ni bil zado- 
voljen z odgovorom na dele- 
gatsko vprašanje o rezervatih 
za gradnjo avtomobilske ce- 
ste v domžalski občini, ki je 
bil dan na prejšnji seji Zbora 
občin. Zahteval je izčrpnejši 
odgovor. 

Pomočnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za pro- 
met in zveze Bruno Kolarič 
je posredoval naslednjo do- 
polnitev odgovora, ki sta jo 
pripravila Republiški komite 
za promet in zveze in Repu- 
bliški sekretariat za urbani- 
zem: »Z odlokom Skupščine 
mesta Ljubljane o razgla- 
sitvi splošne prepovedi pro- 
meta z zemljišči, prepovedi 
parcelacije zemljišč in gra- 
ditve na zavarovanih trasah 
predvidenih avtocest, regi- 
onalnih in primarnih mestnih 
cest na območju mesta Lju- 
bljane je razglašena splošna 
prepoved prometa z zemlji- 
šči, prepoved parcelacije in 
gradnje, z namenom da se 
zagotovi smotrno izrabo pro- 
stora in da se zavaruje po- 
trebne površine za bodoče 
avtoceste," regionalne in pri- 
marne mestne ceste na ob- 

fakuliteta in v ta namen zbi- 
ra tudi lastna sredstva, po 
končani izgradnji na Viču pa 
je pripravljena odstopiti na- 
vedene prostore na Rodici 
drugemu koristniku, to je 
sporočila Republiškemu ko- 
miteju za vzgojo in izobraže- 
vanje. 

Za ustanovitev navedenega 
zavoda so se sporazumele 
odgovorne samoupravne inte- 
resne skupnosti (Skupnost 
socialnega skrbstva Slovenije, 
Skupnost zdravstvenega var- 
stva Slovenije, Izobraževalna 
skupnost Slovenije, Skupnost 
socialnega varstva Slovenije, 
Telesnokultuma skupnost 
Slovenije) in Zveze društev 
za pomoč duševno nezadost- 
no razvitim osebam, za koor- 
dinirano delo so samouprav- 
ne interesne skupnosti usta- 
novile iniciativni odbor, ki 
je že začel z delom. 

Skupnost socialnega skrb- 
stva Slovenije je kot odgo- 
vorni nosilec naloge planira- 
la potTebma sredstva za usta- 
novitev t. j. izgradnjo oz. 
adapticijo tretjega zavoda za 
usposabljanje duševno priza- 
detih otrok v SR Sloveniji 
v srednjeročnem planu za 
obdobje 1976—1980.« 

močju mesta Ljubljane in 
tako omogoči izdelavo pro- 
jektne dokumentacije ter 
novelacije urbanističnega na- 
črta Ljubljane. Med zavaro- 
vanimi zemljišči sta po tem 
odloku tudj trasi avtoceste 
tako imenovane Gameljske in 
Mengeške variante — obvo- 
znice, ki v enem svojem delu 
potekata preko območja ob- 
čine Domžale. Širina teh 
rezervatov znaša po omenje- 
nem odloku načeloma 250 m, 
nadrobnosti pa so razvidne 
iz posebne dokumentacije, ki 
je sestaven del odloka. 

Trasa Gameljske oziroma 
Mengeške variante je vnešena 
v urbanistični program ob- 
čine Domžale, katerega spre- 
jetje je 'v zaključni fazi. 
čeprav te variante formalno 
še niso sprejete s strani 
Skupščine občine Domžale, 
jih ta v svoji urbanistični 
politiki upošteva. 

V zvezi s potekom avtocest 
in priključki na obvoznico na 
območju Ljubljane so v teku 
še dodatne študije, ki bi 
lahko vplivale na definitivni 
izbor rezervata poteka 
avtoceste. Te študije še niso 
bile sprejete in ne zavezu- 

jejo sestavljalcev urbanistič- 
nega programa občine Dom- 
žale, da jih upoštevajo. 

Glede na to, da gre za 
odlok Skupščine mesta Lju- 
bljane, je le-ta v sodelovanju 
z Republiško in mestno skup- 
nostjo za ceste in prizadetimi 
občinskimi skupščinami dol- 
žna čimprej opredeliti defi- 
nitivni potek izbrane vari- 
ante bodoče avtoceste in s 
tem odpraviti nepotrebne 
rezervate. £?o posvetu s pred- 
stavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine mesta Ljubljane in 
Republiške skupnosti za ceste 
naj bi dokončna odločitev 
bila sprejeta do konca okto- 
bra letos. 

Republiško skupnost za 
ceste smo opozorili na pro- 
blem širokih rezervatov za 
avtocesto po črnem grabnu 
oziroma Tuhinjski dolini z 
namenom, da se tudi pri teh 
variantah izbere čimprej de- 
finitivno traso in da se zanjo 
izdela definitivni projekt, kar 
bo omogočilo zožitev rezer- 
vata na primerno širino. 

Položaj občine Domžale je 
glede na sedanji in perspek- 
tivni potek longitudinalne 
infrastrukture ob vstopu v 
ljubljansko vozlišče zares te- 
žaven, zato menimo, da je 
delegatsko vprašanje uteme- 
ljeno. Da bi se obravnavana 
problematika reševala sklad- 

Delegat Jože Bogovič je v 
svojem delegatskem vpraša- 
nju izrazil mnenje, da sta 
število in kakovost vodilnih 
in vodstvenih kadrov zaskr- 
bljujoča. Zanima ga, kako 
ocenjuje stanje kadrov Izvrš- 
ni svet in kaj se predvideva 
storiti za zboljšanje. Dele- 
gat sodi, da se reelekcijo ka- 
drov v gospodarstvu in tu- 
di v družbenih službah izva- 
ja nedosledno, zelo formalno, 
da nekateri pojmujejo polo- 
žaj kot poklic, kar ima za 
posledico, da mlajši in tudi 
drugi ustrezni kadri težko 
pridejo na vodilna in vod- 
stvena delovna mesta. Zani- 
ma ga, ali je v skladu z za- 
konom to primerno v razpise 
vodilnih ta vodstvenih de- 
lovnih mest pripisovati »je 
reelekcija« oziroma »ni re- 
elekcije«. 

no s potrebami občine Dom- 
žale in širšega območja, bi 
bilo prav ta potrebno, da se 
delegati z območja občine 
Domžale tudi v Republiški 
skupnosti za ceste ta v skup- 
nosti občin ljubljanske re- 
gije zavzamejo za to, da se ta 
odprta vprašanja čim bolj 
sistematično to čim hitreje 
rešujejo.« 

Delegat Stane Marolt (ob- 
čina Domžale) je izjavil, da 
njega in delegata občine 
Kamnik odgovor ni zado- 
voljil, »ker ni konkretnega 
odgovora. Občani obeh občin 
zahtevajo od nas delegatov, 
da se čim prej opredeli do- 
končno traso avtoceste in ob- 
voznice, da bi se lahko spre- 
jelo občinske urbanistične 
programe. Na skupni slav- 
nostni seji 24. 7. 1976 v Kam- 
niku so se delegati sporazu- 
meli, da bodo Skupščini SR 
Slovenije predlagali, da ome- 
njeni problem obravnava kot 
posebno točko na eni prihod- 
njih sej. Zavedamo se, da 
mora potekati avtocesta čez 
naše območje, želimo pa ve- 
deti kje — ampak ne vari- 
antno.« 

Predsednica Zbora občin 
Mara Zlebnik je izjavila, da 
bo posredovala predlog dom- 
žalskega delegata predsedstvu 
Skupščine SR Slovenije, ki 
naj o njem odloči. 

član Izvršnega sveta in 
predsednik Komisije Izvršne- 
ga sveta za kadrovska vpra- 
šanja Marjan Lenarčič je od- 
govoril: »Na vprašanje, kako 
ocenjuje stanje kadrov v SR 
Sloveniji, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije več 
ali manj že odgovoril janu- 
arja letos, ko je podal svoja 
stališča k poročilu podpisni- 
kov Družbenega dogovora o 
kadrovski politiki, o nalogah 
pri oblikovanju ta izvajanju 
kadrovske politike v SR Slo- 
veniji ta k predlogu ukrepov 
podpisnikov tega družbenega 
dogovora, ki so jih sprejeli 
zbori Skupščine SRS skupno 
s poročilom Komisije za vo- 
litve, imenovanja to admini- 
strativne zadeve Skupščine 
SRS ter uvodno besedo nje- 
nega predsednika Jožeta Bo- 
žiča. Tedaj so zbori Skupščd- 

Kod avtomobilska cesta v domžalski 

občini? 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

30. 7.1976 

Izvajanje kadrovske politike 
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ne SRS sprejeli tudi vrsto 
predlogov ukrepov, ki so jih 
predlagali podpisniki družbe- 
nega dogovora, Izvršni svet 
in Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne 
zadeve Skupščine SRS. Na os- 
novi teh stališč in sklepov so 
dolžni uresničevati te skle- 
pe nosilci kadrovske politi- 
ke, t.j. delovni ljudje in ob- 
čani v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, v kra- 
jevnih skupnostih, v samou- 
pravnih interesnih skupno- 
stih, v družbenopolitičnih 
skupnostih, v družbenopoli- 
tičnih organizacijah in v dru- 
gih organih in organizacijah 
ter skupnostih. Načela in me- 
rila družbeno dogovorjene 
kadrovske politike morajo 
konkretizirati v splošnih sa- 
moupravnih aktih temeljnih 
in drugih organizacij zdru- 
ženega dela ter organov in 
organizacij ter skupnosti v 
vseh dejavnostih združenega 
dela, ker sprejeti sklepi 
Skupščine SRS obvezujejo 
delovne ljudi in občane, da 

na teh osnovah vsak na svo- 
jem področju in samouprav- 
no načrtuje program razvoja 
kadrov, ugotavlja potrebe, za- 
gotavlja ustrezen izbor, skrbi 
za njihovo vzgojo in izobra- 
ževanje ter za usposabljanje 
ob delu in na delu, spremlja 
njihov razvoj, sporoča svoje 
potrebe po kadrih pristojnim 
izobraževalnim, zlasti poseb- 
nim izobraževalnim skupno- 
stim in samoupravnim orga- 
nizacijam na področju 
vzgoje in izobraževanja, da 
bi na tej osnovi uveljavili tu- 
di reformo visokega in sred- 
njega šolstva v usmerjeno 
izobraževanje ter predlagano 
osnovo usmerjenega izobra- 
ževanja sploh. Na ta način 
naj vsakdo prispeva svoj de- 
lež k skupnim naporom za 
hitrejše reševanje aktualnih 
nalog na področju kadrov 
ske politike. 

Točna je ugotovitev tov. 
Jožeta Bogoviča, da se več- 
krat srečujemo s pomanjka- 
njem uspešnih in primernih 
vodilnih ter vodstvenih kad- 

rov, od katerih je odvisno 
bolj ali manj uspešno izvrše- 
vanje programov, ki jih spre- 
jemajo delovna ljudje in ob- 
čani. Podrobnosti so razvidne 
v že omenjenih gradivih, ki 
so jih obravnavali skupščin- 
ski zbori. V njih so navede- 
ni tudi številni predlogi 
ukrepov po posameznih no 
silcih in rokih, zato ne kaže 
ponavljati teh vprašanj. Se- 
kretariat za kadrovska vpra- 
šanja v Izvršnem svetu te 
dni obdeluje zbrane podatke 
o sedanjem stanju individual- 
nih poslovodnih organov in 
predsednikov kolegijskih po- 
slovodnih organov v združe- 
nem delu. Ti podatki bodo 
obdelani jeseni in bomo z 
ugotovitvami, stališči in 
predlogi seznanili tudi Skup- 
ščino SR Slovenije. Deloma 
pa je odgovoril na ta vpra- 
šanja namestnik sekretarja 
IK Predsedstva CK ZKS 
Vlado Janžič v intervjuju, 
ki je bil objavljen v sobotni 
prilogi »Dela« z dne 10. julija 
1976. 

Na vprašanje, ali je v skla- 
du z zakonom in našimi ho- 
tenji, da pri številnih razpi- 
sih delovnih mest vodilnih 
in vodstvenih kadrov zasle- 
dimo pripis »je reelekcija«, 
»ni reelekcije« pa pripomi- 
njamo, da so ti pripisi ne- 
primerni. Razpisna vsebina je 
z zakonom in samoupravni- 
mi akti vnaprej predvidena. 
Iz tega razloga je omenjeni 
dodatek odveč, še zlasti za- 
to, ker utegne morebitne in- 
teresente odvračati od ude- 
ležbe v razpisnem postopku. 

Izvršni svet Skupščine SRS 
bo, v skladu z nalogami, ki 
mu jih nalaga Resolucija 
Skupščine SRS o osnovah 
kadrovske politike v SR Slo- 
veniji in sklepi skupščinskih 
zborov z dne 21. januarja 
1976, nadaljeval z akcijo za 
uresničevanje sprejetih sta- 
lišč in sklepov ter ob koncu 
leta seznanil Skupščino SRS 
z uresničevanjem sprejetih 
ukrepov v tena letu in z na- 
logami na tem področju v 
prihodnje.« 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je ■prirejen za volitve članov 
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za na 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glaso- 
vanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI i — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 
žarščini: 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Šink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr France Čeme: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

— ZBIRKO USTAVNO.SODNIti PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za uprav- 
ne in druge oraane m 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 

— O GEODETSKI SLUŽBI; 
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/z Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Novi družbeni načrt - eden bistvenih instrumentov 

samoupravne socialistične družbene preobrazbe 

# Prvi plan, ki je sprejet po načelih dogova rjanja in sporazumevanja v skladu z Ustavo 
SFRJ 

# Sprejetje plana kaže na krepko politično enotnost naše države in odločno željo po 
hitrejšem razvoju Jugoslavije 

# Plan je rezultat večmesečne živahne in argumentirane razprave, med katero je bila 
izkazana pripravljenost, da se posebne inte rese uskladi s splošnimi 

# S planom je predvideno, da bo znašala stopnja rasti družbenega proizvoda celotne- 
ga gospodarstva Jugoslavije v naslednjem petletju poprečno okrog 7 odstotkov letno 
(industrija 8 odstotkov, kmetijstvo 4 odstotke) 

# Poseben pomen za izvedbo dogovorjene politike celotnega razvoja bodo imele 
energetika, agroindustrijski kompleks, surovinske dejavnosti, strojegradnja in ladje- 
delništvo, magistralni promet in tujski turizem 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je sprejel na 
seji 20. julija Družbeni plan 
Jugoslavije za obdobje 1976— 
1980. S tem je uspešno kon- 
čano enoletno delo na novem 
planskem dokumentu, ki je 
bil v razpravi na seji Zbora 
ocenjen kot eden bistvenih 
inštrumentov socialistične 
družbene preobrazbe po na- 
čelih samoupraljanja in kot 
čvrsta podlaga za nadaljnji 
razvoj materialnih sil v na- 
slednjem petletju. 

PLOD SKUPNEGA 
DELA IN STALIŠČ 

Kot smo poročali v prejš- 
njih številkah našega glasila, 

se je Osnutek plana več me- 
secev obravnavalo v Skupšči- 
ni SFRJ in v skupščinah re- 
publik in pokrajin. Vse dele- 
gacije skupščin republik in 
pokrajin so, ob aktivnem so- 
delovanju predstavnikov Zve- 
znega izvršnega sveta kot 
predlagatelja Osnutka, vloži- 
le mnogo truda in pokazale 
izredno pripravljenost za iz- 
delavo listine, v kateri so do- 
ločene osnove razvoja naše 
države v obdobju 1976—1980. 
Do skupnih stališč se je pri- 
hajalo v usklajevalnem pos- 
topku, bi je tekel ob živahni 
in agrumentirani razpravi v 
delovnih telesih Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Družbeni načrt Jugoslavije, 
ki je plod skupnega dela in 
stališč, v katerih so usklaje- 
ni posebni m splošni intere- 
si, ima tri dele: v prvem se 
določa skupne interese in 
smotre družbenega in eko- 
nomskega- razvoja; v drugem 
delu so smernice in okviri za 
izdajanje ukrepov ekonomske 
politike, v tretjem delu pa so 
naštete posebne obveznosti in 
naloge glede pospeševanja za- 
črtanega razvoja v dejavno- 
stih, ki imajo poseben pomen 
pri izvajanju začrtane politi- 
ke celotnega razvoja SFRJ. 
K tako oblikovanemu Osnut- 
ku plana so dale skupščine 
republik in pokrajin soglasja 
konec junija in ob tej prilož- 
nosti pooblastile svoje delega- 
cije, da glasujejo za ta doku- 
ment. 

HITREJŠI IN 
STABILNEJŠI RAZVOJ 

Med najvažnejšimi kazalci 
v tem planu je vsekakor ti- 

sti, ki pravi, da bo ob kon- 
cu petletja naša skupnost bolj 
razvita in stabilnejša, oziro- 
ma da se bo njeno bogastvo 
povečalo za skoraj 40 odstot- 
kov. 

Drugi planski kazalci — o 
katerih smo prav tako pisali 
v prejšnjih številkah — niso 
nič manj pomembni. Tako je 
predvideno, da bomo dosega- 
li povprečno 7 odstotno letno 
rast družbenega proizvoda ce- 
lotnega gospodarstva, rast in- 
dustrijske proizvodnje pa da 
bo okrog 8 odstotna. Kmetij- 
ska proizvodnja naj bi nara- 
ščala za okrog 4 odstotke na 
leto. Računa se, da bo zna- 
šala poprečna letna rast re- 
alnega dohodka okrog 7 od- 
stotkov. 

Pomembni so tudi kazalci 
o gibanju osebne porabe (po- 
rabe (poprečno letno poveča- 
nje okrog 6 odstotkov), dru- 
žbenega standarda (okrog 7 
odstotkov) in gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva 
(okrog 8,5 odstotka letno). 
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Stanovanjski sklad se bo 
v naslednjem obdobju povečal 
za 820 tisoč stanovanj. Števil- 
lo zaposlenih v družbenem 
sektorju naj bi naraščalo za 
poprečno okrog 3,5 odstotka 
na leto. 

DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA 

Predvidena je dinamična 
rast dejavnosti, ki so poseb- 
nega pomena za izvajanje za- 
črtane politike celotnega raz- 
voja države. Tako naj bi zna- 
šala proizvodnja električne 
energije v 1. 1980 65 do 70 

milijard kilovatnih ur, proiz- 
vodnja premoga pa naj bi se 
povečala najmanj na 55 do 58 
milijonov ton. Poleg tega, da 
bo domača proizvodnja suro- 
ve nafte dosegla v 1. 1980 4,6 
milijona ton, bodo do konca 
petletja zgrajeni tudi jugoslo- 
vanski naftovodi, kar bo 
omogočilo bolj ekonomičen 
in kontinuiran transport su- 
rove nafte. 

Precejšnja povečanja so na- 
črtovana v črni metalurgiji 
(proizvodnja surovega jekla 
mora doseči 7,2 milijona 
ton), v metalurgiji barvnih 

kovin (350 tisoč ton alumi- 
nija v 1. 1980), nadalje glede 
nekovin, v bazični kemiji, 
strojegradnji in ladjedelniš- 
tvu. 

V kmetijstvu se nadeja ve- 
likih uspehov: 6,2 milijona 
ton pšenice v J. 1980; 11 mi- 
lijonov ton koruze; 925 tisoč 
ton sladkorja; 1,25 milijona 
ton mesa itn. 

Magistralno cestno omrežje 
se bo povečalo za novih 1.300 
km cest za sodobni promet. 
Celotni devizni pritok od tu- 
rizma bo znašal 1. 1980 1,2 mi- 
lijarde dolarjev. 

V zaključni razpravi pred- 
logu Družbenega plana je bi- 
lo zlasti poudarjeno, da gre 
za dokument, ki je izobliko- 
van v vzdušju polne demo- 
kratičnosti in jasno izkazane 
pripravljenosti, da se ugotovi 
skupen interes. Podčrtati ve- 
lja še dve stališči iz razpra- 
ve: to je naš prvi plan, ki 
je sprejet po načelih dogova- 
rjanja in sporazumevanja v 
sladu z Ustavo SFRJ; spre- 
jetje tega plana kaže čvrsto 
politično enotnost naše države 
in odločno željo po hitrejšem 
razvoju Jugoslavije. 

NOVI PREDPISI 

Ureditev zunanjetrgovinskega prometa 

po ustavnih načelih 

# Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje — neizogibni obliki rav- 
nanja vseh udeležencev v zunanjetrgovinskem prometu 

# Organizacije združenega dela smejo opravljati zunanjetrgovinski promet le, če so 
združile delo in sredstva s proizvajalnimi in drugimi organizacijami, za katere trajneje 
in v večjem obsegu opravljajo ta promet 

# Delovni ljudje in civilno pravne osebe ne morejo ustanoviti delovne organizacije 
za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa 

# Koordinacijski odbori pri izvršnih svetih republik in pokrajin ter pri Zveznem 
izvršnem svetu kot nadzorstveni organi zunanjetrgovinskega poslovanja 

O Kontingenti, dovoljenja in soglasja — oblike urejanja uvoza in izvoza 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje Osnu- 
tek zakona o prometu blaga 
in storitev s tujino. Za spre- 
jetje tega zakona je pristo- 
jen Zbor republik in pokra- 
jin, ki ga bo imel na dnev- 

V temeljnih določbah Os- 
nutka so družbenoekonom- 
ska načela, na katerih teme- 
lji politika ekonomskih od- 

nem redu ene svojih sej po 
poletnih počitnicah. 

Iz zelo obsežne tvarine, ki 
jo ureja Osnutek, bomo v 
tem prikazu posvetili pozor- 
nost predvsem rešitvam, s 
katerimi se sedanji Zakon o 
prometu blaga in storitev s 
tujino usklaja z Ustavo SFRJ. 

nosov s tujino oziroma poli- 
tika na področju prometa 
blaga in storitev s tujino. Re- 
čeno je, da mora promet bla- 

ga in storitev s tujino teči na 
podlagi politike ekonomskih 
odnosov s tujino, ki jo dolo- 
ča Skupščina SFRJ. 

Poleg tega temelji poveza- 
nost odnosov na področju 
zunanjetrgovinskega prometa 
z odnosi v družbeni reproduk- 
ciji na samoupravljanju de- 
lavcev ter na združevanju 
dela in sredstev. Zato je 
predvideno obvezno združe- 
vanje dela in sredstev ali ob- 

Kot nosilci zunanjetrgovin- 
skega prometa lahko nasto- 
pajo tiste organizacije zdru- 
ženega dela, ki opravljajo go- 
spodarske dejavnosti in ki 
so registrirane za opravlja- 
nje tega prometa. Pri tem 

vezno sodelovanje med orga- 
nizacijami združenega dela, 
ki se ukvarjajo s posli pro- 
meta s tujino, ter proizvajal- 
nimi in drugimi organizacija- 
mi, s katerimi poslujejo. In 
končno, samoupravno spora- 
zumevanje in družbeno do- 
govarjanje sta neizogibna ob- 
lika ravnanja vseh udeležen- 
cev v zunanjetrgovinskem 
prometu. 

kot organizacije združenega 
dela štejejo vse oblike zdru- 
ževanja, ki so predvidene v 
Osnutku zakona o združe- 
nem delu. 

Zunanjetrgovinski promest 
(razen zastopanja tujih firm) 

DRUŽBENOEKONOMSKA NAČELA 

OSTREJŠI POGOJI ZA OPRAVLJANJE 
ZUNANJETRGOVINSKEGA PROMETA 
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lahko opravljajo organizacije 
združenega dela le, če so 
združile delo in sredstva s 
proizvajalnimi in drugimi or- 
ganizacijami, za katere oprav- 
ljajo ta promet trajneje ter 
v večjem obsegu, ob skup- 
nem riziku za to poslovanje. 
Zvezni izvršni svet pa lahko 
to obveznost razširi tudi na 
opravljanje določenih poslov 
v zvezi z zastopanjem tujih 
firm. 

Da bi se izognili vsakršnim 
dilemam, Osnutek zelo jasno 
določa, da delovni ljudje ne 
morejo ustanoviti delovne or- 
ganizacije za opravljanje zu- 

Novost je oblikovanje po- 
sebnega kolektivnega organa 
pri izvršnih svetih republik 
in pokrajin ter pri Zveznem 
izvršnem svetu. Gre za koor- 
dinacijski . odbor, • katerega 
eno tretjino članov in pred- 
sednika določi pristojen iz- 
vršni svet, po eno tretjino pa 
sindikat in zbornica. Ta ko- 
lektivni organ mora nadzi- 
rati poslovanje organizacij, 
ki se ukvarjajo z zunanjetr- 
govinskim prometom. V zve- 
zi s tem naij bi dajal pred- 
loge za urejanje določenih 
vprašanj iz poslovanja ome- 
njenih organizacij ter mne- 
nja o moralnopolitični in 
strokovni primernosti kadrov 

Izhajajoč iz tega, da niti 
v najbolj liberalnem sistemu 
zunanjetrgovinske menjave 
ni neomejeno prostega uvoza 
in izvoza, predpisuje Osnutek 
zakona nekatere kategorije 
uvoza in izvoza, ki so ureje- 
valnega značaja (kontingenti, 
dovoljenja, soglasja). Ome- 
njene kategorije so uvedene 
predvsem zato, da bi se bo- 
disi zagotovilo zaščito doma- 
če proizvodnje ali pa zaradi 
izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti oziroma z name- 
nom, da se uspešneje ustali 
gibanja na domačem trgu. Te 
urejevalne ukrepe se spreje- 
ma na podlagi dolgoročnega 
programa, ki ga sprejme Zve- 
zni izvršni svet v soglasju 
z republiškimi in pokrajin- 
skimi organi. 

Kontingente se določa s sa- 
moupravnim sporazumom^ ki 
ga sklenejo proizvajalci, po- 
rabniki in uvozniki ali orga- 
nizacije združenega dela v 
sklopu skupnosti za medse- 
bojno plansko ali poslovno 

nanjetrgovinskega prometa 
(tako imenovanih GG podje- 
tij). 

Eden od pogojev za oprav- 
ljanje zunanjetrgovinskega 
prometa je, da morajo imeti 
organizacije združenega dela 
ustrezne vodilne in druge 
strokovne delavce. Strokovno 
usposobljenost in druge po- 
goje določa Gospodarska 
zbornica Jugoslavije z gospo- 
darskimi zbornicami republik 
in . pokrajin. Zbornice so po- 
oblaščene za izdajanje listin, 
s katerimi se potrjuje, da ima 
določen delavec predpisano 
strokovno usposobljenost. 

v zunanjetrgovinskih orga- 
nizacijah. 

Med pristojnosti tega tele- 
sa, ki so natančno določene, 
naj omenimo le nekatere, če 
odbor npr. ugotovi, da or- 
ganizacija združenega delani 
zagotovila potrebnih pogojev, 
jo bo opozoril, da naj stori 
določene ukrepe ali pa ne 
bo dal soglasja za vpis takš- 
ne organizacije v sodni regi- 
ster. Odbor lahko tudi odlo- 
či, da se organizacijo črta iz 
registra. Organizacija združe- 
nega dela se lahko pritoži 
zoper sklep odbora pristoj- 
nemu sodišču združenega 
dela. 

sodelovanje. S tem sporazu- 
mom se določi obseg in re- 
gionalne smeri uvoza ter po- 
stopek razdelitve na posame- 
zne uvoznike. Če se samo- 
upravnega sporazuma ne do- 
seže, odredi kontingent tisti 
zvezni upravni organ, ki ga 
določi Zvezni izvršni svet. 
Izjemno sme Zvezni izvršni 
svet odrediti, da kontingente 
nekaterih vrst blaga (npr. , 
kave, riža, pšenice itn.) dolo- 
ča le pristojni zvezni uprav- 
ni organ. Vendar pa si orga- 
nizacije združenega dela tudi 
v takem primeru kontingent 
sporazumno razdelijo. 

V Osnutku je predvideno, 
da se posamezne vrste blaga 
lahko izvozi in uvozi na pod- 
lagi dovoljenja, ter je dolo- 
čen način in postopek za iz- 
dajo takšnega dovoljenja! 
Predvidena je možnost, da se 
izdajo dovoljenja pogoji z 
obveznostjo organizacije zdru- 
ženega dela, da izvozi dolo- 
čeno količino domačega bla- 
ga ali da zagotovi delež do- 

mačega proizvajalca pri do- 
bavi tega blaga. Zahtevati je 
mogoče tudi to, da se uvoz 

Ker ima naša država zu- 
nanjetrgovinsko menjavo s 
tremi različnimi gospodarski- 
mi območji (socialistične dr- 
žave, države v razvoju in 
razvite države), je vgrajen 
inštrument soglasja za izvoz 
in uvoz določenega blaga. 
Za katero blago velja ta re- 
žim, določi Zvezni izvršni 
svet. 

Pravica do uvoza blaga na 
podlagi kontingentov, dovo- 
ljenj in soglasja je pravilo- 
ma neprenosljiva. Predvide- 
na pa je tudi skupna upora- 
ba te pravice. Takšno olaj- 
šavo je mogoče dobiti, če se 
sklene samoupravni spora- 
zum o združevanju dela in 
sredstev oziroma takrat, ko 
gre za pogodbe o dolgoroč- 
nem proizvodnem sodelova- 
nju, o skupnih vlaganjih v 
SFRJ in v tujini ali za po- 
godbe o poslovno-tehničnem 
sodelovanju. 

Zvezni izvršni svet je po- 
oblaščen, da sprejme ukrepe 
za začasno omejitev zunanje- 

V osnutku zakona je po- 
drobno opredeljena vrsta ob- 
lik zunanjetrgovinskih poslov 
in gospodarskih storitev s tu- 
jino. To so posli mednarod- 
ne špedicije, mednarodnega 
blagovnega in potniškega 
transporta, mednarodni pro- 
metno-agencijski posli, turi- 
stični posli s tujino, gostin- 
ski posli s tujino in posli 
pogodbene kontrole kakovo- 
sti in količine blaga. Oprav- 
ljati jih smejo organizacije 
združenega dela, ki so regi- 
strirane za takšne vrste sto 
ritev. 

Ureja se tudi izvajanje in- 
vesticijskih del v tujini, po- 
sle zastopanja tujih firm in 
posredniške posle v zunanje- 
trgovinskem prometu. 

Ker se je opravljanje go- 
spodarskih storitev s tujino 

Dosedanja praksa je neiz- 
podbitno dokazala, da mora- 
jo organizacije združenega 
dela enotno nastopati na tu- 
jih trgih. Glede na to je v 
Osnutku zakona predvideno 
obvezno organiziranje orga- 
nizacij združenega dela, ki 
opravljajo zunanjetrgovinski 
promet. Po predlogu, ki je 

blaga opravi samo po organi- 
zaciji in zastopniku tuje fir- 
me. 

trgovinskega prometa, če pri- 
de do večjih motenj v zu- 
nanjetrgovinski menjavi, pla- 
čilni bilanci države ali na 
trgu. ZIS bo uporabil to 
pravico, kadar omenjenih mo- 
tenj ni bilo mogoče odpra- 
viti z ukrepi ekonomske po- 
litike. O uvedbi teh ukrepov 
mora Zvezni izvršni svet ta- 
koj obvestiti Skupščino 
SFRJ. 

Med določbami, s katerimi 
se ureja zunanjetrgovinski 
promet so tudi tiste, ki za- 
devajo sklepanje pogodb o 
dolgoročni proizvodni koope- 
raciji s tujino, o odstopanju 
in pridobivanju pravic indu- 
strijske lastnine in pogodb o 
poslovno-tehničnem sodelova- 
nju. Tudi v takih primerih 
je Zvezni izvršni svet poobla- 
ščen, da na podlagi stališč, 
ki jih uskladi z republiškimi 
in pokrajinskimi organi, izda 
predpise o načinu in pogojih, 
pod katerimi je mogoče 
sklepati takšne pogodbe. 

in njihov obseg precej raz- 
širilo, je v Osnutku predla- 
gano, naj bi Zvezni izvršni 
svet pooblastili, da v soglas- 
ju s pristojnimi republiškimi 
in pokrajinskimi organi pred- 
piše, katere druge storitve je 
tudi mogoče šteti kot gospo- 
darske storitve v zunanjetr- 
govinskem prometu. 

Kar se tiče pogojev, pod 
katerimi se sme uporabljati 
v naši državi gospodarske 
storitve, ki jih nudijo tuje 
osebe, jih predpisuje Zvezni 
izvršni svet, seveda ob so- 
glasju pristojnih republiških 
in pokrajinskih organov. Ena- 
ko velja glede predpisovanja 
pogojev za poslovanje pred- 
stavništev tujih firm v Jugo- 
slaviji in glede poslovanja 
tujih prometnih agenoij. 

v Osnutku, naj bi se te orga- 
nizacije organizirale v sekci- 
je za pospeševanje ekonom- 
skih odnosov s tujino pri Go- 
spodarski zbornici Jugosla- 
vije. S statutom sekcije se 
bo določilo naloge in način 
dela. Sekcije smejo spreje- 
mati sklepe in odločitve, ki 
zavezujejo tudi organizacije 

NADZORSTVO NAD ZUNANJETRGOVINSKIM 
POSLOVANJEM 

OBLIKE UREJANJA UVOZA IN IZVOZA 

UKREPI ZA ZAČASNO OMEJITEV PROMETA 

GOSPODARSKE STORITVE S TUJINO 

SKUPNO NASTOPANJE NA TUJIH TRGIH 
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združenega dela, katerih 
predstavnik ni bil navzoč, ko 
se jih je sprejemalo. 

Za uresničevanje medse- 
bojnega sodelovanja in po- 
speševanje zunanjetrgovinske- 
ga prometa smejo organiza- 
cije združenega dela sklepati 
samoupravne sporazume o 
skupnem nastopanju na tujih 
trgih, o oblikovanju skupnih 
skladov in o združevanju 
sredstev. 

Zvezni izvršni svet sme 
predpisati, da je obvezno za- 
četi postopek samoupravnega 
sporazumevanja in določiti 
rok, do kdaj mora biti s spo- 
razumom končan, če se po- 
stopek samoupravnega spora- 
zumevanja ne začne v dolo- 
čenem roku ali če se s sa- 
moupravnim sporazumom, ki 
je sklenjen, moti predvideni 
obseg in struktura blagovne 
menjave s tujino, je Zvezni 
izvršni svet pooblaščen pred- 
pisati način in pogoje, pod 

katerimi se bo opravljalo ta 
promet. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije je pooblaščena iz- 
dati akt, s katerim se bo ure- 
jalo poslovne odnose z dolo- 
čenimi firmami in fizičnimi 
osebami v tujini, ter urediti 
vprašanje osebnih dohodkov 
delavcev, ki jih organizacije 
združenega dela pošljejo v tu- 
jino. 

Po Osnutku zakona ni mo 
goče, da bi tuja ali domača 
fiizčna oseba opravljala zu- 
nanjetrgovinski promet v na- 
ši državi. Vendar pa je jasno 
rečeno, da smejo domače in 
tuje fizične osebe prinašati 
ali sprejemati iz tujine pred- 
mete, ki rabijo za njihove 
osebne potrebe in za potrebe 
članov njihove ožje družine. 
Pogoje in postopek glede pri- 
našanja in odnašanja teh 
predmetov predpiše Zvezni 
izvršni svet. 

sprožijo tuje fizične in prav- 
ne osebe. 
Osnutek zakona posebej do 

loča, da morajo organizacije 
združenega dela pri poslova 
nju s tujino varovati svoj 
ugled ter ugled Jugoslavije 
v tujini. 

Poleg dosedanjega poobla 
stila Zveznega sekretariata za 
zunanjo trgovino, da prepove 
opravljanje zunanjetrgovin 
skega prometa, je predvide 
no kot novost, da je pred iz- 

rekom te kazni mogoče iz- 
reči opomin z opozorilom, 
da bo v ponovnem primeru 
izrečena najtežja kazen, t. j. 
odvzem pravice do opravlja- 
nja zunanjetrgovinskega pro- 
meta. 

Da bi organizacijo združe- 
nega dela, ki je črtana iz 
sodnega registra, lahko po- 
novno vpisali, mora — po do- 
ločbah Osnutka zakona pre- 
teči najmanj tri leta od dne- 
va, ko je bila črtana. 

OSTRE KAZENSKE DOLOČBE 

UČINKOVITEJŠA PRAVNA POMOČ 

Organizacije združenega de- 
la in druge pravne osebe, ki 
opravljajo zunanjetrgovinski 
promet, morajo v predpisa- 
nem roku vložiti narodni 
banki republike ali pokraji- 
ne prijavo o sklenjenem po- 
slu in o njegovem razdrtju. 
Prav tako morajo v pogodbe, 
ki jih sklepajo s tujimi prav- 
nimi in fizičnimi osebami, 
vnesti določbe, s katerimi bo 
zagotovljeno uspešno izvaja- 
nje sklenjenih poslov zuna- 
njetrgovinskega prometa. Da 
bi imele pri tem učinkovito 
pravno pomoč, smejo organi- 
zacije združenega dela zapro- 
siti Zvezno javno pravobra- 
nilstvo za pravno mnenje (to 
mnenje je treba dati v tri- 
desetih dneh po prejemu za- 
prosila). 

Če Zvezno javno pravobra- 
nilstvo ugotovi, da bi lahko 
pogodba, ki jo namerava do- 
mača organizacija skleniti s 
tujim partnerjem, povzročila 
večjo škodo ali težje posledi- 
ce tej organizaciji, bo o tem 
obvestilo njene organe uprav- 
ljanja ter jim predlagalo, da 
store ukrepe, ki so potrebni, 
da se škodo prepreči oziro- 
ma da se jo kar najbolj 
zmanjša. 

Zaradi nuđenja pravne po- 
moči je tudi predpisano, da 
je treba prijaviti Zveznemu 
javnemu pravobranilstvu vsak 
spor, ki ga sprožijo naše or- 
ganizacije združenega dela 

zoper tujega državljana ali 
pravno osebo ter spore, ki 
jih zoper našo organizacijo 

V kazenskih določbah so 
predvidene precej ostre kaz- 
ni za gospodarske prestopke 
in prekrške. Tako naj bi or- 
ganizacijo združenega dela 
kaznovali s 30.000 do milijon 
dinarji za gospodarski pre- 
stopek, kazen za odgovorno 
osebo pa znaša od 1.500 do 
30.000 dinarjev. Kar se tiče 
prekrškov, naj bi znašale ka- 
zni za organizacije združene- 
ga dela od 5.000 do 50.000 di- 
narjev, za odgovorno osebo 
pa od 500 do 3.000 dinarjev. 

Organizacije združenega de- 
la, ki so registrirane za 
opravljanje zunanjetrgovin- 
skega prometa, ne smejo na 
delovnih mestih, na katerih 
se opravlja ta promet, zapo- 
sliti ali imeti oseb, ki so bile 
obsojene za najtežje gospo- 
darske prestopke, predvidene 
s tem zakonom, niti oseb, ki 
jim je na podlagi predpisov 
o deviznem poslovanju izre- 
čena prepoved opravljanja 
dolžnosti na delovnih mestih, 
kjer se opravljajo devizni po- 
sli. 

Vsak občan bo dobil svojo matično 

številko 

9 V 13-mestni številki osnovni podatki o vsakem občanu 

0 Zagotovljena enostavnost, stabilnost in neponovljivost podat- 
kov za neomejeno število občanov 

9 Matično ševilko se bo vpisov alo v osebno izkaznico, v rojstne, 
poročne in mrliške matične knjige, v delavsko knjižico,, v zdravst- 
veno izkaznico, v potni list, v vozniško dovoljenje in v druge javne 
listine 

9 Obvezna uporaba matične številke pri delu organov in organi- 
zacij, ki evidentirajo o občanih p odatke s področja družbenega 
življenja, ki so pomembni za vso Jugoslavijo 

Zelo neurejeno in raaaolič- 
no evidentiranje ter obdela- 
va osnovnih statističnih po- 
datkov o občanih že dalj ča- 
sa narekuje potrebo, da se 
to zadevo, ki ima določen 

družbeni m politični pomen 
uredi na enoten način za 
vso državo. To pa še toliko 
bolj ker so družbenopolitič- 
ne skupnosti izbirale metode 
v glavnem tako, da so obli 

I OSNUTEK ZAKONA O UVEDBI ENOTNE 
1 MATIČNE ŠTEVILKE OBČANOV — AS 357 

kovale ekstenzivne in razno- 
ranja, v katerih so zdaj zasto- 
lične lastne sisteme evidenti- 
pane vse oblike, od najsodob- 
nejših do najprimitdvnejših, in 
vsa sredstva, od klasičnih 
knjig do elektronike. 

MATIČNA ŠTEVILKA 
OBČANA 

Takšno stanje neugodno 
vpliva na uresničevanje pra- 
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Vic in obveznosti občanov, 
takšno evidentiranje pa je 
tudi zelo drago. Zavoljo te- 
ga je, potem ko se je dlje 
časa1 ugotavljalo naše potre- 
be in preučevalo začetne do- 
mače ter vrsto tujih izku- 
šenj, predlagana uvedba eno- 
tnega identifikacijskega zna- 
ka — matične številke 
občanov v javnih evidencah 
in listinah. 

Zato je Zvezni izvršni svet 
kot predlagatelj poslal Skup- 
ščini SFRJ v obravnavo Pre- 
dlog za izdajo zakona o uve- 
dbi enotne matične številke 
občanov, z Osnutkom zako- 
na (AS 357). Predlog tega 
novega zakonskega predpisa 
bo na dnevnem redu ene pri- 
hodnjih sej- Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. 

Z Osnutkom zakona je do- 
ločena oblika in način obli- 
kovanja enotne matične šte- 
vilke občana i'n predpisana 
obvezna uiporaba matične 
številke pri deliu organov m 
organizacij, ki na podlagi za- 
kona evidentirajo o občanih 
podatke s področja družbe- 
nega življenja, ki so pomem- 
bni za vso Jugoslavijo. 

VSI PODATK! 
V 13-MESTNI ŠTEVILKI 

V Osnutku zakona naj bi 
osebno matično številko vsa- 
kega občana določil pristoj- 
ni organ v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini na pod- 
lagi podatkov, ki so predpi- 
sani s tem zakonom. 

Elementi matične številke 
so izraženi v 13 številkah, 
ki so razvrščene v šest sku- 
pin. Prva skupina, ki ima 
dve številki, označuje dam 
občanovega rojstva, nasled- 
nji dve mesec rojstva, za- 
tem pa tri številke označu- 
jeta številko registra, peta 
skupina, ki ima tri številke, 
je kombinaoija spola in za- 
poredne številke za osebe, ki 
so rojene na isti dan, zadnja 
številka v vrsti pa je kon 
trolna številka. 

Tako sestavljena številka 
izpolnjuje osnovne kriterije: 
enostavnost, neponovljivost, 
stabilnost, možnost postop- 
nega uvajanja, zlasti pa mo- 
žnost 'neomejenega zajetja 
občanov. Vsakemu občanu 
se da le po eno matično šte- 
vilko, ki jo obdrži tuidi ob 
spremembi stalnega bivališča 
in je ni mogoče dati drugi 
osebi. 

OSNOVA ZA 
DOLOČANJE MATIČNE 
ŠTEVILKE 

Tisti del matične številke, 
ki se nanaša na podatke o 
dmevu, mesecu in letu rojst- 
va (prva, druga in tretja 
skupina) ter na podatek o 
spolu (peta skupina), dolo 
či pristojni organ na podla- 
gi podatkov iz rojstne ma- 
tične knjige. Če podatki o 
dnevu, mesecu ali letu rojst- 
va niso znani, se matično 
številko določi po natančnej- 
ših predpisih, ki jih izda 
Zvezni sekretar za notranje 
zadeve. 

Številko registra (četrta 
skupina) in način uporabe 
zaporednih številk (peta sku- 
pina) predpiše organ, ki je 
pristojen za določitev ob- 
močja za katero se vodi re- 
gister. številke registra se 

Med izvajanjem Zatona o 
pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju vojaških 
zavarovancev so se v praksi 
pojavila nekatera vprašanja, 
bi jih zakon ne ureja ali pa 
bi jih bilo treba primerneje 
rešiti. Poleg tega je treba 
nekatere določbe tega Zako- 
na uskladiti z Ustavo, zato 
je Zvezni izvršni svet posla' 
Skupščini SFRJ Predlog za 
izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zatona 

razdeli med federacijo, re- 
publikami in pokrajinami s 
samoupravnim sporazumom, 
ki ga sklenejo pristojni or- 
gani teh družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Kontrolno številko (šesta 
skupina se določi s pomočjo 
elektronskega računalnika 
tabo, kot predpiše Zvezni iz- 
vršni svet. 

Pristojni organ vodi evi- 
denco o izdanih matičnih 
številkah, ki vsebuje: ime in 
priimek občana, ime enega 
roditelja, rojstni kraj obča- 
na, njegov poklic in matično 
številko. Zvezni izvršni svet 
lahko določa, da ta eviden- 
ca v registru vsebuje tudi 
druge podatke oziroma da 
se ugotovi tisti minimum po 
datkov, ki se po posebnih 
predpisih vodijo o občanih 
pri organih notranjih zadev 
ali pri drugih organih in 

o potojnjinskem in in/va-iid 
skem zavarovanju vojaških 
zavarovancev, z Osnutkom 
zakona (AS 369), ki bo na 
dnevnem redu ene nasled- 
njih sej Zveznega zbora. 

Bistvo sprememb i'n dopo. 
nitev, ki se jih vnaša v ve- 
ljavni zaton, se nanaša pred- 
vsem na določbe, s katerimi 
se ureja organizacijO Sbupš 
čine Skupnosti vojaških za- 
varovancev in njihovih orga 
nov. Poleg tega se popolne- 

imajo širši družbeni pomen. 
Tako določeno in dodelje- 

no matično številko se vpi- 
suje v osebno izkaznico, roj- 
stne, poročne in mrliške ma- 
tične knjige, delajvsko knji- 
žico, zdravstveno legitimaci- 
jo, potni list, vozniško dovo- 
ljenje in v druge evidence, 
ki se o občanih vodijo na 
podlagi zveznega zakona, kot 
tudi v javne listine, ki se 
jih na podlagi teh evidenc iz- 
daja občanom. 

S posebnim členom je do- 
ločeno, da pristojni republi- 
ški oziroma pokrajinski or- 
gan določi roke za uvedbo 
matične številke na svojem 
območju. 

Zvezni sekretar za notra- 
nje zadeve izda natančnejše 
predpise o določanju matič- 
ne številke tujim državlja- 
nom. 

je ureja posamezne pravice 
iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vojaških 
zavarovancev in uživalcev 
pokojnin ter se terminološko 
in redakcijsko usklajuje po 
samezne formulacije. 

NOVA 
ORGANIZIRANOST 
SKUPNOSTI VOJAŠKIH 
ZAVAROVANCEV 

Vojaški zavarovanci ures- 
ničujejo pravice iz invalid- 
skega in pokojninskega za- 
varovanja v okviru enotne 
Skupnosti socialnega zavaro- 
vanja vojaških zavarovan- 
cev, v kateri uresničujejo 
pravice iz zdravstvenega za- 
varovanja, pravice do otro- 
škega dodatka in druge pra- 
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Skupnost vojaških zavarovancev - 

po delegatskem načelu 

9 Osnovna oblika organiziranja vojaških zavarovancev so garni- 
zijske skupščine, te pa prek svojih delegatov oblikujejo rnedgar- 
nizijske skupščine 

@ Predvideno je, naj bi imeli dodatek za pomoč in nego tako 
vojaških zavarovancev kot otroci, ki so uživalci starostne in 
invalidske pokojnine 

© Odpravlja se neenakost med aktivnimi vojaškimi zavarovanci 
in uživalci vojaške pokojnine glede možnosti za uveljavljanje pra 
vice do izredne pokojnine 

M 



vice. Organiziranost Skupno- 
sti vojašMh zavarovancev in 
njenih organov pa je ureje- 
na z Zakonom o pokojnin- 
skem zavarovanju in z Za- 
konom o zdravstvenem za- 
varovanju vojaških zavaro- 
vancev in njenih organov pa 
je urejena z Zakonom o po- 
kojninskem zavarovanju :n 
z Zakonom o zdravstvenem 
zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev, kar je nepraktično, 
ker gre za enotno skupnost 
vseh panog zavarovanja. Za- 
radi tega se v Osnutku ure- 
ja organiziranost Skupnosii 
vojaških zavarovancev v ce- 
loti, medtem ko se bo z za- 
koni, s katerimi se ureja 
zdravstveno zavarovanje, ot- 
roški dodatek in. drugo, ure- 
dilo le tista vprašanja, k; 
so v zvezi z organiziranostjo 
Skupnosti vojaških zavaro- 
vancev in njenih organov 
specifična samo za to pod- 
ročje. 

Da bi se Skupnost voja 
ških zavarovancev in njeni 
organi organizirali po ustavnih 
načelih in po delegatskem 
principu, se z Osnutkom 
določa, da je osnovna obli- 
ka organiziranja vojaških 
zavarovancev in uživalcev 
pokojnin, ki iinajo prebiva- 
lišče na področju na kate- 
rem se skupščina oblikuje 

Garnizijske skupščine de- 
legirajo svoje delegate v. 
medgarnizijske skupščine, ki 
se oblikujejo za področje 
več garnizijskih skupščin, 
da bi obravnavale vpraša- 
nja, ki so skupnega pome- 
na za vojaške zavarovance 
in uživalce pokojnin, ki ži- 
vijo na tem področju. Med- 
garinizijske skupščine dele- 
girajo svoje delegate v Sku 
pščino Skupnosti vojaških 
zavarovancev, ki je najvišji 
organ upravljanja Skupno- 
sti. 

Oblikovanje garnizijskih 
in medgamizijskdh skup- 
ščin, sestavo in način izvo- 
litve delegatov skupščin ter 
druga vprašanja se bo ure- 
dilo s Statutom Skupnosti 
vojaških zavarovancev, ki 
ga sprejme Skupščina Skup- 
nosti v soglasju z Zveznim 
sekretarjem za ljudsko ob- 
rambo. 

UVELJAVLJANJE 
PRAVICE DO IZREDNE 
POKOJNINE 

V Osnutku zakona je pre- 
dvideno, da gre pravica na 
dodatek za pomoč in nege 
enako otrokom vojaškim za- 
varovancev in otrokom,- ki 
uživajo starostno in invalid- 

sko pokojnino. Za uresniči 
tev te pravice je v Osnutku 
predvideno, da Skupščina 
Skupnosti vojaških zavaro- 
vancev določa višino in na- 
čin uporabe dodatka za ne- 
go in pomoč (kot tudi za 
druge upravičence), a da 
zdravstveno stanje otrok, s 
katerim je pogojena pravica 
do tega dodatka, ugotavlja 
pristojna vojaška zdravniška 
komisija. 

Iz enakih razlogov je bi- 
lo nujno odpraviti tudi ne- 
enakost med aJktivnimi vo- 
jaškimi zavarovanci in uži- 
valci starostne ter invalid- 
ske vojaške pokojnine. Izre 
dno pokojnino je mogoče 
priznati za posebne zasluga 
pri izgradnji oboroženih sil 
SFRJ. Ker uživalci pokojnin 
uveljavljajo druge pravice 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
in sprejetje Predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o odliko- 
vanjih SFRJ, z Osnutkom za- 
kona (AS 363), ki bo na 
dnevnem redu ene prihodnjih 
sej Zveznega zbora. 

Spremembe in dopolnitve 
sedanjega Zakona so potreb- 
ne zavoljo tega, da se veljav- 
ni Zakon o odlikovanjih us- 
kladi z Ustavo SFRJ, zlasti 
glede pravic in dolžnosti re- 
publik in pokrajin, da s svo- 
jimi predpisi določajo orga- 
ne, ki so pristojni, da pri 
Predsedniku ..tepublike vložijo 
predloge za odlikovanje. 

V zvezi s tem je v Osnut- 
ku predlagano, naj bo poob- 
laščeni predlagatelj na podro- 
čju odlikovanj namesto izvr- 

iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pod ena- 
kimi pogoji kot vojaški za- 
varovanci, ni družbenega op- 
ravičila za to, da se jim ne 
bi priznalo pravice dio izre- 
dne pokojnine pod enaki- 
mi pogoji kot vojaškim za- 
varovancem (kar je veljalo 
doslej), in zato Osnutek za- 
kona predvideva, da se to 
neenakost odpravi. 

NADOMESTILO ZARADI 
TELESNE POŠKODBE 

Vojaškemu upokojencu 
ter vojaškemu zavarovancu, 
pri katerem je v času aktiv 
ne vojaške službe nastopila 
telesna okvara, ki jo je pov- 
zročila bolezen ali poškodba 
izven dela, in za — glede 
na vzrok telesne okvare — 

šnih svetov skupščin republik 
in pokrajin pristojni organ 
republike oziroma avtonom- 
ne pokrajine. Kateri bo ta or- 
gan bodo določile same re- 
publike in pokrajini s svoji- 
mi predpisi. 

Z novo formulacijo se na- 
tančneje opredeljuje pogoje 
za dodelitev Reda junaka so- 
cialističnega dela, kar je v 
skladu z današnjim stanjem 
in s smerjo socialistične sa- 
moupravne družbe. V Osnut- 
ku je rečeno, da se Red juna- 

katero ni mogel uveljaviti 
pravice do invalidnine po 
Temeljnem zakonu o invalid- 
skem zavarovanju, se določi 
na njegovo zahtevo dnevno 
nadomestilo zaradi telesne 
okvare. 

Ta določba veljavnega Za- 
kona je v Osnutku razšir- 
jena ter je določeno, da gre 
pravica do denarnega nado- 
mestila za telesno okvaro po 
navedeni določbi od 1. ja- 
nuarja 1973 dalje, če je zah- 
teva za uveljavitev te pravi- 
ce vložena do konca tega le- 
ta. Ce pa je zahteva vložena 
po 31. decembru 1973, gre 
pravica do denarnega nado- 
mestila od prvega dne na- 
slednjega meseca po vložit- 
vi zahteve in za šest mese- 
cev vnazaj. 

ka socialističnega dela dode- 
ljuje za dolgoletno priznano 
delo, s katerim se pridobi iz- 
redne zasluge za družbeni, 
gospodarski, znanstveni in 
kulturni razvoj Jugoslavije 
ter za graditev socialistične 
samoupravne družbe. 

Osnutek zakona razširja 
krog oseb, ki se jih lahko 
odlikuje z Reaom vojaške za- 
stave. Ta Red bodo lahko do- 
bile tudi starešine oboroženih 
sil SFRJ, ne pa le starešine 
JLA. Poleg tega se vnaša nov 
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Za nekatera odlikovanja naj pride 

v poštev širši krog oseb 

• Republike in pokrajini bodo s svojimi predpisi določale, kateri 
organi bodo namesto izvršnih svetov pristojni, da vlagajo pred- 
loge za odlikovanja 

6 Red vojaške zastave bodo lahko dobili tudi starešine oborože- 
nih sil SFRJ, ne pa samo starešine JLA, medtem ko bo z Redom 
republike lahko odlikovan vsak, ki ima posebne zasluge na področ- 
ju javne dejavnosti, s katero se prispeva k splošnemu napredku 
države 

• V Osnutku zakona so določen primeri, v katerih se odlikovanje 
odvzame 



odstavek, po katerem je mo- 
goče enotam oboroženih sil 
izjemno podeliti Red parti- 
zanske zvezde (vse tri stop- 
nje tega reda). 

Po Osnutku bo mogoče Red 
republike (in sicer vse tri 
stopnje) podeliti slehernemu, 
ki ima posebne zasluge na 
področju javnega delovanja, 
s katerim se pripomore k 
splošnemu napredku države. 

V Osnutku se podrobneje 
določa tudi primere, ko se 
odlikovanje odvzame. Pravna 
posledica odvzema odlikova- 

nja nastopi na podlagi prav- 
nomočne obsodbe za določe- 
na kazniva dejanja ali kot 
posledica določene kazni. 

Glede kaznivih dejanj je 
opravljena diferenciacija, ta- 
ko da se odlikovanje odvza- 
me zavoljo političnih kazni- 
vih dejanj zoper temeljne so- 
cialistične družbene ureditve 
in varnosti Jugoslavije; zoper 
človečnost in mednarodno 
pravo; zoper ugled Jugoslavi- 
je, tuje države ali mednarod- 
ne organizacije ter za kazni- 
va dejanja zoper oborožene 

sile, za katerega se kaznuje 
le, če so storjene med nepo- 
sredno vojno nevarnostjo ali 
med oboroženim spopadom. 
V navedenih primerih se pri 
obsodbi na katero koli nepo- 
gojno kazen odvzema prosto- 
sti odvzame odlikovanje ne 
glede na to, ali je bilo dode- 
ljeno- za vojaške ali mirovne 
zasluge. 

Za druga naklepno storjena 
kazniva dejanja se odlikova- 
nje odvzame, če je bil odli- 
kovanec obsojen s pravno- 
močno sodno odločbo na ne- 

pogojno kazen odvzema pro- 
stosti, daljšo od treh let. 

V Osnutku zakona ni pred- 
videno, da bi se odlikovanje 
odvzelo s posebno odločbo 
sodišča, ker takšna odločba 
ne bi bila v skladu z znača- 
jem pravne posledice obsod- 
be. V Osnutku pa je dose- 
danje pooblastilo pristojnega 
organa za pomilostitve (zve- 
znega, republiškega ali po- 
krajinskega), da z aktom o 
pomilostitvi lahko odloči, da 
ne nastopi pravna posledica 
odvzema odlikovanja obsojen- 
cu. 

Pravosodje 

Obligacije in pogodbe -v skladu z načeli našega 

družbenega in pravnega sistema 

Q Osnutek novega zakona temelji na koncepciji enotnih pravil obveznostnega prava, 
ki naj bi veljala tako za posameznike kot za družbene pravne osebe 

@ Svoboda dogovarjanja kot eno temeljnih načel klasičnega obveznostnega prava do- 
biva v naši samoupravni družbi obeležje, ki ustreza socialističnim družbenim odnosom 

# Pogodbene stranke so dolžne uskladiti vsebino in namen pogodbe z ustaljenimi 
načeli družbene ureditve, obvezujočimi pre dpisi in moralnimi pravili socialistične 
samoupravne družbe 

# Pri sklepanju o spolnjevanju pogodb mo rajo pogodbene stranke ravnati po načelu 
vestnosti in poštenja 

# Osnovni in najbolj pogosten vir obvezn ostnih razmerij so pogodbe in obveznosti, 
ki nastanejo s povzročitvijo škode 

Komisija Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za pripravo 
zakonov s področja združene- 
ga dela je končala delo na 
izdelavi Osnutka zakona o 
obligacijah in pogodbah. Pri- 
čakovati je, da bo Osnutek 
avgusta poslan delegatom v 
Zveznem zboru, ki je pristo- 
jen za sprejetje tega zakona. 

Spričo tega, da je ta zakon 
izredne pomemben za našo 
samoupravno prakso, bomo v 
Glasilu Skupščine SFRJ obja- 
vili obširnejši prikaz njegovih 
temeljnih rešitev. Prvi del 
prikaza je v tej številki Gla- 
sila, drugi del pa bo objavljen 
v naslednji, ki bo izšla v za- 
četku septembra. 

Osnutek zakona ima dva 
dela. V prvem so splošna 
pravila obligacijskega prava 
(pravila o nastanku, učinku 
in prenehanju obveznosti raz- 

merij), drugi del pa se nana- 
ša na pogodbe in ureja 25 
posebnih pogodb na podro- 
čju prometa in storitev. 

ENOTNA PRAVILA 
OBVEZNOSTNEGA 
PRAVA 

Kot je poudarjeno v obra- 
zložitvi, se je pri izdelavi Os- 
nutka zakona prizadevalo 
pripraviti naši skupnosti za- 
kon o obveznostnih razmer- 
jih, ki bo vseboval takšna 
pravna pravila in institute, 
s katerimi se bo na najbolj 
smotrn in socialistični samo- 
upravni družbi najbolj ustre- 
zen način reguliralo obvez- 
nostna razmerja, za urejanje 
katerih je pristojna federaci- 
ja. 

Zavzeto je bilo stališče, da 
mora zakon temeljiti načelo- 

ma na koncepciji enotnih pra- 
vil, ne pa na ločenih pravilih 
obveznostnega prava, kot je 
bilo doslej. Na področju ob- 
veznostnih razmerij sta se 
bila namreč pri nas izobliko- 
vala dva vzporedna pravna re- 
žima: eden je veljal za obvez- 
nostma razmerja med družbe- 
nimi pravnimi osebnimi, zlas 
ti med gospodarskimi organi- 
zacijami, drugi pa je urejal 
razmerja med posamezniki 
ter razmerja med družbenimi 
pravnimi osebami in posame- 
zniki. 

Enotna pravila obveznost- 

nega prava se je zasnovalo 
tako, da se je pravna pravila, 
ki so veljala za razmerja med 
družbenimi pravnimi osebami 
ki so se izkazala za smotrna 
in praktična, povzdignilo na 
raven splošnih pravil, ki bo- 
do veljala tudi za razmerja 
med posamezniki in družbe- 
nimi pravnimi osebami. Od- 
stopiti od tega pravila je mo- 
goče le, če tako narekuje na- 
rava razmerja oziroma v pri- 
merih, ko so ločena pravila 
omejena n.pr. le na »pogod- 
be v gospodarstvu« ali pa na 
razmerja med posamezniki — 

1 OSNUTEK ZAKONA O OBLIGACIJAH IN PO- 1 
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fizičnimi osebami, ter je to v 
zakonu izrecno navedeno. 

V Osnutku zakona so nada- 
lje predvideni instituti, s ka- 
terimi se ureja usmerjanje 
pogodb, in sicer: svoboda do- 
govarjanja, skrbnost in pošte- 
nje, prepoved zlorabe pra- 
vic itn. i 

SVOBODA 
DOGOVARJANJA 

Eno temeljnih načel klasi- 
čnega obveznostnega prava 
— svoboda dogovarjanja do- 
bira v naši samoupravni druž- 
bi obeležje, ki ustreza sociali- 
stičnim družbenim odnosom. 
To pomeni, da mora biti svo- 
boda dogovarjanja socialisti- 
čno naravnana oziroma, da 
si je treba prizadevati za to, 
da subjekti v socialistični 
družbi, zlasti organizacije 
združenega dela, sklepajo po- 
godbe, ki po vsebini ustreza- 
jo smotrom našega družbene- 
ga sistema, ter da pri skle- 
panju in spolnjevanju pogodb 
ravnajo v skladu z zahteva- 
mi, ki jih prednje postavlja 
naš družbeni pravni sistem. 
Pogodbene stranke morajo 
namreč uskladiti vsebino in 
namen pogodbe z ustaljeni- 
mi načeli družbene ureditve, 
z obvezujočimi predpisi in z 
moralnimi pravili socialisti- 
čne samoupravne družbe, si- 
cer je pogodba neveljavna. 

Pri sklenitvi pogodbe in pri 
njenem spolnjevanju se mo- 
rajo pogodbene stranke rav- 
nati po načelu vestnosti in 
poštenja. Iz tega načela izha- 
ja, da je dolžnost pogodbenih 
strank ravnati druga nasproti 
drugi lojalno, se vzajemno 
obveščati o vseh dogodkih in 
dejavnostih, ki so zanje po- 
membne, se vzajemno varova- 
ti, si pomagati in sodelovati 
pri spolnjevanju pogodbenih 
obveznosti in podobno. 

Prav tako je zavoljo us- 
merjanja pogodb opredeljena 
prepoved zlorabe pravic, 
vključno s prepovedjo uvelja- 
vljanja pravic z namenom,- 
da bi se obšlo in izigralo za- 
kon, ter so opredeljene tudi 
tako imenovane dispozitivne 
norme, s katerimi se podro- 
bno ureja posamezna obvez- 
nostma razmerja. 

OBNAŠANJE 
IN RAVNANJE 
POGODBENIH STRANK 

Z Osnutkom je nadalje 
predvideno, da morajo ude- 
leženci v obveznostnih raz- 
mer jih uskladiti svoje obna- 
šanje in ravnanje s sklenjeni- 

mi samoupravnimi sporazu- 
mi. V zvezi s tem je določe- 
no, da so »organizacije zdru- 
ženega dela in drugi udele- 
ženci v prometu blaga in sto- 
ritev dolžni ravnati v skladu s 
samoupravnimi sporaziumi o 
temeljih plana in drugimi 
samoupravnimi sporazumi, 
ki so jih sklenili« ter se ob- 
našati tako, »da ne motijo 
stabilnosti na trgu, in da ne 
škodujejo drugim udeležen- 
cem na trgu, porabnikom ali 
družbeni skupnosti kot celo- 
ti.« 

Poleg tega splošnega načela 
je v osnutku pravilo, po ka- 
terem morajo udeleženci po- 
godbena razmerja, ki izvirajo 
iz sklenjenih samoupravnih 
sporazumov, uskladiti s temi 
sporazumi. Ce tega ne storijo, 
lahko vsak udeleženec samo- 
upravnega sporazuma zahte- 
va, da se sklenjeno pogodbo 
uskladi s samoupravnim spo- 
razumom ali, če to ni mogo- 
če, da se jo v celoti ali delno 
razveljavi. 

Načelo ekvivalentnosti ali 
enakovrednosti vzajemnih de- 
jatev (prestacija) pri dvo- 
stranskih obveznostnih po- 
godbah narekuje, da se ohra- 
ni pogodbeno ravnovesje, za 
primere, ko je to načelo hu- 
je ogroženo, pa so v Osnutku 
zakona predvideni ukrepi in 
sredstva za vzpostavitev po- 
godbenega ravnovesja ali za 
razveljavitev oziroma razve- 
zo takšne pogodbe. 

Institut razveze in spre- 
membe pogodb je v Osnutku 
sprejet v obliki splošnega pra- 
vila, tako da se ga bo upora- 
bljalo ne le pri pogodbah v 
gospodarstvu, kot je bilo 
doslej, marveč tudi za ob- 
.veznostna razmerja med po- 
samezniki in družbenimi 
pravnimi osebami. 

V osnutku zakona o obli- 
gacijah in pogodbah se pou- 
darja tudi načelo pravičnosti 
kot korektiv uporabe drugih 
pravnih pravil takrat, ko bi 
njihova uporaba v določenih 
konkretnih primerih imela 
nepravične posledice, Kot je 
predvideno, bo to načelo izva- 
jalo v konkretnih primerih 
sodišče, ki ga bodo zakonske 
norme pooblastile, da sme v 
interesu pravičnosti glede na 
oceno vseh okoliščin odsto- 
piti od uporabe določenega 
pravila. 

Konkretno je sodišče z vr- 
sto določb pooblaščeno, da 
odstopi od načela, po kate- 
rem je oseba, ki je odgovorna 
za povzročeno škodo, dolžna 
to škodo poravnati v celot- 
nem obsegu. Sodišče lahko 

namreč odškodnino zniža in 
obsodi odgovorno osebo na 
plačilo manjše odškodnine, 
če škoda ni bila povzročena 
namerno ali z veliko malo- 
marnostjo, odgovorna oseba 
pa je v slabem premoženj- 
skem položaju ter bi jo pla- 
čilo celotnega nadomestila 
spravilo v pomanjkanje itd. 

POGODBENA 
ODGOVORNOST 

Institutu odškodninske od- 
govornosti je dano v Os- 
nutku pomembno mesto. !?o 
njegovih temeljnih določbah 
se je »vsakdo dolžan vzdržati 
ravnanja, s katerim bi se 
utegnilo drugemu povzročiti 
škodo« in mora škodo, če jo 
je povzročil, povrniti, škodo 
se lahko povzroči pogodbe- 
nemu partnerju ali tretji 
osebi zunaj pogodbenega raz- 
merja, zategadelj se odgovor- 
nost deli na pogodbeno od- 
govornost in na nepogodbeno 
ali delikfcno odgovornost. 

Kar se tiče pogodbene od- 
govornosti, je v Osnutku za- 
stavljeno tako, da po eni 
strani stimulativno vpliva na 
spolnjevanje obveznosti po- 
godbenih strank, po drugi 
plati pa dopušča, da se dol- 
žnika oprosti odgovornosti 
le, če mora dokazati, da mu 
vzroka nespolnitve zares ni 
mogoče pripisati. 

V Osnutek je sprejeto na- 
čelo monetarnega nomina- 
lizma, ki pomeni, da »če je 
predmet obveznosti denarni 
znesek, je dolžnik dolžan pla- 
čati enako število denarnih 
enot, ne glede na to, ali se 
je njegova kupna moč med- 
tem povečala ali zmanjšala«. 

TEMELJI OBLIGACIJ 
V osnutku je opredeljene 

da so osnovni in najbolj po- 
gosten vir obveznostnih raz- 
merij pogodbe in obveznosti, 
ki nastanejo s povzročitvijo 
škode (z deliktom). Določena 
so tudi dejstva in okoliščine 
za nastanek drugih oblik ob- 
veznostnih razmerij, kot so 
neupravičena obogatitev, ko 
je npr. del premoženja ene 
osebe prešel na kakršen koli 
način v premoženje druge 
osebe, za ta prehod pa ni 
razloga v kakšnem pravem 
poslu ali v zakonu; nadalje 
poslovodstvo brez pooblastila 
oziroma nepooblaščeno opra- 
vljanje tujih poslov, ter ob- 
veznostna razmerja, ki' nas- 
tanejo na podlagi enostran- 
ske izjave volje. V zvezi z 
enostransko izjavo volje so v 
Osnutku posebej obdelani 
vrednostni papirji, zavoljo 

čedalje večjega pomena, ki ga 
imajo v našem pravnem pro- 
metu, in sioer kot pismene 
listine, s katerimi se njihov 
izdajatelj zavezuje zakoni- 
temu imetniku, da bo spol- 
nil obveznost, ki je navedena 
v listini. 

Ker se pogodbe najbolj po- 
gost in najvažnejši vir obvez- 
nostnopravnih razmerij (v 
drugem delu Osnutka se kon- 
kretno razčlenjuje posamezne 
vrste pogodb na področju 
prometa blaga in storitev), 
so IV Osnutku najprej po- 
drobno razčlenjene splošne 
določbe o. sklepanju pogodb, 
nato pa obveznosti, ki iz njih 
izvirajo. 

SKLEPANJE POGODB 
Osnutek izhaja iz gledišča, 

da je pogodba sklenjena, ko 
je doseženo soglasje o njenih 
bistvenih sestavinah oziroma, 
ko so natančno določene pra- 
vice in obveznosti pogodbenih 
strank. V skladu z načelom 
svobode dogovarjanja se za- 
interesirani subjekti načelo- 
ma svobodno odločajo, aii bo- 
do določeno pogodbeno raz- 
merje vzpostavili, s kom ga 
bodo in kakšno vsebino bo 
imelo. Vendar pa je mogoče v 
določenih primerih, kot to na- 
rekuje splošni interes, s po- 
sebnim zakonom podpisati, 
da se določeno pogodbo mora 
skleniti (z določenim krogom 
oseb ali z določeno vsebino). 
V takem primeru lahko zah- 
teva zainteresirana oseba, da 
se takšno pogodbo nemu- 
doma sklene, če pa zavezana 
oseba tega ne stori, bo dol- 
žna nadomestiti škodo. 

V zvezi s sklenitvijo po- 
godbe so v Osnutku podrobno 
razčlenjene določbe o ponu- 
dbi za sklenitev pogodbe (o 
vsebini ponudbe, njenemu 
učinku in obliki ter o spre- 
jetju ponudbe). Poseben del 
je posvečen sposobnosti za 
sklepanje pogodb ter zlasti 
urejanju položaja, ko pogod- 
bo sklene poslovno nesposo- 
bna oseba. 

V osnutku se izhaja iz na- 
čela neformalnosti sklepanja 
pogodbe, kar pomeni, da je 
dano pogodbenim strankam 
na voljo, da sklenejo pogodbo 
v kakršni koli obliki, razen 
če zakon posebej terja dolo- 
čeno obliko. Posebna oblika 
pa je lahko določena ne le z 
zakonom marveč tudi s spo- 
razumom pogodbenih strank, 
in sicer bodisi kot pogoj za 
polnoveljavnost pogodbe ali 
kot dokazno zavarovanje po- 
godbe. 
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Posebno poglavje v Osnu- 
tku je posvečeno pravilom o 
zastopanju. Izhodišče je, da 
je pogodbo kot vsak drug 
pravni posel mogoče prevzeti 
tudi po zastopniku. Poobla- 
stilo za zastopanje lahko te- 
melji na zakonu, aktu pris- 
tojnega organa ali na izjavi 
volje zastopanca (nalog). 
Pravzaprav varnost pravega 
prometa narekuje, da je os- 
novni učinek zastopanja ne- 
posredno zavezovanje zasto- 
panca in druge pogodbene 
stranke pod pogojem, da je 
zastopnik sklenil pogodbo v 
imenu zastopanca v mejah 
svojega pooblastila. 

Posebnega pomena so do- 
ločbe Osnutka, ki se nana- 
šajo na tolmačenje pogodbe, 
ki ga izvajajo stranke, pris- 
tojni organi, zlasti pa so- 
dišča. v primerih, ko gre za 
tolmačenje spornih določb 
pogodbe, Osnutek opušča 
tako imenovano verbalno raz- 
lago in se opredeljuje za raz- 
lago smotra, s katero naj se 
Ugotovi »skupen namen po- 
godbenikov« v sklopu »poj- 
movanja poštenega prometa«. 
Za uresničevanje enakoprav- 
nosti strank oziroma za varo- 
vanje ekonomsko šibkejše 
stranke je predvideno pra- 
vilo, da se v primeru, če je 
pogodba pripravljena in skle- 
njena izključno po predlogu 
ene pogodbene stranke, »zlasti 
če je stranka, ki je pripravila 
pogodbo, ekonomsko moč- 
nejša ali deluje v monopolnih 
pogojih.« 

OBVEZNOSTI 
IZ POGODB 

V Osnutku je ničnost pred- 
videna kot osnovna civilno- 
-pravna sankcija za pogodbo, 
ki je v nasprotju z obveznimi 
predpisi, z ustavo določenimi 
načeli družbene ureditve ali 
z moralnimi pravili socia- 
listične samoupravne družbe. 
To ni absolutno pravilo, saj 
je predvidena možnost, da se 
z zakonom določi tudi neka- 
tere druge sankcije. 

V primeru ničnosti oziroma 
razveljavitve spodtoojne po- 
godbe nastane kot osnovna 
obveznost obojestranske res- 
titucije (poročilo tistega, kar 
je bilo prejeto na podlagi ni- 
čne ali spodbojne pogodbe), 
če pa do restitucije ne pride, 
se da ustrezno denarno nado- 
mestilo. Pod določenimi po- 
goji je sodišče pooblaščeno, 
da nevestni stranki odreče 
pravico do vračila tistega, 
kar je le ta dragi stranki 
dala, ima pa tudi možnosti, 

visnost tako, da se pogodi 
da drugi stranki odvzame ne- 
upravičeno obogatitev ter lah- 
ko pri tem odloči, da mora 
prejeto izročiti občini svojega 
prebivališča. Zavoljo tega bo 
imelo pravilo močan preven- 
tivni učinek. V tem primeru 
je dano sodišču precej široko 
poblastilo, ki pa je omejeno 
s tem, da je predpisano, da 
mora »upoštevati vestnost ene 
ali obeh strank, pomen druž- 
benih interesov, ki so ogro- 
ženi, ter moralna pojmovanja 
družbe«. 

Kot eno temeljnih pravil 
je v Osnutku določeno, da 
mora biti pogodba, ki je 
sklenjena na podlagi samo- 
upravnega sporazuma, v skla- 
du s tem sporazumom, će ni, 
sme vsak udeleženec samo- 
upravnega sporazuma zahte- 
vati, da jo uskladi. Ce je 
ni mogoče uskladiti, se jo 
lahko razveljavi ob vseh nas- 
ledkih, ki jih ima razvelja- 
vitev (restitucija, denarno 
nadomestilo in drugo). 

Za dvostransko obvezne 
benih strank in ekvivalen- 
tnosti njihovih dajatev pred- 
videni instituti, s katerimi se 
ta načela uresničuje, in sicer: 
pravilo istočasne spolnitve 
oziroma primer, ko nobena 
stranka ni dolžna spolniti ob- 
veznosti, če druga stranka ni 
pripravljena istočasno spol- 
niti svoje; razveza pogodbe 
zaradi nespolnitve v primeru, 
če ena stranka ne spolni 
obveznosti, lahko druga zah- 
teva spolnitev obveznosti in 
odstopi od pogodbe z eno- 
stavno izjavo, če pogodbeno 
razmerje ne preneha po sa- 
mem pravu; razveza ali spre- 
memba pogodbe zaradi spre- 
menjenih okoliščin v prime- 
rih, ko nastopijo okoliščine, 
ki otežujejo spolnitev obvez- 
nosti ene stranke v tolikšni 
meri, da je očitno, da po- 
godba ne ustreza več priča- 
kovanju pogodbenic ter bi jo 
bilo po splošnem mnenju ne- 
pravično ohraniti kot takšno 
v veljavi; čezmerno prikraj- 
šanje v primerih, ko je med 
pogodbenicami v času skle- 
nitve tolikšno nesorazmerje, 
da tisto, kar je ena pogod- 
bena stranka prejela od druge 
ne pomeni niti polovico vred- 
nosti tistega, kar je dala drugi 
stranki in lahko oškodovana 
stranka zahteva, da se po- 
godbo razveže, in tako ime- 
novana oderuška pogodba, ko 
kdo izrabi nujo ali težak ma- 
terialni položaj drugega ter 
njegovo nezadostno izkuše- 
nost, lahkomiselnost in od- 

zase ali za tretjo osebo ko- 
rist, ki je v očitnem neso- 
razmerju s tistim, kar je 
drugemu dal ali storil ali se 
je zavezal dati ali storiti. 

V sodobnem pravnem pro- 
metu se medsebojna razmerja 
pogodbenih strank čedalje 
bolj ureja s splošnimi pogoji 
poslovanja. Na nekaterih po 
dročjih (promet, zavarovanje) 
pomenijo splošni pogoji pre- 
cej pomemben pravni institut. 
Z njimi se namreč dopol- 
njuje posebne pogodbe med 
pogodbenimi strankami, za- 
vezujejo pa splošni pogoji »le, 
če so bili drugi stranki v tre- 
nutku sklenitve pogodbe zna- 
ni ali bi morali biti znani«. 
Splošne pogoje določa ena 
stranka in navadno jih mora 
odobriti pristojni organ. Po 
Osnutku so določbe splošnih 
pogojev, ki so s nasprotju s 
smotrom sklenjene pogodbe 
ali v nasprotju z moralo, 
nične, čeprav jih je odobril 
pristojni organ. Varstvo eko- 
nomsko šibkejše stranke na- 
rekuje dati sodišču posebno 
pooblastilo, da lahko zavrne 
uporabo posameznih določb 
splošnih pogojev, n. pr. tak- 
šnih, s katerimi se drugi 
stranki odreka pravica ugo- 
vora, ali takšnih, ki so »ne- 
pravične ali pretirano stroge« 
do druge pogodbenice. 

OBVEZNOSTI, 
KI NASTAJAJO 
S POVZROČITVIJO 
ŠKODE 

C?oleg splošnega načela, po 
katerem se je vsakdo dolžan 
vzdržati ravnanja, s katerim 
bi se lahko drugemu povzro- 
čilo škodo, je v tistem delu 
Osnutka zakona, ki je posve- 
čen nastanku obveznostnih 
razmerij s povzročitvijo ško- 
de, posebej predpisana obve- 
nost nadomestila povzročene 
škode, in sicer na podlagi 
krivde, če je škoda povzro- 
čena namerno ali z malomar- 
nostjo (subjektivna odgovor- 
nost), ali pa neodvisno od 
krivde (objektivna ali kav- 
zalna odgovornost), če je bila 
škoda povzročena s stvarjo ali 
dejavnostjo, ki pomeni pove- 
čano nevarnost za okolico, 
n. pr. v primeru trčenja mo- 
tornih vozil, rušenja stavbe 
ali dajanja v promet stvari 
z napakami, ter v drugih pri- 
merih, ki so predvideni z za- 
konom. 

Z Osnutkom je opredeljeno, 
da pojem škode pomeni 
zmanjšanje družbenih sred- 
stev oziroma zmanjšanje pre- 
moženja (dejanska škoda), 

la preprečitev povečanja dru- 
žbenih sredstev ali premože- 
nja (izgubljeni dobiček), ali 
pa, da se drugemu povzroči 
fizično ali psihično bolečino 
ali strah (nematerialna ško- 
da). 

V primerih takoimeno- 
vane subjektivne odgovorno- 
sti se po Osnutku zakona ne 
šteje za krivdno odgovorno 
osebo, ki nima sposobnosti 
razsojanja (duševni bolnik, 
oseba, ki je v razvoju umno 
zaostala), vendar pa je po- 
sameznik odgovoren za ško- 
do, ki jo povzroči v stanju 
začasne nesposobnosti za raz- 
sojanje, n. pr. v pijanosti, 
razen če dokaže, če v takšno 
stanje ni prišel po svoji kri- 
vdi. 

V primerih, ko za nadzor- 
stvo nad mladoletnikom niso 
zadolženi starši, marveč kak- 
šna druga oseba, ima oškodo- 
vanec pravico zahtevati odško- 
dnino od staršev, če je škoda 
nastala zaradi slabe vzgoje 
ali pa je sicer mogoče škodo 
pripisati krivdi staršev. Ose- 
ba, ki je dolžna nadzorovati 
mladoletnika, ima pravico, če 
je izplačala odškodnino oško- 
dovancu, zahtevati od star- 
šev, da ji nadomestijo izpla- 
čani znesek. 

Kar zadeva odgovornost 
mladoletnikov, Osnutek od- 
stopa od dosedanjih pravnih 
pravil premoženjskega prava. 
Za neodgovornega šteje mla- 
doletnik do dopolnjenega se- 
dmega leta starosti, pa tudi 
mladoletnik od dopolnjenega 
sedmega do dopolnjenega 14. 
leta ne odgovarja za škodo, 
razen če se dokaže, da je bil 
pri povzročitvi škode zmožen 
presojati. Mladoletnik, ki je 
dopolnil 14 let, odgovarja po 
splošnih pravilih o odškod- 
ninski odgovornosti. V Osnu- 
tku je predvidena odgovor- 
nost skrbnika, šolskega ali 
drugega podobnega zavoda 
za škodo, ki jo tretji osebi 
povzroči mladoletnik, medtem 
ko je pod njihovim nadzor- 
stvom. Te odgovornosti so 
lahko oproščeni le, če doka- 
žejo, da so nadzorstvo izva- 
jali tako, kot so zavezani, ali 
pa, da bi škoda nastala tudi 
ob bolj skrbnem izvajanju 
nadzorstva. 

Koncepcija objektivne od- 
govornosti za škodo, ki jo po- 
vzročijo nevarne dejavnosti 
oziroma koncepcija obvezno- 
sti iz takšnega primera, je v 
Osnutku zasnovana v glav- 
nem po dosedanji sodni pra- 
ksi. Da bi se olajšalo proces- 
no-upravni položaj odškodo- 
vanca, izhaja Osnutek iz 

sa 



podmene vzročnosti, po ka- 
teri se šteje, da škoda, ki je 
nastala v zvezi nevarno de- 
javnostjo, razen če še dokaže, 
da le-te niso bile vzrok ško- 
de. 

Za takšne škode sicer od- 
govarja imetnik nevarne stva- 
ri (posestnik, družbena prav- 
na oseba, ki ima razpola- 
galno pravico, pravico upo- 
rabe in upravljanja sredstev 
v družbeni lasti) ali oseba, 
ki opravlja nevarno dejav- 
nost. Imetnik nevarne stvari 
se lahko oprosti odgovornosti 
če dokaže, da škoda izvira 
iz kakšnega »vzroka, ki je bil 
zunaj stvari, katerega učinka 
pa ni bilo mogoče predvideti, 
niti se mu izogniti ali ga od- 
vrniti«, ter, če dokaže, da je 
škoda nastala izključno z de 
janjem oškodovanca ali tre 
tje osebe, ki ga ni mogla 
predvideti in katerega posle- 
dicam se ni mogel izogniti 
ali jih odvrniti. 

Spričo pogostnosti posa- 
meznih vrst škode in njihovih 
velikih škodljivih posledic so 
v Osnutku posebne določbe 
o odgovornosti v primerih 
trčenja motornih vozil, o od- 
govornosti proizvajalcev za 
stvari z napako, o odgovor- 
nosti za škodo od živali, o 
odgovornosti za škodo, ki jo 
povzroči rušenje zgradbe, od- 
govornost za padec, izvržek 
In izlivek iz prostorov, ter 
nekatere primere odgovor 
nosti, ki doslej niso bili po 
sebej normativno urejeni, od- 
govornost zavoljo teroris 
tičnih dejanj, javnih demo 
stracij in manifestacij, odgo 
vornost organizatorjev prire- 
ditev, odgovornost v prime- 
rih, ko se ne nudi nujne prve 
pomoči itn. 

Kar se tiče nadomestila 
škode, izhaja osnutek iz na- 
čela, da je treba v prvi vrsti 
zagotoviti povračilo v stanje, 
kakršno je bilo pred nastan- 
kom škode. Denarno nadome- 
stilo je morebitna dopolnitev 
oziroma nujen nadomesteik za 
povračilo v prvotno stanje 
v primerih, ki so določeni z 
zakonom. V primeru smrti, 
telesne poškodbe ali škode 
na zdravju se določi odško- 
dnino praviloma v obliki do- 
smrtne ali začasne denarne 
rente. 

Poleg teh splošnih pred- 
pisov so posebnosti posame- 
znih situacij zahtevale, da se 
v Osnutku posebej ureja na- 
domestilo premoženjske ško- 
de v primeru smrti, telesne 
poškodbe ali škode na zdrav- 
ju , nadomestilo materialne 
škode v primeru žalitev in 

razširjanja neresničnih dej- 
stev ter denarno nadomesti- 
Lo materialne, moralne ško- 
de — kaznivo dejanje zoper 
dostojanstvo in moralo. 

UČINKI OBVEZNOSTI 
Po Osnutku je osnovni uči- 

nek obvezaostnega razmerja 
upravičenost upnika, da zah- 
teva od dolžnika spolnitev ob- 
veznosti, in dolžnost dolžnika, 
da spolni svojo obveznost »ve- 
stno, v vsem tako kot se 
glasi.« V nasprotnem primeru 
je upnik upravičen do nado- 
mestila škode. Kadar dolžnik 
ne spolni obveznosti ali za- 
mudi spolnitev, je upnik 
upravičen zahtevati tudi na- 
domestilo škode, ki jo je utr- 
pel zaradi tega.. Dolžnik se 
lahko oprosti odgovornosti za 
škodo, če dokaže, da ni mogel 
spolniti svoje obveznosti ozi- 
roma, da je zamudil spolnitev 
obveznosti zaradi okoliščin, 
ki so nastale po sklenitvi po- 
godbe, pa jih ni mogel pre- 
prečiti, odvrniti ali se jim izo- 
gniti. 

Da bi se zagotovilo ustrezno 
pogodbeno disciplino in za- 
voljo upravičenih zahtev prav- 
nega prometa jfe v Osnutku 
predvidena vrsta pravil o od- 
govornosti dolžnika. Tako je 
predpisano, da je mogoče s 
pogodbo rešiti predpisano od- 
govornost dolžnika, vendar 
pod pogojem, da to ni v ko- 
liziji »z načelom vestnosti in 
poštenja«. 

Z zakonom je izključena 
možnost pogodbene ekskul- 
pacije dolžnika za naklep in 
skrajno malomarnost. Da bi 
se zaščitilo ekonomsko šib- 
kejšo stranko in zagotovilo 

Skupšina SFRJ je sprejela 
v obravnavo Predlog za iz- 
dajo zakona o pravobranil- 
stvu federacije, z Osnutkom 

enakopraven položaj pogod- 
benih strank, je v Osnutku 
predvidena možnost, da sodi- 
šče odpravi tudi pogodbeno 
obveznost glede izključitve 
odgovornosti za navadno ma- 
lomarnost, če je takšna po- 
godbena klavzula posledica 
monopolnega položaja dolžni- 
ka ali neenakopravnega odno- 
sa pogodbenih strank. 

Osnutek predpisuje, da Je 
upnik upravičen do nadome- 
stila navadne škode in izgu 
bljene koristi, ki bi jo dol 
žnik moral predvideti v času 
sklenitve pogodbe kot možne 
posledice kršitve pogodbe. 
Toda v primeru goljufije ali 
namerne nespolnitve, kakor 
tudi v primeru nespolnitve 
pogodbe zaradi skrajne malo 
marnost ima upnik pra- 
vico zahtevati nadomestilo 
celotne škode. Višino nado- 
mestila se lahko vnaprej 
omeji in je takšna pogodbena 
določba veljavna, če znesek, 
ki ga določa, ni v očitnem 
nesorazmerju s škodo in če 
za določeni primer ni z za- 
konom drugače določeno. 

Da bi se obveznosti iz ob- 
ligacijskih razmerij popol 
neje uresničevalo, je v Osnu- 
tku vrsta pravnih sredstev, 
s katerimi so zavarovane up- 
nikove pravice, in sicer: po- 
godbena kazen, zamudne ob- 
resti, pravice pridržanja dol- 
žnikovih stvari. 

PRENEHANJE 
OBVEZNOSTI 

Osnutek izhaja iz pravila, 
da obveznosti ugasnejo pred- 
vsem s spolnitvijo. Zato je ta 
način prenehanja obveznosti 
zaTadi večje pravne varnosti 

zakona (AS 352). Osnuitek 
bodo obravnavali delegati v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. 

podrobno razčlenjen. Med 
drugim je določeno, da more 
obveznost spolniti ne le dol- 
žnik, temveč tudi tretja ose- 
ba, nadalje da je upnik dol- 
žan sprejeti spolnitev od vsa- 
ke osebe, ki ima kakšen 
pravni interes za spolnitev 
obveznosti, četudi bi dolžnik 
nasprotoval takšni spoini- 
tvi itn. 

Poleg spolnitve je v Os- 
nutku predvidenih še več dru- 
gih načinov ugasnitve obvez- 
nosti. Ti so: pobotanje ali 
kompenzacija, odpust dolga 
ali izpregled, novacija ali pre. 
novitev (obveznost preneha, 
če se upnik in dolžnik spo- 
razumeta, da jo spremenita 
tako, da ima nova obveznost 
drugačen predmet spolnitve 
ali drugačen pravni naslov); 
združitev ali konfuzija (obve- 
znost preneha, ker sta upnik 
in dolžnik postala ena oseba); 
nekrivdna nemogočnost spol- 
nitve navadno zaradi okoliš- 
čin, za katere dolžnik ni odgo- 
voren; pretek časa (potek ro. 
ka) in odstop ter smrt dol- 
žnika ali upnika. Določbe o 
zastaranju kot posebnem na- 
činu ugasnitve pravice, da se 
na prisilen način zahteva spol- 
nitev obveznosti, so v glav- 
nem povzete iz veljavnih za- 
konov o zastaranju terjatev, 
ob neizogibnih modifikacijah 
in uskladitvah. 

Na koncu tega dela Osnu- 
tka so zaradi svojega čedalje 
večjega pomena posebej re- 
gulirane denarne obveznosti, 
obveznosti z več predmeti, 
obveznosti razmerja, v katerih 
nastopa več dolžnikov drugih 
upnikov, ter spremembe up- 
nika in dolžnika. 

V Ustavi SFRJ ni izrecno 
določeno, da morata biti pri 
federaciji kot samostojna or- 
gana Zvezno javtno pravobra- 

Varstvo premoženjskih pravic 

federacije 

@ Zvezno pravobranilstvo zastopa federacijo in njene organe v 
zvezi z njihovimi premoženjskimi pravicami in interesi pred sodi- 
šči v SFRJ in v tujini 

® Republike in pokrajini lahko pooblastijo Zvezno pravobranil- 
stvo, da jih zastopa v tujini 

® Zvezni organi morajo pred sklenitvijo pogodbe o investicijski 
graditvi in o kreditih zaprositi Zvezno pravobranilstvo za pravno 
mnenje 
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nilstvo to Vojaško pravo- 
branilstvo. Zato je treba nju- 
no funkcijo, pooblastila in 
obveznosti urediti z zveznim 
zakonom. Ta zakonska ure- 
ditev ima poseben pomen, 
ker je v Osnutku predvide- 
no, da Zvezno in Vojaško 
pravobranilstvo skrbita za 
pravno varstvo premoženj- 
skih pravic in interesov ts 
deracije tako, da nastopata z 
ukrepi in pravnimi sredstvi 
za varovanje teh pravic in 
interesov. 

SODELOVANJE 
PRAVOBRANILSTVA 

V Osnuftku je poudarjena 
obveznost Zveznega pravo- 
branilstva, da sodeluje pri 
varovanju družbene lastnine 
ln premoženjskih pravic ter 
interesov federacije z zvez- 
nim družbenim pravobranil- 
cem samoupravljanja. V to 

sodelovanje je vključeno tu- 
di povezovanje z republiški- 
mi in pokrajinskimi pravo- 
branilstvi glede vprašanj, ki 
imajo pomen za uresničeva 
nje njihove funkcije. 

Kot je predvideno v Os- 
nutku zakona, Zve-zno pravo- 
branilstvo zastopa federacijo 
in njene organe, organizaci- 
je ter sklade v zvezi z 
njihovimi premoženjskimi 
pravicami in interesi pred 
sodišči in drugimi organi v 
SFRJ in v tujini. Zaradi ure- 
sničevanja tega smotra bodo 
morali zvezni organi, orga- 
nizacije in skladi pred skle- 
nitvijo pogodbe o investicij- 
ski graditvi, o kreditu, jam- 
stvu in dajanju jamstva za 
investicijska posojila ter o 
nakupu in prodaji nepremi- 
čnin zaprositi Zvezno pravo- 
branilstvo za pravno mne- 
nje. Za pravno mnenje ga 
bodo morale zaprositi tudi 

družbenopolitične organizaci- 
je, krajevne skupnosti, or- 
ganizacije združenega dela, 
samoupravne in druge orga- 
nizacije ter skupnosti v pri- 
merih, ko gre za sklenitev 
pogodbe, po kateri naj bi 
bila federacija porok ali naj 
bi prevzela premoženjsko 
pravne obveznosti. 

EVIDENCA SPOROV 
Zvezno pravoranilstvo 

kot organ federacije naj bi 
bilo dolžno zastopati v tuji; 
ni republike in avtonomni 
pokrajini, če ga za to po- 
oblastijo. V Osnutku je pred- 
videno, da lahko zastopa v 
tujini tudi organizacije zdru- 
ženega dela. 

V Osnutku je predvideno, 
da Zvezno pravobranilstvo 
evidentira vse spore, ki jih 
vodijo organizacije združene- 
ga dela samoupravne in 
druge organizacije ter skup- 
nosti s partnerji iz tujine, 
bodisi da teče tak spor v 
Jugoslaviji ali v tujini. Ne- 
kateri pa so mnenja, da fe- 
deracija ni pooblaščena s 
svojim zakonom urejati to 
vprašanje ter da pri tem ne 
gre za podatke, ki imajo po- 

men za vso državo, in da 
je zatorej treba to doloibo 
črtati. 

IZVOLITEV 
PRAVOBRANILCA 

Za izvolitev zveznega pra- 
vobranilca kot predstojnika 
tega organa sta dani v Osnu- 
tku alternativni rešitvi. Po 
prvi bi njega in njegovega 
namestnika imenovala Skup- 
ščina SFRJ, po drugi pa Zve- 
zni izvršni svet. Doslej je 
zveznega pravobranilca ime- 
novala Skupščina, njegovega 
namestnika pa ZIS. 

Posebne določbe o Vojaš- 
kem pravobranilstvu naj bi 
ostale v glavnem takšne kot 
so bile doslej. Za ta organ 
federacije naj bi veljale do- 
ločbe, ki bodo veljale za Zve. 
zno javno pravobranilstvo, 
da pa naj bi vojaško pra- 
vobranilstvo zastopalo pre- 
moženjske pravice in intere- 
se federacije, ki izvirajo iz 
zadev Zveanega sekretariata 
za ljudsko obrambo, voja- 
ških enot in vojaških zavo. 
dov glede na to, da je na- 
čelo javnosti njihovega dela 
omejeno z interesi ljudske 
obrambe. 
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SPREJETI ZAKONI 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 20. julija 
sprejel naslednje zakone: 

Zakon o dopolnitvah Zakona 
o uporabi predpisov in o re- 
ševanju kolizij med republi- 
škimi oziroma pokrajinskimi 
zakoni na področju davkov, 
prispevkov in taks (AS 279) 
omogoča delavcem, ki dela- 
jo zunaj sedeža temeljne or- 
ganizacije združenega dela, 
da dosežejo in uporabljajo 
pravice iz socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja ta- 
ko kot drugi delavci, ki so 
zaposleni na območju tiste 
na katerem je sedež njihove 
poslovne enote, ne pa teme- 
ljne organizacije združenega 
dela. Po dosedanjem Zakonu 
se je prispevke za zdravstve- 
no, pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje ter za otro- 
ški dodatek plačevalo samo- 
upravnim interesnim skupno- 
stim, ki so na območju tiste 
družbenopolitične skupnosti, 
na katerem je sedež TOZD. 
Vse te prispevke (ter prispe- 
vek za zaposlovanje) se bo 
odslej plačevalo samouprav- 
nim interesnim skupnostim, 
na območju katerih je sedež 
poslovne enote TOZD. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o teme- 
ljnih pravicah odlikovancev 
z Redom narodnega heroja 
(AS 293), Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
temeljnih pravicah imetnikov 
»Partizanske spomenice 1941« 
(AS 298) in Zakon o spre- 
membah in dopolnitvah Za- 
kona o temeljnih pravicah 
borcev španske narodnoosvo- 
bodilne in revolucionarne vo- 
jne 1936—1939 (AS 297) zbolj- 
šujejo socialni in ekonomski 
položaj ter kategorije borcev 
tako, da zvišujejo osnovo za 
določanje pokojninskega do- 
datka to mesečnega denarne- 
ga prejemka. Ta dodatek se 
bo v prihodnje odmerjalo od 
povprečnega mesečnega do- 
hodka v SFRJ v preteklem 
letu, povečanega za 6 odstot- 
kov. Ce pa bi se življenjski 
stroški v prvem polletju te- 
kočega leta povečali za več 
kot 8 odstotkov, se poveča 
prejemke za odstotek poveča- 
nja življenjskih stroškov, to 
povečanje pa gre uživalcem 
od 1. julija tekočega leta. Na- 
rodni heroji, španski borci in 
spomeničarji bodo lahko uve- 
ljavljali zdravstveno varstvo 

pri zdravstvenih zavodih, ne 
pa samo pri vojaških. Kadar 
potujejo na zdravljenja ima- 
jo zagotovljeno tudi brezplač. 
no vožnjo z vlakom, ladjo 
ali avtobusom. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o bor- 
čevskem dodatku (AS 294) na 
enak način določa osnovo za 
odmero borčevskega dodatka 
kot prej navedeni zakoni 
(povprečni mesečni osebni 
dohodek v SFRJ iz preteklega 
leta, povečan za 6 odstot- 
kov). Da bi se ohranilo real- 
no vrednost borčevskega do- 
datka je v Zakonu tudi pred- 
videno, da se te prejemke 
uskladi s povečanjem življen- 
skih stroškov, če se življenj- 
ski stroški v prvem polletju 
tekočega leta povečajo za več 
kot 8 odstotkov. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o teme- 
ljnih pravicah odlikovancev 
z Redom Karadjordjeve zve- 
zde z meči, Redom belega or- 
la i meči in Zlato medaljo 
Obilica (AS 292) zagotavlja, 
da se zdravstveno varstvo in 
druge pravice iz zdravstvene- 
ga zavarovanja za te odliko- 
vance in za njihove družinske 

člane ureja enako kot za vo- 
jaške invalide, pri ugotavlja- 
nju pridobitne nesposobnosti 
družinskih članov pa se bo 
uporabljalo določbe Zakona o 
vojaških invalidih. Ugotavlja- 
nje te nesposobnosti je va- 
žno za pridobitev pravice do 
denarnih prejemkov in pra- 
vice do zdravstvenega var- 
stva (in drugih pravic iz 
drugih pravic iz zdravstvene- 
ga zavarovanja) družinskih 
članov umrlega odlikovanca. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vojaš- 
kih invalidih (AS 300) zbolj- 
šuje temeljne pravice dolo- 
čenih kategorij vojaških in- 
validov in vojaških invalidov 
in družin padlih borcev, nu- 
di ustreznejše varstvo star- 
šem padlih borcev — samo- 
hraniteljem, jim zvečuje dru- 
žinsko invalidnino za 800 di- 
narjev, ki gre tudi otrokom 
padlih borcev brez obeh star- 
šev, zboljšuje varstvo slepih 
vojaških invalidov, boljše 
ureja pravice uživalcev inva- 
lidskega varstva, ki stalno 
prebivalo v tujini itn. Zakon 
določa tudi novi znesek me- 
sečnih invalidnin, ki se jih 
bo ob začetku vsakega leta 
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valoriziralo v skladu z odsto- 
tkom povečanja osebnih do- 
hodkov. 

Zakon o prenehanju veljav- 
nosti Zakona o depozitu pri 
investicijskih vlaganjih v ne- 
gospodarske in neproizvodne 
investicije (AS 340) je izdan 
zato, ker se z Zakonom o 
depozitu ni znatneje zmanjša- 
lo vlaganj v negospodarske 
in neproizvodne investicije in 
ker tudi uporaba tega Zakona 
ni zagotavljala osnovnega 
smotra, zavoljo katerega je 
bil predpis izdan, t. j. ome- 
jevanja obsega investicij. Za- 
radi tega ni več potrebno, da 
bi zakon še nadalje veljal, 
vsa sredstva, ki so vplačana 
na račun depozita, pa bodo 
vrnjena investitorjem po pre- 
teku dveh let od deponiranja. 

Zakon o graditvi in adap- 
taciji zaklonišč za potrebe 
zaščite zveznih organov v 
obdobju 1976—1980 (AS 306). 

Zakon o prenehanju veljav- 
nosti Zakona o posebnem na- 
činu poravnavanja obveznosti 
med družbenopolitičnimi sku- 
pnostmi in organizacijami 
združenega dela (AS 372) je 
izdan po hitrem postopku. S 
tem Zakonom, ki je bil izdan 
1. 1972, je bil dosežen pogla- 
vitni namen, t. j. poravnan 
je bil velik del neporavnanih 
obveznosti med družbenopo- 
litičnimi skupnostmi in or- 
ganizacijami združenega de- 
la. Zategadelj in pa ker je 
bil konec 1. 1975 izdan Za- 
kon o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sred- 
stev, ki ureja v glavnem tu- 
di način poravnavanja med- 
sebojnih obveznosti družbe- 
nopolitičnih skupnosti in or- 
ganizacij združenega dela, ni 
več potrebno, da bi ta Zakon 
še nadalje uporabljali. 

Zakon o dopolnitvi Zakona 
o izvršitvi proračuna federa- 

cije za 1. 1976 (AS 367) je tu- 
di izdan po hitrem postopku, 
prav zato ker preneha veljati 
Zakon o posebnem načinu po- 
ravnave obveznosti med dru- 
žbenopolitičnimi skupnostma 
in organizacijami združenega 
dela. Zakon je zasnovan na 
načelu odškodovanja prora- 
čuna federacije in plačila ob- 
resti od strani organizacij 
združenega dela, če se s po- 
znejšo kontrolo ugotovi, da 
so bila nenamensko uporab- 
ljena sredstva proračuna fede- 
racije, ki so namenjena za 
financiranje pospeševanja zu- 
nanjetrgovinske menjave in 
za intervencije v' gospodar- 
stvu. Predpisano je, da mo- 
rajo organizacije vrniti pre- 
jeta sredstva proračunu fe- 
deracije skupaj z 0,05 odstot- 
nimi dnevnimi obrestmi ali 
18 odstotnimi letnimi (dose- 
danja stopnja teh obresti je 
bila 0,1 odstotka dnevno ali 
36 odstotka letno). Omenje- 
no določbo o odškodovanju 
proračuna federacije je vsebo- 
val tudi omenjeni Zakon, ki 
je zdaj prenehal veljati, zato 
se s tem zapolnjuje pravno 
praznino, ki bi sicer nastala. 

Odlok o prenehanju pravic 
in obveznosti federacije do 
»Jugoslovanske knjige« (AS 
353). Na podlagi prenehanja 
veljavnosti Zakona o uskla- 
deditvi z Ustavo predpisov o 
zavodih, ki so jih ustanovili 
zvezni organi, so prenehale 
pravice in obveznosti federa- 
cije kot ustanovitelja do teh 
zavodov in v skladu s tem 
tudi do »Jugoslovanske knji- 
ge«. 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin, ki je bila prav tako 
20. julija, so bili poleg Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 sprejeti 
naslednji zakoni: 

Zakon o republikah in Po- 

krajini, ki se štejejo za go- 
spodarsko manj razvite (AS 
275) določa, da se šteje v 
obdobju 1976—1980 socialistič- 
ne republike Bosno in Herce- 
govino, Makedonijo, črno go- 
ro in SAP Kosovo za gospo- 
darsko manj razvite, pri če- 
mer se šteje SAP Kosovo za 
najmanj razvito območje. 

Zakon v Skladu federacije 
za kreditiranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in avtonomnih 
pokrajin (AS 346). Ena bi- 
stvenih nalog Sklada, ki je 
opredeljen . s tem Zakonom, 
je pospeševanje združevanja 
dela in sredstev, poslovnega 
sodelovanja in drugih oblik 
samoupravnega povezovanja 
organizacij združenega dela 
iz gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin z orga- 
nizacijami združenega dela 
iz vse države. 

Zakon o stalnih sredstvih 
Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju 1976—1980 (AS 
344). S tem Zakonom je let- 
ni obseg stalnih sredstev 
Sklada določen v višini 1,97 
odstotka od družbenega pro- 
izvoda družbenega gospodars- 
tva Jugoslavije, doseženega 
v letu, za katero se ta sred- 
stva obračunava, in so dolo- 
čena razmerja, po katerih se 
bo oblikovalo sredstva iz ob- 
veznega posojila in na pod- 
lagi združevanja ter skupnih 
vlaganj. 

Zakon o razdelitvi sredstev 
Sklada federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju 1976—1980 (AS 
345) določa način razdelitve 
sredstev, ki se oblikujejo po 
zgoraj navedenem Zakonu. 

Zakon o dopolnilnih sred- 
stvih republikam in avtonom- 
nim pokrajinam V obdobju 
1976—1980 (AS 343). Gospo- 
darsko manj razvite repub- 
like in SAP Kosovo imajo 
po določbah tega Zakona pra- 
vico, da uporabijo iz Prora- 
čuna federacije dopolnilna 
sredstva za pokritje sredstev, 
ki jim jih primanjkuje za fi- 
nanciranje osnovnih potreb 
splošne in skupne porabe. Ce- 
loten obseg dopolnilnih sred- 
stev je določen v višini 0,93 
odstotka od družbenega pro- 
izvoda celotnega gospodarstva 
Jugoslavije v obdobju 1976— 
1980 ter se jih daje brezplač- 
no. 

Zakon o določitvi celotnega 
zneska sredstev za financira- 
nje Programa razvoja in mo- 
dernizacije letalske meteorolo- 
gije v Jugoslaviji v obdobju 
1976—1980 (AS 324). S tem je 
določeno, da se bo v nasled- 
njih petih letih vložilo iz Pro- 
računa federaoije nad 122 mi- 
lijonov dinarjev za nakup no- 
ve meteorološke opreme, za 
šolanje kadrov in za nakup 
telekomunikacijskih naprav, 
ki se jih ne izdeluje v naši 
državi. 

Zakon o določitvi celotnega 
zneska sredstev za financira- 
nje Programa modernizacije 
carinske službe od 1. 1976 do 
1980 (AS 329) določa, da se 
bo v obdobju 1976—1980 vloži- 
lo iz Proračuna federacije 
896 milijonov dinarjev za mo- 
dernizacijo carinske službe. 

Zakon o določitvi celotne- 
ga zneska sredstev za finan- 
ciranje Programa investicij- 
skih vlaganj Zveznega sekre- 
tariata za zunanje zadeve od 
1. 1976 do 1980 (AS 224) do- 
loča, da bo celoten obseg teh 
sredstev znašal 1,1 milijarda 
dinarjev. 
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— Varstvo premoženjskih pravic federacije (Osnutek zakona o 
pravobranilstvu federacije — AS 352) 50 

SPREJETI ZAKONI 

Redakcija je bila končana 10. VHI. 1976 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odboi glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, Darko 
Marin Jože Pacete dr France Petrič, Franjo Turk, Jernej Vrhunec. Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — V d odgovornega ured- 
nika: Zoran benar? — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana Subičeva 4, telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skup- 
ščine SFRJ: K.;ro Hadži-Vasiilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožel Ipač Radmfla Mar'č, Svetislav Popovic Dušan Cehovin, Aleksander Orlan- 
dić. Darink-* Puškarić, Ivica Cačić. Moma Radosavljević. Siniša Pudar Krsto Calorefci dr Petar Vajović Aleksander Pefcković tn Teodor Olić 
— Odgovoru? urednik: Teodor Olić — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd Trg Marksa < Engelsa 13, telefon 334-149 9 Tisk: CGP 
Delo — Cena posamičnega izvoda 4 din — Naročnina za leto 1976 100 din — žiro ra-čun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 

— Naročniške zadeve: telefon (081) 20-596 

K 


	ZAČETNE STRANI
	Iz Skupščine SR Slovenije
	SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS
	PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS
	Uvodna obrazložitev analize »Uresničevanje delegatskega sistemain delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih«
	SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA
	Ocena izvajanja resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije (ESA 389)
	Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti (ESA 639)
	Predlog zakona o ljudski obrambi v SR Sloveniji (ESA 344)
	Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona v notranjih zadevah (ESA 603)
	Predlog zakona o državljanstvu (ESA 618)
	Predlog zakona o geodetski službi (ESA 650)
	Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA 596)
	Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije, z osnutkom zakona (ESA 649)
	Predlog za izdajo zakona o postopku z najdenimi stvarmi, z osnutkom zakona (ESA 651)

	VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
	ZBOR OBČIN 12. 7. 1976
	Delo patrol prometne milice
	Prometni davek od prodaje pogonskih goriv in modernizacija cest

	ZBOR OBČIN 30. 7.1976
	Mar se z režimom vpisovanja v srednje šole res krši ustavno pravico do izobraževanja?
	Kaj bo v bivši gospodinjski šoli v Grobljah pri Domžalah?
	Kod avtomobilska cesta v domžalski občini?

	DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 30. 7.1976
	Izvajanje kadrovske politike



	Iz Skupščine SFRJ
	RAZVOJNA POLITIKA
	Novi družbeni načrt - eden bistvenih inštrumentov samoupravne socialistične družbene preobrazbe (Zbor republik in pokrajin - Sprejetje družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980)

	NOVI PREDPISI
	Ureditev zunanjetrgovinskega prometa po ustavnih načelih (Osnutek zakona o prometu blaga in storitev s tujino)
	Vsak občan bo dobil svojo matično številko (Osnutek zakona o uvedbi enotne matične številke občanov - AS 357)
	Skupnost vojaških zavarovancev - po delegatskem načelu (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev - AS 369)
	Za nekatera odlikovanja naj pride v poštev širši krog oseb (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odlikovanjih SFRJ - AS 363)

	PRAVOSODJE
	Obligacije in pogodbe - v skladu z načeli našega družbenega in pravnega sistema (Osnutek zakona o obligacijah in pogodbah /I/)
	Varstvo premoženjskih pravic federacije (Osnutek zakona opravobranilstvu federacije - AS 352)

	SPREJETI ZAKONI

	VSEBINA

