
*totuiit StopKin m 
Mimtaclji 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 27. IX. 1977 

Letnik III, štev. 22 

Cena 4 din 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Seja Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 

je je sklicana za ponedeljek, 
17. oktobra 1977, seji Zbora 

IZ VSEBINE: 

Osnutek zakona o ugotavljanju in raz- 

porejanju celotnega dohodka in pri- 

hodka — AS 542 

Osnutek proračuna federacije za leto 

1978 

Osnutek zakona o reševanju notranje 

kolizije zakonov in pristojnosti v sta- 
tusnem, rodbinskem in premoženjs- 

kem pravu — AS 538 

Osnutek zakona o udeležbi federacije 

pri financiranju izgradnje druge faze 

Kongresnega centra »Sava« v Novem 

Beogradu — AS 536 

Predlog zakona o ratifikaciji konven- 

cije o priznavanju visokošolskega štu- 

dija, diplom in stopenj v sredozemskih 

arabskih in evropskih državah — AS 

533 

Napredek družbenega položaja žensk 

— temeljni problemi in smeri družbe- 

nega delovanja 

Praktična vprašanja uporabe določil 

Zakona o združenem delu 

Združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije pa 
sta sklicani za sredo, 19. ok- 
tobra 1977. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— predlog za izdajo zako- 
na o izvrševanju kazenskih 
sankcij 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

— osnutek zakona o delov- 
nih razmerjih (ESA 882) 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval: 

— osnutek zakona o refe- 
rendumu in o drugih oblikah 
osebnega izjavljanja (ESA 
880); 

— osnutek zakona o organu 
samoupravne delavske kon- 
trole (ESA 883); 

— osnutek zakona o volit- 
vah in odpoklicu organov up- 
ravljanja in o imenovanju po. 
slovodnih organov v organiza- 
cijah združenega dela (ESA 
881); 

— predlog zakona o ratifi- 
kaciji druge spremembe sta- 
tuta mednarodnega monetar- 
nega sklada (ESA 928). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnava- 
la: 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prispevku za 
odpravljanje posledic potresa 
na Kozjanskem in v Posoč- 
ju, z osnutkom zakona (ESA 
932); 

— predlog odloka o potr- 
ditvi dogovora o temeljnih 
merilih za ugotavljanje kata- 
strskega dohodka (ESA 926); 

— statut Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije (ESA 922); 

— samoupravni sporazum 
o ustanovitvi Zveze skupno- 
sti za varstvo pred požarom 
SR Slovenije (ESA 920); 

— statut Zveze skupnosti 

za varstvo pred požarom SR 
Slovenije (ESA 912); 

— predlog za izdajo zako- 
na o ugotavljanju in razpore- 
janju celotnega prihodka in 
dohodka, z osnutkom zakona 
(ESA 929); 

— osnutek zakona o sred- 
stvih rezerv (ESA 714); 

— dogovor o temeljih dru. 
žbenega plana Jugoslavije za 
razvoj barvne metalurgije za 
dobo od leta 1976 do leta 
1980 (ESA 933); 

— družbeni dogovor o eko- 
nomskih in drugih ukrepih, 
s katerimi bodo železnici za- 
gotovljeni normalni pogoji go- 
spodarjenja (ESA 934); 

— predlog dogovora, da se 
SAP Kosovu prepusti del pri- 
spevka, ki ga plačuje prora- 
čunu federacije v letih 1978, 
1979 in 1980 s predlogom od- 
loka o pooblastitvi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je, da ga podipiše; 

— predlog družbenega do- 
govora o knjigi s predlogom 
odloka o pooblastitvi Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da ga podpiše; 

— družbeni dogovor o izde- 
lavi in financiranju druge iz- 
daje Enciklopedije Jugoslavi- 
je s predlogom odloka o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
ga podpiše; 

— predlog dogovora o izde. 
la"' kompleksne geološke kar- 
te Jugoslavije s predlogom 
odloka o pooblastitvi izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da ga podpiše; 

— predlog za izdajo zako- 
na o sklepanju in izvrševanju 
mednarodnih pogodb (ESA 
923). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej tudi: 

— predlog programa dela 
zbora za obdobje od septem- 
bra 1977 dO julija 1978 

— volitve in imenovanja' 
— predloge in vprašanj« 

delegatov 
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PREDPISI 

Celovita razčlenitev obračunskega sistema 

$ Osnutek zakona prinaša nove rešitve, kakršnih ni v Zakonu o združenem delu, bodo 
pa omogočile njegovo izvajanje 

• Točno določena metodologija za ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka, 
dohodka in čistega dohodka temeljne organizacije združenega dela 

• Skupni prihodek se ustvarja s skupnim delom in poslovanjem, s prihodkom iz uvo- 
znih poslov, zastopanjem in posredovanjem, kakor tudi s prodajo blaga in storitev na 
drobno 

• Uporaba združenih sredstev, uporaba sredstev tujih oseb in združevanje dela in 
sredstev kmetov so temelji za ugotavljanje in razporejanje skupnega prihodka 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili 
Predlog za izdajo zakona sku- 
paj z osnutkom zakona o u- 
gotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka (AS 542). 

Predvideno je, da bi kon- 
cem septembra delegati obeh 
zborov Skupščine SFRJ, iz 
uvodne obrazložitve predstav- 
nika ZIS, zvedeli za nekate- 
re ključne rešitve, ki jih pri- 
naša ta zakon. S tem se bo 
začela tudi javna razprava v 
delegatski bazi, organizacijah 
združenega dela in v skup- 
ščinskih delovnih telesih o 
besedilu emega najpomemb- 
nejših zakonov, ki podrobno 
razčlenjuje določbe Zakona 
o združenem delu. 

Znano je, da smo koncem 
leta 1975 dobili Zakon o ugo- 
tavljanju in obračunavanju 
celotnega prihodka v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela. S tem Zakonom je, v 
skladu z ustavo SFRJ in ta- 

krat znanimi rešitvami iz 
Predloga osnutka zakona o 
združenem delu, urejeno 
ugotavljanje celotnega pri- 
hodka. Zakonsko urejanje de. 
la obračunskega sistema, ki 
zadeva ugotavljanje dohodka, 
pa je bilo preloženo na čas 
po sprejetju Zakona o zdru- 
ženem delu. 

Zakon o združenem delu ce- 
lovito in kompleksno ureja 
odnose pri pridobivanju do- 
hodka in odnose pri razpo- 
rejanju dohodka in čistega 
dohodka. Zaradi nadaljnje 
obdelave obračunskega siste- 
ma prinaša tudi nekatere no- 
ve rešitve. To velja predvsem 
za vpliv obračunskega siste- 
ma na oblikovanje sredstev za 
vse vrste potrošnje. Sedanji 
sistem plačevanja in obračun- 
ski sistem sta namreč uredi- 
la vprašanja dolžniško-upni- 
ških odnosov in likvidnosti, 
še vedno pa so ostali nereše- 
ni že dolgo časa prisotni pro- 
blemi kot na primer: večja 
poraba kot je ustvarjeni do- 

hodek, upadanje 'akumulativ- 
nosti gospodarstva in zmanj- 
ševanje njegove reprodukcij- 
ske sposobnosti. 

Vsa ta dejstva, kakor tudi 
potreba po uskladitvi vrste 
drugih vprašanj z Zakonom 
o združenem delu, zahtevajo 
ureditev v Osnutku novega 
zakona. Pri izdelavi Osnutka, 
kakor poudarja njegova ob- 
razložitev, sestavljalci niso 
želeli ponavljati določb ZZD. 
Prav tako se niso spuščali 
v opisovanje že znanih reši- 
tev, ki jih uporablja praksa. 
Osnutek novega zakona de- 
jansko prinaša le tiste določ- 
be, ki zadevajo ugotavljanje 
in razporejanje celotnega pri- 
hodka in dohodka ter še ni- 
so zajete v Zakonu v zdru- 
ženem delu. Kljub temu pa, 
zaradi celovitega obravnava- 
nja določenih vprašanj, Os- 

Osnutek zakona definira, 
za celotni prihodek temeljne 
organizacije združenega dela 
sestavljajo vnovčeni prihod- 
ki, ki jih temeljna organiza- 
cija doseže s prodajo proiz- 
vodov in storitev na doma- 
čem in tujem tržišču oziro- 
ma v okviru OZD, z udelež- 
bo pri skupaj ustvarjenem 

nutek ponavlja nekatere do- 
ločbe ZZD. 

Osnutek zakona v celoti 
ureja ugotavljanje in razpo- 
rejanje celotnega prihodka in 
dohodka, ki ga ustvarjajo de- 
lavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, v kme- 
tijskih in drugih zadrugah, 
v pogodbenih organizacijah 
združenega dela ter v delov- 
nih skupnostih. Poleg tega 
Osnutek zakona ureja tudi 
ugotavljanje in razporejanje 
skupnega prihodka in do- 
hodka v temeljnih organiza- 
cijah, delovnih organizacij in 
sestav, j enih organizacijah 
združenega dela, kakor tudi 
razporejanju prihodka v ban- 
kah in drugih finančnih or- 
ganizacijah ter v zavaroval- 
nih skupnostih, ki se ukvar- 
jajo z zavarovanjem premo- 
ženja in ljudi. 

dohodku, svobodno menjavo 
dela in s kompenzacijami, re- 
gresi, premijami, dotacijami 
ali nr kakšen drug način. 
V celotni prihodek temeljne 
organizacije združenega dela 
pa se ne všteva prihodek, ki 
ga doseže z združevanjem 
sredstev skupne porabe, ker 
ta sredstva pripadajo delav- 

CELOTNI PRIHODEK TEMELJNE ORGANIZACIJE 
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cem v združenem delu. Pre- 
cizirano je tuci., aa se zne- 
ski, ki jih zaračunava na ra- 
čun prometnega davka in 
drugih davščin, ne vštevajo 
v celotni prihodek. 

Z ustvarjenim (vnovčenim) 
celotnim prihodkom so miš- 
ljeni zneski gotovinskih vpla- 
čil in nakazil, evidentiranih 
na žiro računu temeljne or- 
ganizacije pri SDK, kakor tu- 
di zneski terjatev, vsebova- 
nih v instrumentih za zava- 
rovanje plačil, denarni zne- 
ski od prodaje blaga in 
opravljanja storitev na bla- 
govni in potrošniški kredit, 
ter denarni zneski, obraču- 
nani v interni banki. Celotni 
prihodek temeljne organiza- 
cije sestavljajo tudi vnovče- 
ni prihodki kot na primer: 
pozneje ugotovljeni prihod- 
ki od poslovanja v prejšnjih 
letih, prihodki od odškodnin, 
prihodki od drugih pozneje 
prejetih zneskov, zamudne 
obresti, prihodki od pozitiv- 
nih tečajnih razlik pri devi- 
zah in prihodki iz ugotov- 
ljenih viškov materiala, drob- 
nega inventarja, nedokonča- 
ne proizvodnje, polproizvo- 
dov itd. 

Po Osnutku zakona mora 
temeljna organizacija iz ce- 
lotnega prihodka poravnati 
vse materialne stroške in 
amortizacijo po minimalnih, 
z zakonom predpisanih stop- 
njah. Izjema pri tem sta le 
tista dela materialnih stro- 
škov in amortizacije, ki ju 
lahko časnovno razmeji ozi- 
roma obračuna v breme za- 
log blaga (obratnih sredstev). 

Materialni stroški temeljne 
organizacije so izdatki za: 
porabljene predmete dela, te- 
koče investicijsko vzdrževa- 
nje delovnih sredstev, za sto- 
ritve, ki so temeljni organi- 
zaciji potrebne Ti opj-avlip^iu 
dejavnosti, tekoče potrebe 

Osnutek zakona določa, da 
dohodek temeljne organiza- 
cije dobimo, ko iz celotnega 
prihodka nadomestimo ma- 
terialne stroške in stroške 
amortizacije po minimalnih, 
z zakonom predpisanih stop- 
njah. Tzjema pri tem so le fci- 
sti materialni stroški, ki se 
razmejujejo ali obračunava- 
jo v breme obratnih sred- 
stev, ker so bili vloženi v za- 
loge. 

Dohodek temeljna organi- 
zacija razporeja za: obvezno- 
sti do temeljnih organizacij, 
ki opravljajo dejavnost izo- 

varstva pri delu ln varstvu 
delovnega okolja, za sprotne 
potrebe strokovnega izobra- 
ževanja in znanstvenorazi- 
skovalnega dela, kakor tudi 
za druge tekoče potrebe ma- 
terialne proizvodnje. Mate- 
rialni stroški temeljne orga- 
nizacije so tudi: 

— izdatki za določena de- 
lovna sredstva, kot so izdat- 
ki za porabljeni drobni in- 
ventar, avtomobilske gume in 
embalažo; 

— povračila stroškov, ki 
so jih imeli delavci pri oprav- 
ljanju določenih del za te- 
meljno organizacijo, da je 
dosegla celotni prihodek, kot 
so: dnevnice za službena po- 
tovanja, povračila za prenoči- 
šče in hrano na terenu, lad- 
jah, vlakih, letalih in na dru- 
gih prometnih sredstvih med 
potovanjem; povračila stro- 
škov za prevoze na službe- 
nem potovanju; povračila 
stroškov za prevoz na delo 
in z dela ter stroški za hra- 
no delavcev na določenih de- 
lih; 

— izdatki za blago, ki Je 
bilo v skladu z zakonom na- 
bavi teno od občanov, od do- 
baviteljev v tujini in drugih 
dobaviteljev ter Je namenje- 
no za nadaljnjo prodajo, ka- 
kor tudi drugi občasni izdat- 
ki v zvezi s poslovanjem te- 
meljne organizacije. 

Za materialne stroške te- 
meljne organizacije se šteje- 
1o tudi poslovni stroški ozi- 
roma izdatki, ki so nastali v 
zvezi s olačevaniem promet- 
nega davka, carin in carin- 
skih rinTSčin na proizvodne 
in storitve. 

Med materialne stroške te- 
meljne organizacije pa ne so- 
dijo izdatki za osebne dohod- 
ke in za skupno porabo, ka- 
kor tudi ne izdatki za inve- 
sticije in rezerve ter nrisoev- 
ki, davki in druge davščine. 

braževanja, znanosti, kulture, 
zdravstva, socialnega varstva 
in druge družbene dejavnosti 
ter pridobivajo dohodek ozi- 
roma ustvarjajo celotni pri- 
hodek s svobodno menjavo 
dela; nadalje za obveznosti, 
s katerimi zagotavlja social- 
no varnost delavcev in zado- 
voljuje splošne družbene po- 
treube ter za obveznosti do 
delovnih skupnosti, ki oprav- 
ljajo dela skupnega pomena 
za temeljne organizacije v 
delovni skupnosti ali drugI 
organizaciji združenega dela. 
Dohodek TOZD razporeja tu- 

di na izdatke za ohranitev, 
izboljšanje in varstvo člove- 
kovega delovnega in življenj- 
skega okolja, za razne člana- 
rine oziroma prispevke go- 
spodarskim zbornicam in 
drugim splošnim združenjem, 
izdatke za splošno ljudsko 
obrambo in dnitbeno samo- 
zaščito, izdatke za amortiza- 
cijo, ki presega znesek, ob- 
računan po minimalnih stop- 
njah, za denarne kazni zara- 
di gospodarskih prestopkov 
in prekrškov, upravne takse 
in sodne stroške, kot tudi za 
čisti dohodek temeljne orga- 
nizacije združenega dela. 

Čisti dohodek temeljne or- 
ganizacije je del dohodka, ki 
ostane, ko iz dohodka izlo- 
čimo del dohodka za zadovo- 
ljevanje splošnih družbenih 
in skupnih potreb in del do- 
hodka za kritje vseh drugih 
obveznosti, ki jih organiza- 
cija pokriva iz dohodka. Ci- 
sti dohodek razporejajo de- 
lavci v temeljnih organizaci- 
jah za osebne dohodek in 
skupno porabo ter za zboljša- 
nje in razširjanje material- 
ne osnove dela in za ustvar- 
janje ter obnavljanje rezerv. 

Kdaj posluje temeljna 
organizacija z izgubo? Po 
Osnutku zakona ima te- 
meljna organizacija v po- 
slovanju izgubo, če po za- 
ključnem računu ne ustvari 
toliko dohodka, kolikor ga 
potrebuje, da nadomesti za- 
časno obračunane in izplača- 
ne osebne dohodke ali pa, da 
poravna z zakonom zajamče- 
ne osebne dohodke. Temelj- 
na organizacija posluje z iz- 
gubo po periodičnem obra- 
čunu, če po tem obračunu 
ne doseže toliko dohodka, 
kolikor ga potrebuje za izpla- 
čilo osebnih dohodkov. 

Temeljna organizacija ugo- 
tavlja in razporeja dohodek 
med letom (začasno) v perio- 
dičnem obračunu in ob kon- 
cu leta (dokončno) v za- 
ključnem računu. Osnutek 
zakona zahteva od delavcev 

Skupni prihodek se po Os- 
nutku zakona oblikuje v skla- 
du s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju dela 
in sredstev, s prodajo proiz- 
vodov in storitev, ki so re- 
zultat skupnega dela delav- 
cev dveh ali več temeljnih 
organizacij v sestavi ene de- 
lovne organizacije ali več de- 
lovnih organizacij (fazna pro- 
izvodnja) in s prodajo pro- 
izvodov in storitev, ki nasta- 

v primeru, če po periodič- 
nem obračunu ugotovijo, da 
temeljna organizacija združe- 
nega dela ni dosegla mini- 
malne akumulacije, ugotovi- 
jo vzroke, zakaj je do tega 
prišlo. Hkrati pa morajo to 
sporočiti pristojnemu orga- 
nu občinske skupščine, ki 
mora ustrezno ukrepati in 
temeljni organizaciji poma- 
gati reševati nastale težave. 

Ce se s periodičnim obra- 
čunom ugotovi, da temeljna 
organizacija posluje z izgu- 
bo, morajo njeni delavci pre- 
učiti vzroke teh izgub in 
primerno ukrepati, da jih od- 
pravijo. S tem v zvezi Osnu- 
tek zakona predvideva, da v 
primeru, ko je izguba manj- 
ša od razpoložljivih rezerv- 
nih sredstev, delavci dobiva- 
lo akontacije osebnih dohod- 
kov v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom o delit- 
vi osebnih dohodkov. 

Kadar po samoupravnem 
sporazumu pokrivajo izgubo 
tiste temeljne organizacija 
združenega dela, ki ne po- 
slujejo z izgubo, se v nasled- 
njem obdobju odmerjajo de- 
lavcem akontacije osebnih 
dohodkov po tem samouprav- 
nem sporazumu. V primeru, 
ko sta dohodek temeljne or- 
ganizacije združenega dela in 
rezervna sredstva, s kateri- 
mi razpolaga, premajhna in 
ne zadoščata za kritje akon- 
tacij osebnih dohodkov, ko- 
likor te presegajo z zakonom 
zajamčene osebne dohodke, 
razliko lahko pokrije iz skla- 
da skupnih rezerv na način 
in pod pogoji, ki jih določa 
Zakon o rezervnih sredstvih. 

Po drugi inačici tega člena, 
naj bi ta določba odpadla. 
Nekateri namreč menijo, da 
bi bilo potrebno viprašanie 
usklajevanja akontacij oseb- 
nih dohodkov, z ustvarjenim 
dohodkom oziroma vpraša- 
nje izgube v poslovanju med 
letom po periodičnem obra- 
čunu, urediti z družbenim 
dogovorom in samoupravnim 
sporazumom. 

jajo pri sodelovanju proiz- 
vodnih in drugih temeljnih 
organizacij ter organizacij 
združenega dela, ki se uk- 
varjajo s prometom blaga in 
storitev. 

Zelo podrobno potem Os- 
nutek zakona opredeljuje na- 
čin ugotavljanja prihodka 
od skupnega dela, prihodka 
iz skupnega poslovanja, skup- 
ni prihodek od uvoznih po- 
slov, zastopanja in posredo- 

DOHODEK IN ČISTI DOHODEK TEMELJNE 
ORGANIZACIJE 

SKUPNI PRIHODKI IN SKUPNI DOHODKI 
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vanja, kakor tudi skupni pri- 
hodek od prodaje blaga in 
storitev na drobno. 

Temeljna organizacija, de- 
lovna organizacija oziroma 
sestavljena organizacija zdru- 
ženega dela, preko katere je 
bil dosežen prihodek od 
skupnega dela, razporeja te 
prihodke po osnovah in me- 
rilih, ki jih določa samo- 
upravni sporazum o združe- 
vanju dela in sredstev. 

Prihodek iz skupnega po- 
slovanja, kakor poudarja po- 
seben člen zakona, v celoti 
razporejajo med temeljne or- 
ganizacije, ki so bile udeleže- 
ne pri njegovem ustvarjanju. 
Dokončen obračun prihodka 
iz skupnega poslovanja or- 
ganizacija združenega dela, ki 
se ukvarja s prometom bla- 
ga in storitev na debelo, 
opravi v rokih, predpisanih 
v samoupravnem sporazumu. 

Prihodki, ki jih organiza- 
cije združenega dela ustva- 
rijo z uvoznimi posli, zastop- 
ništvom in posredovanjem, 
se prav tako razporejajo po 
osnovah in merilih, zapisanih 
v samoupravnem sporazumu. 
Nujno pa je, da so ta menila 
v skladu 2 zveznim zakonom. 
Prav taki pogoji veljajo tudi 
za razporejanje skupnega 
prihodka od prodaje blaga 
in storitev na drobno. 

Osnutek zakona v več toč- 
kah nato našteva, kaj je 
skupni dohodek. To je do- 
hodek: 

— katerega skupaj ustva- 
rijo temeljna organizacija, ki 
pri svojem poslovanju upo- 
rablja sredstva drugih te- 
meljnih organizacij, in te- 

meljne organizacije, ki so 
združile ta sredstva; 

— katerega skupaj ustvari- 
jo temeljna organizacija, M 
je združila delo in sredstva 
z dolom in sredstvi kmetov 
in drugih delovnih ljudi, ki 
opravljajo delo s sredstvi v 
lasti občanov; 

— katerega skupaj ustvari- 
jo temeljne organizacije in 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti v okviru 
banke ali druge finančne or- 
ganizacije, skupnosti premo- 
ženjskega in osebnega zava- 
rovanja oziroma v okviru sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti v materialni proizvodnji 
ali v drugi obliiki adiruževa 
nja dela in sredstev. 

Podobno podrobno v na- 
slednjih členih zakonsko be- 
sedilo opredeljuje način ugo- 
tavljanja in razporejanja 
skupnega dohodka iz uporabe 
združenih sredstev, iz upora- 
be sredstev tujih oseb in iz 
združevanja dela in sredstev 
kmetov. 

Ves skupni dohodek iz upo- 
rabe združenih sredstev se 
razporeja med temeljne orga- 
nizacije, ki so sodelovale pri 
njegovem ustvarjanju. Osno- 
ve in merila za njegovo raz- 
poreditev določa v steladu z 
zakonom samoupravni spora- 
zum. Deli se na dva dela. 
Prvi del pripada delavcem te- 
meljnih organizacij, ki so ga 
ustvarile, za osebne diohodke 
in skupno porabo, poravnavo 
obveznosti, ki se po zakonu 
plačujejo iz dohodka, ter za 
razširitev materialne osnove 
dela. Drugi del pa je name- 

j 
njen za virnitev vrednosti 
združenih sredstev in kot na 
domestilo za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi. 

Ce so kmetje neposredno 
združili svoje delo, zemljišča, 
delovna ki druga sredstva, na 
katerih imiaijo lastninsko pra- 
vico, v temeljno organizaci- 
jio, ta posebej obračunava ti- 
sti del poslovanja, ki ga op- 
ravlja v okviru združitve de- 
la in sredstev s kmeti. 

Način prevzemanja proiz- 
vodov in storitev od kmetov 

Osnutek zafcona tudi na- 
tančno določa, da ustvarjajo 
delovne skupnosti celotni pri- 
hodek s svobodno menjavo 
dela z delavci temeljne or- 
ganizacije, za katero oprav- 
ljajo naloge skupnega pome- 
na. Za delovne skupnosti ve- 
ljajo pri razporejanju celot- 
nega prihodka enaki pogoji 
kot za temeljne organizacije 
združenega dela. Višino do- 
hodka, ki pripada delavni 
skupnosti, pa določa samo- 
upravni sporazum. 

Pogodbene organizacije 
združenega dela ugotavljajo 
in razporejajo celotni priho- 
dek, dohodek in čisti doho- 
dek po tistih določbah zakon- 
skega osnutka, ki veljajo za 
temeljne organizaoije združe- 
nega dela. Posebnost pri tem 
je, da se iz dela čistega do- 
hodka (iki ostane po izločitvi 
sredstev za osebne dohodke, 
za skupno porabo delavcev 
ter poslovanje), izloči del te- 
ga dohodlka, ki ga dobi po- 

in način obračunavanja v te- 
meljni organizaciji ureja sa- 
moupravni sporazum o zdru- 
žitvi dela in sredstev kmetov 
v temeljno organizacijo. 

Tuje osebe imajo pravico 
do udeležbe pri skupaj ust- 
varjenemu dohodku, če te- 
meljna organizacija pri svo- 
jem poslovanju uporablja nji- 
hova sredstva. Pri tem mora 
temeljna organizacija posebej 
obračunavati tisti dlel poslo- 
vanja, ki ga opravlja z ome- 
njenimi sredstvi. 

slovodja. Pripada mu zaradi 
lastninske pravice na delov- 
nih sredstvih, v sikladlu s po- 
godbo o ustanovitvi POZD. 

Banke in druge finančne 
organizacije ugotavljajo pri- 
hodke iz deleža pri delitvi 
skupnega dohodka, ustvarje- 
nega v temeljni organizaciji, 
v katero so članice banke pre- 
ko nje združile sredstva. 
Temelj za to so nadomestilo 
za bančne storitve, obresti za 
kredite in drugi prihodki, ki 
jih banka ustvarja s svojim 
poslovanjem. Skupni dohodek 
v banki oziroma v drugi fi- 
nančni organizaciji ugotavlja- 
jo po poravnavi vseh poslov- 
nih stroškov in izločitvi sred- 
stev za delovno skupnost. 

Celotni prihodek in doho- 
dek za podjetja in obrate v 
tujini pa ugotavljajo in raz- 
porejajo temeljne organizaci- 
je, ki so jih ustanovile, ali 
pa so v njih udeležene s svo- 
jimi sredstvi. 

CELOTNI PRIHODEK IN DOHODEK V DRUGIH 
ORGANIZACIJAH 
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Realna ocena proračunske porabe v prihodnjem 

letu 

• Za finansiranje delovanja federacije v letu 1978 je predvidenih 86,6 milijarde 
dinarjev 

• Prihodnje leto bodo prihodki federacije večji za 14,4 odstotka, družbeni proizvod pa 
za 16 do 17 odstotkov 

• Petmesečna gospodarska gibanja v letošnjem letu so zanesljivi temelj za planiranje 
porabe v prihodnjem letu 

• Načrt proračunske porabe je prvič narejen pred sprejetjem resolucije o politiki 
uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v prihodnjem letu 

• Sredstva za spodbujanje izvoza bodo izplačana prek bodoče interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino 

Še pred začetkom jesen- 
skega zasedanja je bU de- 
legatom Skupščine SFRJ po- 
slan Predlog za izdajo pro- 
računa federacije za leto 
1978 z Osnutkom proračuna 
(AS 523), potem ko je bilo 
še prej, ob udeležbi pred- 
sednikov izvršnih svetov re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin, opravljeno posvetova- 
nje v Koordinacijski komisi. 
ji Zveznega izvršnega sveta 
in potrjen tekst dokumenta 
na julijski seji ZIS. S tem do- 
kumentom je bil poslan tu 
di Predlog za izdajo zako- 
na o izvrševanju proračuna 
federacije z Osnutkom zako- 
na (AS 540). Oba zakona sta 
v pristojnosti Zveznega zbo- 
ra. Poslan je bil tudi Osnu- 
tek zakona o ugotavljanju 
skupnega obsega izdatkov 
proračuna federacije za leto 
1978 (AS 541), sprejetje ka- 
terega je v pristojnosti Zbo- 

ra republik in pokrajin. 
S tem se je praktično za- 

čela uporaba ustavnih dolo- 
ČU in odredb Zakona o fi- 
nanciranju federacije, spreje- 
tega v začetku lanskega leta, 
ki je zasnovah na temeljnem 
načelu udeležbe republik in 
avtonomnih pokrajin pri ures- 
ničevanju funkcij federacije 
v skladu z njihovo enako- 
pravnostjo in skupno odgo- 
vornostjo. V osnovne funk- 
cije federacije, kot je reče- 
no, sodi financiranje Jugo- 
slovanske ljudske armade, 
dopolnilno financiranje druž- 
benih služb v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo, finansiranje te- 
meljnih pravic iz varstva in- 
validov in borcev in dopol- 
nilno finansiranje invalidsko- 
pokojninskega varstva vojaš. 
kih zavarovancev, kot tudi 
zagotovitev sredstev za delo 
organov federacije. 

PORABA USKLAJENA S PLANI RAZVOJA 

Po tem Predlogu naj bi 
skupna sredstva proračuna 
federacije v letu 1978 znaša- 
la 86 milijard in 638 milijo- 
nov dinarjev. To je za 14,4 
odstotka več od planiranega 
izvršenega proračuna v tem 
letu, vendar je takšno pove- 
čanje nižje od rasti družbe- 
nega proizvoda, ki naj bi v 
prihodnjem letu rasel po 
stopnji 16 do 17 odstotkov. 

1978 je mogoča samo ob 
domnevi, da bodo - uresniče- 
ni vsi načrti razvoja za le- 
tošnje leto. Podroben pre- 
gled v petmesečna gospodar- 
ska gibanja daje, po oceni 
Zveznega izvršnega sveta, te- 
melje, da tudi planirano pro. 
računsko porabo v letu 1978 
ocenjujemo kot realno, čeprav 
je ves projekt narejen prvič 
pred sprejetjem resolucije o 
politiki uresničevanja Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do 1980 
v letu 1978. 

Za kritje tekočih izdat- 
kov federacije, kot tudi ob- 
veznosti iz prejšnjih let, bo- 
do proračunski prihodki for- 
mirani na tri načine: iz izvir- 
nih prihodkov federacije v 
znesku 52 milijard in 942 mi. 

lijonov dinarjev, iz sredstev 
s posebnega izvira, oziroma 
kredita Narodne banke Jugo- 
slavije 12 milijard ter pris- 
pevkov republik in avtonom- 
nih pokrajin 21 milijard in 
696 milijonov dinarjev. Pri 
tem se izvirni prihodki for- 
mirajo iz dela carin in uvo- 
znih davščin v znesku 24,5 
milijarde dinarjev, nato od 
dela temeljnega davka od 
prometa proizvodov, ki pri- 
pada federaciji v, znesku 
26,2 milijarde dinarjev, od 
konzularnih in carinskih 
taks 121 milijonov, od last- 
nih prihodkov zveznih orga- 
nov in organizacij 1,1 mili- 
jarde kot tudi 160. milijo- 
nov dinarjev prihodka Zve- 
zne uprave za kontrolo le- 
tenja od plačil za preletanje 
letal. 

ZMANJŠANI PRISPEVKI REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH POKRAJIN 

Istočasno, to je v skladu tudi 
s politiko rasti splošne in 
skupne porabe, sprejete v 
Družbenem planu Jugoslavi- 
je za obdobje od leta 1976 do 
1980. po kateri proračunska 
poraba lahko raste počasne, 
je od nominalne rasti nacio- 
nalnega dohodka, oziroma 
družbenega proizvoda. 

Tako načrtovana politika 
proračunske porabe v letu 

Tudi prispevki republik in 
avtonomnih pokrajin za pro- 
račun federacije so predlože- 
ni v skladu z Zakonom o 
financiranju federacije. Nam- 
reč po 35. členu omenjenega 
Zakona je ta prispevek so- 
razmeren udeležbi republike 
oziroma avtonomne pokraji- 
ne v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva Ju- 
goslavije, ki je bil uresni- 
čen v letu 1975. Posebna olaj- 
šava velja edino za SAP Ko- 
sovo za njen hitrejši razvoj, 
tako da bo le-ta proračunu 
federacije vplačala samo 20 
odstotkov svojih obveznosti, 
medtem ko so ostalih 80 od- 

stotkov sorazmerno prevzele 
ostale republike in SAP Voj- 
vodina 

Po Predlogu za izdajo pro- 
računa za leto 1978 je pris. 
pevek SR Bosne in Herce- 
govine 2.822,547.000 dinarjev, 
SR Makedonije 1.258,885.000, 
SR Slovenije 3.701,517.000, 
SR Srbije brez avtonomnih 
pokrajin 5.143,717.000, SR 
Hrvafoke 5.797,464.000, SR 
Crne gore 404,161.000, SAP 
Vojvodine 2.473,578.000 in 
SAP Kosovo 95,032.000 dinar- 
jev. 

O tem izboru financiranja 
funkcij federacije je bilo 
največ govora v času kon- 
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VSI DOHODKI V SKLADU Z ZAKONOM 
O FINANSIRANJU FEDERACIJE 

sultaci) o Predlogu proraču- 
na za leto 1978. Skupen zne- 
sek prispevkov republik in 
avtonomnih pokrajin je nam- 
reč za 18.9 milijarde dinar- 
jev manjši, ali za 46,6 od- 
stotka. kot je bilo predvide- 
no za leto 1977. Vendar je 
to zmanjšanje samo navidez- 
no, ker se od letos 50 od- 
stotkov temeljnega davka od 
prometa proizvodov (26,2 mi- 
lijarde dinarjev), ki je doslej 
v celoti pripadal republikam 
In avtonomnim pokrajinam, 
vnaša kot izvirni del prihod, 
ka federacije. 

Še ena novost je vnešena 
v Predlog za izdajo prora- 
čuna federacije v letu 1978. 
Z uporabo novosprejetega 
Zakona o deviznem poslova- 
nju ir> kreditnih odnosih s 
tujino se del prihodkov od 
carine in drugih uvoznih 
davščin odstopa bodoči inte- 
resni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tu- 

V obrazložitvi Predloga 
proračuna je possbej pod- 
črtano, da so kreditna sred- 
stva Narodne banke Jugosla- 
vije v znesku 12 milijard 
dinarjev nujna za kritje pla- 
niranih izdatkov in da se z 
najetjem le-teh tudi v prihod- 
njem letu nadaljuje deficitno 
financiranje. Vendar je ta 
vsota manjša za 1,5 milijar- 
de dinarjev od sredstev, na- 
jetih za iste potrebe v leto- 
šnjem letu, kar kaže, da se 
uresničuje zmanjševanje de- 
ficitnega financiranja prora. 
čuna federacije. 

jino, zaradi spodbujanja or- 
ganizacij združenega dela, ki 
izvažajo Od skupaj planira, 
nih prihodkov na tej osno- 
vi v anesku 41,5 milijarde di- 
narjev bo omenjeni skup- 
nosti namenjeno še pred po- 
stavitvijo v proračun fede- 
racije 41 odstotkov sredstev, 
oziroma 17 milijard dinar- 
jev. 

Proračunski izdatki fede- 
racije v letu 1978 naj bi bili 
v vsem usklajeni s prihod- 
ki oziroma z odločbo o Za- 
konu o financiranju federa- 
cije. Za financiranje Jugoslo- 
vanske ljudske armade je 

, predvidenih 42,6 milijarde di. 
narjev, na račun dopolnilnih 
sredstev gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo skupaj 7 milijard di- 
narjev. Ta vsota je po do- 
govorjenih kriterijih razde- 
ljena takole: SR Bosna in 
Hercegovina 2.508 milijonov, 
SR Crna gora 870, SR Ma- 
kedonija 1.143 in SAP Koso- 
vo 2.479 milijonov dinarjev. 
Kot oosebna namenska do- 
polnilna sredstva SR Crni 
gori za pokrivanje deficita 
v Skladu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za 
pokojnine borcev, bo iz pro- 
računa federacije izplačanih 
224 milijonov dinarjev. 

Ustrezna sredstva so na- 
menjena tudi za zadovoljeva- 
nje potreb varstva invalidov 
in borcev in to za tekoče 

finansiranje 10,1 milijarde, na 
račun obveznosti za borčev- 
ske pokojnine pa milijarda 
dinarjev. Prav tako je pred- 
videno izplačilo 3.9 milijar- 
de dinarjev na račun dodat- 
nih sredstev za pokojnine 
vojaških zavarovancev. 

V proračunu federacije za 
leto 1978 je zatem predvide- 
nih 5,8 milijarde dinarjev za 
delo zveznih organov in 429 
milijonov za dejavnost druž- 
benopolitičnih organizacij. 
Za negospodarske investici- 
je v prihodnjem letu bo po- 
rabljenih 1.685 milijonov. Na 
račun obveznosti iz prejšnjih 
let bo prav tako izplačanih 
7.340 milijonov in kot stalna 
in tekoča rezerva bo izdvoje- 
nih 650 milijonov dinarjev. 
Tudi za tekoče financiranje 
zveznih direkcij bo izdvoje- 
nih 927 milijonov, nato za 
plačilo Službi družbenega 
knjigovodstva 114 milijonov 
in nazadnje na račun obvez- 
nosti na osnovi pospeševanja 
zunanjetrgovinske menjave 4 
milijarde dinarjev. 

ZA POSPEŠEVANJE IZVOZA 17 MILIJARD 
DINARJEV 

Tujci se lahko zaposlijo v Jugoslaviji pod 

določenimi pogoji 

# Tuji državljan, ki združuje svoje delo z delom drugih delavcev v temeljni organizaciji, 
ima iste pravice in obveznosti kot domači delavci 

• Pri zaposlovanju imajo domači delavci prednost pred tujimi državljani 

® Določbe novega zakona se ne nanašajo na sklenitev delovnega razmerja tujih 
državljanov pri jugoslovanskih diplomatskih, konzularnih in drugih predstavništvih 
v tujini 

Na prvi seji po letnih po- 
čitnicah, bodo delegati v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ obravnavali Predlog za 
izdajo zakona o pogojih za 
sklenitev delovnega razmerja 
s tujimi državljani (s Pred- 
logom zakona). To gradivp 
je bilo doslej urejeno s po- 
sebno uredbo Zveznega iz- 
vršnega sveta. S tem aktom 

so določeni samo pogoji za 
sklenitev delovnega razmerja 
tujih državljanov v organi- 
zar'ah združenega dela, ne 
pa ^ udi z zasebnimi deloda- 
jalci. Razen tega Zakon o 
združenem delu vsebuje do- 
ločilo, po katerem lahko tu- 
ji državljani in osebe brez 
državljanstva sklenejo delov- 
no razmerje pod splošnimi 

pogoji, ki veljajo za doma- 
če državljane, ali pod poseb- 
nimi pogoji, ki jih določa 
zvezni zakon. Glede na vse 
naštete okoliščine in dejstva 
se je pokazala potreba, da 
se gradivo o sklenitvi de- 
lovnega razmerja s tujimi dr- 
žavljani uredi s posebnim 

Že v prvem členu Osnutka 
je predpisano, da pogoji za 
sklenitev delovnega razmer- 
ja s tujimi državljani in ose- 
bami brez. državljanstva ve- 
ljajo tako glede sklenitve te- 
ga razmerja v združenem de- 

zveznim zakonom. Kakor js 
rečeno v obrazložitvi Osnut- 
ka zakona, nov predpis prev- 
zema osnovne rešitve veljav- 
ne uredbe, vendar vsebuje 
tudi vrsto novosti, o katerih 
bo govor v naslednjem pris- 
pevku. 

lu, kot z zasebnimi deloda- 
jalci. 

Za razliko od. veljavne ured- 
be, po kateri je bilo treba 
priskrbeti odobritev za skle- 
nitev delovnega razmerja sa- 
mo za tuje državljane z za- 

ENOTNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

PREDLOG ZAKONA O POGOJIH ZA SKLENITEV 
DELOVNEGA RAZMERJA S TUJIMI 
DRŽAVLJANI — AS 537 
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PREDNOST DOMAČIM DELAVCEM 
PRI ZAPOSLOVANJU 

časnim bivanjem v Jugoslavi- 
ji, Osnutek zakona razširja 
to obveznost tudi na tuje dr- 
žavljane, ki imajo odobreno 
stalno nastanitev v Jugosla- 
viji. Torej v bodoče si bodo 
odobritev za sklenitev de- 
lovnega razmerja morali pri 
skrbeti, tudi tisti tuji držav- 
ljani, ki jim je priznana 
pravica azila ali status be- 
gunca, oziroma tisti, ki so 
sklenili zakonsko zvezo z ju- 
goslovanskimi državljani. 

Organizacije združenega de- 
la so dolžne, da s samoup- 
ravnim splošnim aktom in v 

skladu z zakonom ugotove 
zadeve in delovne naloge, pri 
katerih tuji državljani ne mo- 
rejo biti zaposleni. S tem naj 
bi v organizaciji združenega 
dela zagotovili bolj angaži- 
ran in odgovornejši odnos de- 
lavcev do zaposlovanja tujih 
državljanov. Z druge strani 
pa bo z odobritvijo za skle- 
nitev delovnega razmerja s 
tujimi državljani omogočen 
pregled nad potrebami za tu- 
jo delovno silo v republikah 
in pokrajinah, oziroma zago- 
tovljena bo enotna politika 
zaposlovanja tujih državlja- 
nov. 

Tuji državljan, ki ima odo- 
britev za stalno bivanje v 
Jugoslaviji, sam predloži za- 
htevo za sklenitev delovne- 
ga razmerja. Vendar za ose- 
be, katerim je odobreno za- 
časno bivanje, to zahtevo 
predloži temeljna organizaci- 
ja združenega dela, to je de- 
lodajalec. Z zahtevo je tre- 
ba priložiti dokazilo, da se 
opravljanje danih zadev in 
delovnih nalog ni moglo za- 
gotoviti s sklenitvijo delovne- 

ga razmerja z domačim de- 
lavcem. 

Posebno je pomembna do- 
ločba, s katero je določe- 
no, da imajo domači delavci 
v odnosu do tujih državlja- 
nov z začasnim bivanjem, 
prednost pri zaposlovanju. 

Določbe osnutka se ne na- 
našajo na sklenitev delovne- 
ga razmerja tujih državlja- 
nov v jugoslovanskih diplo- 
matskih, konzularnih in dru- 
gih predstavništvih v tujini. 

Pravila za odpravljanje kolizije zakonov 

in pristojnosti 

# Reševanje kolizije zakonov le za področja statusnega, rodbinskega, dedne-ga 
in premoženjskega prava 

# Osnutek posebej določa, kateri domači organ bo pristojen, ko pravila mednarodnega 
zasebnega prava napotijo na pristojnost jugoslovanskih organov 

# Formalne pomanjkljivosti ne smejo vplivati na veljavnost oporoke 

Zvezni izvršni svet je po 
slal delegatom Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ Pred- 
log za izdajo in Osnutek za 
kona o reševanju notranje 
kolizije zakonov in pristojno 
sti v statusnem rodbinskem 
in premoženjskem pravu (AS 
538). 

Zakon je potrebno spreje 
ti zaradi nove razdelitve za 
konodajne pristojnosti med 

Osnutek zakona je zasno 
van na omejenem reševanju 
notranje kolizije zakonov. 
Ureja le koliaijo zakonov za 
področja statusnega, rod- 
binskega in dednega ter de 
loma premoženjskega prava, 
ker so prav ta področja naj- 
primernejša in tudi najbolj 
obdelana za pravno urejanje. 

federacijo in republikama 
>ziroma pokrajinami, saj je 

možno, df> isto pravno raz- 
merje v posameznih republi- 
kah in pokrajinah različno 
urejajo. Za adi tega lahko 
pride do tako imenovane 
soliziip zakonov. Da b: jo pre- 
prečili, pravila opredeljujejo, 
kateri med več možnimi za- 
koni, ki so v koliziji, bo ve 
ljal za reševanje določenega 
razmerja. 

Zato zakonski osniutek obrav 
nava naslednja vprašanja: 
status fizičnih in pravnih 
oseb, zakonsko zvezo, pos 
vojitev, razmerja med star- 
ši in otroki, skrbništvo, dedo 
vanje in druga premoženj- 
ka razmerja, ter kolizijo pri- 

stojnosti. S posebnimi določ- 
bami posega še na področje 

uporabe zakonov. To pome- 
ni, da po eni strani rešuje 
kolizijo sakonov, ko gre iz- 
ključno za razmerja med dr- 
žav^ani SFRJ. Po drugi pa 
fudi razmerja z mednarodnim 
elementom, pri katerih 
naj bi uporabili pravo Jugo- 
slavije, ker drugače ne bi 
mogli vedeti, katero med več 
pravnimi ureditvami SFRJ 
naj bi uporabili za posamez- 
no pravno razmerje. 

Če govorimo o koliziji za- 
konov na področju osebnega 
statusa, ki zajema pravno in 
opravilno sposobnost, razgla 
sitev pogrešanca za umrlega, 
vprašanja zakonske zveze in 
družine, "osvojitev, skrbništ- 
vo in dedovanje, je za izbiro 
pristojnega prava predvsem 
odločilno prebivališče. Po za- 
konskem osnutku je to kraj, 
v katerem se je fizična ose 
ba nastanila z namenom, da 
v njem dalj časa živi in v 
njem tudi zasnuje središče 
življenjskih razmer. S tako 
opredelitvijo bodo sodišča in 
drugi organi lahko odločali, 
če je možno določen kraj 
smatrata kot stalno prebiva- 
lišče posameznika. Republiš- 
ko državljanstvo pa bo vpli- 

valo na izbiro pristojnega 
prava samo v tistih prime- 
rih ko jugoslovanski držav- 
ljan nima prebivališča na 
ozemlju naše države. 

Pri koliziji zakonov s po- 
aročja stvarno-pravnih raz- 
merij, ki v klasičnem pome- 
nu sodijo v civilno pravo, je 
za uporabo odločilno pravo 
tiste republike oziroma avto- 
nomne pokrajine, kjer stva- 
ri so. Izjema pri tem so le 
premičnine, ki jih je potreb- 
no vpisovati v javne registre 
(motoma vozila in podobne 
premičnine). Zanje osnutek 
predvideva pristojnost prava 
kraja, v katerem je stvar re- 
gistrirana, ali, kakor je za- 
pisano, kjer vodijo register. 

Za splošni maksimum last- 
nine na nepremičninah, ki 
jih sme imeti naš državljan, 
velja pravna ureditev tiste 
republike ali avtonomne po- 
krajine, ki je zanj ugodnej- 
ša. Kljub temu pa na ob- 
močju posamezne republike 
oziroma nokrajine posame- 
zen občan ne sme imeti več 
nepremičnin, kot jih dovolju- 
je maksimum, ki velja v tej 
republiki ali pokrajini. 

OSNUTEK ZAKONA O REŠEVANJU NOTRANJE 
KOLIZIJE ZAKONOV IN PRISTOJNOSTI 
V STATUSNEM, RODBINSKEM 
IN PREMOŽENJSKEM PRAVU — AS 538 

OMEJENO REŠEVANJE KOLIZIJE ZAKONOV 
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AVTONOMIJA VOLJE STRANK 

Urejanje praivic to obvez- 
nosti iz pogodb temelji na 
načelu avtonomije volje 
strank. Za njihovo ocenjeva- 
nje je odločilno pravo, ki so 
»i ga izbrale pogodbene 
stranke. Ce ga niso določile, 
je po osnutku zakona o re- 
ševanju kolizij pristojno 
pravo tiste republike oziro- 
ma pokrajine, kjer je bila 
pogodba sklenjena. V prime- 
rih enostranskih pravnih po- 
slov pa pravice in obvezno- 
sti ureja pravo republike ali 
pokrajine, na katere območju 
bo posli izvedeni oziroma, 
kjer so dejstva nastala. 

Sprejeta rešitev glede pri- 
stojnega prava za veljavnost 
oporoke zagotavlja, da, vsaj 
kar zadeva njeno obliko, za- 
radi formalnih pomanjkljivo- 

sti ne bo veliko neveljavnih 
oporok. Osnutek predvideva 
enotno pristojno pravo za 
vso zapuščino, čeprav jo bo- 
do sestavljale nepremičnine 
ali premičnine. Pri določanju 
navezale točke oziroma pri- 
stojnega prava ima prednost 
pravo prebivališča zapustnika 
ob njegovi smrti. 

Izbiranje dejstev za dolo- 
čitev pristojnosti na področ- 
ju rodbinskega prava je iz- 
redno zapleteno. Pri teh raz- 
merjih, ki so lahko dvo ali 
večstranska (na primer raz- 
merja med starši in otroki), 
se utegne pojaviti medrepub 
liški ali aednarodnl element 
pri kateremkoli od subjektov 
v vsakem razmerju. Zaradi 
zamotanosti razmerij in vseh 
elementov, ki odločilno vpli- 
vajo na izbiro naveane točke, 

ter ob hkratnem spoštovanju 
načela smotrnosti, osnutek 
predvideva določanje pristoj- 
nega prava predvsem po 
skupnem prebivališču. Ce te- 
ga ni, je odločilno skupno 
državljanstvo. Odstopanje od 

Kar zadeva kolizijo pri- 
stojnosti v primerih, ko so 
po predpisih dveh ali več 
republik oziroma avtonom- 
nih pokrajin njihovi organi 
pristojni obravnavati določe- 
na razmerja, zakon najprej 
opredeljuje načelno izhodiš- 
če. Pravi, da je v takem pri- 
meru Cpri pozitivni koliziji 
pristojnosti) pristojen organ 
tiste republike ali pokrajine, 
pri katerem je bila zahteva 
za začetek postopka (tožba, 
predlog idr.) prej vložena. 

teh načel je možno le v 
upravičenih primerih. Pred- 
vsem takrat, ko je s takim 
ukrepom zagotovljeno popol- 
nejše varstvo določene osebe 
ali pa, če to zahtevajo razlo- 
gi smotrnosti. 

Osnutek nato določa samo 
dve pravili za reševanje te 
kolizije. Prvo je pravilo o 
časovni prioriteti postopanja, 
drugo pa pravilo o prioritet- 
ni pristojnosti glede na kraj, 
kjer je nepremičnina. 

Posebej besedilo zakonske- 
ga osnutka rešuje tudi prime- 
re, kateri med domačimi or- 
gani je pristojen, kadar pra- 
vila mednarodnega zasebnega 
prava napotijo na pristojnost 
jugoslovanskih organov. 

PRAVILO O ČASOVNI PREDNOSTI 

Udeležba federacije pri izgradnji Kongresnega 

centra v Beogradu 

• Del sredstev za realizacijo izgradnje druge faze Kongresnega centra v znesku 
200 milijonov dinarjev, bo federacija zagotovila v svojem proračunu za leto 1978 
in 1979 

Kongresni eenter »Sava« v 
Novem Beogradu bo po pro- 
jektu zgrajen v dveh fazah. 
Prva faza je bila končana z 
izgradnjo objekta, ki zajema 
veliko dvorano s 1000 sede- 
ži, nekaj manjših dvoran z 
ostalimi prostori. 

Druga faza izgradnje Kon- 
gresnega centra, ki zajema 
izgradnjo dvorane s 4000 se- 
deži, dvorano s 500 sedeži z 
ostalimi prostori, je pomem- 
bna, ne samo za mesto Be- 

ograd, ampak za vse druž- 
benopolitične organizacije in 
organe federacije in republi- 
ke. Center bo v veliki meri 
zadostil potrebam glede or- 
ganiziranja mednarodnih sre- 
čanj, političnih in kulturnih 
manifestacij. 

Glede na takšen pomen te- 
ga objekta je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
Osnutek zakona o udeležbi 
federacije pri financiranju 
izgradnje druge faze kongres- 

nega centra »Sava« v Novem 
Beogradu (AS 536). Spreje- 
manje tega predpisa je v 
pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin. 

Pri financiranju izgradnje 
druge faze Kongresnega cen- 
tra, kot je rečeno v Osnut- 
ku zakona, bo federacija za- 
gotovila sredstva v skupnem 
znesku 200 milijonov dinar- 
jev. Sredstva za realizacijo 
tega projekta bo federacija 
izročila v svojem proraču- 
nu za leto 1978 in 1979. 
(vsako leto po 100 milijo- 
nov dinarjev). Po določbah 
Osnutka zakona bo Zvezni 
izvršni svet sklenil s Skup- 
ščino mesta Beograda dogo- 
vor o dinamiki izkoriščanja 
sredstev, ki jih bo prispeva- 

la federacija in o izkorišča- 
nju prostorov Kongresnega 
centra za potrebe organov fe- 
deracije in družbenopolitič- 
nih organizacij na ravni fe- 
deracije. 

Druga faza izgradnje Kon- 
gresnega centra bo končana 
do 1. junija 1978. leta, skup- 
na vrednost del pa je 500 
milijonov dinarjev. Razen 
federacije bo pri financira- 
nju tega projekta sodelovala 
SR Srbija s 100 in Skupšči- 
na mesta Beograda z 200 mi- 
lijoni dinarjev. 

Udeležba federacije je do- 
ločena, kar pomeni, da mo- 
rebitno razliko v izgradnji 
prevzame Skupščina mesta 
Beograda. 

OSNUTEK ZAKONA O UDELEŽBI FEDERACIJE 
PRI FINANSIRANJU IZGRADNJE DRUGE FAZE 
KONGRESNEGA CENTRA »SAVA« V NOVEM 
BEOGRADU — AS 536 
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MEDNARODNE POGODBE 

Sodelovanje sredozemskih držav na področju 

izobraževanja 

@ Po določbah Konvencije, sredozemske arabske in evropske države zaradi vpisa 
na visokošolske ustanove avtomatično priznavajo srednješolska spričevala držav 
podpisnic 

AVTOMATIČNO PRIZNANJE SREDNJEŠOLSKIH 
SPRIČEVAL 

Decembra 1976 leta je bila 
v Nioi Mednarodna konferen- 
ca UNESCO za sprejem Kon- 
vencij o priznavanju visoko- 
šolskega študija, diplom in 
stopenj v sredozemskih arab- 
skih in evropskih državah. 
Na Konvenciji so, razen na- 
še države, sodelovale Špani- 
ja, Francija, Ciper, Egipt, 
Italija, Libija, Maroko, Tu- 
nis, Turčija, Monako in Gr- 
čija. Na Konferenci so Kon- 
vencijo podpisale Francija, 
Maroko, Ciper m Jugoslavi- 
ja, za pristop ostalih držav 

udeleženk je Konvencija od- 
prta neomejeno. 

Pristop Jugoslavije h Kon- 
venciji je v skladu z njeno 
aktivno politiko za dosledno 
izvajanje zaključkov Konfe- 
rence o evropski varnosti in 
sodelovanju ter principi in 
prakso njene neuvrščene po- 
litike. Na ta način naša dr- 
žava pomaga, da bodo v ok- 
viru UNESCO čimprej do- 
seženi enakopravni odnosi na 
področju zbiranja in prizna- 
vanja šolskih kvalifikacij. 

Zvezni izvršni svet je te 
dni poslal Skupščini SFRJ 
Predlog zakona o ratifikaci- 
ji Konvencije o priznavanju 
visokošolskega študija, dip- 
lom in stopenj v sredozem- 
skih arabskih in evropskih 
državah (AS 533), o katerem 
bodo na eni prihodnjih sej 
razpravljali delegati obeh 
zborov Skupščine SFRJ. 

Po določbah Konvencije 
sredozemske arabske in ev- 
ropske države avtomatsko 
priznajo, zaradi sprejema na 
visoko šolo, srednješolsko 
spričevalo, izdano v kateriko- 
li od teh držav. Razen tega 
se vse države podpisnice ob- 
vezujejo, da bodo doma po- 
skrbele za potrebne ukrepe 
za priznanje diplom in kva- 
lifikacij, doseženih v kateri- 
koli državi podpisnici, zara- 
di nadaljevanja študija. Ra- 
zen tega bo skupaj urejeno 
tudi priznavanje parcialnega 
študija, končanega na območ- 
ju držav podpisnic. 

Države podpisnice so se 

tudi sporazumele, da omo- 
gočijo vpis na visokošolske 
ustanove študentom, ki pri- 
hajajo iz katerekoli države 
podpisnice. Nujno bo tudi 
treba uskladiti pogoje spre- 
jema v izobraževalne institu- 
cije, kot terminologijo in kri- 
terije vrednotenja, kar naj 
bi olajšalo uporabo sistema, 
ki bi zagotavljal primerjanje 
enot vrednosti,, predmetov 
študija in diplom v vseh dr- 
žavah podpisnicah. 

V Konvenciji je podčrta- 
no, da je treba v vseh držar 
vah podpisnicah neprestano 
izboljševati študijske pro- 
grame, kakovost, planiranje 
in organizacijo visokošolske- 
ga študija. 

S Konvencijo je ustanovljen 
Medvladni komite, sestavljen 
od ekspertov, ki jih poobla- 
stijo države podpisnice, ka- 
terega sekretariat je zaupan 
generalnemu direktorju UNE- 
SCO. Naloga Komiteja je da 
pospešuje sprejem Konvenci- 
je. 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
KONVENCIJE O PRIZNAVANJU 
VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA, DIPLOM 
IN STOPENJ V SREDOZEMSKIH ARABSKIH 
IN EVROPSKIH DRŽAVAH — AS 533 

poročevalec 9 



ANALIZE IN OCENE 

Napredek družbenega položaja žensk - nujna 

sestavina družbenega razvoja 

9 Razvoj samoupravnega delegatskega sistema je zavrl upadanje udeležbe žensk na 
vseh ravneh družbenega odločanja in zagotovil večjo prisotnost v samoupravnih 
organih, delegacijah in delegatskih skupščinah 

• Uresničena je dinamična stopnja rasti zaposlovanja žensk, čeprav je še prisotno 
zapostavljanje pri obravnavanju ženske delovne sile ob zaposlovanju in pri napredovanju 
pri delu 

• Ugodni rezultati so bili doseženi pri varstvu materinstva in pri izboljšanju 
življenjskih pogojev in dela žensk 

• Podružbljanje določenih zadev v družini daje ženski večje možnosti pri vključevanju 
v družbenem odločanju in popolnejšem razvoju njene osebnosti 

AKTUALNI PROBLEMI PRI URESNIČEVANJU 
POPOLNE ENAKOPRAVNOSTI ŽENSK 

Zvezni izvršni svet je po- 
slal Skupščini SFRJ v raz- 
pravo in sprejem analizo 
»Napredek družbenega polo- 
žaja žensk — osnovni probiemi 
in smeri družbenega delova- 
nja«. Analizo je pripravil 
Zvezni komite za zdravstvo 
in socialno varstvo, njen na- 
men pa je vsestransko os- 
vetliti proces uresničevanja 
enakopravnosti žensk v naši 

V zadnj'h nekaj letih, je 
rečeno v analizi, so opazne 
določene težnje in spremem- 
be, ki se nanašajo na boljši 
položaj žensk v naši družbi. 

V skupni zaposlenosti v le- 
tu 1975 so bile ženske udele- 
žene s 34,2 odstotka. Stopnja 
rasti zaposlenosti žensk je 
dinamičnejša od skupne, lah- 
ko pa pričakujemo, da se bo- 
do ugodna gibanja ne samo 
nadaljevala, ampak še okre- 
pila. 

Sestava izobraabe žensk, 
čeprav je še nezadovoljiva, 
kaže stalno težnjo k večji 
izobrazsbi žensk in ženske 

družbi, kako bi bili zagotov- 
ljeni čim skladnejši temelji za 
družbeno delovanje žensk in 
moških v političnem, eko- 
nomskem, družinskem in 
kulturnem življenju, vključu- 
joč tudi enako udeležbo pri 
odločanju. O analizi bodo 
razpravljali delegat1 v Zvez 
nem zboru na svoji prvi se- 
ji po poletnih počitnicah. 

mladine, iz leta v leto pa je 
večji odstotek izobraženih in 
kvalificiranih žensk. 

Ugodni rezu'tati so bili do- 
seženi pri varstvu materinst- 
va, kjer kot osnova vse bolj 
prihaja do veljave solidar- 
nost in splošni družbeni po- 
men in s'.irb za biološko re- 
produkcijo družbe. 

Razvoj samoupravnega de 
legatskega sistema je prispe 
val k zaviranju težnje upada 
nja udeležbe žensk na vseh 
ravneh družbenega odloča- 
nja in ustvaril pogoje za več- 
jo prisotnost v samoupravnih 
organih, delegacijah in dele- 
gatskih skupščinah. 

Vendar še vedno ostaja 
precejšnje število problemov, 
ki so ovira hitrejšemu na- 
predku družbenega položaja 
žensk. Tako, na primer, v ne s 
katerih republikah zelo poča- 
si usklajujejo zakonodajo, 
posebej družinsko, z novimi 
ustavnimi spremembami o 
položaju žensk in družine in 
samoupravnimi razmerji na 
tem področju. 

Pri izobrazbi deklic in mla- 
dink je zaostajanje čutiti 
predvsem z ustvarjanjem ne 
pismenosti, s pfemajhnim 
vključevanjem v osnovne in 
druge šole, pa vse do zaosta- 
janja uposabljanja in dosega- 
nja kvalifikaoij žensk r>ri 
delu. 

Zaposlenost ženske delovne 
sile, čeprav se neprestano 
povečuje, še ni zadovoljiva. 
Rasen tega so bolj udeleže- 
ne pri opravljanju nekvalifi 
ciranega dela — delajo tudi 
na slabše plačanih delovnih 
me>tih Cesto je prisotno za- 

S sprejemom nove Ustave . 
se določene družinske potre 
be ne samo povezujejo in re 
šujejo v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, ampak se 
kaže potreba aa uvedbo vrste 

postavljanje ženske delovne 
sile pri zaposlovanju, razpo- 
rejanju na delovna mesta, 
pri napredovanju in nagraje- 
vanju po delu in podobno. 

Večjo udeležbo žensk v za- 
sebni lanetijski proizvodnji 
in prevzemanje vloge nosilca 
te proizvodnje ne spremlja 
sprememba njenega položaja 
pri odločanju o rezultatih 
svojega dela, kot tudi ne pri 
drugih spremembah v zveni 
s preskrbo in vzgojo otrok 
in uporaba oblik pomoči dru- 
žini. 

Premalo je razvito nepo- 
sredno otroško varstvo, ma- 
io otrok je zajetih v pred- 
šolslkih ustanovah (le okrog 
7,5 odstotka), premajhno šte- 
vilo servisov za pomoč dru- 
žini — vse to seveda tudi od- 
raža nepravilen odnos do 
družine. Dvojne obveznosti 
ženske zmanjšujejo možnost 
njenega večjega vključevanja 
v družbeno odločanje, kot tu- 
di v popoln razvoj njene 
osebnosti. 

novosti v družinsko zakono- 
dajo, glede na nove temelje 
opredelitve znotraj družin- 
skih odnosov (korist otroka 
postaja prednostno merilo) 
in zakona (popolna izenače- 

poročevalec 
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nost zakonskih tn nezakon- 
skih otrok, obravnavanje iz- 
venzakonske skupnosti, uva- 
janje predzakonskega posve- 
tovanja, pogoji za razsvezo in 
podobno). 

Prav tako se s povečanjem 
storitvenih dejavnosti, druž- 
benega standarda sploh, 
(družbena prehrana, mreža 
samopostrežnih trgovin in 
servisov), ter drugimi ustrez- 
nimi oblikami zavarovanja, 
predv.-em otroki zaposlenih 
staršev, odpira družini večja 

Vse naše pravne in poli- 
tične listine obravnavajo na- 
šo žensko kot samostojno 
ustvarjal"' osebnost, ki ena- 
kapravno sodeluje v ekonom- 
skem in političnem življenju 
države. Zaradi tega je potreb- 
no, da so v samoupravnih 
organih, delegatskih skupš- 
činah in samoupravnih inte 
resnih skupnostih ženske ena- 
kovredno zastopane, v skla- 
du s svojim delovnim pri- 
spevkom. 

Z uresničevanjem ustavne- 
ga koncepta samoupravnega 
organiziranja na področju 
zdravstva, otroškega varstva, 
prebivanja, izobraževanja in 
podobno, so odprte nove 

možnost, da prosti čas ižko- 
rLij; za osebno izpopolnjeva- 
nje in popolnejše kulturno- 
zabavno življenje. 

Vsekakor bo potrebno re- 
šiti še stanovanjski problem 
družine, z iagradnjo takšnih 
stanovanjskih stavb in stano- 
vanj, ki bodo po svoji na- 
membnosti ustrezali potre- 
bam družine. Pomembno j& 
načrtovati tudi gradnjo spre- 
mljajočih objektov in servi- 
sov, ki so potrebni moderne- 
mu gospodinjstvu. 

možnosti za reševanje novih 
vprašanj, ki zadevajo družbe- 
ni položaj ženske. 

V Zakonu o združenem de- 
lu imajo ženske pravico na 
posebno varstvo v času no- 
sečnosti, Doroda in materin- 
stva. To varstvo je družbeno- 
ekonomsko in ustavno dolo- 
čeno kot varstvo materinstva, 
ne pa varstvo ženske kot 
spola. 

Da bi poudarjena enakost 
postala resnična, je treba 
sprejeti posebne ukrepe v 
zvezi s podružbljanjem dolo- 
čenih del v družini, gospo- 
dinjstvu in skrbi za otroke 
in ta vprašanja reševati kot 
skupna obeh spolov. 

Prav tako Je nujno zausta- 
viti nepismenost, saj ta pro- 
blem precej bolj zadeva žen- 
ske. Treba bo zagotoviti po- 
polno vključitev otrok v os- 
novno šolanje in tako pre- 
prečiti osip deklic, ki se po- 
sebej poveča po četrtem raz- 
redu osnovne šole. Pomemb- 
no je zagotoviti tudi materi- 
alno pc iporo vsem družinam, 
ki imajo probleme in težave 
v zvezi s šolanjem otrok. 

Organizacije združenega de- 
la bi morale poskrbeti za do- 
polnilno šolanje žensk na 
vseh ravneh. V okviru zahtev 
za izboljšanje pogojev dela 
za oba spola bo treba poskr- 
beti za boljše varstvo ženske 
pri delu. Prav zaradi tega je 
predloženo, da naj bo to 
varstvo vključeno v sistem 
stalnega menjavanja pogojev 
življenja in dela, da bo pre- 
poved dela na določenih de- 
lovnih mestih urejena s sa- 
moupravnim sporazumom in 
da bo nočno delo žensk, če 
je zato potreba, urejeno z 
vrsto olajšav. 

Kar zadeva varstvo mate- 
rinstva, je urejeno na različne 
načine še vedno so pomisle, 
ki ali dati ženskam plačan 
dopust leto dni po rojstvu ot- 
roka (Slovenija daje tudi 
očetu možnost, da izkoristi ta 
dopust), ali obdržati kraj- 

80 dobo do 6 mesecev, Id 
prevladuje zdaj, s tem, da je 
več skrbi posvečene skrbi in 
negi za najmlajše otroke. V 
vsakem primeru je treba re- 
šitve iskati v solidarnem po- 
krivanju stroškov v zvezi z 
biološko reprodukcijo in nego 
otrok na širši družbeni osno- 
vi, da bi razbremenili posa- 
mezne družbene organizacije 
združenega dela. 

Prav tako je treba graditi 
zdravstvene ustanove tam, 
kjer so za zdaj maloštevilne, 
z boljšo kadrovsko in organi- 
zacijsko opremljenostjo za 
varstvo ženske in otroka. 
Praksa je pokazala, da bi se 
morale takšne ustanove bolj 
zavzemati za uporabo kontra- 
cepcije. Tudi postopek spla- 
va bi se moral spremeniti v 
zveizi z ustavnim načelom, da 
vsaka ženska odloča o tem 
brez omejitve. 

2enski-kmetijski proizvajal- 
ki je treba priznati položaj 
proizvajalca, spodbujati nje- 
no udeležbo v družbenopoli- 
tičnem življenju skupnosti, 
proučiti možnosti pokojnin- 
skega zavarovanja ter razvi- 
jati vrsto služb in ustanov, 
začenši od storitvenih in ko- 
munalnih do drugih oblife 
družbene skrbi za družino in 
žensko. 

NAPREDEK DRUŽBENEGA POLOŽAJA ŽENSK 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

V temeljni organizaciji lahko oblikujejo le eno 

disciplinsko komisijo 

• Disciplinska komisija lahko polnoveljavno deluje samo takrat, če pri njenem delu 
sodelujejo tudi člani komisije, izvoljeni z liste, ki jo določi zbor združenega dela 
skupščine občine 

• Delavci v temeljnih organizacijah se morajo sami odločiti, kako bodo 
najgospodarneje organizirali administrativno-strokovno delo 

• Temeljna organizacija lahko opravlja le eno glavno dejavnost, kar velja tudi 
za delovno organizacijo, ki v svoji sestavi nima temeljne organizacije 

I# Delovna organizacija, ki v svoji sestavi nima temeljnih organizacij, se lahko združuje 
v kmetijsko zadrugo 

<# Sodišča združenega dela so pristojna, da odločajo le o ničnosti tistih samoupravnih 
sporazumov, ki urejajo konkretne obveznosti in pravice udeležencev, ne pa o ničnosti 
tistih sporazumov, ki na splošen način opredeljujejo družbenoekonomske in druge 
samoupravne odnose 

Med nadaljevanjem objav- 
ljanja mnenj Komisije Skup- 
ščine SFRJ za spremljanje iz- 
vajanja Zakona o združe- 
nem delu, v tej številki po- 
sredujemo stališča Komisije 

Komisija je dobila veliko 
število vprašanj o sestavi in 
delu disciplinske komisije. 
Ker je že sprejela stališče, 
kakor smo poročali v eni 
prejšnjih številk glasila, glede 
sestave disciplinske komisije, 
ponovimo mnenja Komisije o 
delu disciplinske komisije. 

— Disciplinska komisija la- 
hko polnoveljavno deluje sa- 
mo takrat, če pri njenem de- 
lu sodelujejo tudi člani komi. 
sije, izvoljeni z liste, ki jo do- 
loči zboir združenega dela 
skupščine občine. Zaradi zna- 
čaja družbene lastnine in za- 
gotov*ive družbenega varstva 
delavčevih pravic, 200. člen 
ZZD v 2. odstavku namreč za- 
hteva, da morajo biti člani di- 
sciplinske komisije tudi osebe 

glede vrste praktičnih vpra- 
šanj uporabe Zakona. Po po- 
letnih počitnicah bo Komisija 
septembra nadaljevala z de- 
lon. in preučila tudi druga 
vprašanja; ki jih je dobila. 

izven sestava temeljne organi, 
zacije. 

— V vsakem primeru določi 
sestavo disciplinske komisi- 
je njen predsednik (200. člen 
4. odst. ZZD). Ta sestava je 
dejansko »svet« disciplinske 
komisije, ki v svoji polni se- 
.stav.' tudi odloča oziroma 
vodi disciplinski postopek. 

— Predsednik komisije je 
izvoljen takrat in na isti na- 
čin kot člani disciplinske ko- 
misije, saj ga ne morejo iz- 
brati člani disciplinske komi. 
sije iz svojih vrst (200. člen 
2. odst ZZD). 

— ZZD ne izključuje tu- 
di možnosti izvolitve namest- 
nikov članov disciplinske ko- 
misije. 

— Vsakokrat, ko je delavec 
klican na odgovor, predsed- 
nik disciplinske komisije do- 
loči njeno sestavo. Pri tem 
mora biti en član komisije iz 
temeljne organizacije, iz ka- 
tere je delavec, ki se kliče na 
odgovornost (200. člen 2. odst. 
ZZD) 

— V temeljni organizaciji 
lahko oblikujejo le eno disci- 
plinsko komisijo (109. člen 
1. odst. ZZD). 

— Predsednika in člane sku- 
pne disciplinske komisije voli- 
jo delavci na način iz 2. in 
3. odstavka 200. člena ZZD. 
Določeno število članov disci- 
plinske komisije, vendar ne 
več kot četrtina vseh njenih 
članov, morajo biti osebe iz- 

Ob vprašanju, če morajo 
delavc' temeljnih organizacij 
v delovni organizaciji po ZZD 
v vsakem primeru ustanoviti 
delovno skupnost za opravlja- 
nje del skupnega pomena, je 
Komisija razložila namen 
ZZD, ko govori o teh vpra- 
šanjih. Poudarila je, da mora 
biti opravljanje administra- 
tivno-strokovnih del v temelj- 
nih organizacijah na taki rav- 

ven temeljnih organizacij v 
sestavi delovne organizacije. 

— število članov disciplin, 
ske komisije, je določeno v 
splošnem aktu in to število 
članov komisije delavci tudi 
volijo. 

— Z liste, ki jo določi zbor 
združenega dela skupščine ob- 
čine. >e posameznik lahko iz- 
voljen tudi v več disciplin- 
skih komisij v različnih te- 
meljnih organizacijah. 

— Stroške članov disciplin- 
ske komisije, izvoljenih z li. 
ste, ki jo določi zbor zdru- 
ženega dela skupščine obči- 
ne, naj pokrije temeljna or- 
ganizacija, ki je izbrala člane 
svoje disciplinske komisije z 
omenjene liste. 

ni organiziranosti, da bodo 
lahko delavci uresničevali 
svojo upravljalsko funkcijo. 
Pri tem pa Komisija meni, 
da se morajo delavci v vsaki 
temeljni organizaciji sami od- 
ločiti, kako bodo, glede na 
obseg in druge pogoje, naj- 
gospodarneje organizirali o- 
pravl janje administrativno- 
strokovnih del. 

Kadar ni pogojev za obli. 

PRAKTIČNA VPRAŠANJA UPORABE DOLOČIL 
ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

DELO DISCIPLINSKE KOMISIJE 

OPRAVLJANJE ADMINISTRAT1VNO-STROKOVNIH 
DEL V ZDRUŽENEM DELU 
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kovanje delovne skupnosti (na 
prime, zaradi majhnega obse- 
ga skupnih del, oddaljenosti 
posameznih temeljnih organi- 
zacij ,n podobno), lahko po 
ZZD administrativno-strokov- 
na in druga dela opravlja- 
jo administrativno-stroškov- 
ni delavci v temeljnih organi- 
zacijah, ki združujejo svoje 
delo v teh temeljnih organi, 
zacijah. Razen tega, kakor 
določa 403 člen ZZD, delav- 
ci, ki v delovni organizaciji, 
sestavljeni organizaciji in po- 
slovni skupnosti opravljajo 
strokovna dela, organizirajo 
temeljno organizacijo za izva- 
janje teh del. če pa ni pogo- 
jev za ustanovitev take te- 
meljne organizacije, ta dela 
lahko opravljajo v delovni 
skupnosti. 

Prav tako lahko temeljna 
organizacija zauipa opravlja, 
nje določenih strokovnih del 
tudi pooblaščeni specializirani 
organizaciji. Seveda je v ta- 
kem primeru potreben spora- 
zum obeh organizacij. Med 
strokovna dela sodi vodenje 
knjigovodstva in evidence, po- 
membne za delo in odločanje 

Kaj so to dela manjšega 
obsega, ki jih po 3. odst. 400. 
člena ZZD lahko opravljajo v 
delovni skupnosti (komerci- 
alna, projektantska, znanst- 
veno-raziskovalna in druga 
podobna dela), je bilo nasled- 

Komisija je dobila tudi 
vprašanje, če lahko delovna 
organizacija, ki v svoji sesta- 
vi nima temeljnih organizacij, 
opravlja dve ali več glavnih 
dejavnosti. Komisija poudar- 
ja, da po ZZD to ni mogoče. 
Delovna organizacija, ki v 
svoji sestavi nima temeljnih 
organizacij, namreč opravlja 
funkcije temeljne organizaci. 
je. V členu 410 ZZD pa je v 
1. odstavku 346. člena ZZD 
sme temeljna organizacija op- 
ravljati samo eno glavno de- 
javnost. Torej velja ta določ- 
ba tudi za tisto delovno or- 
ganizacijo, ki v svojem sesta. 
vu nima temeljnih organiza- 
cij. 

Tata rešitev izhaja iz za- 
snove temeljne in delovne or- 
ganizacije v združenem delu. 
Delovna organizacija je po 
1. odstavku 346. člena ZZD, 
samostojna samoupravna or- 
ganizacija delavcev, povezanih 
s skupnimi interesi pri delu 

v temeljni organizaciji oziro- 
ma za izračunavanje pokaza- 
teljev., s katerimi temeljna 
organizacija ugotavlja uspeš, 
nost svojega poslovanja (člen 
147 ZZD). 

Po Zakonu o združenem de- 
lu so torej predvidene različ- 
ne možnosti organiziranja ad- 
ministrativno-strokovnih, po- 
možnih in tem podobnih del 
v združenem delu. Katero iz- 
med njih bodo izbrali v po- 
samezni temeljni organizaciji, 
pa je odvisno od konkretnih 
pogojev ir smotrnosti posa- 
mezne odločitve. 

Pri obravnavi tega vpraša- 
nja pa ne smemo pozabiti na 
določbe 2. odstavka 536. čle- 
na ZZD. V njih je zapisano, 
da individualni poslovodni or- 
gan oziroma predsednik ko. 
legijskega poslovodnega orga- 
na delovne organizacije skle- 
ne delovno razmerje in ure- 
sničuje pravice iz njega v 
delovni skupnosti, če delovna 
skupnost ni oblikovana, nada- 
ljuje zakon, pa v skladu s 
samoupravnim sporazumom o 
združitvi v delovno organi- 
zacijo. 

nje vprašanje, ki ga je pretre- 
sala Komisija. Ocenila je, da 
je to dejansko vprašanje po- 
trebno, glede na vse okolišči- 
ne, reševati za vsak primer 
posebej. 

in organiziranih v temeljne 
organizacije v njeni sestavi 
ali neposredno povezanih z 
enotmm delovnim procesom. 
S tem v zvezi se samostoj- 
nost delovne organizacije kot 
subjekta blagovne proizvod- 
nje, izraža v njeni celovito- 
sti in samostojnosti v druž- 
beni reprodukciji in v vsej 
družbi. Po ZZD je temeljna 
organizacija, glede na delov- 
ni oziroma proizvodni, dru- 
žbenoekonomski, samouprav, 
ni in pravni položaj, temelj 
sistema združenega dela. Zato 
v primerih, ko v delovni or- 
ganizaciji ne ustanovijo te- 
meljnih organizacij, ta pre- 
vzame funkcijo temeljne or- 
ganizacije (zadnji odstavek 
14. člena ZZD). Ob upošte- 
vanju vsega tega, če ponovi, 
mo, delovna organizacija, ki 
v svoji sestavi nima temelj- 
nih organizacij, ne more op- 
ravljati več kot eno glavno 
dejavnost. 

Vendar Komisija meni, da 
delovna organizacija, ki v svo- 
jem sestavu nima temeljnih 
organizacij, pa se kljub temu 
želi ukvarjati še z neko dru- 
go glavno dejavnostjo, lahko 
ustanovi temeljne organizaci- 
je. To seveda privede do 
spremembe njenega statusa 
in vseh drugih posledic, ki 
jih prinaša ustanavljanje in 
konstituiranje TOZD tako tej 
delovni organizaciji kot toodo- 

Zammivo je vsekakor tudi 
vprašanje, ali je mogoče v 
zvezi z 2. odst. 503. člena ZZD 
že v samoupravnem sporazu. 
mu o združevanju v delovno 
organizacijo predvideti, da in- 
dividualni poslovodni organ 
oziroma predsednik in člani 
kolegijskega poslovodnega or- 
gana delovne organizacije, op- 
ravljajo poleg zadev iz svo- 
jega delovnega področja tudi 
delo delavcev temeljne orga- 
nizacije. Komisija ocenjuje, 
da je ob tem vprašanju po- 
trebno razločevati dve mož- 
nosti. 

Prvič, če individualni poslo- 
vodni organ ali predsednik 
kolegiiskega poslovodnega or- 
gana delovne organizacije 
skleneta delovno razmerje in 
uresničujeta svoje pravice iz 
delovnega razmerja v delov- 
ni skupnosti (člen 536, 2. 
odst. ZZD). V takem primeru 
ne moreta opravljati del de- 
lavca temeljne organizacije, 
saj je to nezdružljivo s pra- 
vicami in odgovornostmi po- 
slovodnega organa delovne 
organizacije. Zgodilo bi se 
namreč, če bi individualni po- 
slovodni organ oziroma pred- 
sednik poslovodnega organa 
delovne organizaofje opravljal 

Med številnimi vprašanji je 
Komisija preučila tudi mož- 
nosti za združevanje delovne 
organizacije, ki v svoji sesta- 
vi nima temeljnih organiza- 
cij, v kmetijsko zadrugo. Po 
ZZD, kakor poudarja Komi- 
sija je tako združevanje mo- 
žno. Zakon o združenem delu 
v 278. členu zagotavlja kme- 
tijski zadrugi, da ima v nače- 
lu položaj, pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti organiza- 
cije združenega dela. Razlog 
za tako opredelitev je vtem, 
ker je kmetijska zadruga 

čim temeljnim organizacijam. 
Razen tega pa, če v nekem 
delu delovne organizacije, ki 
v svoji sestavi nima temelj- 
nih organizacij, opravljajo 
stransko dejavnost na takšen 
način, da so ustvarjeni pogo- 
ji za oblikovanje temeljne or- 
ganizacije, ki bi delo sedanje 
Stranske dejavnosti opravlja- 
la kot glavno dejavnost, prav 
tako mora priti do statusnih 
sprememb v taki delovni or- 
ganizaciji. 

deda delavcev temelnje orga- 
nizacije, da bi za svoje de- 
lo tudi odgovarjal poslovod- 
nemu organu temeljne organi- 
zacije. Tega pa seveda ni mo- 
goče dopustiti. 

Drugače je, če člani kole- 
gijskega poslovodnega orga- 
na delovne organizacije, ki 
jih izvolijo iz vrst delavcev 
temeljne organizacije v sesta- 
vi delovne organizacije, še 
naprej ostanejo v delovnem 
razmerju v temeljni organi- 
zaciji. V teh primerih so tako 
člani poslovodnega organa de- 
lovne organizacije, kakor tu- 
di delavca v svoji temeljni 
organizaciji in opravljajo de- 
la na obeh področjih. Kadar 
pa je za člana kolegijskega 
poslovodnega organa delovne 
organizacije izvoljena oseba 
izven delovne organizacije, s 
samo izvolitvijo., ta človek ne 
postane niti član delovne sku. 
pnosti strokovnih služb, ne 
član katere od temeljnih or- 
ganizacij v tej delovni orga- 
nizaciji. Zato tudi ne mora 
avtomatično opravljati del de- 
lavca temeljne organizacije, 
če to želi, je potreben reden 
postopek za sklenitev delov- 
nega razmerja v kateri od te. 
meljnih organizacij. 

oziroma ker je združevanje 
kmetov v te zadruge eden od 
načinov povezovanja samo- 
stojnega osebnega dela v si- 
stem samoupraivnega združe- 
nega dela. 

Skladno s tem vse določbe 
ZZD o organizaciji združene- 
ga dela v načelu veljajo tu- 
di za kmetijsko zadrugo. Ena 
od določb ZZD, ki vsekakor 
zadeva tudi kmetijsko zadru- 
go, pa je določba 376. člena 
ZZD, ki. jo Komisija os veti ju. 
je pod naslednjim naslovom. 

OPRAVLJANJE DEL MANJŠEGA OBSEGA 
V DELOVNI SKUPNOSTI 

OPRAVLJANJE GLAVNE DEJAVNOSTI 

ZDRUŽEVANJE DELOVNE ORGANIZACIJE 
V KMETIJSKO ZADRUGO 

ALI POSLOVODNI ORGAN LAHKO UPRAVLJA TUDI 
DELO DELAVCA TEMELJNE ORGANIZACIJE? 
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PRISTOJNOST SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRI ODLOČANJU O SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH 
AKTIH 

Zakon o združenem delu 
opredeljuje pristojnost sodi- 
6ča združenega dela v členih 
500, 697, 599 in 601, je pou- 
darila Komisija v uivodu od- 
govora na vprašanje o pri- 
stojnosti tega sodišča. 

Po njeni oceni je v prime- 
rih, zapisanih v členih 599 
in 601, sodišče združenega de- 
la izključno pristojno, da od- 
loča o sporu in v svoji odloč- 
bi ugotovi, če je samouprav- 
ni sporazum prenehal veljati 
(člen 599), ali pa, če se raz- 
dre (člen 601). V vseh teh 
sporih je glavna dolžnost so- 
dišča, da ugotovi dejansko 
stanje. To pomeni, da mora 
ugotavljati Obstoj določenega 
dogodka ali spremenjenih 
okoliščin, saj prav na teh 
ugotovitvah sloni odločitev 
sodišča. Proti takim odločit- 
vam sodišča združenega dela 
pa ni mogoče predlagati po- 
stopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti na ustavnem sodi- 
šču. 

Z 2. odstavkom 590. člena 
E3ZD je predvideno sodelova- 
nje sindikata pni sklenitvi sa- 
moupravnega sporazuma, s 
katerim se ureja delovno rats. 
merje delavcev v združenem 
delu ali določajo osnove in 
merila za razporejanje čiste- 
ga dohodka in delitev sred- 
stev za osebne dohodke in 
za sikupno poralbo delavcev. 
(V naslednjem odstavku iste- 
ga člena zakon dovoljuje or- 
ganizaciji združenega dela, da 
uporablja ta sporazum, če- 
prav ga sindikat ni podpisal. 
Ob tem pa omogoča sindika. 
tu, da sproži spor pred sodi- 
ščem združenega dela, če ni 
za spor pristojno ustavno so- 
dišče. Četrti odstavek določa, 
kot piše v ZZD, da sodišče 
združenega dela izreče za ne- 
veljaven samoupravni spora- 
zum oziroma za neveljavne 
posamezne njegove določbe, 
če ugotovi, da se z njimi krši- 
jo samoupravne pravice de- 
lavcev, da se v razporejanju 
čistega dohodka in delitvi 
sredstev za osebno in skupno 
porabo delavcev krnijo raz- 
merja, ki ustrezajo načelu de- 
litve po delu, ali pa ovira nor- 
malna družbena reprodukcija, 
da se z njimi kako drugače 
onemogoča izvajanje z druž- 
benimi dogovori začrtane po- 
litik« aH kršijo moralna na- 
čela socialistične samouprav- 
ne družbe. 

Vprašanje je torej, če je 
p vseh primerih, naštetih v 

tem četrtem odstavku, izklju- 
čno pristojno sodišče združe- 
nega dela? Ali drugače pove- 
dano, kdaj je pristojno us. 
tavno sodišče, ki ga ZZD 
omenja v 3. odstavku. Na za- 
četku odgovora na ti vpraša- 
nji moramo najprej upošte- 
vati, da pristojnost ustavnih 
sodišč določa Ustava SFRJ 
in ustave republik ter avto- 
nomnih pokrajin. Te pristoj- 
nosti ne more spremeniti zve- 
zni zakon. Zaradi tega je tudi 
ocenjevanje samoupravnih 
sporazumov, o katerih govo- 
ri 590. člen ZZD, v izključni 
pristojnosti ustavnih sodišč 
vedno, ko niso določbe sa- 
moupravnih sporazumov v 
skladu z določili ustav, zako- 
nov in drugih predpisov. 

V vseh drugih primerih, o 
katerih govori 4. odstavek, in 
pri njih ne gre za direktno 
kršitev ustavnih določil, za- 
konov in drugih predpisov, 
je samo sodišče združenega 
dela pristojno za odločanje o 
tem, ali izreče za neveljaven 
samoupravni sporazum oziro- 
ma posamezne njegove določ- 
be. 

Ko nadaljujemo z opisova- 
njem določb, ki omenjajo pri- 
stojnost sodišča združenega 
dela, se moramo ustaviti pri 
597. členu ZZD. Po zahtevi te- 
ga člena je sodišče združene- 
ga dela pristojno po oprav- 
ljenem postopku za odloča- 
nje o ničnosti posameznih do- 
ločb ali celotnega, že veljav- 
nega samoupravnega sporazu- 
ma. V 598. členu ZZD pa je 
razloženo, da je samouprav- 
ni sporazum oziroma posame- 
zen njegov del ničen, če ni 
v skladu z ustavo, ali če na- 
sprotuje zakonu oziroma mo. 
ralnim načelom socialistične 
samoupravne družbe. 

Komisija za spremljanje iz- 
vajanja Zakona o združenem 
delu meni, da sodišča združe- 
nega dela odločajo le o nič- 
nosti tistih samoupravnih 
sporazumov, s katerimi so 
določene konkretne obvezno- 
sti in pravice udeležencev iz 
593. č'ena ZZD. Ne odločajo 
pa o tistih sporazumih, ki na 
splošni način urejajo druž- 
beno-ekanomske in druge sa- 
moupravne odnose. S tem, 
ko so sodišča združenega de- 
la pristojna za oceno ničnosti, 
istočasno ocenjujejo za- 
konitost in ustavnost tistih 
samoupravnih sporazumov, ki 
jih sklepajo samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti za 

konkretno urejanje njihovih 
medsebojnih pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti. V teh 
primerih odločitev sodišča 
združenega dela ni podvrže- 
na oceni ustavnosti in zako- 
nitosti s strani ustavnih so- 

Ali lahko neka temeljna or- 
ganizacija na področju bla- 
govnega prometa istočasno 
prodaja na drobno in na de- 
belo oziroma, če se tak pro- 
met lahko smatra kot enot- 
na dejavnost, je bilo nasled- 
nje vprašanje, ki ga je preu- 
čila Komisija. Ugotovila je, 
da gre pri tem za dve samo- 
stojni dejavnosti. Zakon o 
združenem delu določa, da 
sme vsaka temeljna organi- 
zacija opravljati le eno glav- 

Kadar je za organiziranje 
temeljne organizacije izvede- 
na predznamba pri registr- 
skem sodišču, po stališču Ko- 
misije taka temeljna organi- 
zacija lahko sodeluje pri 
sklepanju samoupravnega 

Tega vprašanja Zakon o 
združenem delu ne rešuje, 
saj ne vsebuje določb o po- 
stopku odločanja delavskega 
sveta temeljne organizacije, 

dišč. Glede pravnih posledic 
zaradi ugotovljene ničnosti 
samoupravnih sporazumov 
ali njihovih delov pa se smi- 
selno uporabljajo načela, ki 
veljajo za pogodbe (člen 
598/2 ZZD). 

no dejavnost, saj bi se dru- 
gače oblikovale velike temelj- 
ne organizacije, ki bi dejan- 
sko opravljale funkcijo de- 
lovne organizacije (v kateri 
vsaka temeljna organizacija 
izvaja eno glavno dejavnost). 
Toda, pri tem Komisija me- 
ni tudi, da se promet na de- 
belo in drobno pod pogoji iz 
2. odstavka 411. člena ZZD la- 
hko opravlja v temeljni or- 
ganizaciji kot stranska dejav- 
nost. 

sporazuma o združevanju r 
delovno organizacijo. Ome- 
njeni sporazum pa ta temelj- 
na organizacija lahko sklene 
le pod pogojem, da pred- 
znambi ne nasprotuje pri- 
stojno sodišče. 

če spreminja svojo odločitev 
v škodo delavca. Podrobnej- 
še določbe o tem bodo zapisa- 
ne v zakonih republik in av- 
tonomnih pokrajin. 

SVOJSTVO TEMELJNE ORGANIZACIJE, 
S PREDZNAMBO ORGANIZIRANJA 
PRI REGISTRSKEM SODIŠČU 

POSTOPEK ODLOČANJA DELAVSKEGA SVETA 
V PRIMERU, DA SPREMINJA SVOJO ODLOČITEV 
V ŠKODO DELAVCA 

ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI, 
KI JIH JE PREVZELA KATERA 
OD TEMELJNIH ORGANIZACIJ 

V samoupravnem sporazu- 
mu o združevanju v delovno 
organizacijo, po oceni Komi- 
sije, ni nujno potrebno dolo- 
čati vrsto in obseg odgovor- 
nosti temeljnih organizacij za 
obveznosti, ki jih je prevzela 
katera od temeljnih organi, 
zacij v sestavi iste delovne 
organizacije. Komisija nam- 
reč poudarja, da po ZZD ne 
obstoja presumpcija za tako 
odgovornost temeljnih orga- 
nizacij. Če torej taka odgo- 
vornost temeljnih organizacij 
ni predvidena, ni moč domne- 
vati, da obstaja že po samem 
ZZD. 

Rešitev, ki jo prinaša ZZD 
v 260. členu, je logična posle- 
dica pravnega in družbeno- 
ekonomskega svojstva temelj- 
ne organizacije v okviru de- 
lovne organizacije in vse dru. 
žbene skupnosti. S tem v zve- 
zi je potrebno še poudariti, 
da bo način in obseg odgovor, 
nosti temeljnih organizacij za 
obveznosti, ki jih je prevzela 
posamezna temeljna organiza- 
cija v sestavu iste delovne or- 
ganizacije, odvisen od stop- 
nje povezanosti temeljnih or- 
ganizacij v fazni proizvodnji 
in pri drugih odnosih v de- 
lovni organizaciji. 

OPRAVLJANJE BLAGOVNEGA PROMETA 
NA DEBELO IN DROBNO V ENI TEMELJNI 
ORGANIZACIJI 
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PREOBRAZBA DELOVNIH SKUPNOSTI STROKOVNIH 
SLUŽB POSLOVNIH ZDRUŽENJ 

Delovne skupnosti, ki izva- 
jajo strokovno delo za obsto- 
ječa poslovna združenja, in 
načrtujejo, da se bodo trans- 
formirale v poslovno skup- 
nost (tj. transformacija te- 
meljne organizacije, ki izvaja 
strokovna dela za omenjena 
poslovna združenja in ima v 
svojem sestavu dve ali več 
delovnih enot), je Komisija 
obravnavala kot posebno 
vprašanje. Gre namreč za to, 
če se v takem primferu delov- 
na enota lahko organizira kot 
TOZD in združi s katero od 
članic bodoče poslovne skup- 
nosti. Ob tem pa bi kot do- 
slej uporabljala sredstva, ki 
so last članic poslovnega 
združenja. Po oceni Komisije 
je to, s spoštovanjem določil 
Zakona o združenem delu, 
možno izvesti. Vprašanje upo- 
rabe sredstev bi pri tem mo- 
ral urejati samoupravni spo. 
razum med novo oblikovano 
temeljno organizacijo oziro- 
ma delovno organizacijo in 
članicami poslovnega združe- 
nja oziroma nove poslovne 
skupnosti. 

Po 1. odstavku 388. člena 
ZZD delavci lahko s samoup- 

ravnim sporazumom združijo 
svoje organizacije združenega 
dela v poslovno skupnost, če 
so pri uresničevanju svojih 
dejavnosti in razvoja proiz- 
vodno, delovno ali poslovno 
povezani zaradi skupnega 
nastopanja na domačem iri 
tujem, tržišču (opravljanje no 
tranjega in zunanjetrgovinske, 
ga prometa).. Te posle, ka- 
kor zahteva 8. odstavek tega 
člena, opravlja, v skladu s 
samoupravnim sporazumom 
delovna skupnost poslovne 
skupnosti ali organizacija 
združenega dela, ki je združe- 
na v poslovno skupnost. Prvi 
;n drugi odstavek 403. člena 
ZZD pa predvidevata, da se 
za opravljanje komercialnih 
poslov pri uresničevanju pro- 
meta blaga in storitev lahko 
ustanovi temeljna organizaci- 
ja oziroma delovna organiza- 
cija pod pogoji, ki jih določa 
ZZD. 

Sklenemo torej lahko, da 
če delovne skupnosti oziroma 
posebej oblikovana temeljna 
organizacija v sestavu neke 
delovne organizacije, ki je 
združena v poslovno skup- 

nost, ali pa delovna organiza- 
cija, kf je združena v poslov- 
no skupnost, izpolnjujejo po- 
goje za opravljanje poslov 
nastopanja na domačem in 
tujem tržišču, lahko pod po- 
goji, določenimi v samouprav. 

Med obravnavo vprašanja, 
ki zadeva ustanavljanje po- 
godbenih organizacij združe, 
nega dela je Komisija pou- 
darila da je po ZZD pogod- 
bena organizacija ena od ob- 
lik povezovanja samostojne, 
ga osebnega dela v sistem 
združenega dela. Pogodbena 
organizacija združenega dela 
je opredeljena v ustavi SFRJ 
in ZZD kot institucija druž- 
beno-ekonomskih odnosov v 
združenem delu. Zakon o 
združenem delu prinaša te- 
malje in načela za povezova. 
nje samostojnega osebnega de- 
la v sistem združenega dela. 
Po ZZD naj bi se osebno 
delo s pomočjo raznih oblik, 
predvidenih v ZZD in tudi s 
pogodbeno organizacijo zdru- 
ženegf dela v čim večji meri 
povezalo v sistem združenega 
dela. 

Glede na to, da je pogod- 
bena organizacija združenega 

nem sporazumu o združeva- 
ju v poslovno skupnost, op- 
ravljajo te posle. Ustvarjen 
dohodek pa je dohodek te- 
meljnih organizacij, ki so so- 
delovale pri njegovem nasta- 
janju. 

dela institucija sistema zdru- 
ženega dela, Komisija meni, 
da se te organizacije lahko 
ustanavljajo neposredno po 
določbah ZZD. Toda, ker ZZD 
vsebuje samo temelje in na- 
če1!! za pogodbene organiza- 
cije, ki pomenijo nov druž. 
beno-ekonomski odnos na 
tem področju, je potrebno, 
da republike in pokrajine do- 
ločneje opredele pogoje in 
postopeik za ustanavljanje, 
konstituiranje in združevanja 
pogodbenih organizacij zsdru. 
ženega dela (kakor je to 
predvideno v 319. členu ZZD), 
Pospešiti bi bilo zato po- 
trebno delo pri sprejemanju 
ustreznih zakonov republik 
in avtonomnih pokrajin. Ob 
tem pa tudi čimprej spreje- 
ti medrepubliški dogovor o 
skupnih temeljih politike na 
tem področju, ki naj bi bil 
temelj za pripravo omenje. 
nih predpisov. 

POGODBENA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije 

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 1 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 
—' Celovita razčlenitev obračunskega sistema (Osnutek 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka 
ln dohodka — AS 542) 2 
— Realna ocena proračunske porabe v prihodnjem letu 
(Osnutek proračuna federacije za leto 1978) 5 
— Tujci se lahko zaposlijo v Jugoslaviji pod določenimi 
pogoji (Predlog zakona o pogojih za sklenitev delovnega 
razmerja s tujimi državljani — AS 537) 6 
— Pravila za odpravljanje kolizije zakonov in pristoj- 
nosti (Osnutek zakona o reševanju notranje kolizije za- 
konov in pristojnosti v statusnem, rodbinskem in premo- 
ženjskem pravu — AS 538), 1 

— Udeležba federacije pri izgradnji Kongresnega centra 
v Beogradu (Osnutek zakona o udeležbi federacije pri 
financiranju izgradnje druge faze Kongresnega centra 
»Sava« v Novem Beogradu — AS 536) " 8 

MEDNARODNE POGODBE 
— Sodelovanje sredozemskih držav na področju izobra- 
ževanja (Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pri- 
znavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v 
sredozemskih arabskih in evropskih državah — AS 533) 9 

ANALIZE IN OCENE 
Napredek družbenega položaja žensk — nujna sestavina 
družbenega razvoja (Napredek družbenega položaja žensk 
— temeljni problemi in smeri družbenega delovanja) 10 

IZVAJANJE ZAKONOV 
— V temeljni organizaciji lahko oblikujejo le eno di- 
sciplinsko komisijo (Praktična vprašanja uporabe Za- 
kona o združenem dedu) 12 

Izdajata Skupština SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnlk, Marko Herman, Jože Pacek. 
dr. France Petrič. Franjo Turk, Drago Vresnlk, Jernej Vrhunec. Janez Zajo In Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: Marijan Gogala — 
Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, LJubljana, Sublčeva 4, telefon 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadžl Vasiljev 
(predsednik), Aljuš Gašl, Jožef Ipač, Radmlla Matlč. Svetlslav Popovlć, Dušan Cehovln, Aleksandar Orlandlč, Darinka Puškarlč, Ivica čačič. Moma 
Radosavljevlč, Slnlša Pudar Krste Calovskl, dr Petar VaJovlč. Aleksandar Petkovlč In Teodor Ollč — Odgovorni urednik Teodor Ollč — Naslov 
uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa I Engelsa 13, telefon 334 149 • Tisk CGP Delo — Cena posameznega Izvoda 4 din — Naročnina za 
leto 1977 100 din — žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-30204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 20-598 
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