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UVOD 
V skladu s 410. členom ustave spremlja ustavno sodi- 

šče pojave, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti 
in zakonitosti, obvešča Skupščino SR Slovenije o stanju 
na tem področju in ji daje mnenja in predloge za izdajo, 
spremembo ali dopolnitev zakonov in za druge ukrepe za 
zagotovitev ustavnosti in zakonitosti, za varstvo pravic 
samoupravljanja ter drugih svoboščin in pravic občanov, 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Po ustavi SR Slovenije odloča ustavno sodišče o skla- 
dnosti republiških zakonov z ustavo Socialistične repu- 
blike Slovenije, o skladnosti vseh drugih predpisov in 
splošnih aktov družbenopolitičnih skupnosti v SRS in 
samoupravnih splošnih aktov z ustavo SRS, zakonom in 
drugimi predpisi in tudi o tem, ali so predpisi in splošni 
akti družbenopolitičnih skupnosti v SRS in samoupravni 
splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, za katerega 
izvrševanje niso neposredno odgovorni zvezni organi. 

Ustavno sodišče je, kot je dejal tovariš Kardelj, bolj del 
skupščinskega sistema, kakor pa tradicionalna sodna 
ustanova. V tem smislu prispeva s svojimi mnenji, pred- 
logi in pobudami skupščini k odstranjevanju ovir pri 
uresničevanju sistema socialističnega samoupravljanja, 
kot ga določa, usmerja in programira ustava Zadnje 
celovito obvestilo, ki ga je ustavno sodišče poslalo skup- 
ščini, je zajelo obdobje od uveljavitve nove ustave do 
konca junija 1976. V času po omenjenem obvestilu pa je 
poslalo skupščini več obvestil o določenih pojavih in 
problemih, ki so zadevali posamezna ožja področja. 

V letošnjem februarju je preteklo pet let od razglasitve 
nove zvezne in republiške ustave, v lanskem decembru 
pa dve leti od sprejema zakona o združenem delu. De- 
cembra je potekel tudi skrajni rok za uskladitev samou- 
pravnih splošnih aktov z zakonom o združenem delu in 

republiškim zakonom o delovnih razmerjih. V preteklem 
letu so bili kongresi zveze komunistov in zveze sindika- 
tov, ki so v svojih sklepnih listinah v okviru splošne 
družbenopolitične in družbenoekonomske usmeritve 
opredelili vrsto konkretnih nalog na področju utrjevanja 
ustavnosti in zakonitosti. V tem obdobju se je nadalje 
razvijal in utrjeval delegatski sistem v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnostih, ki je s svojim celotnim delo- 
vanjem pomembno prispeval k uresničevanju ustavnosti 
in zakonitosti v družbi. 

Upoštevajoč navedeno, daje ustavno sodišče skup- 
ščini obvestilo o pomembnejših pojavih in problemih s 
področja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, s kate- 
rimi se je neposredno ali posredno srečevalo pri svojem 
delu v preteklem dveinpolletnem obdobju. 

Razvoj samoupravnih odnosov po načelih in določbah, 
ki jih postavlja ustava in ki jih podrobneje urejajo zakon 
o združenem delu in drugi sistemski zakoni, je brez 
dvoma dolgoročen proces. Ta proces ne more potekati 
brez začasnih krivin in zastojev, ki pa ne smejo biti 
takšni, da bi slabili same osnove sistema in ustavna 
načela ter zameglili pot k ciljem, ki si jih je postavila naša 
družba. Za uresničevanje navedenih odnosov je bistve- 
nega pomena vztrajen boj za dosledno uveljavljanje od- 
ločujočega položaja delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v celotnem sistemu razširjene repro- 
dukcije na podlagi dohodkovnih odnosov, svobodne me- 
njave dela in sistema planiranja. 

Ugotoviti velja, da se vloga delavcev v združenem delu 
in delovnih ljudi in občanov pri izgrajevanju novih druž- 
benoekonomskih in družbenopolitičnih socialističnih sa- 
moupravnih odnosov širi in utrjuje, da pa je vsakdanja 
praksa ponekod še daleč od tistega, kar bi na sedanji 
stopnji razvoja že mogli in morali uveljaviti. Kljub na 
vseh nivojih prisotnim intenzivnim prizadevanjem, da bi 
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bile organizacijske oblike združenega dela in samou- 
pravni splošni akti usklajeni z ustavo in zakonom in kl'ub 
nespornim pozitivnim rezultatom, ki so bili pri tem dose- 
ženi, v neposredni dejanski praksi delavec še vedno 
nima tistega položaja in tiste vloge, ki mu jo na področju 
odločanja o dohodku in na področju samoupravnega 
urejanja drugih odnosov v združenem delu zagotavljata 
ustava in zakon. To se kaže tako znotraj organizacij 
združenega dela kot v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, pa tudi pri odločanju v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti. Ob tem velja še posebej poudariti, da še ni 
vzpostavljen samoupravni sistem odločanja o sredstvih 
za razširjeno reprodukcijo. Prav tako razvoj naše samo- 
upravne družbe zaostaja pri uveljavljanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov pri svobodni menjavi 
dela in sicer tako na področju družbenih dejavnosti kot 
na področju materialne proizvodnje. Tudi krajevna skup- 
nost še ni zaživela kot faktor samoupravnega odločanja 
pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v svo- 
bodni menjavi dela med samoupravno organiziranimi 
uporabniki in izvajalci storitev. 

Čeprav gre pri tem za dolgoročne in zahtevne naloge, 
to ne more biti opravičilo za vrsto zaostajanj, odstopanj 
in odporov pri uresničevanju ustavno in zakonsko opre- 
deljenih osnov in odnosov, to je pri uveljavljanju pravic 
delovnega človeka do samoupravljanja, v katerem vsak 
delovni človek enakopravno z drugimi odloča o svojem 
delu, o pogojih za delo in rezultatih dela, o svojih in 
skupnih interesih in o usmerjanju celotnega družbeneaa 
razvoja. a 

Pri analiziranju pomembne stopnje razvoja, ki jo je v 
razmeroma kratkem času dosegel sistem socialistič- 
nega samoupravljanja, je treba imeti stalno pred očmi 
vse tisto, kar začrtani razvoj ovira oziroma celo vleče 
nazaj k administrativnemu načinu urejanja družbenih 
zadev ali pa k oživljanju pojavov liberalizma in skupinsko 
lastninskih teženj. Razkorak med ustavo, zakonom o 
združenem delu in drugimi sistemskimi zakoni ter vsak- 
danjo prakso, ki ga pri svojem delu opaža tudi ustavno 
sodišče, ni pogojen samo z objektivnimi razlogi, ampak 
je v precejšnji meri tudi posledica razlogov, ki so subjek- 
tivne narave. Srečujemo se z raznimi prikritimi odpori 
samoupravljanju, ki imajo svoje korenine v tehnokrati- 
zmu, ta pa je pogosto povezan z birokratizmom pa tudi z 
oportunizmom. 

Ustavno sodišče ni izključni dejavnik varstva ustavno- 
sti in zakonitosti, ločen od delegatske skupščine in ce- 
lotne samoupravne baze. S svojo dejavnostjo je vklju- 
čeno v prizadevanja zavestnih subjektivnih sil, ki vodijo 
nenehni boj za odločujočo vlogo delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi in občanov na temeljih in v pogojih 
socialističnega samoupravljanja. Osnova takšne vsebin- 
ske povezanosti je skupna skrb in odgovornost za ure- 
sničevanje ustavnosti in zakonitosti, ne glede na naloge, 
ki jih sicer ustava nalaga vsakemu izmed dejavnikov v 
naši družbi. Po izrečni ustavni določbi so za ustavnost in 
zakonitost dolžni skrbeti sodišča, organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti, organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti ter nosilci sa- 
moupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij. Skrb za 
ustavnost in zakonitost je torej odgovornost vseh delov- 
nih ljudi in občanov ter vseh organov in organizacij. To 
velja na prvem mestu za tiste, ki sprejemajo samo- 
upravne in druge družbene odločitve, to je temeljne in 
druge organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, skupščine družbeno- 
političnih skupnosti in za druge organe. 

Z opozorilom na celoten splet družbenoekonomske in 
družbenopolitične problematike, v okviru katere opravlja 
ustavno sodišče svoje naloge pri zagotavljanju ustavno- 
sti in zakonitosti, ustavno sodišče poudarja, da se pri 
svojem delu ne omejuje na ozko normativno primerjavo 
obravnavanih samoupravnih splošnih aktov, zakonov in 
drugih predpisov z ustavo ali zakonom, marveč upošteva 
pri ocenjevanju ustavnosti in zakonitosti dejanske druž- 
benoekonomske odnose in sedanjo stopnjo razvoja 

naše celotne družbe. To prihaja v praksi do izraza tudi v 
primerih, ko ustavno sodišče v postopkih za oceno 
ustavnosti ali zakonitosti ne razveljavi obravnavanega 
samoupravnega splošnega akta ali predpisa, marveč 
določi udeleženim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim in družbenopolitičnim skupnostim primeren 
rok za njegovo uskladitev z ustavo in zakonom. 

V zvezi s splošno oceno stanja na področju uresniče- 
vanja ustavnosti in zakonitosti je treba opozoriti na oko- 
liščino, da državni organi - posebej še izvršilni in upravni 
organi v nezadostni meri spremljajo uresničevanje zako- 
nov in drugih predpisov. V praksi pogosto spregledajo ali 
pa celo dopuščajo nezakonita stanja in ravnanja na 
pomembnih področjih družbenega delovanja. V posa- 
mičnih primerih je ustavno sodišče ugotovilo, da so 
takšna stanja oziroma ravnanja nekateri družbeni dejav- 
niki celo podpirali, na kar kažejo opažanja ustavnega 
sodišča pri obravnavanju konkretnih zadev. Na to kaže 
tudi dejstvo, da so pobudniki postopka za oceno ustav- 
nosti in zakonitosti v pretežni meri delovni ljudje in ob- 
čani kot posamezniki, veliko manj pa nastopajo kot pred- 
lagatelji ali pobudniki dejavniki, ki jim ustava to dolžnost 
nalaga, jih za to pooblašča in jih k temu zavezuje. Razen 
sodišč združenega dela, vrhovnega sodišča, republi- 
škega javnega tožilca in družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja se državni, družbeni in samouppravni or- 
gani skorajda ne pojavljajo s predlogi pred ustavnim 
sodiščem. To velja tudi za organe, ki so po ustavi izrečno 
dolžni zadržati izvrševanje neustavnega ali nezakoni- 
tega splošnega akta in začeti pred ustavnim sodiščem 
postopek za njegovo oceno. Vse to seveda vpliva nega- 
tivno na široko dejavnost ustavnosti in zakonitosti. Ni 
odveč tudi v tej zvezi opozorili na misel tovariša Kardelja 
o nujnosti, da spoštujejo ustavnost in zakonitost vsi in 
vsakdo, to se pravi tako občani kot vsi samoupravni in 
državni organi ter družbene organizacije. Ustava in za- 
kon namreč ne varujeta samo družbe, marveč tudi svo- 
bodo človeka. To še zlasti velja za ustavne določbe o 
neodtujljivih pravicah delavcev in o samoupravljanju v 
organizacijah združenega dela. Po izrečni določbi ustav- 
nega zakona so se te ustavne določbe začele uporabljati 
takoj od dneva razglasitve ustave in so tega dne prene- 
hale veljati določbe republiških zakonov in samouprav- 
nih splošnih aktov, ki so bili z njimi v nasprotju. 

Motiv za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zako- 
nitosti nekega predpisa ali samoupravnega splošnega 
akta je v pretežnem številu osebna prizadetost občana, 
ki meni, da se mu je pri odločanju o neki njegovi pravici 
ali interesu zgodila krivica, in sicer ne zaradi morebitne 
nepravilne uporabe predpisa ali samoupravnega sploš- 
nega akta - v takem primeru mu je zagotovljeno sodno 
varstvo pred sodiščem združenega dela oziroma pred 
rednim sodiščem - marveč zato, ker naj bi bil uporabljani 
predpis ali samoupravni splošni akt v neskladju z ustavo 
in zakonom. Pri tem ne gre le za neke obrobne ali manj 
pomembne kršitve ustavnosti ali zakonitosti, marsika- 
tera pobuda opozori na aktualen širši družbeni problem. 

Največ pobud zadeva samoupravne splošne akte or- 
ganizacij združenega dela. Pri tem zavzemajo precejšen 
delež pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti samou- 
pravnih splošnih aktov s področja delitve osebnih do- 
hodkov in dodeljevanja stanovanj in stanovanjskih po- 
sojil. Precej pobud se nanaša na samoupravne splošne 
akte samoupravnih interesnih skupnosti in odloke občin- 
skih skupščin. Razen tega so delavci in občani vložili 
tudi vrsto pobud za oceno ustavnosti posameznih določil 
nekaterih republiških zakonov. 

Kar zadeva učinke odločb ustavnega sodišča, je treba 
opozoriti na pojav, da marsikateri samoupravni subjekti, 
ki niso udeleženci konkretnega postopka, menijo, da 
odločba ustavnega sodišča, ki njih neposredno ne za- 
deva, zanje ni pomembna. Res je, da odločbe ustavnega 
sodišča zadevajo le oceno konkretno obravnavanega 
predpisa ali samoupravnega splošnega akta in se njihov 
učinek ne razteza avtomatsko tudi na enake oziroma 
podobne rešitve v drugih predpisih in samoupravnih 
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splošnih aktih. Ne glede na to pa v teh odločbah sprejete 
ocene in stališča ustavnega sodišča presegajo okvire 
konkretnega ustavnosodnega spora s tem, da dajejo 
tudi drugim subjektom ustrezno orientacijo pri urejanju 
enakega ali podobnega vprašanja v n|ihovih predpisih 
oziroma samoupravnih splošnih aktih. 

Pri obravnavanju vprašanj, ki so skupna zaradi svo- 
jega pomena za sistem samoupravnih socialističnih 
družbenoekonomskih odnosov in enotne temelie sociah- 
stičnega sistema, sodeluje Ustavno sodišče SR Slove- 
nije zaradi izmenjave mnenj z Ustavnim sodiščem Jugo- 
slavije in ustavnimi sodišči drugih republik in pokrajin. V 
preteklem letu so bila v tem smislu obravnavana na 
skupnih posvetovanjih ustavnih sodišč med drugim tale 
vprašanja: pristojnost ustavnih sodišč za oceno ustav- 

nosti in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov delov- 
nih organizacij in sestavljenih organizacij združenega 
dela, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije zdru- 
ženega dela na območjih več republik ali avtonomnih 
pokrajin primerjava mnenj in stališč ustavnih sodišč, 
sprejetih v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti 
kriterijev za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih po- 
sojil v samoupravnih splošnih aktih organizacij združe- 
nega dela, pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo svoje po- 
sle v inozemstvu; moralnopolitična primernost kot pogoj 
za sklenitev delovnega razmerja oziroma za pridobitev 
družbene funkcije; vprašanje enakopravnosti pri zapo- 
slovanju; pojavi prisvajanja sredstev družbene lastnine 
na skupinskolastninski podlagi. 

UREJANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ 
DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU 

Urejanje medsebojnih razmerij v združenem delu spada po 
ustavi in zakonu o združenem delu med neodtujljive pravice, 
o katerih odločajo delavci v temeljnih organizacijah. Gre za 
razmerja, ki jih delavci pri uveljavljanju pravice dela z družbe- 
nimi sredstvi vzpostavljajo pri skupnem delu s temi sredstvi in 
urejajo s samoupravnimi splošnimi akti. Lansko in delno tudi 
že predlansko leto sta bili značilni po prizadevanjih, da bi se 
obstoječi samoupravni splošni akti uskladili z ustavo, zako- 
nom o združenem delu, zakonom o delovnih razmerjih in 
drugimi zakoni, ki zadevajo to področje in da bi se v proces 
tega usklajevanja čimbolj zavestno ustvarjalno in odgovorno 
vključili vsi delavci v združenem delu. Vsekakor lahko ugoto- 
vimo, da je bilo doslej na tem področju opravljeno veliko delo 
in da so bili ob tem tudi doseženi pomembni rezultati. Pred- 
vsem lahko ugotovimo, da so se samoupravni splošni akti 
približali neposrednemu proizvajalcu kot dejanskemu nosilcu 
in oblikovalcu v njih opredeljenih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti. Odpravljene so bile mnoge neskladnosti z ustavo in 
zakonom, pri čemer je bila vrsta vprašanj urejena povsem na 
novo ob upoštevanju raznih specifičnosti v posameznih te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega dela. Vendar se 
ponekod v samoupravnih splošnih aktih še vedno ohranjajo 
rešitve, ki z ustavo in zakonom niso v skladu. Na to kažejo 
pobude in predlogi za oceno ustavnosti in zakonitosti samou- 
pravnih splošnih aktov o urejanju medsebojnih razmerij de- 
lavcev v združenem delu. V času od razglasitve sedanje 
ustave je ustavno sodišče dobilo v oceno nad 200 takih 
samoupravnih splošnih aktov. 

Način in postopek urejanja medsebojnih 
razmerij 

Po ustavi in zakonu urejajo medsebojna razmerja pri delu 
delavci v temeljnih organizacijah. To načelo pa marsikod ni 
dosledno izpeljano. 

V nekaterih delovnih organizacijah, ki imajo v svoji sestavi 
več temeljnih organizacij, je področje medsebojnih delovnih 
razmerij delavcev v združenem delu urejeno v celoti na ravni 
delovne organizacije, čeprav po zakonu o združenem delu 
urejajo delavci medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti pri delu s samoupravnim splošnim aktom v temeljni 
organizaciji, na ravni delovne organizacije pa določajo le 
skupne osnove in merila. Taka praksa onemogoča, da bi 
prišle v temeljnih organizacijah združenega dela do polnega 
izraza vse njihove specifičnosti. 

Po zakonu o združenem delu odločajo o vseh neodtujljivih 
pravicah delavci v temeljnih organizacijah z osebnim izjavlja- 
njem. Najpomembnejša oblika osebnega izjavljanja je refe- 
rendum. Zakon izrečno določa tiste samoupravne splošne 
akte in tista pomembnejša vprašanja, o katerih delavci ob- 

vezno odločajo z referendumom. Med taka vprašanja spada 
po 463, členu zakona tudi odločanje o osnovah in merilih za 
delitev sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo 
delavcev. V to skupino se skladno z zakonom uvrščajo tudi 
samoupravni splošni akti o dodeljevanju stanovanj jn stano- 
vanjskih posojil. Vendar se v praksi še vedno srečujemo s 
samoupravnimi splošnimi akti o osnovah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki jih niso 
sprejeli delavci v temeljni organizaciji z referendumom. V 
postopku za oceno takih samoupravnih splošnih aktov se 
organizacije združenega dela večkrat sklicujejo na to, da so 
tak način sprejemanja teh aktov (npr. na zborih delavcev ali v 
delavskem svetu) določili delavci v statutu. Pri tem se sklicu- 
jejo na zakonsko določbo, po kateri samoupravni sporazum 
in statut določata, kateri samoupravni splošni akti morajo biti 
sprejeti v organizaciji združenega dela ter, kdo jih sprejema in 
po kakšnem postopku. Vendar morajo delavci ob sprejemanju 
statuta in ob določanju postopkov za sprejem svojih samou- 
pravnih splošnih aktov upoštevati določbo 463. člena ZZD, ki 
jo statut organizacije združenega dela ne more spremeniti. 

Status delavca v združenem delu 
Ustavno sodišče je razveljavilo določbo samoupravnega 

sporazuma o medsebojnih razmerjih delavcev temeljne orga- 
nizacije, ki je določala, da so nekateri delavci, ki so sicer 
stalno delali z družbenimi sredstvi, s temeljno organizacijo v 
pogodbenem razmerju. S tako ureditvijo je bil tem delavcem 
odvzet status delavca v delovnem razmerju, njihove pravice in 
obveznosti pa opredeljene kot pogodbeno razmerje, to se 
pravi v bistvu kot mezdni delovni odnos, čeprav so delali s 
sredstvi v družbeni lastnini in opravljali svoja dela in naloge 
trajno na posebej predvidenih delovnih mestih v organizaciji 
združenega dela. 

Po ustavi in zakonu o združenem delu ima vsak delavec, ki 
dela v združenem delu s sredstvi, ki so družbena lastnina, 
pravico, da dela s temi sredstvi, da bi zadovoljeval svoje 
osebne in družbene potrebe in da svobodno in enakopravno z 
drugimi delavci v združenem delu odloča o svojem delu in o 
pogojih in rezultatih svojega dela. Gre za neodtujljive pravice, 
ki jih delavec v skladu z zakonom o združenem delu uresni- 
čuje v okviru delovnega razmerja, ki ga sklene z delavci v 
temeljni organizaciji. Opravljanje del za temeljno organizacijo 
zunaj delovnega razmerja na poklagi t. i. pogodbe o delu je 
mogoče le v izjemnih primerih, ki jih določa zakon. 

Temeljne okvire in pogoje, pod katerimi se lahko sklene 
pogodba o opravljanju takega dela, določa zakon o združe- 
nem delu. V 169. členu tega zakona je določeno, da nihče ne 
more začeti delati v temeljni organizaciji, preden ne sklene na 
način in pod pogoji, ki jih določata samoupravni splošni akt in 
zakon, delovnega razmerja, razen če v skladu z zakonom 
opravlja začasno oziroma občasno delo. Za začasno ali obča- 
sno delo se po 175. členu zakona šteje delo, ki se opravlja v 
temeljni organizaciji po pogodbi in se glede na njen delovni 
proces ne opravlja kot stalno ali nepretrgano delo, temveč 
traja določen krajši čas ali pa je potrebno le od časa do časa. 
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Po istem členu lahko prevzame delavec s pogodbo o delu tudi 
obveznost, da bo sam ali skupaj s člani svoje družine prodajal 
posamezne proizvode določene vrste oziroma opravljal dolo- 
čeno sezonsko delo (prodaja tiska, živil itd.), pri čemer pogoje 
in način določa zakon.- V zvezi s tem je treba poudariti, da 
noben predpis ali samoupravni splošni akt ne more delavcu, 
ki trajno dela v združenem delu z družbenimi sredstvi, odvzeti 
polnopravnega statusa delavca v delovnem razmerju, ki mu 
gre po ustavi kot njegova neodtujljiva pravica. V praksi pa se 
ponekod to načelo ne spoštuje, marveč se s pogodbo o delu 
urejajo tudi odnosi, kj bi se morali po ustavi in zakonu o 
združenem delu urediti v okviru delovnega razmerja. 

V tej zvezi omenjamo tudi zakon o gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini iz 1974. leta, ki je določal, 
da se pravice hišnikov in drugih delavcev, ki opravljajo dela 
pri obratovanju stanovanjskih hiš, urejajo s samoupravnim 
sporazumom, ki ga sklenejo stanovanjska skupnost in hišni 
sveti. Zakon torej ni predvidel, da bi pri sklepanju takega 
samoupravnega sporazuma enakopravno sodelovali tudi pri- 
zadeti delavci. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je taka uredi- 
tev v neskladju s temeljnimi ustavnimi načeli, ker odvzema 
navedenim ustavno zagotovljeno neodtujljivo pravico, da v 
skladu z naravo njihovega dela in v okviru samoupravnih 
pravic, ki jih opredeljuje specifični položaj teh delavcev, ena- 
kopravno sodelujejo pri odločanju o pogojih in rezultatih 
svojega dela ter pri urejanju drugih pravic iz delovnega ra- 
zmerja. Pri tem ustavno sodišče s svojo odločbo ni določilo, v 
kakšni obliki in na kakšen način naj se to sodelovanje zago- 
tovi, ker za to ni pristojno. Skupščina SR Slovenije je zadevno 
zakonsko določbo spremenila tako, da je za delavce v stano- 
vanjskih hišah, ki niso v delovnem razmerju z organizacijo za 
vzdrževanje stanovanjskih hiš, predpisala obvezno vključitev 
v delovno skupnost samoupravne stanovanjske skupnosti, pri 
čemer medsebojna razmerja glede menjave dela in ustvarja- 
nja dohodka ureja samoupravni sporazum, ki ga sklenejo 
delavci delovne skupnosti ter stanovanjska skupnost in hišni 
sveti. 

Posebni pogoji za opravljanje delovnih nalog 
Ustavno sodišče se je pri svojem delu srečalo z vprašanjem 

moralno-politične primernosti, ki je v zvezi z zaposlovanjem 
določena v nekaterih samoupravnih splošnih aktih kot for- 
malnopravni pogoj za opravljanje določenih del in nalog. 
Sama vsebina tega pogoja v teh določbah ni natančneje 
opredeljena, kar lahko že samo po sebi vodi do arbitrarnosti 
pri odločanju in s tem do kršitve pravice občana do dela. 
Praksa tudi kaže, da se ta pogoj zahteva dokaj široko in pri 
različnih delih in opravilih. Take določbe o moralno-politični 
primernosti kot posebnem pogoju za sklenitev delovnega 
razmerja so vprašljive glede na določbe ustave, zakona o 
združenem delu in zakona o temeljih sistema državne uprave. 

Ustavno sodišče je ocenjevalo tudi samoupravne splošne 
akte temeljnih organizacij v sestavi večje delovne organiza- 
cije, v katerih je bil določen spol občana kot poseben pogoj za 
delo na vsakem delovnem mestu. Ustavno sodišče je ugoto- 
vilo, da te določbe kršijo ustavno načelo o svobodi dela ter z 
ustavo zagotovljeno pravico občanov, da so enaki v pravicah 
in dolžnostih ne glede na spol. Le za posamezna delovna 
mesta, na katerih se pretežno opravljajo taka dela, ki lahko 
škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na zdravje in 
življenje ženske glede na njeno materinsko funkcijo, se v 
skladu s predpisi določi s samoupravnim splošnim aktom, da 
jih ženske ne smejo zasedati. Vsako omejevanje zaposlovanja 
žensk preko zakonitega okvira njihovega posebnega varstva 
pa preprečuje uresničitev načela o svobodi dela in pomeni 
diskriminacijo žensk pri zaposlovanju. 

Trajanje delovnega časa 
Trajanje delovnega časa delavca omejujeta ustava in zakon 

na 42 ur tedensko. Primere, ko se sme uvesti za omejeno 
dobo delo daljše od 42 ur tedensko, je določil republiški 
zakon o delovnih razmerjih. V 82. členu je predvidel možnost, 
da se v določenih primerih za posamezne dejavnosti v skladu 
z zakoni določijo še drugi primeri dela v podaljšanem delov- 
nem času, t.j. dela, ki traja dalj od 42 ur tedensko. V praksi so 
to določbo^ zakona o delovnih razmerjih ponekod razlagali 
tako, da je že s to določbo dana zakonska podlaga za uvajanje 

dela v podaljšanem delovnem času ter so kot tako delo uvedli 
delo v dežurni službi in sicer za neomejeno dobo. Ustavno 
sodišče je zadevne določbe v samoupravnih splošnih aktih 
razveljavilo. Določbo 82. člena zakona o delovnih razmerjih je 
treba razumeti le kot napotilo na posebne republiške zakone, 
ki bodo določili in uredili konkretne primere dela v podaljša- 
nem delovnem času za omejeno dobo v skladu s specifiko 
posameznih področij. 

Vrednotenje dela 
Precej pobud in predlogov za oceno ustavnosti in zakonito- 

sti se nanaša na samoupravne splošne akte s področja delitve 
osebnih dohodkov (84). Najpogosteje so bile izpodbijane do- 
ločbe, po katerih se je ne glede na rezultate dela delavcem 
pavšalno zmanjševal osebni dohodek zato, ker niso dosegli 
zahtevane strokovne izobrazbe oziroma strokovnih izkušenj 
L J' 'fPfdb'i31"16 so bile tudi določbe o različnih stimulativnih dodatkih oziroma odbitkih. Ustavno sodišče je ugotavljalo da 
v obravnavanih samoupravnih splošnih aktih poleg že nave- 
denega niso bile hkrati določene tudi osnove in merila, ki bi 
omogočale ugotavljanje dejanskega rezultata delavčevega 
dela in njegovega osebnega prispevka k dohodku temeljne 
organizacije. ' 

Ob obravnavanju konkretnih zadev se je odprlo nadaljnje 
vprašanje, kateri so kriteriji za ugotovljanje zahtevane delav- 
čeve strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti, ki je potrebna za opravljenje določenih del 
in nalog. To vprašanje je pomembno tako v primeru, ko gre za 
sklenitev delovnega razmerja oziroma za razporeditev de- 
lavca k delu ali nalogi, kot tudi, ko gre za njegovo nag rajeva- 
nje. Znanje delavca je pomemben dejavnik, ki prispeva k 
ustvarjalni sposobnosti delavca in k njegovemu osebnemu 
prispevku k delu, zato mora imeti v samoupravni ureditvi 
ustrezno mesto. Kaže se potreba po oblikovanju družbeno 
verificiranih kriterijev o tem, kje in kako naj se ugotavlja 
izpolnjevanje pogoja delavčeve strokovne izobrazbe oziroma 
z delom pridobljene delovne zmožnosti za opravljanje določe- 
nih del in nalog. 

Podobno vprašanje se pojavlja v zvezi z nagrajevanjem tudi 
na področjih, na katerih je strokovna izobrazba z zakonom 
določena kot pogoj za opravljanje istih del oziroma nalog se 
zato delavci soočajo z vprašanjem, kako vključevati strokovno 
izobrazbo in delovno zmožnost v elemente nagrajevanja. Če- 
prav so v novejših samoupravnih splošnih aktih izoblikovani 
postopki za ugotavljanje uspešnosti učiteljevega dela, pa pro- 
blematika, izhajajoča iz zakonske določitve dveh ali več sto- 
penj strokovne izobrazbe ostaja več ali manj odprta. 

V samoupravni praksi je vsekakor treba doseči, da bodo pri 
nagrajevanju po delu strokovna izobrazba oziroma strokovna 
usposobljenost in znanje za delo povezani z rezultati dela 
posameznika in njegovim prispevkom k rezultatom dela ce- 
lote. Se posebej znotraj posameznih »izobrazbenih skupin« je 
treba mnogo bolj diferencirati nagrajevanje po delu na pod- 
lagi dejanske zahtevnosti del in nalog, doseženih rezultatov in 
prispevka. 

Čeprav se med delavci v združenem delu utrjuje spoznanje, 
da pripada inventini dejavnosti pomembno mesto pri poveče- 
vanju produktivnosti dela in doseganju večjega dohodka v 
združenem delu, to spoznanje v samoupravnih splošnih aktih 
in neposredni praksi še ni dobilo povsod svojega mesta Tako 
se v samoupravnih splošnih aktih ponekod še vedno ohra- 
njajo določbe, ki omejujejo odškodnino ali nagrado za izkori- 
ščanje tehnične izboljšave ali koristnega predloga z vnaprej 
določenim zgornjim limitom. To je v neskladju z ustavnimi 
določbami, po katerih ima delavec pravico do osebnega do- 
hodka, ki v skladu z načelom delitve po delu ustreza rezulta- 
tom njegovega dela in osebnemu prispevku, ki ga je s svojim 
živim in minulim delom dal k povečanju dohodka temeljne 
organizacije združenega dela. V nasprotju je tudi s tistimi 
določbami zakona, na podlagi katerih ima avtor pravico do 
pravične odškodnine, ki se odmerja gleda ne tehnični in 
gospodarski pomen tehnične izboljšave, obseg in trajanje 
izkoriščanja ter nje koristi in glede na osebni prispevek av- 
torja pri realizaciji tehnične izboljšave. Vnaprejšnje omejeva- 
nje odškodnine oziroma nagrade tudi destimulativno vpliva 
na inovacijske pobude delavcev v združenem delu. 

Kakega vidnejšega napredka ne moremo ugotoviti na po- 
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dročju vrednotenja minulega dela, kjer je še vedno poglavitno 
in večinoma tudi edino merilo dosežena delovna doba. Ven- 
dar je v nekaterih samoupravnih splošnih aktih opaziti priza- 
devanja, da bi nagrajevanje minulega dela po delovni dobi 
presegli in ga uredili v odvisnosti od sredstev, ki so jih delavci 
vložili v svojo ali drugo temeljno organizacijo na podlagi 
vsakoletnega razporejanja dohodka in uspešnosti gospodar- 
jenja s temi sredstvi. 

Povračila za študij ob delu 
Ob obravnavanju pobud za oceno samoupravnih splošnih 

aktov, s katerimi je uvedeno plačevanje šolnine za študij ob 
delu, je ustavno sodišče ugotovilo, da večina vzgojnojzobra- 
ževalnih organizacij na področju usmerjenega izobraževanja 
zaračunava svoje storitve v zvezi z izvajanjam tega študija v 
obliki šolnin učencem, študentom oziroma organizacijam 
združenega dela, kjer so ti v delovnem razmerju. V primerih, ki 
jih je obravnavalo ustavno sodišče, so višino teh povračil 
določale same vzgojnoizobraževalne organizacije, ne da bi o 
oblikovanju programov za razvoj izobraževalne dejavnosti 
študija ob delu in o usklajevanju programov tega izobraževa- 
nja skupno odločali uporabniki in izvajalci storitev v izobraže- 
valni skupnosti. V tej skupnosti tudi niso oblikovali politike na 
tem področju in tudi niso določali enotnih osnov in meril za 
oblikovanje cen in stroškov ter standardov in normativov za 
opravljanje te oblike izobraževanja v smislu ustavnih in za- 
konskih določil in tudi že sklenjenih samoupravnih splošnih 
aktov v okviru samoupravne interesne skupnosti. 

O problemu je ustavno sodišče obvestilo republiško skup- 
ščino. V obvestilu je poudarilo, da kljub vse večjemu družbe- 
nemu pomenu in vlogi izobraževanja ob delu v sistemu vzgoje 
in izobraževanja občanov in delovnih ljudi, ostaja financiranje 
te oblike izobraževanja zunaj sistemske ureditve in je prepu- 
ščeno enostranskemu urejanju posameznih vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij. Po mnenju komisije Skupščine SR Slove- 
nije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov viso- 
košolskih organizacij, ki sta ga v 1977. letu sprejela kot svoje 
stališče tudi Zbor združenega dela in Zbor občin, v bistvu ne 
bi smelo biti razlike med rednim študijem in študijem ob delu, 
ker gre v obeh primerih za menjavo dela bodisi v okviru 
ustreznih izobraževalnih skupnosti bodisi naposredno z zdru- 
ženim delom. Tudi v nekaterih drugih dokumentih so prišla do 
izraza stališča, da je za uresničevanje celovitega in poveza- 
nega sistema vzgoje in izobraževanja na novih temeljih treba 
dosledno vzpostavljati samoupravne odnose svobodne^ me- 
njave dela in zagotoviti financiranje usmerjenega izobraževa- 
nja, v katerem bo samoupravno družbeno planiranje vzgoj- 
noizobraževalnih potreb in interesov temelj tudi za samou- 
pravno sporazumevanje o izobraževalnih programih in za 
samoupravno sporazumevanje o vrednotenju teh programov 
v procesu svobodne menjave dela neposredno in v samou- 
pravnih interesnih skupnostih ter prek njih. Tudi po sklepih, ki 
so bili sprejeti na VIII. kongresu ZKS, mora usklajevanje in 
oblikovanje izobraževalnih potreb in interesov potekati v or- 
ganizacijah združenega dela in v izobraževalnih skupnostih. 

Iz zadev, ki jih je obravnavalo ustavno sodišče, je razvidno, 
da se pri uresničevanju načel o svobodni menjavi dela uve- 
ljavlja na navedenem področju praksa, ki ni v skladu z ustavo 
in zakonom o združenem delu. Odpira pa su tudi problem, ali 
so obstoječe rešitve glede povračil za študij ob delu, ki so v 
praksi zelo različne, v skladu z ustavno zagotovljeno pravico 
občanov, da pod enakimi z zakonom določenimi pogoji prido- 
bivajo znanje in strokovno izobrazbo na vseh stopnjah izobra- 
ževanja, v vseh vrstah šol in v drugih vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah. 

II 

UREJANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ V 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA IN 
SAMOUPRAVNIH STANOVANJSKIH SKUPNOSTIH 

Iz zadev, ki jih dobiva s tega področja v obravnavanje 
ustavno sodišče, izhaja, da se vloga združenega dela in obča- 

nov pri oblikovanju stanovanjske politike in pri reševanju 
konkretnih stanovanjskih vprašanj postopno širi in utrjuje. 
Opaža se tudi določen premik v smeri večje aktivizacije hišnih 
svetov in zborov stanovalcev. 

Med ustavnimi spori s stanovanjskega področja so po šte- 
vilu na prvem mestu pobude in predlogi za oceno ustavnosti 
in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti in organizacij združenega dela, ki 
določajo pogoje in merila za dodeljevanje stanovanj in stano- 
vanjskih posojil (70). Čeprav na splošno lahko ugotovimo, da 
se situacija na tem področju izboljšuje, se ponekod ohranjajo 
v samoupravnih splošnih aktih še vedno merila, ki niso uskla- 
jena z ustavo in zakonom. 

Financiranje stanovanjske graditve in dodeljevanje stano- 
vanj spada po ustavi v področje, ki se prvenstveno ureja s 
samoupravnimi splošnimi akti samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti oziroma organizacij združenega dela. Republiški 
zakoni določajo na tem področju le temeljna načela. V tem 
okviru imajo delovni ljudje in občani v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih in delavci v organizacijah združenega 
dela široke možnosti, da - upoštevajoč konkretne stanovanj- 
ske potrebe in finančne možnosti na svojem področju ter v 
skladu s sprejetimi programi - urejajo v svojih splošnih aktih 
tako način zbiranja in uporabe sredstev kot tudi pogoje in 
merila za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil. 

Ustavno sodišče ne ocenjuje zadevnih meril z vidika njihove 
primernosti, marveč ugotavlja le ali so določbe samouprav- 
nega splošnega akta v skladu z veljavnimi ustavnimi načeli in 
ustavnimi normami ter s tistimi zakonskimi normami, ki skla- 
dno Z ustavo določajo obvezne temeljne okvire za samou- 
pravno urejanje teh družbenoekonomskih odnosov. 

Iz nekaterih pobud, ki jih je dobilo ustavno sodišče, je 
razvidna tendenca, da naj bi se kriteriji za dodeljevanje stano- 
vanj in stanovanjskih posojil poenotili. V zvezi s temi pobu- 
dami je ustavno sodišče ugotovilo: 

Ustava in obstoječi zakoni ne določajo nekih enotnih pogo- 
jev in meril in tudi ne omejujejo delavcev v organizacijah 
združenega dela in delovnih ljudi in občanov v samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih pri točkovnem ovrednotenju meril. 
Pogoje in merila določajo samostojno občani oziroma delavci 
v okviru posamezne samoupravne stanovanjske skupnosti 
oziroma posamezne organizacije združenega dela. Zato bi 
bilo izenačevanje teh meril preko odločitev ustavnega sodišča 
v nasprotju z intencijo ustavnih načel in določb, ki zadevajo 
področje stanovanjske graditve in samoupravnega reševanja 
stanovanjskih potreb. Pač pa se organizacije združenega dela 
in samoupravne stanovanjske skupnosti kot stanodajalci 
lahko samoupravno dogovorijo o določenih enotnih smerni- 
cah in kriterijih za oblikovanje teh meril v njihovih samouprav- 
nih splošnih aktih in te kriterije določijo v ustreznem samo- 
upravnem sporazumu. Zakon o stanovanjskih razmerjih tak 
samoupravni sporazum celo izrečno predvideva. 

Ustava določa med temeljnimi načeli, da si delovni ljudje in 
občani ustvarjajo možnosti za zagotovitev primernega stano- 
vanja ne samo z združevanjem svojega dela in sredstev z 
delom drugih v samoupravnih interesnih skupnostih, organi- 
zacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in družbeno- 
političnih skupnostih, marveč tudi s svojimi sredstvi. Eko- 
nomsko politični pomen vključevanja sredstev občanov za 
financiranje stanovanjske graditve je poudarjen tudi v obsto- 
ječih srednjeročnih planskih dokumentih, prav tako pa tudi v 
sklepnih listinah kongresov zveze komunistov in zveze sindi- 
katov. V vseh teh dokumentih je jasno opredeljena družbeno- 
politična usmeritev, naj pri reševanju stanovanjskega vpraša- 
nja sodeluje s svojimi sredstvi tudi zainteresirani občan in 
sicer v skladu s svojimi ekonomskimi možnostmi. Čeprav je ta 
usmeritev že znana nekaj časa in je dobila ponovno politično 
potrditev tudi v lanskih predkongresnih javnih razpravah, 
sprejemajo ponekod to usmeritev še vedno z določenim nera- 
zumevanjem. To se med drugim kaže tudi v pobudah občanov 
za oceno ustavnosti in zakonitosti tistih določb samoupravnih 
splošnih aktov, ki med pogoji in merili za dodelitev stanovanj 
določajo razne oblike lastne finančne udeležbe oziroma pri 
nekaterih kategorijah prosilcev obvezno stanovanjsko varče- 
vanje. 

V zvezi s temi pobudami je ustavno sodišče zavzelo stališče, 
da samoupravni splošni akt organizacije združenega dela 
lahko poleg drugih pogojev in meril za dodeljevanje stano- 
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vanj, zgrajenih s sredstvi skupne porabe te organizacije, do- 
loča tudi obvezno lastno finančno udeležbo v obliki dolgoroč- 
nega posojila, ki ga organizacija združenega dela nato pro- 
silcu vrača. Višina te obvezne soudeležbe se ugotavlja po 
posebni lestvici v sorazmerju s prosilčevimi družinskimi ra- 
zmerami in premoženjskim stanjem, to je, v. sorazmerju z 
višino poprečnega dohodka na člana njegove družine. Kar 
zadeva dodeljevanje stanovanj mladim družinam, je ustavno 
sodišče odločilo, da pravilnik samoupravne stanovanjske 
skupnosti lahko določa, da se prosilec uvrsti na prednostno 
listo mladih družin le pod pogojem, če namensko varčuje pri 
banki določen odstotek svojih osebnih dohodkov za zgraditev 
ali nakup lastnega stanovanja. Če tega pogoja ne izpolni, se 
ne uvrsti na listo mladih družin, pač pa se uvrsti na drugo 
ustrezno listo (npr. družine z nižjimi dohodki), če izpolnjuje 
P°9°je. ki jih za tako uvrstitev določa samoupravni splošni 

V nekaterih pobudah je bilo sproženo tudi vprašanje, ali je v 
skladu z ustavo in zakonom določba samoupravnega sploš- 
nega akta stanovanjske skupnosti, po kateri lahko zaprosijo 
za stanovanje, zgrajeno s sredstvi družbene pomoči, le tisti 
občani, ki imajo stalno bivališče na območju občine. 

Po zakonu o programiranju in financiranju graditve stano- 
vanj se sredstva za družbeno pomoč zbirajo v občini, na 
območju katere ima občan stalno prebivališče. To je po za- 
konu o evidenci nastanitve občanov kraj, v katerem se občan 
naseli z namenom, da v njem stalno živi, in to prijavi pristoj- 
nemu občinskemu organu. S tem dnem pridobi vse pravice, ki 
mu pripadajo kot občanu, vštevši tudi pravico, da se lahko 
udeježi razpisa za dodelitev stanovanj, zgrajenih s sredstvi 
družbene pomoči, ki se zbirajo v občini, in da se v postopku, 
ki ga določa samoupravni splošni akt stanovanjske skupnosti 
ter v skladu s pogoji in merili tega splošnega akta uvrsti v 
ustrezno listo pričakovalcev stanovanj. Zato določba samo- 
upravnega splošnega akta stanovanjske skupnosti, da se tega 
razpisa lahko udeležijo le tisti prosilci, ki imajo v občini stalno 
prebivališče, z ustavo in zakonom ni v neskladju. Pač pa je v 
neskladju z ustavo in zakonom določba samoupravnega 
splošnega akta, po kateri lahko občan zaprosi za stanovanje 
le pod pogojem, če ima status stalnega prebivalca določeno 
število let. 

Samoupravni splošni akti organizacij združenega dela priz- 
navajo pri uvrstitvi na listo pričakovalcev stanovanj tudi dolo- 
čene točke glede na prosilčevo delovno dobo. Pri tem upošte- 
vajo poleg delovne dobe v organizaciji združenega dela, kjer 
je prosilec v delovnem razmerju, tudi čas, ko je bil prosilec v 
delovnem razmerju v drugih organizacijah združenega dela, 
pri čemer pa običajno ta čas točkovno vrednotijo nižje. Glede 
na že v uvodu poudarjeno načelo, da spada določanje pogo- 
jev in meril za dodeljevanje stanovanj, zgrajenih s sredstvi 
skupne porabe, v področje samoupravnega odločanja delav- 
cev v temeljnih organizacijah, taka samoupravna ureditev ni v 
neskladju z ustavo in zakonom. 

Nekatere organizacije združenega dela vključujejo med me- 
rila za določanje prednostnega reda pri dodeljevanju stano- 
vanj tudi kriterij delovne uspešnosti. Uvrstitev tega kriterija ni 
v neskladju z ustavo in zakonom, vendar le, če je v samo- 
upravnem splošnem aktu ustrezno objektiviziran in ovredno- 
ten. 

Posebno vprašanje predstavlja dodeljevanje stanovanj stro- 
kovnjakom. To dodeljevanje je v samoupravnih splošnih aktih 
organizacij združenega dela običajno urejeno z nekimi 
obrobnimi določbami, ki zaradi svoje splošnosti in nedoloče- 
nosti omogočajo stanovanjskim komisijam, včasih pa celo 
individualnim poslovodnim organom, da odločajo o konkret- 
nih dodelitvah stanovanj ali stanovanjskih posojil strokovnja- 
kom po svojem prostem preudarku. Delavci v organizacijah 
združenega dela imajo sicer pravico, da zaradi pridobitve ali 
zadržanja strokovnih kadrov, ki jih organizacija združenega 
dela nujno potrebuje, predvidijo posebna sredstva za stano- 
vanja za take strokovnjake in določijo posebna merila za 
razpolaganje s takšnimi stanovanji. Vendar morajo biti tudi za 
dodeljevanje teh stanovanj določeni v samoupravnem sploš- 
nem aktu ustrezni kriteriji, ki zagotavljajo enakopravnost vseh 
zainteresiranih in objektivnost pri sprejemanju konkretnih 
odločitev. Zlasti je treba zagotoviti, da se objektivno ugotovi, 
kakšni profili kadrov so organizaciji združenega dela nujno 
potrebni, katera sredstva in v kakšnem obsegu se izločajo za 

ta stanovanja, kdo od prosilcev - če je prijavljenih več po 
stroki enakovrednih - ima prednost, kateri organ in v kakš- 
nem postopku odloča o dodeljevanju teh stanovanj in po- 
dobno. Pri tem je treba upoštevati tudi zakonsko določbo, po 
kateri lahko o dodeljevanju stanovanj odloča le delavski svet 
temeljne organizacije oziroma komisija tega delavskega 
sveta, nikakor pa ne individualni poslovodni organ. Ali naj se 
pri dodeljevanju teh stanovanj upoštevajo tudi druga merila, 
ki veljajo za druge prosilce, oziroma, katera od teh in v 
kakšnem obsegu naj se upoštevajo, pa je prepuščeno samou- 
pravni odločitvi delavcev v temeljni organizaciji združenega 
dela, s tem, da morajo biti vsa ta vprašanja vnaprej urejena v 
ustreznem samoupravnem splošnem aktu. 

III 

NEKATERI PROBLEMI S PODROČJA 
ZDRUŽEVANJA SREDSTEV ZA DRUŽBENO 
REPRODUKCIJO 

Pred ustavnim sodiščem se zlasti v zadnjem času pojavlja 
vse več pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, 
samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih splošnih 
aktov, ki zadevajo združevanje sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo, plačevanje obveznih prispevkov določenim samou- 
pravnim interesnim skupnostim kot enega od virov za to 
reprodukcijo in sofinanciranje razširjene reprodukcije ob 
priključevanju novih uporabnikov na obstoječe energetsko, 
telefonsko ali komunalno omrežje. Te pobude opozarjajo na 
nujnost doslednejšega uveljavljanja ustave in zakona o zdru- 
ženem delu, ki določata sistem in okvire za urejanje družbe- 
noekonomskih odnosov na področju razširjene reprodukcije. 
Pri sprejemanju planov, pri določanju planskih nalog in z 
njimi povezanim zagotavljanjem sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo je treba upoštevati v ustavi zagotovljene neodtujljive 
samoupravne pravice delavcev v združenem delu in delovnih 
ljudi in občanov, organiziranih v krajevnih skupnostih in 
ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Ustavni pogoj za združevanje sredstev zaradi izvrševanja 
plansko določenih razvojnih ciljev in nalog na področju druž- 
bene reprodukcije je, da morajo biti konkretni razvojni cilji in 
naloge določeni v družbenem planu in je izvršitev teh nalog 
nujna. Kot osnovni instrument za združevanje sredstev pre- 
dvideva ustava samoupravno sporazumevanje in - če na sa- 
moupravni podlagi ni mogoče zagotoviti potrebnih sredstev- 
zakonsko intervencijo. 

V ustavi je določeno, da z obveznim združevanjem dela 
sredstev družbene reprodukcije ni mogoče trajno odvzeti 
temeljni organizaciji združenega dela pravic glede teh sred- 
stev. Hkrati pa ustava tudi nalaga, da je treba z zakonom 
določiti tudi pravice in obveznosti organizacij združenega 
dela pri gospodarjenju s tako združenimi sredstvi (25. člen 
ustave). V praksi pa se ta ustavna določba marsikdaj ne 
spoštuje. 

Poleg samoupravno dogovorjenega ali z zakonom predpi- 
sanega obveznega združevanja sredstev za financiranje v 
družbenem planu določenih potreb družbene reprodukcije se 
na nekaterih gospodarskih področjih posebnega družbenega 
pomena zagotavljajo manjkajoča sredstva tudi s predpisova- 
njem obveznih prispevkov določeni samoupravni interesni 
skupnosti. Kot ustavna podlaga za sprejem tovrstnih predpi- 
sov se uporablja 70. člen ustave, po katerem se lahko z 
zakonom oziroma z odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obvezna ustanovitev 
samoupravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena in predpiše obveznost plačeva- 
nja prispevkov tej skupnosti. Pri nespornem temeljnem izho- 
dišču ustavnega sistema, da delavec v združenem delu odloča 
o pogojih in rezultatih svojega dela na osnovi samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja in da je zakon- 
ska intervencija lahko le izjemna v primerih in ob pogojih, ki 
jih določa ustava, kar je za sredstva razširjene reprodukcije 
izrecno urejeno v 25. in 89. členu ustave SR Slovenije, je 
vprašljivo, ali je v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
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delu razvijanje nekega drugačnega sistema financiranja raz- 
širjene reprodukcije in vzpostavljanje drugačnih družbenoe- 
konomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, 
kot jih sicer določa ustava za združeno delo. Tudi v primeru 
obveznega združevanja sredstev mora biti zagotovljena pra- 
vica in obveznost delavca v združenem delu, da gospodari s 
tako združenimi sredstvi, vključno s pravico, da se sredstva 
vrnejo delavcem v temeljni organizaciji združenega dela, ra- 
zen če se delavci z osebnim izjavljanjem temu odpovedo. 
Odtujevanje sredstev delavcem preko samoupravnih intere- 
snih skupnosti bi vodilo k temu, da bi namesto delavcev o teh 
sredstvih odločal in z njimi gospodaril nekdo drug brez ude- 
ležbe tistih, ki so jih ustvarili. 

V tej zvezi se postavlja vprašanje, v kakšnih oblikah in pod 
kakšnimi pogoji je mogoče z zakonom ali odlokom, ki temelji 
na zakonu, zajeti za potrebe razširjene reprodukcije tudi sred- 
stva občanov. . . 

Ustavno sodišče opozarja na navedeno problematiko, da di 
se obstoječi odnosi uskladili z določbami ustave in zakona o 
združenem delu in še posebej zato, da bi se pri sprejemanju 
planskih odločitev v sistemu samoupravnega sporazumeva- 
nja in družbenega dogovarjanja dosledno upoštevale neod- 
tujljive pravice delavcev, da odločajo tudi o razširjeni repro- 
dukciji. 

IV 

URESNIČEVANJE VLOGE KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PRI UVELJAVLJANJU SKUPNIH 
INTERESOV IN POTREB DELOVNIH LJUDI IN 
OBČANOV 

V procesu demokratizacije odločanja v množici interesov 
delovnih ljudi in občanov je krajevna skupnost tisto mesto 
sporazumevanja in dogovarjanja, kjer delovni ljudje in občani 
v sodelovanju in povezavi z delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in z delovnimi ljudmi v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih odločajo o uresničevanju skup- 
nih interesov in o solidarnem zadovoljevanju osebnih in skup- 
nih potreb. Krajevna skupnost je prav tako kot temeljna orga- 
nizacija združenega dela nenadomestljiva oblika samouprav- 
nega organiziranja delovnih ljudi in občanov in njihovega 
vključevanja v celoviti sistem socialističnega samoupravlja- 
nja. To zahteva, da se krajevna skupnost uveljavi vse bolj kot 
aktiven faktor odprte samoupravne posebne interesne skup- 
nosti, ki je temelj za odločanje o uresničevanju skupnih inte- 
resov in solidarnostnem zadovoljevanju osebnih in skupnih 
potreb na stanovanjsko-komunalnem, urbanistično-prostor- 
skem, izobraževalnem in socialno-varstvenem področju in na 
drugih področjih dela in življenja delovnih ljudi. 

Sprejemanje planskih dokumentov 
Z ustavo in novimi sistemskimi zakoni opredeljeni položaj 

krajevne skupnosti kot subjekta v postopkih samoupravnega 
usklajevanja različnih interesov ob uresničevanju skupnih 
interesov in potreb še ni povsod uveljavljen. Tako med drugim 
tudi pri odločanju v zadevah s področja prostorskega planira- 
nja, razvoja in urejanja naselij ter komunalnega urejanja. 
Urbanistično planiranje se še vedno opravlja po zakonu iz leta 
1967, ki zaostaja za razvojem novih družbenoekonomskih 
odnosov. V tem zakonu je sodelovanje krajevnih skupnosti pri 
izdelavi prostorskih dokumentov omejeno na sodelovanje pri 
pripravi osnutkov urbanističnih programov, urbanističnih na- 
črtov in zazidalnih načrtov, čeprav daje ustava krajevnim 
skupnostim pravico, da na področju urejanja naselij in dru- 
gega prostora odločajo o uresničevanju svojih skupnih inte- 
resov in o solidarnem zadovoljevanju skupnih potreb in da 
sodelujejo pri odločanju o vprašanjih skupnega pomena v 
občini. Po določbah zakona o združenem delu ter zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in družbenem planu 
Jugoslavije, so delavci in drugi delovni ljudje, organizirani v 
samoupravnem združenem delu ter deloyni ljudje in občani, 
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samoupravno organizirani v krajevnih skupnostih, skladno s 
položajem, ki jim ga zagotavlja že ustava, opredeljeni tudi kot 
temeljni nosilci in realizatorji dogovarjanja pri planiranju, 
vštevši pri tem tudi področje prostorskega planiranja, razvoja 
in urejanja naselij ter komunalnega opremljanja. 

Ker zakon o urbanističnem planiranju ne določa organizi- 
rane udeležbe krajevne skupnosti v postopku sprejemanja 
urbanističnih dokumentov, namreč predpisuje le javno razgr- 
nitev osnutkov, je uskladitev tega zakona z ustavo, zakonom o 
združenem delu in zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije nujna. 

Glede na položaj krajanov v krajevni skupnosti kot enako- 
pravnih udeležencev dogovarjanja pri planiranju ni v skladu z 
ustavo in zakoni, če se o temeljih plana razvoja skupnosti 
področnih dejavnosti izrekajo organi krajevne skupnosti, ne 
pa krajani z osebnim izjavljanjem. Zato je bilo v nasprotju z 
ustavo in zakonom ravnanje v nekaterih območnih skupno- 
stih PTT prometa, ko so se o temeljnem planu razvoja izrekali 
organi krajevnih skupnosti, ne pa krajani z osebnim izjavlja- 
njem, prav tako pa tudi samoupravni sporazumi o financiranju 
tega programa in o določitvi prispevka, ki naj bi ga plačeval 
vsak telefonski naročnik dodatno poleg odobrene cene, ko so 
bili ti sporazumi poslani v individualno podpisovanje posa- 
meznikom. Po določbah zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in družbenem planu Jugoslavije so samou- 
pravni sporazumi o osnovah plana samoupravnih interesnih 
skupnosti, pri sklepanju katerih sodelujejo tudi krajevne 
skupnosti, sklenjeni, ko jih delovni ljudje in občani sprejmejo 
z referendumom ali drugo obliko osebnega izjavljanja na 
način, ki ga določa statut skupnosti v skladu z zakonom. 

Komunalne dejavnosti 
Med pomembnejše naloge krajevnih skupnosti se uvršča 

tudi sodelovanje krajevnih skupnosti pri uresničevanju intere- 
sov delovnih ljudi in občanov na področju komunalnih dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena. To so dejavnosti, kate- 
rih trajno in nepretrgano delovanje je neogiben pogoj za 

' življenje in delo občanov v občini oziroma v krajevni skupno- 
sti, pri čemer take dejavnosti ni mogoče zadovoljivo zagotav- 
ljati in uravnavati samo na podlagi delovanja tržnih zakonito- 
sti. Kadar je poslovanje teh organizacij nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij, se 
lahko način uresničevanja posebnega družbenega interesa v 
poslovanju komunalnih organizacij uredi z zakonom ali na 
njem temelječim občinskim odlokom. V SR Sloveniji ureja te 
odnose zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena iz leta 1975. V tem zakonu določeni način 
uresničevanja posebnega strani pa bo treba glede na razvoj 
družbe družbenega interesa se v praksi le počasi uveljavlja, 
na drugi strani pa bo treba glede na razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov po razglasitvi nove ustave in uveljavitvi zakona 
o združenem delu tudi ta zakon dopolniti oziroma spremeniti. 
Navedeni zakon določa sodelovanje delegatov delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti in delegatov delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela (delegatov uporabnikov) v delav- 
skem svetu oziroma njemu ustreznem organu upravljanja 
komunalne delovne organizacije. V tem organu odločajo de- 
legati uporabnikov komunalnih storitev enakopravno z de- 
lavci komunalnih organizacij o zadevah skupnega odločanja. 
Tako pride do izraza samoupravno urejanje odnosov že v 
komunalni organizaciji. Vendar delegati uporabnikov komu- 
nalnih storitev še niso povsod vključeni v organe upravljanja 
komunalnih delovnih organizacij, kolikor pa so sicer vklju- 
čeni, pa tako sestavljen organ ne opravlja nalog, ki jih ima po 
zakonu. Po samoupravnih splošnih aktih v takih primerih 
delegati uporabnikov in delegati delavcev komunalne delovne 
organizacije ne odločajo v delavskem svetu o zadevah, ki so 
po zakonu v njegovi pristojnosti (npr. odločanje o splošnih 
pogojih poslovanja komunalnih organizacij, o cenah za ko- 
munalne storitve, o imenovanju in razreševanju poslovodnih 
organov komunalnih organizacij), ampak ta organ le razprav- 
lja o teh zadevah ter jih predlaga v odločitev drugemu organu 
izven komunalne delovne organizacije, predvsem skupšči- 
nam komunalne interesne skupnosti. S takim načinom spreje- 
manja odločitev delegati uporabnikov komunalnih storitev ne 
morejo uresničevati zakonske praviceJ da enakopravno odlo- 
čajo o zadevah skupnega odločanja že v komunalni delovni 



organizaciji, po drugi strani pa so kršene tudi ustavne in 
zakonske pravice ter dolžnosti delavcev v komunalni organi- 
zaciji združenega dela. 

Krajevne skupnosti, občinska skupščina in organizacije 
združenega dela, ki so uporabniki komunalnih storitev, pa z 
družbenim dogovorom določijo, za katere komunalne dejav- 
nosti, v katerih zadevah in na kakšen način soodločajo o 
zadevah skupnega odločanja krajevne skupnosti, komunalne 
interesne skupnosti oziroma organi občinske skupščine. V 
družbenem dogovoru, ki ga je dobilo v oceno ustavno sodi- 
sce, to ni bilo urejeno, marveč je bilo v njem določeno, da 
bodo podrobnejše določbe o tem vsebovane v samoupravnih 
sporazumih o ustanovitvi samoupravnih komunalnih skupno- 
sti S tem je bila ureditev tega vprašanja prepuščena druaim 
subjektom, kot pa jih določa zakon. 

Družbena organiziranost potrošnikov 
Zakon daje pomembno vlogo krajevni skupnosti tudi pri 

družbeni organiziranosti potrošnikov zaradi vpliva na odloča- 
nje o važnejših vprašanjih družbenoekonomskih odnosov in 
poslovanja na relaciji proizvodnja-trgovina-potrošnik. Po za- 
konu o združenem delu trgovske organizacije na drobno 
obvezno sodelujejo z družbeno organiziranimi potrošniki v 
krajevni skupnosti in se dogovarjajo o vseh bistvenih zadevah 
skupnega materialnega interesa, med drugim tudi o pogojih 
in načinu prodaje blaga. To organiziranje potrošnikov pa 
poteka zelo počasi. Zaradi tega tudi zaostaja uresničevanje 
zakonske intencije, da se organizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga in storitev za neposredno upo- 
rabo, dogovarjajo o zadevah skupnega pomena s krajevnimi 
skupnostmi in z drugimi skupnostmi in organizacijami po- 
trošnikov ter urejajo bistvene zadeve skupnega interesa po 
samoupravni poti. Zato še vedno urejajo ta vprašanja v pre- 
težni meri občinske skupščine na podlagi zakonskega poo- 
blastila s svojimi odloki. Ti odloki pa ne morejo nadomestiti 
sporazumne uskladitve interesov neposredno zainteresiranih 
subjektov. Nekaj takih odlokov je dobilo v oceno tudi ustavno 
sodišče. V zadevnih pobudah nekateri pobudniki menijo, da 
odloki ne upoštevajo v zadostni meri interesov potrošnikov, 
delavci v trgovini in obrti pa, da odloki posegajo v njihove 
samoupravne pravice. 

Financiranje skupnih potreb 
Čeprav ustava predvideva več virov financiranja skupnih 

potreb in interesov in nalog v krajevni skupnosti, je samopri- 
spevek glavni vir financiranja teh potreb. Postopno pa se 
poleg njega uvajajo in uveljavljajo tudi drugi viri kot: sredstva, 
zbrana s samoupravnimi sporazumi v obliki prispevka temelj- 
nih organizacij združenega dela na zaposlenega delavca, 
sredstva, ki jih prispevajo občani za realizacijo posamičnih 
nalog, sredstva, ki jih prispevajo samoupravne interesne 
skupnosti za izvršitev posameznih nalog na področju šolstva, 
otroškega varstva, zdravstva ipd. 

Pri zagotavljanju sredstev iz samoprispevka prihaja v praksi 
večkrat do nejasnosti, v zvezi z njimi pa tudi do pobud za 
oceno ustavnosti in zakonitosti sprejetih sklepov. Po zakonu 
se samoprispevek lahko uvede, če se občani na ustreznem 
območju z referendumom vnaprej izrečejo za njegovo 
uvedbo. Ker tako uveden samoprispevek zavezuje tudi ob- 
čane, ki se z referendumom niso izjavili za njegovo uvedbo, 
nekateri občani neutemeljeno menijo, da ga niso dolžni pla- 
čevati, če se s samoprispevkom izvajajo dela, ki ne bodo njim 
neposredno koristila. Občani ugovarjajo plačilu samopri- 
spevka zlasti v primerih, ko krajevna skupnost nima celovitih 
in usklajenih programov in planov razvoja krajevne skupnosti, 
iz katerih bi izhajalo solidarnostno zadovoljevanje skupnih 
potreb. 

Krajevne skupnosti ponekod določajo obveznost plačeva- 
nja samoprispevka tudi Občanom, ki imajo na območju kra- 
jevne skupnosti nepremičnino, nimajo pa na tem območju 
stalnega prebivališča. To pa ni v skladu z zakonom. Po za- 
konu namreč lahko samo občinska skupščina razširi obvez- 
nost plačevanja samoprispevka, ki se plačuje od dohodkov od 
nepremičnin, tudi na občane, ki na območju, na katerem je 
uveden samoprispevek, nimajo stalnega prebivališča imajo pa 
nepremičnine, če se bodo s samoprispevkom izvajala dela, s 
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katerimi bodo izboljšani pogoji za izkoriščanje teh nepremič- 
nin. Omenjena razširitev pa v praksi kaže na naslednje po- 
manjkljivosti sedanje zakonske ureditve: 

Lastniki nepremičnin, ki nimajo stalnega prebivališča na 
območju tiste krajevne skupnosti oziroma tistih krajevnih 
skupnosti, kjer se uvaja samoprispevek, o takem samopri- 
spevku ne morejo soodločati, ker po zakonu niso udeleženci 
referenduma. Lastniki nepremičnin, ki imajo svoje stalno pre- 
bivališče v neki drugi občini, pa nimajo nobene možnosti 
sodelovanja tudi pri sprejemanju že omenjenega občinskega 
odloka o razširitvi obveznosti samoprispevka. 

Pri uvajanju samoprispevka na dohodek od nepremičnin 
tistih lastnikov, ki nimajo stalnega bivališča na območju, kjer 
se uvaja samoprispevek, bi bilo treba zagotoviti tudi tem 
občanom enakopravno udeležbo tako v pripravljalnem po- 
stopku kot pri referendumu. Pri tem se odpira širši problem, 
ali je sploh v skladu z ustavo sedanja zakonska ureditev, da 
lahko občinska skupščina z oblastnim aktom razširi veljav- 
nost na referendumu samoupravno sprejetega samopri- 
spevka. Temeljna značilnost samoprispevka je v tem, da se o 
njem izrekajo občani z referendumom. Z navedeno interven- 
cijo občine pa se obveznost občanov, ki imajo stalno bivališče 
zunaj območja, za katero je bil uveden samoprispevek, spre- 
minja v neko vrsto davščine in izgublja svoj ustavno določen 
samoupravni značaj. Samoupravni koncepciji naše družbene 
ureditve bi bolj ustrezalo, da bi se tudi »zunanji« lastniki 
nepremičnin na ustrezen samoupravni način vključevali v 
soodločanje o svojih obveznostih za zadovoljevanje skupnih 
potreb v okviru krajevne skupnosti. 

V 

DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI NA 
PODROČJU PROSTORSKEGA UREJANJA 

Varovanje širših družbenih interesov v prostoru se zagotav- 
lja s smotrnim gospodarjenjem v prostoru, z načrtno urbani- 
zacijo, z racionalno uporabo in varstvom zemljišč in drugih 
dobrin splošnega pomena in z varstvom vrednot človekovega 
okolja. Problemi tega področja se v zadnjem obdobju večkrat 
pojavljajo pred ustavnim sodiščem. Tu je prisoten tudi vpliv 
pomanjkljive zakonodaje, oziroma zakonodaje, ki na tem po- 
dročju še ni v celoti usklajena z ustavo, z zakonom o združe- 
nem delu, z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in družbenem planu Jugoslavije in z drugimi sistemskimi 
zakoni. Ob tem je treba upoštevati, da je urejanje prostora 
področje, kjer se pogosto pojavljajo in prepletajo različni 
interesi pri izvajanju urbanistične, zemljiške in komunalne ter 
stanovanjske politike. Neusklajena zakonodaja povečuje 
možnosti za takšno urejanje prostora, ki ni vedno odraz skup- 
nih interesov, temelječih na medsebojnem dogovoru vseh 
zainteresiranih dejavnikov v krajevni ali širši skupnosti. 

_S hitrimdružbenim in gospodarskim razvojem stalno nara- 
ščajo potrebe po novih urbanih površinah, kar ima med dru- 
gim za posledico tudi vedno večjo porabo plodne zemlje za 
gradbene namene. Kmetijsko zemljišče je postalo pomemben 
element prostorskega planiranja z vidika varstva kmetijskih 
površin zlasti z zakonom o kmetijskih zemljiščih iz leta 1973 in 
iz leta 1979. Do nove opredelitve zemljišč v občinskih prostor- 
skih planih oziroma do revizije urbanističnih programov pri- 
haja počasi. Posegi v prostor se zato izvajajo največkrat po 
prostorskih dokumentih, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo 
zakona o kmetijskih zemljiščih in pred ustanovitvijo kmetij- 
skih zemljiških skupnosti, ki so nosilec kmetijske zemljiške 
politike v občini. Le nekatere občine so sprejele občinske 
prostorske plane, s katerimi so namenile zemljišča za potrebe 
kmetijstva ter jih razvrstile v območja, določena v zakonu o 
kmetijskih zemljiščih. V občinah, kjer še nimajo teh planov, 
pogosto prihaja do nasprotij med interesi varovanja kmetij- 
skih zemljišč ter interesi dejavnikov, ki želijo graditi na grad- 
beno in komunalno čim cenejših zemljiščih. 

Urbanistične dokumente sprejema občinska skupščina z 
odloki. V postopkih sprejemanja urbanističnih dokumentov 
prihaja do kršitev z zakonom predpisanega postopka, spore 
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pa povzročajo tudi spremembe namembnosti površin. 
Ustavno sodišče je obravnavalo primer, ko je občina arondi- 
rala zemljiški kompleks za kmetijske namene, hkrati z aronda- 
cijo pa je tudi tekel postopek za izdelavo in sprejem urbani- 
stičnega plana, po katerem je bil del istih zemljišč namenjen 
za izgradnjo industrijskih in drugih objektov. To neusklajeno 
in med seboj si nasprotujoče programiranje je povzročilo 
konflikte zlasti ob sprejemanju zazidalnega načrta, s katerim 
je občina potrdila gradnjo objektov na teh zemljiščih. 

Urbanistični program je podlaga za urbanistične načrte, 
zazidalne načrte in za urbanistični red. Z urbanističnimi plani 
določene zazidljive površine so nekatere občine skušale 
ohraniti za bodoče potrebe tako, da so za ta območja razgla- 
sile splošno prepoved prometa z zemljišči, prepoved parcela- 
cije zemljišč, prepoved graditve in prepoved spremembe kul- 
ture. Čeprav lahko traja po zakonu taka prepoved najdalj tri 
leta, so nekatere občine izvajale to zakonsko pooblastilo tako, 
da so razglasile splošno prepoved, ki je trajala tudi nad deset 
let. Ustavno sodišče je take odloke razveljavilo, ker niso bili v 
skladu z zakonom o urbanističnem planiranju, ki kot izjemo 
dovoljuje občinskim skupščinam, da v času izdelave zazidal- 
nega načrta ali razlastitvenega postopka predpišejo prepoved 
poseganja v prostor. V neskladju so bili tudi z drugimi zakoni, 
ki urejajo posamezna področja, za katera se lahko predpiše z 
odlokom časovno omejena prepoved (npr. zakon o zemlji- 
škem katastru, zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim 
zemljiščem in podobno). Razen tega razglašene splošne pre- 
povedi ni spremljalo urbanistično urejanje prostora. Velik 
obseg zemljišč, za katere je veljala splošna prepoved ter 
pomanjkanje urbanistično obdelanih površin so tudi eden 
med vzroki številnih nedovoljenih gradenj. 

Ustava in zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih 
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev, iz 
leta 1976, omogočata podružbljanje stavbnih zemljišč za 
družbeno usmerjeno in organizirano stanovanjsko ali dru- 
gačno kompleksno graditev. Na podlagi navedenega zakon- 
skega pooblastila sprejemajo občine odloke, s katerimi pre- 
neha na zemljišču lastninska pravica ter zemljišče postane 
družbena lastnina. So primeri, da podružbljanje stavbnih 
zemljišč ne temelji na prostorskih planih ter na programih 
družbeno usmerjene in organizirane stanovanjske ali dru- 
gačne kompleksne graditve. Tako je občina sprejela zazidalni 
načrt za obsežen kompleks rodovitnih kmetijskih zemljišč 
preko obsega, ki ga je določal srednjeročni stanovanjski 
program, hkrati pa tudi odlok o prenehanju lastninske pravice 
na celotnem območju zazidalnega načrta. V občinskih pro- 
gramih ni bila opredeljena potreba po tako obsežnih stavbnih 
zemljiščih, kar pomeni, da to podružbljanje stavbnih zemljišč 
ni temeljilo na pretehtanih družbenih potrebah. 

Za izgradnjo določenega območja je treba zemljišče pripra- 
viti za gradnjo ter ga komunalno opremiti. Na področju ureja- 
nja stavbnih zemljišč so bili uveljavljeni novi družbenoeko- 
nomski odnosi z zakonom o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem iz leta 1976. Po zakonu soodločajo de- 
lovni ljudje in občani o zadevah v zvezi z urejanjem stavbnega 
zemljišča, za razliko od prejšnjega sistema, ko so vse zadeve v 
zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč opravljale organizacije za 
urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč. Osnova za urejanje 
stavbnega zemljišča so po zakonu planski dokumenti, ki so 
hkrati tudi osnova za porazdelitev stroškov financiranja. Inve- 
stitorji novih objektov so poleg stroškov za pripravo stavb- 
nega zemljišča dolžni prispevati sorazmeren del stroškov za 
komunalne naprave. V praksi pa se novi sistem počasi uve- 
ljavlja. Stavbne zamljiške skupnosti niso organizirane. Zato v 
večini primerov upravljajo s stavbnim zemljiščem komunalne 
skupnosti oziroma delovne organizacije za urejanje in od- 
dajanje stavbnih zemljišč. Urejanje stavbnega zemljišča se 
često opravlja tako, da organizacije za urajanje stavbnega 
zemljišča zaračunavajo investitorjem stroške za ureditev 
stavbnega zemljišča na podlagi ocene potrebnih sredstev za 
ureditev določenega zemljiškega kompleksa. Ta izračun stro- 
škov ne temelji na planskih dokumentih in ne na predhodno 
določenem sorazmernem delu stroškov, ki so ga po zakonu 
dolžni prispevati investitorji. 

Razmerja na področju graditve objektov se urejajo z zakoni. 
Zakon ne predpisuje, da je za pridobitev lokacijske odločbe in 
gradbenega dovoljenja potrebno predhodno urediti plačilo 
prispevka za ureditev stavbnega zemljišča. V primerih, ko 

investitor pridobi zemljišče za gradnjo z javnim natečajem, pa 
investitorji lahko odlašajo sklenitev pogodbe in se izogibajo 
plačilu prispevka. Občine so predlagale dopolnitev zakona, 
tako da bi investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja moral 
skleniti pogodbo o plačilu prispevka za ureditev stavbnega 
zemljišča. Zakon v tem smislu ni bil dopolnjen. V praksi pa se 
dogaja, da nekatere občine same s svojim odloki ali z navodili 
vežejo izdajo dovoljenj za graditev na predhodno sklenitev 
pogodbe o plačilu prispevka, čeprav po ustavi ne morejo s 
svojimi predpisi urejati razmerij na področju graditve objek- 
tov. 

VI 

ODLOČANJE V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH 

Ustavno sodišče se pri svojem delu srečuje s primeri, da 
prevzemajo odločanje v samoupravnih interesnih skupnostih 
izvršilni organi in strokovne službe. Gre za znane pojave, ki so 
na eni stani pogojemi s težavami, kot so pomanjkanje izku- 
šenj, zadrževanje stare prakse in idejno zaostajanje, na drugi 
strani pa tudi z odpori raznih protisamoupravnih, zlasti biro- 
kratsko-tehnokratskih sil. Takšni primeri se pojavljajo v različ- 
nih oblika, bodisi da samoupravne interesne skupnosti ozi- 
roma njihove skupščine s samoupravnimi splošnimi akti po- 
verjajo izvršilnim organom in strokovnim službam pooblastila 

■za odločanje, ki niso v skladu z njihovo ustavno opredeljeno 
funkcijo, ali pa si izvršilni organi in strokovne službe takšna 
pooblastila sami prisvajajo. V vsakem primeru je to v na- 
sprotju z ustavnimi načeli o samoupravljanju v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Ustava določa, da skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti lahko poveri svojim izvršilnim 
organom samo določene izvršilne funkcije. Na delovne skup- 
nosti, pa se sploh ne morejo prenašati pravice, pooblastila in 
odgovornosti samoupravnih interesnih skupnosti oziroma nji- 
hovih organov. 

Tako je ustavno sodišče ugotovilo, da zdravstvene skupno- 
sti pooblaščajo izvršilne organe za odločanje o zadevah, kot 
je določanje standardov za zadovoljevanje skupnih potreb in 
strukture cene storitev. Standardi za zadovoljevanje skupnih 
potreb in struktura cene storitev pomenijo osnove in merila za 
ugotavljanje teh potreb in določanje obsega sredstev za te 
potrebe. Zato so bistvenega pomena za uresničevanje skup- 
nih interesov uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva 
in svobodne menjave dela med njimi. Ta vprašanja so pred- 
met samoupravnega sporazumevanja oziroma enakoprav- 
nega in skupnega odločanja uporabnikov in izvajalcev zdrav- 
stvenega varstva v delegatskih skupščinah zdravstvenih skup- 
nosti in jih ni mogoče poverjati izvršilnim organom. 

Ustavna načela o odločanju v samoupravnih interesnih 
skupnostih veljajo tudi za izvrševanje javnih pooblastil, ki se 
poverijo samoupravnim interesnim skupnostim z zakonom ali 
odlokom občinske skupščine, ki temelji na zakonu. Če je 
samoupravni interesni skupnosti dano javno pooblastilo, da s 
svojim akti ureja določene odnose širšega pomena, je za to 
pristojna skupščina skupnosti in ne njen izvršilni organ. Ta je 
prav tako kot v izvrševanju samoupravnih zadev tudi v izvrše- 
vanju javnih pooblastil pristojen za odločanje le v mejah 
izvršilnih funkcij, ki so mu poverjene. Tah pristojnosti ne more 
drugače urejati niti zakon oziroma odlok občinske skupščine, 
ki daje javno pooblastilo samoupravni interesni skupnosti, niti 
skupnost s svojimi akti. Skupnost s svojim akti ne more 
prenašati javnih pooblastil na druge skupnosti oziroma jih od 
njih prevzemati. 

V nasprotju s tem so ravnali organi skupnosti socialnega 
skrbstva v izvrševanju javnega pooblastila za odločanje o 
valorizaciji preživnin, ki ga je občinskim skupnostim social- 
nega skrbstva poveril zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. Zakon je določil, da pristojni organ občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva vsako leto na podlagi uradno ugo- 
tovljenega podatka o povečanju življenskih stroškov sprejme 
sklep o odstotku povišanja preživnine, upravi uskladitev vseh 
preživnin in izda odločbo o novi ugotovljeni višini preživnine. 
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Ustavno sodišče je ugotovilo, da se to javno pooblastilo dve 
leti ni izvajalo v skladu z ustavo in zakonom. Prvo leto je sklep 
o odstotku povišanja preživnin sprejeli sveti občinskih skup- 
nosti socialnega skrbstva, ki so po statutih teh skupnosti 
izvršilni organi. Ti sveti niso pristojni za sprejem sklepa o 
odstotku povišanja preživnin, ki je splošni akt in sodi v pristoj- 
nost skupščine skupnosti, ampak so pristojni le za izdajanje 
posamičnih odločb o povišanju preživnin v izvrševanju tega 
sklepa. 

V naspotju z ustavno določbo, da se na delovne skupnosti, 
ki opravljajo dela za samoupravne interesne skupnosti, ne 
morejo prenašati pravice, pooblastila in odgovornosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti, je skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pooblastila za odločanje v postopku 
za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja strokovno službo. Skupnost je v roku, ki ji ga je določilo 
ustavno socišče s svojim sklepom, sama odpravila to neustav- 
nost in poverila odločanje v postopku za uveljavitev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja strokovno službo. 
Skupnost je v roku, ki ji ga je določilo ustavno sodišče s 
svojim sklepom, sama odpravila to neustavnost in poverila 
odločanje v postopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja odborom zavarovancev kot izvr- 
šilnim organom skupščine skupnosti. 

Omenjeni sklep ustavnega sodišča se je sicer nanašal samo 
na skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ven- 
dar je ustavno sodišče upoštevalo, da ne gre za osamljen 
pojav, zato je sklep objavilo v Uradnem listu SRS, da bi ga 
upoštevale tudi druge samoupravne interesne skupnosti, ki 
so dale strokovnim službam podobna pooblastila. Skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov je kljub temu pustila v veljavi 
pooblastilo, ki ga je dala strokovni službi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za odločanje v postopku za uveljavi- 
tev pravice do starostne pokojnine kmeta. 

Ustavno sodišče je tudi ugotovilo, da je strokovna služba 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja s svo- 
jimi internimi strokovnimi navodili za uporabo posameznih 
določb statuta skupnosti dejansko spreminjala in dopolnje- 
vala posamezne določbe statuta. Ta navodila strokovne 
službe so upoštevali tudi odbori zavarovancev pri odločanju v 
postopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, s čimer so ta navodila dobila veljavo 
splošnih aktov. 

VII 

USTAVNOST IN ZAKONITOST NA PODROČJU 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

V družbenoekonomskem sistemu, določenem z novo 
ustavo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni samo po- 
membno področje socialne varnosti, ampak tudi pomembno 
področje uresničevanja pravic delovnega človeka na podlagi 
minulega dela. Pravice, ki si jih delovni ljudje zagotavljajo s 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, niso samo so- 
cialne pravice, ki temelje na vzajemnosti in solidarnosti, am- 
pak so tudi ekonomske pravice, ki temelje na rezultatih uprav- 
ljanja in gospodarjenja z minulim delom. Zato je pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje pomembna sestavina novega z 
ustavo določenega družbenoekonomskega položaja delov- 
nega človeka in na njem temelječih novih družbenoekonom- 
skih odnosov pri upravljanju in razpolaganju z minulim de- 
lom. 

Ugotovitev, da sedanji sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki je bil vzpostavljen še pred uveljavitvijo 
nove ustave, ne ustreza novemu družbenoekonomskemu po- 
ložaju delovnega človeka in sistemu dohodkovnih odnosov v 
združenem delu pri upravljanju in gospodarjenju z minulim 
delom, je splošna in nesporna. Zaostajanje tega sistema za 
razvojem novih družbenoekonomskih odnosov, določenih z 
ustavo in zakonom o združenem delu, se odraža tudi v števil- 
nih pobudah in predlogih za oceno ustavnosti in zakonitosti 

obstoječe normativne ureditve tega področja, ki jih je dobilo 
ustavno sodišče v preteklih letih kar 60. 

Pri obravnavanju teh pobud in predlogov je ustavno sodi- 
šče upoštevalo, da je izoblikovanje novega sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja dolgoročnejša naloga, ker 
je nova zasnova tega sistema povezana s celotno ureditvijo 
odnosov iz minulega dela v procesu družbene reprodukcije. 
Vendar je ugotovilo, da nekaterih problemov, ki se pojavljajo 
na tem področju, ni mogoče odlagati, ampak jih je treba 
sproti reševati in sproti usklajevati obstoječo zakonsko in 
samoupravno ureditev tega področja z razvojem družbenoe- 
konomskih, samoupravnih in drugih družbenih odnosov ter s 
splošnim materialnim in družbenim napredkom. To bo tudi 
prispevalo k hitrejši in popolnejši izgradnji novega sistema.S- 
kladno s tem je ustavno sodišče doslej odločalo in obveščalo 
Skupščino SR Slovenije o teh problemih. 

Pokojninska doba 
Pokojninska doba, ki obsega delovno in drugo zavarovalno 

dobo ter določena obdobja izven zavarovanja kot posebno 
dobo, se upošteva kpt eden od pogojev za pridobitev pravic in 
kot eno od meril za odmero pravic. Zato je pokojninska doba 
eno od temeljnih vprašanj sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

S problemi pokojninske dobe se je ustavno sodišče srečalo 
največ v postopku za oceno ustavnosti 116. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je omogočil 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja revizijo 
vseh na prvi stopnji izdanih pravnomočnih odločb o ugotovi- 
tvi pokojninske dobe, ki so jih izdajali različni organi od 1952. 
leta naprej. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ta zakonska 
določba ni v skladu z ustavo, ker je omogočila odpravo ali 
spremembo pravnomočnih odločb o ugotovitvi pokojninske 
dobe brez natančno opredeljenih kriterijev in rokov, kar ne 
zagotavlja pravne varnosti in glede na pomen pokojninske 
dobe za pridobitev in odmero pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, kot tudi iz delovnega razmerja in iz 
drugih oblik socialnega zavarovanja, nasprotuje temeljnim 
ustavnim načelom o ekonomski in socialni varnosti človeka. V 
zvezi z odločbo ustavnega sodišča je bila ta zakonska do- 
ločba črtana, zakon pa je zavezal skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, da na njeni podlagi izdane odločbe 
opravi in vzpostavi veljavnost prejšnjih pravnomočnih odločb. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v 
večini primerov, v katerih je uporabila omenjeno zakonsko 
določbo, črtala iz priznane pokojninske dobe obdobja, za 
katera je dvomljivo, ali je v skladu z načelom minulega dela, 
da se ne štejejo v pokojninsko dobo. To so zaposlitve pred 
petnajstim letom starosti v času do 31. 12. 1957, ko je bila 
starostna meja za sklenitev delovnega razmerja štirinajst let, 
dalje vajeniška doba, dopolnjena do 16. 2. 1950, dokler so bili 
v socialnem zavarovanju vajenci izenačeni z delavci, vojaški 
rok in udeležba v mladinskih delovnih akcijah. 

Pokojninska osnova 
Pokojninska osnova je prav tako kot pokojninska doba eno 

od temeljnih vprašanj sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Na podlagi pobud za oceno ustavnosti in zakoni- 
tosti je ustavno sodišče obravnavalo problem korektivov po- 
kojninske osnove. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v 13. 
členu določil, da se pri izračunavanju pokojninske osnove 
zavarovanca - delavca poleg valoriziranega poprečnega me- 
sečnega osebnega dohodka iz desetih let zavarovanja upo- 
rabljajo tudi korektivi, ki zagotavljajo, da pokojnina čimbolj 
izraža delovni prispevek, ki ga je zavarovanec ustvaril s skup- 
nim živim in minulim delom, in da se upoštevaje načela 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, s kate- 
rimi se usmerja delitev dohodka in osebnih dohodkov. Ti 
korektivi naj bi torej zagotovili uresničevanje načela delitve 
po delu. Vendar zakon te načelne določbe o korektivih pokoj- 
ninske osnove ni dosledno izpeljal. Določil je namreč, da se 
za izračunavanje pokojninske osnove zavarovanci - delavci, 
razvrščajo v skupine glede na zahtevnost delovnih mest, na 
katerih so delali, skupnost pa določi vsako leto za vsako 
skupino najvišji in najnižji znesek osebnega dohodka, ki se 
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vzameta za izračun pokojninske osnove, pri čemer upošteva 
poprečne osebne dohodke posameznih skupin v preteklem 
ietu in zaščito življenjskega minimuma zavarovancev z najniž- 
jimi osebnimi dohodki. S tem je dejansko zreduciral korektive 
pokoninske osnove na pavšalne limite, odvisne od poprečnih 
osebnih dohodkov skupin delavcev, kategoriziranih po za- 
htevnosti delovnih mest. še dlje v tem je šla skupnost, ki je v 
svojem statutu zreducirala zahtevnost delovnih mest na za- 
htevano stopnjo strokovne izobrazbe in določila, da se zava- 
rovanci - delavci po tem kriteriju razvrščajo v šest skupin, 
najvišji in najnižji znesek osebnega dohodka, ki se upoštevata 
za izračun pokojninske osnove v posamezni skupini, pa se 
določita tako, da se poveča oziroma zmanjša poptečni me- 
sečni osebni dohodek posamezne skupine v preteklem letu za 
določen odstotek. 

S tem problemom je ustavno sodišče seznanilo Skupščino 
SR Slovenije že v obvestilu o nekaterih pojavih in problemih 
uresničevanja ustavnosti in zakonitosti iz junija 1976 in po- 
novno v obvestilu o nekaterih vprašanjih s področja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja iz decembra 1976. Pobudo 
za začetek postopka za oceno ustavnosti teh določb je dal 
upokojeni rudar Rudnika živega srebra v Idriji, ki mu je bila z 
uporabo teh korektivov oziroma limitov, določenih za skupino 
kvalificiranih delavcev, v katero je bil razvrščen, določena 
pokojninska osnova v več kot za tretjino nižjem znesku, kot je 
znašal njegov valorizirani poprečni mesečni osebni dohodek. 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da navedeni določbi zakona in 
statuta nista v skladu z ustavo, ker določata korektive pokoj- 
ninske osnove, ki ne zagotavljajo, da se pokojnina določa na 
podlagi rezultatov minulega dela v skladu z načelom delitve 
po delu in da se na temeljih vzajemnosti in solidarnosti 
onemogočajo in odpravljajo socialne razlike, ki ne izvirajo iz 
uporabe načela delitve po delu. 

Po spremenjenem 13. členu zakona skupnost vsako leto 
določi korektive pokojninske osnove, pri čemer upošteva 
načela in merila družbenega dogovora in samoupravnih spo- 
razumov, s katerimi se usmerja delitev dohodka in sredstev za 
osebne dohodke v skladu z delovnim prispevkom, ki ga je 
zavarovanec ustvaril s skupnim živim in minulim delom, kakor 
tudi načelo vzajemnosti in solidarnosti. Skupnost pa je v 
svojem statutu določila, da skupščina skupnosti vsako leto 
določi najnižji in najvišji znesek pokojninske osnove, ki staza 
vse zavarovance enotna, pri čemer upošteva gibanje najnižjih 
in najvišjih osebnih dohodkov v republiki. Na podlagi te do- 
ločbe statuta je skupščina skupnosti določila najnižje in naj- 
višje zneske pokojninske osnove za leta 1966 do 1978. Najnižji 
znesek pokojninske osnove za leto 1978 je določila v višini z 
zakonom zajamčenega najmanjšega osebnega dohodka v 
letu 1978. Ta znesek je vzela tudi kot izhodišče za določitev 
najnižjih zneskov pokojninske osnove za prejšnja leta, ki jih je 
določila tako, da je devalorizirala ta znesek za vsakoletno 
povečanje poprečnega osebnega dohodka vseh zaposlenih v 
republiki nasproti preteklemu letu. Najvišje zneske pokojnin- 
ske osnove pa je za vsa leta določila tako, da je povečala 
poprečni osebni dohodek vseh zaposlenih v republiki v prete- 
klem letu s faktorjem 3,1. 

Faktor 3,1 je določen enostavno na podlagi razmerja med 
prejšnjimi najvišjimi zneski pokojninske osnove za VI. kot 
najvišjo kvalifikacijsko skupino in poprečnim osebnim do- 
hodkom vseh zaposlenih. Tako so dejansko ohranjeni prejšnji 
zneski in prejšnji način določanja najvišje pokojninske 
osnove za najvišjo kvalifikacijsko skupino, le da velja sedaj ta 
najvišja pokojninska osnova za vse zavarovance. Zato se 
zastavlja vprašanje, ali je ta način določanja najvišje pokoj- 
ninske osnove v skladu z ustavnimi načeli, da se pokojnina 
določa na podlagi rezultatov minulega dela v skladu z nače- 
lom delitve po delu in da se na temeljih vzajemnosti in solidar- 
nosti onemogočajo in odpravljajo socialne razlike, ki ne izvi- 
rajo iz uporabe načela delitve po delu. 

Najnižji zneski pokojninske osnove, ki so določeni na pod- 
lagi z zakonom zajamčenega najmanjšega osebnega do- 
hodka v letu 1978 in rasti poprečnega osebnega dohodka 
vseh zaposlenih v republiki v prejšnjih letih, so sicer bistveno 
višji od prejšnjih najnižjih zneskov pokojninske osnove za I. 
kot najnižjo kvalifikacijsko skupino in presegajo tudi prejšnje 
najnižje zneske pokojninske osnove za II. kvalifikacijsko sku- 
pino, v katero so se razvrščali priučeni delavci. Vendar so tu 
pomisleki, ali je v skladu z omenjenimi ustavnimi načeli, da se 

z zakonom zajamčeni najmanjši osebni dohodek, s katerim se 
po ustavi zagotavljata materialna in socialna varnost delavca, 
uporablja kot merilo za določanje najnižje pokojninske 
osnove. Materialna in socialna varnost delavca, ki se upokoji, 
namreč nista odvisni od višine pokojninske osnove, ampak od 
višine pokojnine. Ta pa je razen od višine pokojninske osnove 
odvisna tudi od dolžine pokojninske dobe in drugih meril in 
znaša po sedanjih predpisih )e 35 do 85% pokojninske 
osnove. Glede na značaj pokojnine kot nadomestila osebnega 
dohodka na podlagi minulega dela bi morali biti z zakonom 
oziroma s samoupravnim sporazumom ali družbenim dogo- 
vorom zajamčeni najmanjši osebni dohodek merilo za dolo- 
čanje najnižje pokojnine. Materialna in socialna varnost upo- 
kojenca se sicer zagotavlja tudi z varstvenim dodatkom k 
pokojnini. Vendar je tudi mejni znesek najnižjih pokojninskih 
prejemkov, od katerega se odmerja varstveni dodatek, nižji od 
z zakonom zajamčenega najmanjšega osebnega dohodka. 

Problem limitiranja pokojninske osnove je povezan tudi s 
problemom valorizacije pokojnin. Najnižji oziroma najvišji 
znesek pokojninske osnove se upoštevata le pri prvi odmeri 
pokojnine in ne tudi pri njenih poznejših valorizacijah. To 
povzroča občutne razlike med pokojninami, ki so bile odmer- 
jene od najnižjih oziroma najvišjih zneskov pokojninske 
osnove, določenih za različna leta. Razlike med pokojninami, 
ki so bile ob enakih pogojih odmerjene od najnižjih zneskov 
pokojninske osnove, znašajo tudi preko 50%. Razlike med 
pokojninami, ki so bile ob enakih pogojih odmerjene od 
najvišjih zneskov pokojninske osnove, pa znašajo do 15%. Te 
razlike odpirajo vprašanje skladnosti obstoječe ureditve limi- 
tiranja pokojninske osnove in valorizacije pokojnin ne samo z 
načeli delitve po delu ter vzajemnosti in solidarnosti, ampak 
tudi z načelom enakosti pravic. 

VIII 

NEKATERI DRUGI PROBLEMI 

Zamudne obresti od nepravočasno plačanih 
prispevkov in davkov 

Ustavno sodišče SR Slovenije je pri obravnavanju pobud za 
začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti ugoto- 
vilo, da različni zakoni, ki urejajo razmerja v samoupravnih 
interesih skupnostih na področju družbenih dejavnosti in 
samoupravni splošni akti teh skupnosti določajo različne 
stopnje zamudnih ali kazenskih obresti od nepravočasno pla- 
čanih prispevkov tem skupnostim. Prav tako določajo različne 
stopnje teh obresti zakoni, ki urejajo posamezne vrste davkov 
in drugih davščin. Te stopnje se gibljejo od 12% do 36% 
letno. Pri tem ni razvidno, da so različne stopnje teh obresti 
pri posameznih vrstah obveznosti pogojene z večjim ali manj- 
šim družbenim interesom za pravočasno plačilo obveznosti 
ali z drugimi družbeno utemeljenimi razlogi. Te stopnje tudi 
daleč presegajo obrestne mere, ki so uveljavljene kot obi- 
čajne v poslovnem prometu. Sodišča dopuščajo v poslovnih 
razmerjih kot najvišjo gospodarsko upravičeno obrestno 
mero 12% letno tako za redne kot za zamudne obresti in za 
oboje skupaj. Zato pobudniki uveljavljajo, da višje stopnje 
zamudnih obresti pri posameznih vrstah prispevkov in davkov 
niso upravičene in niso v skladu z družbenoekonomskim 
sistemom, ki ga določa ustava. 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da se utemeljeno postavlja 
vprašanje gospodarske in družbene upravičenosti različnih 
stopenj teh obresti pri različnih vrstah prispevkov oziroma 
davkov in njihove višine pri določenih prispevkih oziroma 
davkih v primerjavi z obrestno mero, ki je uveljavljena kot 
najvišja gospodarsko upravičena obrestna mera v poslovnem 
prometu. Zato je o tem obvestilo Skupščino SR Slovenije in ji 
predlagalo, da sprejme ustrezne ukrepe, če bo ugotovila, da 
je to potrebno. 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta obravnavala to obvestilo ustavnega sodišča na sejah dne 
15/3-1978 in ga sprejela kot osnovo oziroma izhodišče za 
bodoče zakonsko urejanje tega vprašanja. Zbor združenega 
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dela je tudi priporočil samoupravnim interesnim skupnostim 
na področju družbenih dejavnosti, da sklenejo samoupravni 
sporazum o višini zamudnih obresti od nepravočasno plača- 
nih prispevkov. 

Ta sklep in priporočilo Skupščine SR Slovenije doslej nista 
bila izvršena. Zakonska ureditev zamudnih (kazenskih) obre- 
sti od nepravočasno plačanih prispevkov in davkov je ostala 
nespremenjena. Prav tako tudi samoupravne interesne skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti, ki po zakonu o osno- 
vah in načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih 1975-1979 lahko s svojimi sa- 
moupravnimi splošnim akti določijo drugačno višino zamu- 
dnih obresti od nepravočasno plačanih prispevkov, kot jo 
določa ta zakon, niso sklenile samoupravnega sporazuma o 
višini teh obresti. V nasprotju z zakonom in priporočilom 
Skupščine SR Slovenije pa so ravnale nekatere zdravstvene 
skupnosti,, ki so s svojimi statutarnimi sklepi določile nižjo 
stopnjo zamudnih obresti od nepravočasno plačanih prispev- 
kov, kot jo določa zakon o zdravstvenem varstvu. Stopnja 
zamudnih obresti od nepravočasno plačanih prispevkov za 
zdravstveno varstvo je namreč določena z zakonom in je 
zdravstvene skupnosti s svojimi samoupravnimi splošnimi 
akti ne morejo spreminjati. 

Retroaktivnost predpisov in drugih splošnih 
aktov 

Kljub temu, da je ustavno sodišče že v vrsti odločb zavzelo 
stališče o neustavnosti predpisov in samoupravnih splošnih 
aktov, ki imajo učinek za nazaj, se je s takimi akti srečevalo 
tudi v obdobju, ki ga zajema to obvestilo. Razen tega je dobilo 
v oceno tudi predpise, ki sicer niso imeli izrečne določbe o 
retroaktivni uporabi, vendar so se v praksi uporabljali, še 
predno so bili na ustrezen način objavljeni. Ustavno sodišče 
je moralo ponovno ugotavljati, da so takšni predpisi v neskla- 
dju z ustavnimi določbami, ki dopuščajo močnost retroaktiv- 
nega učinka le za posamezne določbe zakona, pa še za te le 
ob posebnih v ustavi določenih pogojih, ne pa tudi za druge 
predpise. Razen tega je v ustavi izrečno določeno, da morajo 
biti predpisi in drugi splošni akti družbenopolitičnih skupno- 
sti objavljeni v uradnem glasilu, predno začno veljati. 

IX 

SKLEPNO MNENJE 

Ustavno sodišče ugotavlja na podlagi problemov, s katerimi 
se je soočalo na področju varstva ustavnosti in zakonitosti, da 
se krepi zavest in praksa delovnih ljudi in občanov za uresni- 
čevanje ustavnosti in zakonitosti kot spoštovanje volje ljud- 
stva. To pa ne pomeni, da so premagani odpori in poskusi 
tehnobirokratskih sil, ki jim je dosledno uresničevanje ustav- 
nosti in zakonitosti ovira, da bi odločali namesto samou- 
pravno organiziranih delovnih ljudi in občanov. Še vedno smo 
priča pojavom, da se skuša delovanje izven z ustavo in zakoni 
opredeljenega družbenoekonomskega in družbenopolitič- 
nega sistema opravičiti z nekimi širšimi interesi. 

Zlasti pri poslovodnih organih v organizacijah združenega 
dela, v izvršilnih organih skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti ter pri izvršilnih in upravnih organih skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti v praksi še ni zadosti prodrlo spoz- 
nanje, da je skrb za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti 

nujen sestavni del uresničevanja v ustavi in v zakonu o zdru- 
ženem delu opredeljenih novih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Osnovno torišče boja za uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti je v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in v drugih oblikah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih in v obči- 
nah kot samoupravnih in temeljnih družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ne more in ne sme 
biti samo naloga državnih organov. Tako izhodišče pa ne 
more opravičevati marsikdaj premajhne zavzetosti za dosle- 
dno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti prav pri tistih orga- 
nih in odgovornih posameznikih, ki so še posebej dolžni 
spoštovati ustavnost in zakonitost tako pri predlaganju raznih 
družbenih odločitev kot pri spremljanju izvajanja sprejete 
politike in družbenih sklepov. 

Ustavno sodišče smatra za potrebno tako kot v prejšnjem 
obvestilu Skupščini SR Slovenije tudi na tem mestu ponovno 
opozoriti na potrebo in ustavno obveznost, da vsi družbeni, 
samoupravni in državni organi stalno spremljajo oblikovanje 
družbene politike in odločitev ter njihovo uresničevanje tudi z 
vidika zagotavljanja ustavnosti in zakonitosti. 

Poudariti velja, da ustava in zakoni niso le okvirno napotilo, 
in splošna usmeritev, ki seju upošteva le toliko in tako kolikor 
ustreza interesom posameznih ožjih skupin in krogov v stro- 
kovnih službah, na poslovodnih funkcijah, na posameznih 
družbenih funkcijah in v izvršilnih ter upravnih organih. Še 
vedno se srečujemo s pojavi, da si posamezniki prilaščajo 
presojo, v kakšni meri je treba upoštevati zakonske določbe, 
ne da bi pobude za eventualne spremembe in dopolnitve 
zakonskih rešitev uveljavljali po sistemsko predvideni in ob- 
vezni poti v okviru delegatskega sistema. 

Ustavno sodišče meni, da bi kazalo v organizacijah združe- 
nega dela, v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti 
in v občinskih skupščinah širše uveljaviti prakso, da delovni 
ljudje, samoupravni organi in skupščine občasno razpravljajo 
ob udeležbi družbenopolitičnih organizacij o primerih kršenja 
ustavnosti in zakonitosti ter sprejmejo tudi ustrezne sklepe za 
premagovanje težav na tem področju in za stalno krepitev 
odgovornosti vseh posameznikov in kolektivnih teles. 

K nadaljnjemu uveljavljanju samoupravno organiziranih de- 
lovnih ljudi kot osnovnih nosilcev družbenega razvoja bo 
nedvomno prispeval tudi sprejem potrebnih zakonov na po- 
dročju razširjene reprodukcije, cen, planiranja, svobodne me- 
njave dela, nadaljnje usklajevanje zakonov na področju druž- 
benih dejavnosti in drugih zakonov. Nadaljnji napori v krepitvi 
vloge delegatskega sistema, ustvarjanja dohodkovnih pove- 
zav v združenem delu, uveljavljanja svobodne menjave dela, 
delitve dohodka po delu ter povezave družbene reprodukcije 
z dohodkovnimi odnosi v temeljnih organizacijah združenega 
dela bodo krepili osnove tudi za nadaljnji napredek pri uve- 
ljavljanju ustavnosti in zakonitosti. 

Ustavno sodišče predlaga Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije, da razpravlja in zavzame stališče o pojavih in 
probblemih ter predlogih, ki so navedeni v obvestilu na 
ustreznih mestih. Na tem mestu pa še posebej izraža mnenje, 
da bi v okviru naporov za izboljšanje zakonodajne prakse v 
skladu s potrebami sedanje stopnje družbenega razvoja ka- 
zalo še v večji meri upoštevati potrebo, da se pri oblikovanju 
zakonskih norm čimbolj izognemo vsem nejasnostim, nepo- 
trebnemu prevzemanju in zlasti delnemu prevzemanju norm 
iz drugih veljavnih zakonov ali nepopolnemu urejanju zakon- 
ske materije s tem, da se s posamezno zakonsko normo 
napotuje na normo v drugem zakonu in na ta način ustvarja v 
posameznih primerih nejasnosti, ki katerikrat v praksi povzro- 
čajo pojave nezakonitosti ali pa celo neustavnosti. 
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Predlog za izdajo zako- 
na o investicijskih vla- 
ganjih SR Slovenije v 
graditev zaklonišč v ob- 
dobju od leta 1981 do le- 
ta 1985, z osnutkom za- 
kona (ESA-274) 

V obstoječih stavbah repu- 
bliških organov in organizacij 
ni ustreznih zaktoniščnih 
mest. Po predloženem zakonu 
je predvidena izgradnja 2000 
zakloniščnih mest, v zakloni- 
ščih močnejše zaščite za po- 
trebe republiških organov in 
organizacij, v smislu odloka o 
vojni organizaciji, v obdobju 
1981-1985 (varianta: 
1981-1990). Izjemoma se po 
predloženem zakonu ne bi 
gradila zaklonišča za Predsed- 
stvo SR Slovenije in Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
ker se bodo zanje gradila za- 
klonišča v predvideni novi po- 
slovni stavbi. 

Zakloniščno problematiko v 
SR Sloveniji je obravnaval Svet 
Predsedstva SR Slovenije dne 
8. 2. 1975 in je med drugim 
sprejel sklep o tem, da se čim- 
prej izdala program graditve 
zaklonišč za republiške vod- 
stvene organe. V letu 1978 pa 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije imenoval začasno 
komisijo za razrešitev zaklo- 
niščne problematike v republi- 
ških organih in organizacijah. 
Navedena začasna komisija je 
ugotovila stanje in predložila 
potrebe za graditev zaklonišč s 
programom graditve, lokacijo 

in dinamiko vlaganj. 
Graditev zaklonišč je predlo- 

žena v dveh variantah, in sicer 
v obdobju 1981-1985 oziroma 
v obdobju 1981-1990. S pred- 
loženo izgradnjo zaklonišč se 
zagotavlja zaščita za 2/3 zapo- 
slenih delavcev v republiških 
organih in organizacijah. 

Program izgradnje zaklonišč 
je terminsko usklajen z izgrad- 
njo zaklonišč v Ljubljani (v le- 
tih 1981-1985) lokacije pa so 
usklajene z Upravo za ljudsko 
obrambo skupščine mesta 
Ljubljana. Zaklonišča bi bila 
grajena kot dvonamenski ob- 
jekti. 

Vrednost vseh investicij bo 
znašala 120.000.000 dinarjev 
po cenah iz leta 1978. Zneski, 
določeni za posamezno leto, 
bi se sorazmerno z gibanjem 
gradbenih stroškov oziroma 
cen proizvodov in storitev va- 
lorizirali. Sredstva, ki se v po- 
sameznem letu ne bi porabila, 
bi se za iste namene prenesla v 
proračun za naslednje leto. 

Investitor bo Republiški se- 
kretariat za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. 

Finančna sredstva se bodo 
zagotavljala iz vsakoletnega 
republiškega proračuna. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembi zakona 
o posebnem republi- 
škem davku od prometa 
proizvodov in plačil za 
storitve ter o načinu, po 
katerem občani in za- 
sebne pravne osebe 
obračunavajo in plaču- 
jejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, z 
osnutkom zakona (ESA-275) 

izvodov in storitev se usklaja 
dosedanja ureditev obdavče- 
vanja meničnih kreditov v SR 
Sloveniji z medrepubliškim 
dogovorom o uskladitvi teme- 
ljev politike obdavčevanja me- 
ničnih kreditov ter o izdajanju 
enotnih meničnih golic in nji- 
hovem dajanju v obtok (Uradni 
list SFRJ, št. 70/78). 

Predlagana višina davka je 
za menične kredite do 50.000 
din enaka, kot je že predpisana 
v SR Sloveniji, za menične kre- 
dite, ki presegajo 50.000 dinar- 
jev je lestvica zneskov davka 
bolj razčlenjena in pomeni gle- 
de na dosedanjo ureditev nižjo 
obdavčitev pri meničnih kredi- 
tih od 50.000 din do 260.000 
dinarjev, pri meničnih kreditih 

nad 260.000 dinarjev pa je nez- 
natno višja. V primerjavi s se- 
danjo ureditvijo je sprememba 
tudi v tem, da ni predvidena 
oprostitev plačila posebnega 
republiškega davka od menič- 
nih kreditov pri uporabi me- 
nične golice za zavarovanje 
plačil pri medsebojnih dolžni- 
ško-upniških razmerjih, za- 
snovanih na denarno-finanč- 
nih poslih, ker v dogovoru ni 
določena taka oprostitev. Na- 
vedena sprememba pa ne bo 
povzročila posebne obremeni- 
tve, ker se v skladu z dogovo- 
rom predlaga uporaba enotne 
menične golice z zneskom 
davka od posameznega me- 
ničnega kredita v višini 20,00 
dinarjev. 

Predlog odloka o določi- 
tvi števila sodnikov za 
prekrške Republiškega 
senata za prekrške (ESA-270) 

S spremembo zakona o 
spremembi zakona o poseb- 
nem republiškem davku od 
prometa proizvodov in plačil 

za storitve ter o načinu, po ka- 
terem občani in zasebne prav- 
ne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa pro- 

V republiškem senatu za 
prekrške po odloku Skupščine 
Socialistične republike Slove- 
nije o določitvi števila sodni- 
kov za prekrške pri Republi- 
škem senatu za prekrške (Ura- 
dni list SR Slovenije št. 34/73) 
opravlja funkcijo sodnika za 
prekrške 11 sodnikov in pred- 
sednik Republiškega senata za 
prekrške. Navedeni odlok je bil 
izdan na podlagi zakona o pre- 
krških (Uradni list SR Sloveni- 
je, št. 7/73), ki je prenehal ve- 
ljati 1. julija 1977, ko je začel 
veljati novi zakon o prekrških 
(Uradni list SR Slovenije, št. 
12/77). Delovna mesta sodni- 
kov za prekrške Republiškega 
senata za prekrške so v celoti 
zasedena šele od leta 1975. 
Reševanje pritožbenih zadev v 
popolni meri angažira vse so- 
dnike Republiškega senata za 
prekrške. Zaradi tega Republi- 
ški senat za prekrške ne more 
opravljati v celoti in temeljito 
svojih drugih nalog, kot so: 
spremljanje in proučevanje 
družbenih odnosov in pojavov, 
ki so pomembni za uresniče- 
vanje njegove funkcije, dajanje 
predlogov za pre-prečevanje 
prekrškov in drugih škodljivih 
pojavov, opozarjanje občin- 
skih sodnikov za prekrške na 
pomankljivosti, ki jih je opazil 
pri odločanju o pravnih sred- 
stvih, pomoč občinskim sodni- 
kom za prekrške pri reševanju 
problemov, ki se pojavljajo pri 
njihovem delu, I pregledi po- 
slovanja občinskih sodnikov 
za prekrške, sodelovanje z 
drugimi organi, skrb za dopol- 
nilno strokovno izobraževanje 
občinskih sodnikov za prekr- 

ške in še druge. Na podlagi 
analize del in nalog je Republi- 
ški senat za prekrške ugotovil, 
da bi bilo za ažurno oprav- 
ljanje vseh njegovih funkcij 
potrebno 15 sodnikov za pre- 
krške, vključno s predsedni- 
kom. Potreba po povečanju 
števila sodnikov za prekrške 
Republiškega senata za prekr- 
ške je razvidna tudi iz informa- 
cije o problematiki organov za 
postopek o prekršku, ki jo je 
pripravil Republiški sekretariat 
za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun v sodelo- 
vanju z Republiškim sekreta- 
riatom za notranje zadeve za 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Iz navedene informaci- 
je, ko je bila naknadno dopol- 
njena z razpoložljivimi podatki 
za leto 1978 tudi izhaja, da je 
bilo v letu 1978 vloženih 864 
pritožb manj kot v letu 1977, in 
se je zaradi tega tudi število 
nerešenih zadev znižalo na 
620 zadev. Upoštevajoč upad 
števila pritožb v letu 1978 ter 
tendenco omejitve zaposlova- 
nja v skladu z resolucijo o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 Izvršni 
Svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga, da se število sodni- 
kov za prekrške Republiškega 
senata za prekrške poveča za 2 
sodnika in ne za 3 sodnike, kot 
je predlagano v informaciji. 

Za realizacijo tega sklepa bi 
bilo potrebno iz republiškega 
proračuna zagotoviti v letu 
1979 skupno 167.000 dinarjev, 
če bi oba sodnika za prekrške 
začela z delom s 1. 9. 1979. 
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SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
23. maja 1979 

Skupna seja vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za sredo, 23. maja 
1979. 

Na dnevnem redu skupne 
seje vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije je: 

- razglasitev izvolitve pred- 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 23. maja 1979. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave 
dela (ESA 966); 

- osnutek zakona o razlasti- 
tvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini 
(ESA 126); 

- predlog odloka o določitvi 
števila sodnikov za prekrške 
Republiškega senata za prekr- 
ške (ESA 270). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osebni izkaznici z 
osnutkom zakona (ESA 255); 

- predlog zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1978 
(ESA 272); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o poseb- 
nem republiškem davku od 
prometa proizvodov in plačil 
za storitve ter o načinu, po ka- 

sednika in člana Predsedstva 
Socialistične republike Slove- 
nije in objava sestave Predsed- 
stva Socialistične republike 
Slovenije; 

- slovesna izjava predse- 
dnika in člana Predsedstva So- 
cialistične republike Slovenije. 

terem občani in zasebne prav- 
ne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev z osnutkom 
zakona (ESA 275); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o odloži- 
tvi obračuvanja amortizacije 
za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za leti 1977 in 1978 z 
osnutkom zakona (ESA 267); 

- predlog za izdajo zakona 
o varnosti pomorske plovbe z 
osnutkom zakona (ESA 259); 

- predlog zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremembo 57. 
člena zakona o srednjem šol- 
stvu, 19. člena zakona o orga- 
nizacijah za izobraževanje 
odraslih, 32. člena zakona o 
izobraževanju otrok in mla- 
dostnikov z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju, 89. 
člena zakona o osnovni šoli, 
14. člena zakona o vzgojnovar- 
stveni dejavnosti za predšol- 
ske otroke in 18. člena zakona 
o poklicnem izobraževanju in 
urejanju učnih razmerij; 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 

ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o financira- 
nju izgradnje objektov za obe- 
leževanje zgodovinskih krajev 
in dogodkov v zvezi z bitko za 
ranjence na Neretvi z družbe- 
nim dogovorom (ESA 252); 
- predlog odloka o pristopu 

SR Slovenije k dogovoru repu- 
blik in avtonomnih pokrajin o 
usklajevanju temeljev sistema 
in politike obdavčenja celotne- 
ga prihodka državljanov 
(ESA 276); 

- osnutek zakona o določi- 
tvi celotnega zneska sredstev 
za financiranje programa tretje 
etape investicijskih del in na- 
kupa opreme in tehničnih 
sredstev za regulacijo Donave 
od Beograda do jugoslovan- 
sko-madžarske meje v obdob- 
ju od leta 1979 do leta 1983 
(ESA 242); 

- osnutek zakona o določi- 
tvi skupnega zneska sredstev 
za financiranje programa 
gradnje objektov radiorelejne- 

Delegati Zbora združenega 
dela so na seji dne 24. aprila 
1979 poslušali uvodno obra- 
zložitev k analizi zaključnih 
računov za leto 1978, ki jo je 
podal Emil Šuštar, član sekre- 
tariata Predsedstva republi- 
škega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- predlog stališč in priporo- 
čil o nadaljnji aktivnosti pri 
sprejemanju periodičnih in 
zaključnih računov; 

ga sistema Jugoslavije v času 
od leta 1979 do leta 1983 (ESA 
263); 

- osnutek zakona o spre- 
membi zakona o obdavčenju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu (ESA 266). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah carin- 
skega zakona; 

- osnutek zakona o kritju 
tečajnih razlik po deviznih ra- 
čunih in deviznih hranilnih vlo- 
gah občanov za obdobje od 1. 
januarja 1975 do 30. septem- 
bra 1978. 

Zbor občin bo obravnaval 
tudi: 

- poročilo o delu delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine ŠFR Jugosla- 
vije za obdobje od 15. 5. 1978. 
do 31: 12. 1978. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

- predlog zakona o Rudni- 
ku živega srebra Idrija; 

- predlog odloka o potrditvi 
zaključnega računa prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1978 in o vrni- 
tvi ugotovljenih presežkov do- 
hodka (zbor je ob tej obravnavi 
sprejel tudi sklep); 

- predlog odloka o potrditvi 
finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1979. 

NA SEJI ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SO RAZPRAVLJALI: 
Francka Herga, Anton Prebil, Slavko Uršič, Anton Bozovi- 
čar, Ivo Klobčar, Silva Bauman, Rok Pavšič, Vitja Rode, 
Tone Kovič, Ciril Umek, Jakob Martini, Stanka Pospiš, 
Janko Muraus. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
23. maja 1979 

PREGLED SEJE ZBORA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. aprila 1979 
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NAROČILNICA 

Naročamo izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Letno naročnino din   (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije 
Ljubljana 50100-854-50204. 

Dne  1979 Žig podpis naročnika 
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Izdajata Skupščina SR Slovenijo in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Anton Jerovšek, Gojmir 
Komar, dr. France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Erika Vrhunec, Janez Zaje in Marijan Gogala - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina 
SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Vukašin Mičunovlć (predsednik), Marija Bakalovska, Ilija Balentovič, 
Rudi Bregar, Fazli Kajtazi, Hidžet Ramadani, Edina Rešidovič, Marija Romič-Skenderovič, Milka ščepanovič, Krste Čalovski, dr. Petar Vajovlč, Aleksandar Petkovič in 
Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo - 
Cena posameznega izvoda 5 din - Letna naročnina 120 din — Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 — Naročninske zadeve: telefon (061) 20-596 


