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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE " Cena 25 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
14. maja 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za torek, 
14. maja 1985. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SRF Jugoslavije o poteku 
usklajevanja zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije, odloku o predračunu prihodkov in odhodkov 
deviznih rezerv Narodne banke Jugoslavije za leto 1985 in 
zakona o poravnavi določenih deviznih terjatev; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitah obrtnega 
zakona. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog zakona o spremembah zakona o skladih skup- 

nih rezerv; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti; 
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za graditev ob- 

jektov; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

upravnih taksah; 
- osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov člove- 

škega telesa v zdravstvene namene; 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Sociali- 

stično federativno republiko Jugoslavijo in Univerzo za mir, ki 
so jo ustanovili Združeni narodi, o sedežu Mednarodnega 
regionalnega evropskega centra za mir in razvoj Univerze za 
mir, ki so ga ustanovili Združeni narodi; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma nad SFRJ in 
Ljudsko republiko Bolgarijo o vzajemnem priznavanju spriče- 
val, diplom in znanstvenih naslovov; 

- predlog zakona o ratifikaciji konvencije o fizičnem var- 
stvu jedrskega materiala; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
Republiko Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obvez- 
noti, ki izvirajo iz 4. člena pogodbe, podpisane v Osimu 10. 
novembra 1975, sestavljenega v Rimu, februarja 1985; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembah 
in dopolnitvah sporazuma o gospodarskem in tehničnem 
sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in dru- 
gih objektov v SFRJ, sklenjenega med Zveznim izvršnim sve- 
tom Skupščine SFRJ in vlado Zveze sovjetskih socialističnih 
republik; 

- predlog zakona o ratifikaciji protokola o posebej varova- 
nih območjih Sredozemskega morja, ki je bil sestavljen 3. 
aprila 1982 v Ženevi; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja s protokolom. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- poročilo o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in 
premogovništva. 

Družbenopolitični zbor bo obravnaval še: 
- predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Skupščine 

SR Slovenije. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
5. aprila 1985 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije so na sejah 5. aprila 1985 
sprejeli: 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o kritju tečajnih 
razlik pri Narodni banki Jugoslavije (Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča in predloge); 

- predlog ugotovitev, stališča in sklepov ob obravnavi 
poročila o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih 
programov v visokem šolstvu; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o samo- 
prispevku z osnutkom zakona (Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 
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- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku (Druž- 
benopolitični zbor je sprejel stališča); 

- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1985. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o predračunu prihod- 

kov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije 
v letu 1985; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o poravnavi določe- 
nih deviznih terjatev (Zbor občin je sprejel stališče); 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR 
Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o 
odobritvi kredita za delno financiranje graditve druge faze 
Metalurškega kombinata Smederevo v SFR Jugoslaviji; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o izdaji kovanega 
denarja za 20, 50 in 100 dinarjev; 

- sklep ob obravnavi poročila o urejanju strokovnega 
naslova za diplomante medicinskih fakultet. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varstvu pri delu; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah 

zakona o plačilih v konvertibilnih devizah. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor so sprejeli še: 
- predlog odloka o izvolitvi dveh članov Upravnega 

odbora sklada za pospeševanje upodabljajoče umetnosti 
Moša Pijade; za člana Upravnega odbora tega sklada sta bila 
izvoljena Ivan Čobal in Tone Demšar; 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Republiškega komiteja za delo; dolžnosti 
namestnice predsednika tega komiteja je bila razrešena Ana 
Popovič, za namestnika predsednika Republiškega komiteja 
za delo pa je bil imenovan Miran Kalčič. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika 

Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Rudi Šepič, Ernest Noč, Bernard Krivec, Miran Potrč, Stani- 

slava Zlatkovski, Jože Horvat, Frančiška Kitak, Ciril Ščavničar, 
Kristina Kobal, Stane Lamovšek, Metka Roksandič, Griša 
Nagy, Peter Toš, Zoran Kanduč, Maja Petrič; 

Zbor občin: 
Ada Gorjup, Tone Gantar, Ivo Bernard, Anka Tominšek, 

Lojze Skok, Angelca Vrbnjak, Janez Kocjančič, Jože Majcen, 
Miran Mejak, Cvetka Selšek, dr. Martin Zorič, Anica Mali, Ivan 
Roje, Marija Zver, Vlado Vavpotič, dr. Miha Ribarič, Gorazd 
Mazej, Peter Šubic, Jernej Vrhunec, Slavko Jančič, Vinko 
Kastelic; 

Družbenopolitični zbor: 
dr. Jože Kunič, Igor Križman, Janez Drnovšek, Lado Kocjan, 

Silva Jereb, Ivanka Vrhovčak, Anton Pengov, Ciril Ribičič, 
Marjan Kotar, Lojze Fortuna, Marija Aljančič, Lojze Ude, Miloš 
Prosenc, Kristina Kobal, Alojz Domjan, Jože Šušmelj, Vinko 
Hafner; 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela s 

posameznih področij dejavnosti in okolišev: Maribor-Tabor, 
Ljubljana-Center, Celje, Ljutomer, Ljubljana-Moste-Polje, 
Radlje ob Dravi, Novo mesto, Škofja Loka, Kranj, Laško, Tržič, 
Maribor-Pobrežje, Lendava, Ljubljana-Šiška; 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin 
občin: Kranj, Kočevje, Brežice. 

Slovenije; dolžnosti predsednika Odbora je bil razrešen Ber- 
nard Krivec, za predsednika Odbora je bil izvoljen Jože 
Turnšek. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA ■ 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
5. aprila 1985 ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembi zakona o 
samoprispevku z osnutkom zakona na 
podlagi 72. člena poslovnika sprejel ta- 
le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ponovno po- 

udarja, kot je to storil že ob spremembah 
in dopolnitvah tega zakona oktobra 1982. 
leta, da je treba k uvajanju samoprispev- 

kov pristopati restriktivno. Kjer pa se za- 
nje odločijo, morajo temeljiti na dogovor- 
jenih programih in razvojnih planih kra- 
jevnih skupnosti in biti preverjeni v de- 
mokratično vodeni in široki družbenopo- 
litični akciji v posamezni krajevni skup- 
nosti oziroma v občini. 

2. Zakon naj opredeli le temeljna nače- 
la in kriterije za oprostitve plačila samo- 
prispevka, tako da bo zagotovljena soci- 
alna varnost občanov, sicer pa ga ne 
kaže pretirano obremenjevati s prepo- 

drobnimi določbami in na ta način dušiti 
iniciativo krajanov. Konkretne olajšave 
mora zato urediti akt o razpisu referen- 
duma za uvedbo samoprispevka, ki naj 
upošteva razmere, možnosti in priprav- 
ljenost ljudi v posameznih okoljih. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da se 
brez odločitve krajanov ne sme spremi- 
njati namembnosti samoprispevka; v pri- 
meru, da bi se namembnost morala spre- 
meniti, je treba uveljaviti enak postopek, 
ki je veljal za uvedbo samoprispevka. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom 
zakona  

Zbor združenega dela in zbor občin obravnavala predlog za izdajo zakona o odstavka 271. člena in drugega odstav- 
Skupščine SR Slovenije sta na nadalje- spremembi zakona o samoprispevku z ka 277. člena poslovnika Skupščine SR 
vanju seje zborov dne 5. aprila 1985 osnutkom zakona in na podlagi drugega Slovenije sprejela naslednji 
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sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membi zakona o samoprispevku, z os- 
nutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva stališča, mnenja, 
predloge in pripombe delovnih teles 

skupščine in zbora, stališča Sveta za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
RK SZDL Slovenije ter stališča in predlo- 
ge iz razprave na seji zbora. Pri tem naj 
glede pobude, da je treba v zakonu dolo- 
čiti dohodek na družinskega člana, ki naj 
bi se upošteval pri uvedbi samoprispev- 
ka, upošteva že sprejeto stališče zborov 
Skupščine SR Slovenije z dne 14. 10. 
1982 in stališča Sveta za družbenopolitič- 

ni sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slo- 
venije z dne 4. 4. 1985, po katerem naj bi 
se oprostitve obveznosti iz samoprispev- 
kov določale predvsem z vsakokratnim 
aktom o uvedbi samoprispevka, zakon pa 
naj ne bi širil oprostitev, temveč le opre- 
delil tiste kategorije občanov, ki jih je 
potrebno oprostiti obveznosti v vsakem 
primeru. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih 
združenega dela z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na nadalje- 
vanju seje dne 5. aprila 1985 obravnava- 
la predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o sodiščih 
združenega dela z osnutkom zakona in 
na podlagi 260., 271. in 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednji 

sklep 
I. Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o sodiščih 
združenega dela z osnutkom zakona se 
sprejme. 

II. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga zakona naj prouči in upošteva 
stališča, mnenja, predloge in pripombe 
delovnih teles skupščine in zbora, skupin 
delegatov, skupščin občin, stališča, mne- 
nja in predloge Sveta za družbenopolitič- 
ni sistem pri Predsedstvu RK SZDL Slo- 
venije ter stališča, mnenja in predloge iz 
razprave na sejah zborov. 

Predlagatelj naj pri pripravi zakonske- 
ga predloga upošteva posebno naslednje 
usmeritve: 

1. Zbora ugotavljata, da se določbe o 
posebnem postopku nanašajo predvsem 
na številne spore zaradi neizpolnjevanja 
denarnih obveznosti imetnikov stano- 
vanjskih pravic in etažnih lastnikov, ki naj 
bi prišli iz pristojnosti rednih sodišč v 

pristojnost splošnih sodišč združenega 
dela, če posebna sodišča združenega de- 
la za stanovanjsko področje ne bodo 
ustanovljena. 

Zastavlja se vprašanje, ali je utemelje- 
no, da so ti spori v pristojnosti sodišč 
združenega dela. Glede na že sprejet 
sklep Zbora združenega dela in Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije na seji dne 
28. 9. 1983 ob obravnavanju poročila o 
izvajanju zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu je treba proučiti vprašanje 
razmejitve pristojnosti za reševanje spo- 
rov na tem področju med rednimi in sa- 
moupravnimi sodišči. Od razrešitve tega 
vprašanja, ki ga naj vsebuje osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu je 
odvisno, ali so sploh potrebne posebne 
določbe o posebnem postopku. Zato bo- 
do zbori končno veljavno odločali o za- 
konu o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o sodiščih združenega dela potem, 
ko bodo obravnavane in sprejete rešitve 
v zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Zbora ugotavljata, da republika lah- 
ko opredeli posebne postopke za pod- 
ročja, na katerih samostojno ureja druž- 
bene odnose. 

Določbe o posebnem postopku bodo 
uporabljala tudi splošna sodišča združe- 
nega dela. 

3. V zvezi s predvideno obveznostjo 
udeležencev v postopku, da plačajo del 

stroškov za delo sodišča združenega de- 
la, je treba upoštevati, da sodijo določbe 
o stroških med določbe o postopku in je 
zato tako obveznost mogoče določiti le v 
okviru pristojnosti republike za urejanje 
posebnih sodnih postopkov. Iz te obvez- 
nosti bi bilo potrebno izvzeti poleg spo- 
rov iz delovnih razmerij še spore s pod- 
ročja socialnega varstva. Na višino teh 
stroškov ne sme vplivati dvojezično po- 
slovanje na narodnostnomešanih ob- 
močjih. 

4. Vprašanje financiranja splošnih so- 
dišč združenega dela je treba obravnava- 
ti in razrešiti v okviru kompleksne proble- 
matike financiranja pravosodnih in dru- 
gih organov, ki so ustanovljeni za ob- 
močje več občin. Upoštevati je potrebno 
tudi predlog, da se na podlagi analize teh 
problemov poišče ustreznejša rešitev za 
zagotavljanje sredstev za delo sodišč 
združenega dela v tej smeri, da bi združe- 
no delo razgotavljalo sredstva za delo teh 
sodišč, pri čemer je potrebno upoštevati 
tako materialne možnosti združenega 
dela kot zahtevo po še učinkovitejšem 
delu teh sodišč. 

5. Predlagana rešitev glede dajanja so- 
glasja k aktu o notranji organizaciji in 
delu sodišč ter k aktu o sistemizaciji del 
in nalog je y skladu z zakonom o sistemu 
državne uprave. Potrebno pa je proučiti, 
ali je takšno soglasje pri teh organih 
sploh potrebno. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o urejanju strokovnega naslova za diplomante medicinskih fakultet 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 5. aprila 1985 obravnavala poročilo 
o urejanju strokovnega naslova za di- 
plomante medicinskih fakultet in na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
na SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep: 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata po- 

ročilo o urejanju strokovnega naslova za 
diplomante medicinskih fakultet. 

Skladno s stališči Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, da vpra- 
šanje strokovnega naslova za diplomante 
medicinskih fakultet ne sme ostati ne- 
enotno urejeno v SFR Jugoslaviji, naj iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije pripra- 
vi spremembo zakona o strokovnih na- 
slovih za diplomante medicinskega in 
stomatološkega izobraževanja. 

2. Zbora ugotavljata, da pristop k do- 
govoru o enotni ureditvi strokovnega na- 

slova po končanem študiju na medicin- 
skih in stomatoloških fakultetah ni potre- 
ben, ker dogovor sam ne uveljavlja spre- 
membo strokovnih naslovov. 

3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu, naj 
si še v naprej prizadeva za sklenitev do- 
govora med socialističnimi republikami 
in socialističnima avtonomnima pokraji- 
nama o enotnih načelih in izhodiščih za 
določanje strokovnih naslovov za vsa 
področja višješolskega in visokošolske- 
ga izobraževanja v SFRJ. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na nadaljevanju 45. seje 
dne 5. aprila 1985 obravnaval predlog 
za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varstvu pri delu in 
na podlagi 271. in 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije ugotavlja, da se je na podlagi 
veljavnega zakona o varstvu pri delu pri- 
čel proces širšega podružbljanja odgo- 
vornosti za varne delovne razmere in var- 
no delovno in življenjsko okolje delavcev. 
V organizacijah združenega dela se je 
začela pomembnejše razvijati samo- 
upravna zavest in odgovornost za zago- 
tavljanje tega varstva. Kljub doseženim 
uspehom na tem področju, ki se kažejo 
predvsem v padanju števila poškodb pri 
delu, pa ni zadovoljivo stanje glede na- 
raščanja poklicnih bolezni in delovnih in- 
validov. Zato je potrebno nadaljnje razvi- 
janje in izpopolnjevanje sistema pravne- 
ga urejanja varstva pri delu, predvsem 
glede ureditve poklicnih bolezni in razši- 

ritve kroga oseb, ki uživajo varstvo pri 
delu. 

Zbor glede na navedeno ugotavlja, da 
ni potrebno spreminjati temeljnih načel, 
na katerih temelji veljavni zakon o var- 
stvu pri delu, zato naj se zakon dopolni in 
spremeni v tej smeri, da bo na njegovi 
podlagi zagotovljeno čimbolj varno delo 
delavcev, k čemur mora prispevati tudi 
vedno obsežnejši in hitrejši tehnološki 
razvoj v OZD. 

2. Zbor glede na navedene ugotovitve 
sprejema predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu. 

3. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj prouči in ustrezno upošteva 
mnenja, stališča in predloge delovnih te- 
les zbora in skupščine, skupin delegatov, 
predloge z razprave delegatov na seji 
zbora ter mnenja in pripombe predsed- 
stva Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, pripombe in predloge Zveze 
društev varnostnih inženirjev in tehnikov 
SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije ža 
varstvo pri delu. Pri tem naj upošteva 
zlasti naslednja stališča in usmeritve: 

- pri spremembah in dopolnitvah za- 
kona je potrebno izhajati iz analize izva- 
janja obstoječega zakona ter iz načela 
neposredne in prvenstvene odgovornosti 
organizacij združenega dela za varstvo 
pri delu; 

- jasneje in natančneje je potrebno 
opredeliti subjekte varstva pri delu kot 
tudi pristojnosti strokovnih služb, ki de- 
lujejo na tem področju; 

- v okviru določanja oblik organizira- 
nosti izvajanja strokovnih nalog s pod- 
ročja varstva pri delu v OZD naj se ohra- 
nijo rešitve iz veljavnega zakona; 

-.zaradi slabega stanja v kadrovski 
zasedenosti inšpekcijskih služb na ravni 
občin, naj se ponovno prouči v predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varstvu pri delu pred- 
lagano širjenje pristojnosti občinskih in- 
špekcijskih služb za varstvo pri delu. 

5. Zbor meni, da je nujno v razpravo o 
osnutku zakona zajeti čim širši krog de- 
lavcev v OZD, opraviti pa je potrebno tudi 
razpravo v okviru Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in Gospodar- 
ske zbornice Slovenije. 

STALIŠČA , t . 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona o nepravdnem postopku 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 5. aprila 1985 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o nepravdnem postopku na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

zakon o nepravdnem postopku potreben, 
ker obsežng nepravdna procesna materi- 
ja doslej še ni bila v celoti zakonsko ure- 
jena. Zato je treba to področje čim celovi- 
teje in natančneje urediti s predlaganim 
zakonom z namenom učinkovitega ureja- 

nja tistih stanj, razmerij, pravic in koristi, 
ki jih glede na njihovo naravo ni mogoče 
reševati v katerem drugem sodnem po- 
stopku. 

2. Družbenopolitični zbor podpira te- 
meljna načela na katerih naj bo zgrajen 
zakon o nepravdnem postopku ter pogla- 
vitne rešitve v predlogu za izdajo zakona. 
Meni, da je treba pri pripravi osnutka za- 
kona temeljito proučiti vsa številna mne- 
nja, predloge in pripombe k predlaganim 
rešitvam v predlogu za izdajo zakona ozi- 
roma v tezah za osnutek zakona, ki so 
bila dana v skupščinskih in drugih raz- 

pravah ali pa pisno poslana Skupščini SR 
Slovenije. Zlasti je treba posvetiti poseb- 
no pozornost vprašanju zagotavljanja 
ustreznega varstva družbene lastnine v 
posameznih postopkih in vprašanju us- 
klajenosti predlaganih rešitev z zakonom 
o temeljih lastninskopravnih razmerij, ter 
možnosti vložitve zahteve za varstvo za- 
konitosti kot izrednega pravnega sred- 
stva. Pri dograjevanju in iskanju čim bolj 
ustreznih rešitev je zaradi specifike pod- 
ročij, ki jih bo zajel zakon o nepravdnem 
postopku, treba zagotoviti večje sodelo- 
vanje zainteresiranih institucij, znanstve- 
nih delavcev ter sodišč oziroma sodni- 
kov, ki sodijo v nepravdnem postopku. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 5. 4. 1985 

- Zaostajanje razvoja Slovenije napram 
ostalim federalnim enotam 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje — 14. 
okoliš Radovljica je na Zboru 
združenega dela postavila 
naslednje delegatsko v vpra- 
šanje: 

Ugotavljamo, da Slovenija 
zaostaja v razvoju za ostalimi 
federalnimi enotami, zato nas 
zanima, kakšno je bilo stanje 
leta 1977 in 1984 v primerjavi 
z ostalimi republikami in avto- 

nomnima pokrajina na nasle- 
djih področjih: 

— odpisanost opreme, 
— avtomatizacija proiz- 

vodnje, 
— uvoz upreme, 
— izvoz, 
— družbeni proizvod. 
Na vprašanje je odgovorila 

Alenka Markič, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za družbeno planiranje: 

V priloženi preglednici so 

podatki za posamezne kazalce 
po republikah in sicer v letih 
1977 in 1983, ki je za večino 
kazalcev zadnje leto, za katero 
razpolagamo z uradnimi stati- 
stičnimi podatki. V nadaljnjem 
besedilu izpostavljamo ie ne- 
katere bistvene ugotovitve. 

V obdobju od leta 1977 do 
1983 je kljub sorazmerno hitre- 
jši rasti družbenega proizvoda 
v SR Sloveniji v posameznih 
letih, v povprečju rast nekoliko 
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zaostajala za rastjo v celotni 
Jugoslaviji. Tako se je delež 
družbenega proizvoda Slove- 
nije v družbenem proizvodu 
Jugoslavije zmanjšal od 16% v 
letu 1977 na 15% v letu 1983. 

Kljub relativno ugodnim re- 
zultatom v gibanju družbene-( 

ga proizvoda (v začetku osem- 
desetih let), primenjave kažejo 
na zaostajanje slovenskega 
gospodarstva na področju po- 
slovnih sredstev. 

Gospodarstvo Slovenije je 
doseglo že v letu 1977 najvišjo 
stopnjo odpisanosti opreme 
(69,4%) med vsemi republika- 
mi in pokrajinama. Ta stopnja 
je bila za 12,3% višja od jugo- 
slovanskega povprečja 
(61,8%). Razmere glede odpi- 
sanosti osnovnih sredstev so 
se v zadnjih letih še poslabšale 
- v letu 1983 je odpisanost 
opreme gospodarstva Sloveni- 
je dosegla že 77,4%, v gospo- 
darstvu Jugoslavije pa 68,4%. 
Tako se zaradi poslabšanja v 

vseh republikah nekoliko 
zmanjšuje tudi relativno raz- 
merje slovenskega gospodar- 
stva v primerjavi z jugoslovan- 
skim - v fetu 1983 je bila stop- 
nja odpisanosti opreme v go- 
spodarstvu Slovenije za 11,3% 
višja od stopnje odpisanosti za 
celotno jugoslovansko gospo- 
darstvo. 

Na nekoliko boljše stanje ka- 
žejo podatki o stopnji avtoma- 
tizacije proizvodnje, izkazane 
kot delež (%) avtomatov in av- 
tomatiziranih proizvodno-tran- 
sportnih naprav v skupnih oro- 
djih za delo v industriji, ki se 
ugotavljajo na podlagi ankete 
vsakih 5 let. Po tem kazalcu je 
slovenska industrija v letu 
1977 bistveno zaostajala za ju- 
goslovanskim povprečjem (za 
31%). Medtem, ko podatek za 
vso Jugoslavijo za leto 1982 ne 
kaže velikih sprememb v 
obravnavanem obdobju (po- 
rast od 41,5% na 46,2%) pa so 
velike spremembe po republi- 

kah oziroma pokrajinah. Po 
podatkih te ankete je v letu 
1982 slovenska industrija do- 
segla stopnjo avtomatizacije 
na ravni jugoslovanskega pov- 
prečja. Podatke še raziskuje- 
mo, ob tem pa je potrebno 
opozoriti, da so prav na tem 
področju podatki težko doseg- 
ljivi in da nimamo potrebnih 
informacij, ki bi jih lahko med- 
sebojno primerjali. Kaže, da je 
k temu porastu stopnje avto- 
matizacije bistveno prispevala 
nuklearna elektrarna Krško, 
katere zmogljivosti so že upo- 
števane v podatkih za leto 
1982. Hkrati pa je potrebno 
opozoriti, da je v tem obdobju 
obseg investicij v osnovna 
sredstva v Sloveniji sorazmer- 
no zaostajal za gibanji v celot- 
ni Jugoslaviji - delež izplačil 
za investicije v osnovna sred- 
stva v Sloveniji je v letu 1977 
predstavlja 15,4%, v letu 1982 
pa 12,9% vseh izplačil za inve- 
sticije v osnovna sredstva v Ju- 

goslaviji. Tudi podatki o uvozu 
opreme ne kažejo na izrazite- 
jšo modernizacijo slovenske 
industrije v primerjavi z indu- 
strijo v drugih republikah in 
pokrajinah. Ob tem, ko gospo- 
darstvo Slovenije ustvarja pre- 
ko četrtine jugoslovanskega 
blagovnega izvoza na konver- 
tibilno področje, je v letih 1983 
in 1984 uvozilo le 12% vse v 
Jugoslavijo uvožene opreme iz 
konvertibilnega področja, ozi- 
roma 11,3% celotnega uvoza 
opreme (1983). Opozoriti pa 
moramo, da običajno uporab- 
ljeni (neočiščeni) statistični 
podatki o uvozu opreme 
vključujejo tudi uvoz za tekoče 
vzdrževanje oziroma del repro- 
dukcijskega materiala. Zato 
smo v priloženi preglednici 
ustrezno korigirali podatke o 
uvozu opreme iz konvertibilne- 
ga področja v letih 1983 in 
1984 ter podatek o skupnem 
uvozu opreme v Slovenijo za 
leto 1983. 

PRIMERJAVA NEKATERIH POKAZATELJEV RAZVOJA PO REPUBLIKAH IN AVTONOMNIH POKRAJINAH 
SFRJ Bosna in Črna gora Hrvatska Make- Slovenija 

Hercegov. donija 
Srbija 
(izven 
SAP) 

Kosovo Vojvodina neraz- 
porejeno 

Družbeni proizvod (delež v %, 
SFRJ = 100) 

Izvoz blaga (delež v %, SFRJ = 100,0) 

Izvoz blaga na konvertibilno področje 
(delež v %, SFRJ = 100,0) 

Uvoz opreme iz konvertibilnega 
področja (delež v %, SFRJ = 100,0) 

Uvoz opreme skupaj* (delež v %, 
SFRJ = 100,0) 

Odpisanost opreme v gospodarstvu 
(v%) 

Odpisanost opreme v industriji (v %) 

Delež avtomatov in avtomatiziranih 
proizvodnotransportnih naprav v 
skupnih orodjih za delo v industriji 
(v%) 

1977 
1983 
1977 
1983 
1984 

1983 
1984 

1983 
1984 

1977 
1983 

1977 
1983 
1977 
1981 
1983 

1977 
1982 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

100,0 
100,0 

61.8 
68,4 
61.9 
62,7 

41,5 
46,2 

12.5 
13.6 
13.0 
14.8 
14,6 

13,5 
13.9 

14,8 
18,3 

10.1 
13,3 

54.2 
61,5 
52,1 
59,0 

55,3 
53,6 

1,9 
2,1 
2,1 
1.7 
1,9 

1,3 
1,6 

1.8 
4.9 

2,8 
2,1 

52,6 
60,6 
46,3 
50,9 

44,9 
26,1 

26,5 
25,3 
28.7 
21,5 
23.3 

22.4 
22.0 

10.8 
14.5 

27,4 
16.9 

66,7 
72,9 
69,4 
67.1 

41,0 
42,5 

5,5 
5,7 
4.5 
5.1 
5.2 

4,7 
5.0 

5.1 
5.3 

6.6 
4.7 

53.3 
61,7 
49.4 
54,2 

54,6 
53,0 

16,0 
15,0 
17,9 
20,9 
20,5 

25,2 
25.2 

12,0 
12,0 

15.3 
18,0" 

69.4 
77.4 
71.5 
68.5 
78.6 

28,8 
46,5 

24,3 
24.2 
23,5 
25.3 
23.8 

23.5 
22.4 

19.6 
17.9 

22,1 
24,3 

60,9 
66.5 
61,8 
63,1 

34,4 
40,7 

2,1 
2.5 
2,4 
1,9 
2.0 

1.1 
1,3 

5,7 
4.2 

1.6 
3,6 

52,4 
66,3 
51,8 
62,3 

56,0 
42,6 

11.2 
11,6 
7,9 
8,8 
8,6 

8,2 
8,4 

5,9' 
5,4 

7,6 
6,2 

59.3 
64,6 
59,1 
54,5 

37,3 
51,7 

0,1 

0,1 
0,2 

24,5 
17,5 

6,5 
10,9 

* Poleg uvoza opreme vključen tudi uvoz za tekoče vzdrževanje 
** Korigiran oziroma očiščen podatek za skupen uvoz opreme v 
materiala) za leto 1983 znaša 11,3%. 

oziroma del reprodukcijskega materiala 
SRS (brez uvoza nadomestnih delov za tekoče vzdrževanje in dela reprodukcijskega 

rl 
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ZBOR OBČIN - 5. 4. 1985 

- Informacija o uvedbi posebne takse 
za prehod čez državno mejo 

Skupščina občine Nova Go- 
rica je na sejah zborov dne 
29. marca 1985 razpravljala o 
informaciji, ki je bila objavlje- 
na v sredstvih javnega obveš- 
čanja v zvezi predloga Zvez- 
nega sekretariata za finance, 
da se uvede posebna taksa v 
višini 1000 din za vsako poto- 
vanje naših državljanov v tuji- 
no. V zvezi s predvideno 
uvedbo posebne takse po- 
stavljamo naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

1. Skupščina občine Nova 
Gorica postavlja zahtevo, da 
se pripravi posebna informa- 
cija v zvezi z objavljeno novi- 
co za uvedbo posebne takse 
za vsako potovanje naših dr- 
žavljanov v tujino. 

2. V informaciji naj se na- 
vede, od kod izvira pobuda za 
uvedbo posebne takse in kje 
so razlogi za uvedbo te 
takse? 

3. Posebej se zahteva, da 
se v informaciji navede organ 
ali posameznik, ki je tako po- 
budo dal. 

4. Delegacija za Zvezni 
zbor skupščine SFRJ naj po- 
stavi delegatsko vprašanje, 
zakaj se s takimi novicami v 
sredstvih javnega obvešča- 
nja razburja delovne ljudi in 
občane in zakaj se predvide- 
va ponovno uvajanje taks za 
prehod čez državno mejo? 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Drnovšek, član delega- 
cije Skupščine SR Slovenije za 
zbor republik in pokrajin Sku- 
pščine SFRJ: 

»Delegacija v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ je 
na svoji seji 1. aprila t. I. oceni- 
la, da z ozirom na številne 
reakcije v javnosti in tudi z ozi- 
rom na direktne pobude, ki jih 
je dobivala, mora postaviti de- 
legatsko vprašanje v zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v zvezi z možnostjo 
uvedbe takse za prehod čez 
mejo, o čemer je bilo zelo veli- 

ko pisanja in obveščanja v 
sredstvih javnega obveščanja. 

Ker smo želeli dobiti odgo- 
vor na sami seji Zbora republik 
in pokrajin, smo vnaprej obve- 
stili predstavnike Zveznega 
izvršnega sveta, da bi se lahko 
pripravili na odgovor, in kot re- 
zultat tega je sledilo že obve- 
stilo v sredstvih javnega ob- 
veščanja - prek Tanjuga - v 
sredo, 3. 4. 1985, v katerem 
Zvezni sekretariat za finance 
demantira možnost uvedbe ta- 
kšne takse in izjavlja, da je bila 
takšna možnost prisotna v 
strokovnih razpravah v okviru 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance, da pa je bila opuščena. 
Ne glede na to, je delegacija 
ocenila, da bi bilo primerno 
postaviti vprašanje v Zboru re- 
publik in pokrajin in sicer 
Zveznemu izvršnemu svetu, da 
bi tudi z njegove strani dobili 
takšno potrdilo in tudi zato, 
ker smo pričakovali takšne po- 
bude tudi na današnji seji zbo- 
rov republiške skupščine. Od- 
govor, ki smo ga dobili s strani 
Zveznega sekretariata za fi- 
nance, pa si delegacija razlaga 
na naslednji način: 

Tudi tokrat je bilo zagotov- 
ljeno, da je zvezni sekretariat 
za finance o tem sicer strokov- 
no razpravljal, vendar je od te- 
ga odstopil, da pa Zvezni izvrš- 
ni svet o tem nima svojega sta- 
lišča in to si razlagamo v tem 
kontekstu na ta način, da svo- 
jega stališča tudi ni mogel 
oblikovati, ker Zvezni sekreta- 
riat za finance v proceduro tu- 
di Zveznemu izvršnemu svetu 
takšnega predloga nikoli ni 
dal. 

Ob tem pripominjam, da tudi 
v skupščinskih materialih, s 
katerimi razpolagamo, takšna 
varianta ne nastopa in v dani 
situaciji delegacija ocenjuje, 
da torej ni potrebno postavljati 
dodatnih delegatskih vprašanj, 
in da je pravzaprav v tej fazi 
celotna zadeva zaključena in 
na ustrezen način demanti- 
rana.« 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 5. 4.1985 

- Odstopanje neizkoriščenih 
proizvodnih sredstev tistim, ki jih rabijo 

Željko Cigler, delegat Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Glede na to, da smo si v 
resoluciji o razvojni politiki za 
letošnje leto zastavili zelo za- 
htevne cilje, je logično, da 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije podrobneje sprem- 
lja uresničevanje operativne- 
ga programa dejavnosti za 
izvajanje resolucije. 

Zanima me, ali Izvršni svet 
razpolaga s konkretnimi infor- 
macijami, kako se uresničuje- 
jo usmeritve, da bomo neupo- 
rabljene stroje in opremo ter 
repromaterial oziroma malo- 
serijsko in individualno proiz- 
vodnjo prenašali v organiza- 
cije drobnega gospodarstva. 
Kje smo pri izdelavi posebne- 
ga informacijskega sistema, 
ki bo omogočil ta prenos ter 
ali se razpolaga s posnetkom 
teh možnosti, ki bodo omo- 
gočile boljše izkoriščevanje 
zmogljivosti in več kooperaci- 
je ter dohodkovnega povezo- 
vanja? 

Ali bo za začetek tega pro- 
cesa dovolj le deklarativna 
politična usmeritev iz resolu- 
cije, ali Izvršni svet namerava 
to vzpodbuditi z ukrepi eko- 
nomske, davčne politike ozi- 
roma to ekonomsko stimuli- 
rati? 

★ ★ ★ 

Različni organi v republiki 
so že razpravljali ter sklepali 
o tem, da je potrebno s po- 
sebnim zakonom določiti po- 
goje in način ustanavljanja 
delovnih organizacij po 350. 
členu zakona o združenem 
delu. Po tem členu lahko usta- 
novijo delovno organizacijo 
delovni ljudje in civilno prav- 
ne osebe v določenih dejav- 
nostih pod pogoji in na način, 
ki jih določa zakon. Zakon o 
združenem delu pa nima 
izvedbenih predpisov, ni ope- 
racionaliziran v drugih aktih 
in je praktično neuporaben. 
Prosim za podrobnejšo infor- 
macijo o tem problemu oziro- 
ma sprašujem, ali se priprav- 
lja poseben zakon ali kak 
drug pravni akt, ki bo omo- 
gočil operacionalizacijo 350. 
člena zakona o združenem 
delu. Verjetno je potrebno za 
odgovor na to vprašanje malo 
več časa, zato prosim za pisni 
odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Strle, predsednik komite- 
ja za drobno gospodarstvo in 
samostojno osebno delo s 
sredstvi v lasti občanov: 

1. Gospodarska zbornica 
Slovenije je v Gospodarskem 
vestniku štev. 29., v avgustu 
leta 1983 objavila anketo »Od- 
stopanje neizkoriščenih proiz- 
vodnih sredstev tistim, ki jih 
rabijo«, s sledečim vprašal- 
nikom: 

i. Stroje, naprave in druga 
oprema, ki jo organizacija 
združenega dela odstopa s 

prodajo ali na kakšen dru- 
gačen način; 

II. Reprodukcijski material in 
rezervni deli, ki jih organizaci- 
ja združenega dela odstopa s 
prodajo ali na kakšen dru- 
gačen način; 

III. Objekti, poslovni in de- 
lovni prostori in gradbeni pro- 
stori, ki jih organizacija zdru- 
ženega dela (oz. lastnik) od- 
stopa s prodajo ali na kakšen 
drugačen način; 

IV. Odstopanje dela proiz- 
vodnje drobnemu gospodar-' 
stvu, sklepanje kooperacijskih 
pogodb, vlaganje sredstev 
občanov zaradi ustvarjanja no- 
vih zaposlitvenih možnosti. 

Namen te akcije je, da se z 
medsebojnim informiranjem 
organizacijam združenega de- 
la omogoči, da del opreme ozi- 
roma reprodukcijskega mate- 
riala, ki ga ne potrebujejo, od- 
stopi s prodajo ali na kakšen 
drugačne način tistim organi- 
zacijam združenega dela, ki to 
potrebujejo in da se na ta 
način v smislu družbenih sta- 
bilizacijskih prizadevanj kar 
najbolje aktivirajo neizkorišče- 
ne rezerve. 

Da bi dobili podatke tudi o 
še odprtih možnostih za vzpo- 
stavljanje kooperacijskih 
odnosov in drugih oblik sode- 
lovanja med subjekti drobnega 
gospodarstva in organizacija- 
mi združenega dela iz industri- 
je ali drugih gospodarskih de- 
javnosti, je bil za to področje 
sestavljen poseben vprašalnik 
(IV). 

Odziv organizacij združene- 
ga dela na objavljene vprašal- 
nike je bil sorazmerno velik, 
kar se vidi tudi iz konkretnih 
ponudb organizacij združene- 
ga dela, objavljenih v Gospo- 
darskih vestnikih od štev. 34 
do 44, letnik 1983. Za zdaj ni 
na razpolago podatkov o števi- 
lu na tej osnovi sklenjenih po- 
godb oziroma samoupravnih 
sporazumov o poslovnem so- 
delovanju med organizacijami 
združenega dela in enotami 
drobnega gospodarstva. Iz in- 
formacij Gospodarske zborni- 
ce Slovenije izhaja, da imajo 
mnoge organizacije združene- 
ga dela že utečene poslovne 
povezave z enotami drobnega 
gospodarstva, zato zgoraj na- 
vedene »ankete« vključujejo le 
potencialne nove poslovne po- 
vezave med organizacijami 
združenga dela in enotami 
drobnega gospodarstva. 

2. Da bi hitreje ustanavljali 
in razvijali enote drobnega go- 
spodarstva so zainteresirane 
organizacije združenega dela, 
poslovne skupnosti, poslovne 
banke, Splošna združenja in 
Gospodarska zbornica Slove- 
nije dne 28. 12. 1983 ustanovi- 
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le Poslovno informacijski cen- 
ter za razvoj drobnega gospo- 
darstva Slovenije (PIC), ki de- 
luje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije. Delovanje 
PIC usmerja 23-članski koordi- 
nacijski odbori ustanoviteljev, 
ki usklajuje delo z drugimi za- 
interesiranimi subjekti. Za 
r-eševanje strokovnih vprašanj 
pri razvijanju informativnega 
sistema je imenovan svet za 
informatiko. Za stalne in obča- 
sne razstave ter druge predsta- 
vitve gospodarstva pa je ime- 
novan poseben programski 
svet. V letu 1984 je bil izdelan 
idejni projekt za računalniško 
podprt informacijski sistem za 
razvoj drobnega gospodar- 
stva. Zbrane so ponudbe za 
postavitev in delovanje infor- 
macijskega sistema. Dogovor- 
jena so predvidena mesta vno- 
sov in uporabe podatkov, kot 
tudi posamezne faze realizaci- 
je informacijske mreže. Pro- 
gramirano je potrebno stro- 
kovno usposabljanje delavcev, 
ki bodo sodelovali pri vnosu, 
vzdrževanju in koriščenju po- 
datkov. Angažirane so srokov- 
ne institucije ter pridobljena 
začetna sredstva PORS - 8 za 
aplikativno raziskavo, ki je po- 
trebna za postavitev baze po- 
datkov itd. 

Glavna naloga PIC v letu 
1985 je nadaljevanje dela na 
postavitvi računalniško podpr- 
tega informacijskega sistema, 
ki bo omogočal ugotavljanje 
potreb celotnega gospodar- 
stva po izdelkih in storitvah 
enot drobnega gospodarstva 
(organizacij združenega dela 
drobnega gospodarstva in sa- 
mostojnih obrtnikov) in potreb 
po razvoju storitvenih dejavno- 
sti v občinah oziroma krajev- 
nih skupnostih. 

3. Poleg neposrednih ukre- 
pov ekonomske politike za raz- 
voj drobnega gospodarstva 
menimo, da prispevajo k pre- 
nosu strojev, opreme in repro- 
dukcijskega materiala, pa tudi 
maloserijske in individualne 
proizvodnje iz industrije v eno- 
te drobnega gospodarstva tudi 
splošni pogoji gospodarjenja, 
oziroma večje uveljavljanje 
ekonomskih zakonitosti. Kot 
primer naj navedemo le neka- 
tere, po naši oceni bistvene 
elemente: 

- predpisi o amortizaciji in 
revalorizaciji osnovnih sred- 
stev v zadnjih letih bistveno 

povečujejo obvezno zagotav- 
ljanje sredstev amortizacije za 
osnovna sredstva v TOZD in to 
za vsa osnovna sredstva (tudi 
tista, ki niso uporabljena v pro- 
izvodnji); 
- visoke obresti na kredite 

za obratna sredstva silijo orga- 
nizacije združenega dela v 
ekonomičnejše obnašanje gle- 
de zalog in v tem okviru tudi 
smotrnejšo politiko oskrbe z 
reprodukcijskim materialom; 

- zaostreni kriteriji sanira- 
nja izgub in zakonske sankcije 
do organizacij združenega de- 
la z izgubo zahtevajo selekcijo 
proizvodnih programov tudi 
glede na kriterije dohodkovne 
učinkovitosti in rentabilnosti. 

Poleg tega so bile 26. de- 
cembra sprejete spremembe 
zakona o določitvi stopenj in 
nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka TOZD v letu 1984 in 
1985, ki med drugim določa, 
da se davčna osnova za 
obračun davka za leto 1985 
zmanjša tudi za znesek vlaganj 
v drobno gospodarstvo. 

4. Skupščina SR Slovenije 
je na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbeno 
političnega zbora obravnavala 
stanje in usmeritve razvoja 
drobnega gospodarstva v SR 
Sloveniji ter sprejela Ugotovi- 
tve, stališča in sklepe o stanju 
in usmeritvah razvoja drobne- 
ga gospodarstva v SR Sloveniji 
(objavljeni so v Poročevalcu, 
letnik X., štev. 17, z dne 29. 5. 
1984). 

V 19. točki teh ugotovitev, 
stališčih in sklepih o stanju in 
usmeritvah razvoja drobnega 
gospodarstva je navedeno, da 
je treba s posebnim zakonom 
določiti pogoje in način usta- 
navljanja delovnih organizacij, 
ki jih po 350. členu zakona o 
združenem delu v določenih 
dejavnostih lahko ustanovijo 
delovni ljudje in civilno-pravne 
osebe. 

S programom dela Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
za leto 1985 je Republiški ko- 
mite za industrijo in gradbe- 
ništvo zadolžen, da pripravi 
predlog za izdajo zakona o 
ustanavljanju delovnih organi- 
zacij, ki jih pod določenimi po- 
goji in v določenih dejavnostih 
ustanavljajo delovni ljudje in 
civilnopravne osebe in ga 
predloži v obravnavo v okviru 
Izvršnega sveta v decembru te- 
ga leta. 

- Kako so urejena nadomestila 
odsotnosti z dela zaradi bolniških 
izostankov, zdravljenja in nege bolnega 
otroka? 

Na seji Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

dne 6. 3. 1985 je postavil dele- 
gat Milisav Jankovič naslednje 

delegatsko vprašanje: 
»Ali je v Sloveniji zakonsko 
enotno urejeno nadomestilo 
odsotnosti z dela zaradi bol- 
niških izostankov, zdravljenja 
in nege bolnega otroka? V 
svojih samoupravnih aktih or- 
ganizacije združenega dela ra- 
zlično opredeljujejo osnovo za 
izplačilo nadomestila, ki je lah- 
ko povprečni osebni dohodek 
v preteklem letu, v 9 mesecih 
preteklega leta ali v zadnjih 3 
mesecih pred nastopom bol- 
niškega staleža. Čeprav se 
osnova valorizira, je to v seda- 
nji družbenoekonomski situa- 
ciji premalo.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Borut Miklavčič predsednik 
Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo: 

»V SR Sloveniji ni zakonsko 
enotno urejeno nadomestilo 
odsotnosti z dela zaradi bol- 
niških izostankov, zdravljenja 
ali nege bolnega otroka. Za- 
kon o zdravstvenem varstvu 
(Ur. i. SRS, št. 1/80 in 45/82) 
določa v 50. členu, da si delav- 
ci v združenem delu in drugi 
delovni ljudje z združevanjem 
dela in sredstev zagotovijo naj- 
manj naslednje pravice do so- 
cialne varnosti: 

- denarna nadomestila 
osebnega dohodka ob začasni 
zadržanosti od dela zaradi me- 
dicinskih preiskav, bolezni ali 
poškodbe; transplantacije ži- 
vega tkiva ali organov v korist 
druge osebe, dajanja krvi, ne- 
ga obolelega družinskega čla- 
na ter izolacije ali spremstva, 
ki ju odredi zdravnik; 
- povračilo potnih stroškov 

v zvezi z uresničevanjem pra- 
vic do zdravstvenega varstva; 
- pogrebnino in posmrt- 

nino. 
Materialni obseg teh pravic 

ter način in pogoje za njihovo 
uresničevanje določijo udele- 
ženci v samoupravnih spora- 
zumih o temeljih plana in v 
drugih samoupravnih sporazu- 
mih. Pri tem zagotovijo nado- 
mestilo osebnega dohodka v 
višini 100 odstotkov od osnove 
vojaškim invalidom, udeležen- 
cem narodnoosvobodilne voj- 
ne, ki imajo čas udeležbe v voj- 
ni ali čas aktivnega in organizi- 
ranega dela v narodnoosvobo- 
dilnem boju priznan v dvojnem 
trajanju najmanj od 1. januarja 
1945 do 15. maja 1945, borcem 
španske narodnoosvobodilne 
in revolucionarne vojne 
1936-1939 ter udeležencem 
narodnoosvobodilnega giba- 
nja Grčije. 

Posebej pa zakon o zdrav- 
stvenem varstvu ureja vpraša- 
nje glede zagotovitve pravice 
do zdravstvenih storitev v zvezi 
s preprečevanjem, odkriva- 

njem in zdravljenjem poklicnih 
bolezni in poškodb pri delu ter 
medicinsko rehabilitacijo obo- 
lelih in poškodovanih, kar je v 
pristojnosti samih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti. V drugem odstavku 
49. člena zakona določa tudi, 
da pravice delavcev v zvezi s 
tem obsegajo tudi pravico do 
nadomestila osebnega dohod- 
ka ob začasni nezmožnosti za 
delo zaradi poškodb pri delu 
ali poklicne bolezni. 

52. člen pa določa, da posto- 
pek in način uresničevanja 
pravic do zdravstvenega var- 
stva in s tem povezanih obvez- 
nosti natančneje določijo upo- 
rabniki in izvajalci zdravstve- 
nega varstva v samoupravnem 
splošnem aktu občinske 
zdravstvene skupnosti po po- 
prejšnji uskladitvi v Zdravstve- 
ni skupnosti Slovenije. 

Ob spreminjanju zakona o 
zdravstvenem varstvu smo se 
odločili, da prepustimo ureja- 
nje teh vprašanj delovnim lju- 
dem in občanom v samuprav- 
nih interesnih skupnostih na 
področju zdravstva. Nadome- 
stila osebnega dohodka v času 
začasne zadržanosti z dela za- 
radi bolezni ali poškodbe so v 
naši republiki urejena na dva 
načina: 
- v tistih občinskih zdrav- 

stvenih skupnostih, ki so že 
izvršili prenos v skladu z 48., 
49. in 50. členom zakona o 
zdravstvenem varstvu, si zago- 
tavljajo delavci v organizacijah 
združenega dela nadomestila 
iz lastnih sredstev oziroma z 
uveljavljanjem solidarnosti; 
- v občinskih zdravstvenih 

skupnostih, kjer prenos še ni 
opravljen, organizacije združe- 
nega dela iz svojih sredstev 
poravnajo nadomestila oseb- 
nega dohodka do 30 dni od- 
sotnosti, za daljše odsotnosti 
gre nadomestilo osebnega do- 
hodka iz sredstev občinske 
zdravstvene skupnosti. 

Nadomestilo osebnega do- 
hodka v primeru odsotnosti 
zaradi nege ožjega družinske- 
ga člana, transplantacije kože, 
živega tkiva, organov v prid 
druge osebe, ob dajanju krvi, 
izolaciji in spremstvu, ko to 
odredi zdravnik, gre od prvega 
dne dalje iz sredstev občinske 
zdravstvene skupnosti. 

Osnovo za nadomestilo 
osebnega dohodka predstavlja 
mesečno poprečje osebnih 
dohodkov, ki jih je delavec do- 
bil za svoje tekoče in minulo 
delo po zaključnem računu v 
minulem koledarskem letu. Ta 
določba velja v vsej Sloveniji z 
izjemo Velenja. 

Višina nadomestila se giblje 
od 75% do 100%, odvisno od 
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vzroka odsotnosti in trajanja te 
odsotnosti. 

Podlago za določitev osnove 
ter višine nadomestila pred- 
stavlja samoupravni sporazum 
o skupnih izhodiščih za zago- 
tavljanje socialne varnosti v 
obdobju 1981-1985. Višino na- 
domestila ta samoupravni spo- 
razum določa v razponu od 
70%-90%, ravno tako dopušča 
možnost različne določitve 
osnove za nadomestila oseb- 
nih dohodkov, ki gredo v bre- 
me organizacije združenega 
dela. Takšna ureditev pa do- 
pušča različno urejanje teh 
pravic. 

V nobeni občini ni vse pre- 
nešeno na SIS, ravno tako ne 
vse na organizacije združene- 
ga dela. 

Rešitve v samoupravnem 
sporazumu o uresničevanju 
zdravstvenega varstva so spre- 
jete po široki javni razpravi v 
dvofaznem postopku v sku- 
pščini Zdravstvene skupnosti 

Slovenije in nato dokončen 
sprejem besedila samouprav- 
nega sporazuma na skupšči- 
nah občinskih zdravstvenih 
skupnosti. Nove so predvsem 
določbe, ki se nanašajo na 
prenos financiranja nesreč pri 
delu in poklicnih bolezni ter 
nadomestilih osebnih dohod- 
kov. Podlaga za prenos pa 
predstavlja zakon o zdravstve- 
nem varstvu. 

Samoupravni sporazumi o 
uresničevanju zdravstvenega 
varstva so v SR Sloveniji (ra- 
zen Gorenjske) sprejeti v dokaj 
enotnem besedilu. Res pa je, 
da se nekatere določbe v skla- 
du s sklepi skupščin občinskih 
zdravstvenih skupnosti še ne 
uresničujejo. 

Poleg tega je potrebno upo- 
števati, da je delitev dohodka 
in osebnih dohodkov v pristoj- 
nosti posamezne organizacije 
združenega dela. Tako je tudi 
odločanje o osnovi in višini na- 

domestil, ki gredo v breme or- 
ganizacij združenega dela v 
pristojnosti delavcev. To uredi- 
jo v svojih samoupravnih 
splošnih aktih in občinske 
zdravstvene skupnosti na ta 
del nimajo nobenega vpliva. 

Navedli bi še, da je Ustavno 
sodišče SR Slovenije poslalo 
Skupščini SR Slovenije dopis, 
v katerem ugotavlja, da so pra- 
vice do socialne varnosti de- 
lavcem (med ostalimi tudi pra- 
vice do denarnega nadomesti- 
la ob začasni zadržanosti z de- 
la) v samoupravnih sporazu- 
mih v SR Sloveniji različno 
urejena. Ob tem je tudi zastavi- 
lo vprašanje, ali je različna ure- 
ditev te pravice v posameznih 
zdravstvenih skupnostih druž- 
beno utemeljena in ali ne bi 
bilo potrebno urediti to pravi- 
co enotno v republiki v okviru 
minimalnih pravic v zakonu. 
Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije bo na 
eni izmed svojih sej zavzela 

stališče v zvezi s tem pro- 
blemom. 

Pripominjamo, da v fazi obli- 
kovanja predloga za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu, kot tudi priprave 
osnutka zakona nismo dobili 
pobud za zakonsko enotno 
ureditev nadomestil ob zača- 
sni zadržanosti z dela. 

Ker je v letu 1983 ob obrav- 
navi sprememb samoupravne- 
ga sporazuma o skupnih teme- 
ljih planov zdravstvenih skup- 
nosti v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 potekala zelo širo- 
ka razprava o samoupravni 
ureditvi vprašanj v zvezi z na- 
domestili ob začasni zadrža- 
nosti z dela menimo, da je po- 
trebno predvsem doseči enot- 
nejšo samoupravno ureditev 
teh vprašanj v občinskih zdrav- 
stvenih skupnostih in o tem 
predhodno uskladitev v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
PETRA HEDŽETA, DELEGATA MESTA 
MARIBOR ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

Na 45. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 6. 
marca 1985, je Peter Hedžet, delegat Mesta Maribor, ob 
obravnavi predloga zakona o družbeni kontroli cen podal 
pobudo, da se v predpise oz. zakone, ki jih sprejema skupš- 
čina, vnese tudi »inflacijska klavzula-, ker, po mnenju dele- 
gata. inflacija sama po sebi spreminja kaznovalno politiko 
(denarne kazni), ki se s posameznimi zakoni predpisuje. Dele- 
gat tudi meni, da ni sprejemljivo, da se zaradi tega tako 
pogostokrat spreminjajo sprejeti zakoni, s čimer se obreme- 
njujejo dnevni redi sej zborov. Zato je predlagal, da Skupščina 
SR Slovenije, v okviru svoje pristojnosti pooblasti Izvršni svet, 
da v posamezne zakone, ki predpisujejo denarne kazni, že 
vgradi ugotovljeno stopnjo inflacije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je delegatsko pobudo 
preučil in sprejel naslednje stališče: 
Problematika, na katero opozarja in jo želi vsaj delno rešiti 
dana delegatska pobuda, je zaradi nihanja oziroma padanja 
vrednosti domače valute resnično prisotna in pobuda s tega 
vidika utemeljena. Problem, na katerega pobuda opozarja, se 
pojavlja skoraj na vseh pravnih področjih, ne samo pri kazen- 
skem pravu v širšem smislu (kazniva dejanja, gospodarski 
prestopki, prekrški), temveč tudi na področju civilnega prava 
(višina stopnje zamudnih obresti v pogodbah med občani, 
omejena višina odškodnin, ki jih je dolžna izplačati zavaroval- 
nica, pravice, ki temelje oziroma: izvirajo s področja socialne 
varnosti, itd). 

Možnosti pravne ureditve oziroma reakcije na nastali polo- 
žaj in problem je več, deloma so že urejene. Tako imamo npr. 
primere, ko se predpisi sklicujejo na povprečni (uradno) ugo- 
tovljeni dohodek v preteklem letu, in imamo redno usklajeva- 
nje višine prisojenih preživnin, kar se redno letno ugotavlja in 
izvede po uradni poti. Nadalje imamo primere, ko izvršni svet 
lahko spreminja določene denarne obveznosti, ker je za to 

pooblaščen po zakonu; taka sta primera spreminjanja višine 
odškodnine, ki ga je dolžna izplačati zavarovalna skupnost, 
ali višine obrestne mere, zamudnih obresti, ko ne gre za 
pogodbe, sklenjene med občani, temveč za gospodarske 
pogodbe (drugi odstavek 277. člena zakona o obligacijskih 
razmerjih). . 

Na področju kazenskega prava pa se je vprašanje ustrezno- 
sti dosedanjega načina predpisovanja denarnih kazni in neka- 
terih drugih vrenostnih količin odprlo ob sprejemanju spre- 
memb in dopolnitev kazenskega zakona Slovenije v prete- 
klem letu. Glede na to, da spodnjo in zgornjo mejo predpisa- 
nih denarnih kazni za kazniva dejanja določa splošni del 
kazenskega zakona SFR Jugoslavije in da načina določanja 
višine denarnih kazni v republiški zakonodaji ni mogoče ure- 
jati zunaj tega okvira, je bila tedaj dana pobuda, naj pristojni 
republiški upravni organ na ta problem opozori pripravljalce 
sprememb in dopolnitev kazenskega zakona SFR Jugoslavije, 
ter prouči možne rešitve za vključitev v republiški kazenski 
zakon. Priprave sprememb in dopolnitev kazenskega zakona 
SFRJ so v teku in v njihovem okviru se proučujejo tudi mošine 
spremembe glede načina določanja spodnje in zgornje meje 
predpisanih denarnih kazni v kazenski zakonodaji. 

Sprememba načina določanja splošnega minimuma in 
splošnega maksimuma denarne kazni v splošnem delu kazen- 
skega zakona SFRJ je namreč potrebna zato, ker je od uredi- 
tve načina določanja denarne kazni v kazenskih zakonih 
odvisna tudi ureditev načina določanja denarne kazni v pred- 
pisih, ki določajo sankcije za gospodarske prestopke in sank- 
cije za prekrške. V primeru, da bi bil način predpisovanja 
denarne kazni spremenjen le v predpisih, ki določajo sankcije 
za gospodarske prestopke ali za prekrške, ne bi bil v ustrezni 
obliki vgrajen tudi v kazenski zakon SFRJ, bi lahko prišlo do 
dejanske porušitve razmerij med razponom predpisanih kazni 
za kazniva dejanja, gospodarske prestopke oziroma za prekr- 
ške, kar seveda ni sprejemljivo. Prav tako z vidika sistema ni 
sprejemljivo vgrajevanje kakršne koli inflacijske klavzule v 
zakone ali druge predpise, ki določajo razpon denarnih kazni 
za gospodarske prestopke in prekrške, dokler ta problem ne 
bo ustrezno urejen v zakonu o gospodarskih prestopkih, 
zakon o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi, in v 
republiškem zakonu o prekrških, ki sedaj v absolutnih zneskih 
določajo spodnjo in zgornjo mejo predpisovanja denarnih 
kazni za gospodarske prestopke oziroma za prekrške. 
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Ob tem pa Izvršni svet ugotavlja, da določeno možnost 
vsklajevanja predpisanih denarnih kazni z gibanjem vrednosti 
dinarja omogoča že sedanja ureditev v zakonu o gospodar- 
skih prestopkih. 19. člen tega zakona namreč določa, da velja 
najmanjša oziroma največja mera denarne kazni, določena v 
tem zakonu, če v predpisu, s katerim je določen gospodarski 
prestopek, ni določen posebni minimum ali posebni maksi- 
mum denarne kazni. To pomeni, da je v predpisih, ki določajo 
gospodarske prestopke, mogoče predpisati denarno kazen 
brez določitve posebne zgornje meje ter da se v takšnih 
primerih zgornja meja lahko valorizira s splošnim predpisom, 
to je s spremembo splošnega maksimuma v zakonu o gospo- 
darskih prestopkih. Takšna sprememba je bila pred kratkim 
sprejeta v Skupščini SFRJ. 

Glede na to, da so predpisi, ki določajo denarne kazni, 
najštevilnejši na področju prekrškov, bo Izvršni svet predlagal 
dopolnitev republiškega zakona o prekrških s podobno reši- 
tvijo, kot že velja na področju gospodarskih prestopkov. S 
tem bo omogočeno predpisovanje denarnih kazni za prekrške 
brez določanja zgornje meje denarne kazni v posamezni 
sankciji in se bo ta valorizirala že s samo spremembo sploš- 
nega maksimuma denarne kazni v zakonu o prekrških. Tako 
bo vsaj deloma, dokler se ne uveljavi popolnejša rešitev te 
problematike, odpadla potreba po sprotnem spreminjanju 
kazenskih določb, ki se nanašajo na prekrške, v posameznih 
zakonih oziroma drugih predpisih. Že doslej pa Izvršni svet v 
posameznih zakonih, ki jih predlaga Skupščini SR Slovenije, 
vgrajuje v razpone predpisanih denarnih kazni ugotovljeno 
stopnjo inflacije, seveda v okviru možnosti, ki jih daje veljavna 
sistemska zakonodaja. 

Glede na to, da so način in meje predpisovanja denarnih 
kazni določene v navedenih sistemskih zakonih, neposredna 
uvedba kakršne koli »inflacijske klavzule« v posamezne 
zakone ali druge predpise, ki določajo denarne kazni, po 
mnenju Izvršnega sveta ni možna. Celo pri spreminjanju 
načina predpisovanja spodnje in zgornje meje denarnih kazni 
v sistemskih zakonih bo treba namreč upoštevati načelo lega- 
Iitete, vgrajeno v 181. členu zvezne ustave in 221. členu 
republiške ustave, ki določa, da nihče ne sme biti kaznovan za 
dejanje, za katero ni zakon ali na zakonu temelječ predpis 
določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je 
bilo storjeno. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV Z 
GOSPODARSKEGA PODROČJA - 4. 
OKOLIŠ, LJUBLJANA - ŠIŠKA V ZVEZI 
S PROBLEMATIKO NABAVNIH CEN 
1985 
Od leta 1980 je prisotna močna tendenca mnogo hitrejšega 
porasta naših nabavnih cen v primerjavi s prodajnimi. To je 
vsekakor odraz splošnih gospodarskih razmer v SFRJ in 
nedorečene ekonomske politike ter neusklajenih ukrepov. 
Tako dolgo razdobje administrativnih posegov in prerazpore- 
janja narodnega dohodka v smeri proizvodenj nižje stopnje 
predelave lahko in na nekaterih delih že pelje iz skrajnosti 
pred leti, ko je bila predelovalna industrija predimenzionirana 
na domačo surovinsko bazo, v skrajnost, da bo zaradi vedno 
slabših finančnih rezultatov udeležencev predvsem zadnjih 
delov reproverige jugoslovansko gospodarstvo za pridobitev 
nujnih deviz prisiljeno izvažati le izdelke nižje stopnje prede- 
lave in surovine. Zaradi prelaganja bremen stabilizacije na 
končne proizvajalce (predvsem skozi cenovno politiko), ki so 
v zadnjih letih izčrpali večino notranjih rezerv, ti ne zmorejo 
več niti enostavne reprodukcije, brez razširjene pa je večina 
proizvodenj, ki bi v naslednjih letih lahko nosila vrsto gospo- 
darskih nalog, prisiljena v propad, saj bodo na mikro nivoju 
zadovoljive izvozne kalkulacije le še na nižjih stopnjah prede- 
lave. 

Proizvodi naše temeljne organizacije so prav na koncu ene 
najdaljših reprodukcijskih povezav, zato so zgornja gibanja v 

našem primeru še posebej izrazita. Ker gre pri tem tudi za 
relativno disperzirano nabavo (veliko število različnih dobavi- 
teljev) in specifične elemente, je dohodkovno povezovanje 
močno oteženo ter v glavnem praktično neizvedljivo; zaradi 
različnih pogojev gospodarjenja, ki je olajšano v smeri»doba- 
vitelj«, dobavitelji za take oblike povezav nimajo posluha. 
Sodelovanje tako izključno poteka na kupoprodajnih odno- 
sih, za take odnose pa velja pravilo »močnejšega«. To 
pomeni, da ne glede na možnosti kupcev uveljavljajo svoje 
zahteve (cene, plačila, devizne participacije in druge ugodno- 
sti), saj so velikokrat v monopolnih položajih, stoodstotno 
zadovoljujejo potrebe svoje enostavne reprodukcije, na račun 
substance kupcev pa tudi razširjene (pretekle in tekoče). Ker 
kto na dolgi rok pomeni »žaganje veje« tudi njim samim ter 
večjo družbeno škodo, smatramo, da je potrebno s širšo 
družbeno akcijo to preprečiti ali vsaj omiliti. 
Zadnja leta ugotavljamo, da obojestransko podpisane 
pogodbe niso več dokument, ki bi obvezoval partnerje pri 
izpolnjevanju sprejetih obveznosti. Določila se enostransko, 
spreminjajo ali ne izvajajo (cene, plačilo, dobavni roki in 
količine ipd.). Spremembe se običajno izsilijo z zaustavi- 
tvami dobav, kjer pa je našega manevrskega prostora dokaj 
malo, čeprav ga poskušamo zadnja leta širiti (več dobaviteljev 
doma in v tujini). Ker gre večina naših proizvodov inozemskim 
kupcem, s katerimi imamo dogovorjene trdne dobavne roke, v 
kratkem času ne moremo najti nadomestnih dobav. Prav tako 
nimamo zadosti možnosti, da bi neugodno domačo ponudbo 
zamenjali z inozemsko, saj nam kljub nadpovprečno poveča- 
nem izvozu v zadnjih letih to onemogoča zmanjševanje razpo- 
lagalne pravice do deviznega priliva in povečevanje deviznih 
participacij dobaviteljem, preusmeritev na vzhodnoevropske 
nabavne trge pa nesorazmerno povečana vrednost obračun- 
skega dolarja. 

Cene naših izdelkov so bile vse do konca preteklega leta 
pod administrativno kontrolo in močno omejevane, šele v 
decembru nam je na večini izdelkov s korekcijami uspelo 
vzpostaviti minimalna zadovoljiva ekonomska razmerja. Ker 
na domačem trgu zaradi padca kupne moči cen naših izdel- 
kov ne bi smeli in tudi ne bomo mogli spreminjati, v izvozu 
pa se bodo povečevale skladno s porastom tečajev posa- 
meznih valut, cene dobaviteljev ne bi smele naraščati hi- 
treje. 

Dobavitelji so v zadnjih letih uspeli doseči bistveno ugod- 
nejši nivo prodajnih cen glede na naše, zato bi letošnja 
povečanja morala biti skladna z našimi. V letu 1984 smo raven 
povečanja izhodnih cen uspeli približati vhodnim šele v 
zadnjem kvartalu (razkorak v devetih mesecih 26,5 IND. 
TOČK), kar je imelo za posledico veliko izgubo TOZD za prvih 
devet mesecev leta 84 v višini 270 mio din ter finančno 
nesposobnost realizacije planiranih preko 15,9 mio $ izvoza. 
Verjetno se izgubi za leto 1984 kljub izjemnim naporom in 
rezultatom zadnje mesece leta ne bomo mogli izogniti, vendar 
pa nam je uspelo obdržati visok trend izvoza, kar bi zagotav- 
ljalo perspektivo razvoja naši TOZD, dobaviteljem in širši 
družbeni skupnosti. Zato tega ne smemo izničiti z nenor- 
malno visokimi zahtevki za povečanje cen glavnine naših 
dobaviteljev s 1. 1. 1985. 

Stroški repromateriala in surovin v naših izdelkih predstav- 
ljajo skoraj tri četrtine, zato je uspešnost finančnega rezultata 
v glavnem odvisna od razmerja vhodno-izhodnih cen, manj pa 
od povečanja produktivnosti in drugih kvalitetnih elementov 
gospodarjenja. _ 

Element 
fizična rast proizvodnje 
rast produktivnosti 
rast cen glavnih domačih dobav: 
Iskra IEZE 
EINiš 
Gorenje Elrad 
rast cen glavnih proizvodov »TV« 
7V črnobeli 
TVbarvni 
Celotni prihodek v mio din 
Ostanek ČD-izguba v mio din 
Izvoz v tisoč $ 

85 
82 83 84 85 81 

20,3 19,5 42,6 15,1 135,8 
19,0 16,0 30,8 15,5 108,5 

23,0 47,6 68,5 55,0 374,2 
19,0 30,0 44,0 95,0 334,4 
18,0 34,7 51,4 86,8 349,5 

239,6 
236,2 

30,5 20,8 65,7 30,0 
15,9 59,4 45,6 25,0 

1.483,0 2.342,0 4.731,0 8.000,0 
68,0 34,0 DO-100 ? 

4.7605.997,0 11.399,015.000,0 
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Iz kazalcev je očitno, da kljub močnemu porastu produktiv- 
nosti TOZD ni in ne bo mogla kompenzirati velikega zaostaja- 
nja rasti svojih izhodnih cen glede na stopnjo rasti vhodnih 
cen ter glede na kupno moč končnih kupcev. 

Če hočemo doseči osnovne cilje stabilizacijskega pro- 
grama in resolucije v tem letu, je potrebno znižati stopnjo 
inflacije ter povečati predvsem konvertibilni izvoz. Rast izvoza 
bo pogojena z rastjo vrednosti deviznih tečajev oz. od razvre- 
dnotenja dinarja, ki bi se moralo gibati nekaj nad stopnjo 
inflacije. To pa nikakor ne dopušča takih dvigov cen, kot jih 
predlagajo oz. postavljajo glavni dobavitelji, ki predstavljajo 
2/3 dobav z domačega trga. 

S tem pismom vas prosimo za posredovanje po vaših 
močeh z namenom, da se omogoči postopnejše prilagajanje 
cen naših glavnih dobaviteljev možnostim, ki jih ob naših 
internih naporih dopušča domači in tuji trg. Na ta način bi 
naša temeljna organizacija ohranila vsaj minimalno reproduk- 
cijsko sposobnost, preprečili pa bi večjo dolgoročnejšo druž- 
beno škodo. 
Stališče: 

Z novim zakonom o sistemu družbene kontrole cen, ki je 
začel veljati 1.1.1985, je uveljavljena temeljna opredelitev, da 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela samo- 
stojno v odnosih medsebojne odvisnosti, povezanosti in 
odgovornosti z delavci v drugih organizacijah združenega 
dela oziroma drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih oblikujejo cene svojih proizvodov in storitev glede na 
tržne razmere. 

Urejanje cenovnih razmerij je torej predvsem pravica in 
dolžnost organizacij združenega dela, ki pa naj bi ta razmerja 
v odnosih medsebojne reprodukcijske povezanosti trajneje 
urejale. Zakon namreč določa, da lahko s samoupravnimi 
sporazumi, s katerimi organizacije združenega dela urejajo 
odnose v medsebojni reprodukcijski povezanosti trajneje 
določajo tudi elemente za oblikovanje cen oziroma smejo 
oblikovati cene. Pri tem pa ne smejo izkoriščati monopolni 
položaj in ne na kakšen drug nezakonit način spraviti v 
neenakopraven položaj drugo organizacijo združenega dela 
ali drugo samoupravno organizacijo oziroma skupnost. 

Z zakonom o sistemu družbene kontrole cen je razdelan 
sistem družbene kontrole cen po posameznih nosilcih od 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela do orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. Družbena kontrola cen je 
opredeljena kot celotna družbena aktivnost na področju cen. 
■ Čeprav ni mogoče razvrščati posamezne nosilce družbene 
kontrole cen na bolj ali manj odgovorne, pa je vendarle treba 
poudariti, da nihče drug, še posebno ne organ družbenopoli- 
tične skupnosti s svojimi ukrepi ne more kvalitetneje nadome- 
stiti družbeno kontrolo cen, ki jo morajo opravljati same 
organizacije združenega dela. To trditev potrjujejo izkušnje s 
pretežno administrativnim določanjem cen v preteklosti, ko ni 
bilo mogoče uspešno in dolgoročno urejati odnose med 
reprodukcijsko povezanimi organizacijami združenega dela 
in ne urejati odnose na tržišču. 

Organizacije združenega dela morajo torej vložiti napore, 
da sodelovanje z drugimi organizacijami, ki temelji na kupo- 
prodajnih odnosih v največji možni meri in čimhitreje nado- 
mestijo s samoupravnim sporazumevanjem oziroma dolgoro- 
čnim in celovitim urejanjem medsebojnih odnosov, kjer imajo 
pomembno mesto tudi cenovna razmerja. 

Prav na področju medsebojno reprodukcijsko povezanih 
organizacij združenega dela imajo pomembno vlogo gospo- 
darske zbornice, ki morajo pri opravljanju družbene kontrole 
cen poleg nudenja strokovne pomoči organizacijam združe- 
nega dela dajati pobude za samoupravno sporazumevanje 
medsebojno povezanih organizacij združenega dela ter razvi- 
jati njihovo odgovornost v medsebojnih odnosih in do druž- 
bene skupnosti v celoti. 

V primerih, ko organizacija združenega dela ugotovi, da 
druga organizacija ne izpolnjuje samoupravno ali pogodbeno 
sprejetih obveznosti, da izkorišča monopolni položaj ali na 
drug način spravlja drugo organizacijo v neenakopraven 
položaj oziroma da oblikuje cene na prvisoki ravni, lahko 
sproži postopek proučitve in uskladitve razmerij in ravni cen 
pri pristojni gospodarski zbornici. Kolikor nastalega pro- 
blema ni mogoče razrešiti z uporabo razpoložljivih samo- 
upravnih mehanizmov, ima gospodarska zbornica možnost 
predlagati pristojnemu organu družbenopolitične skupnosti 
sprejem ukrepa nesporedne kontrole cen. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
1., 2., 3., 4. IN 5. OKOLIŠA S 
PODROČJA OBRTI IN PODOBNIH 
DEJAVNOSTI ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO REVALORIZACIJE 
OSNOVNIH SREDSTEV DELOVNIH 
LJUDI, KI S SAMOSTOJNIM OSEBNIM 
DELOM IN LASTNIMI DELOVNIMI 
SREDSTVI OPRAVLJAJO KMETIJSKO, 
GOSPODARSKO IN POKLICNO 
DEJAVNOST 

Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti in podo- 
bnih dejavnosti Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije dajemo delegatsko pobudo za spremembo sedaj veljavne 
odredbe o revalorizaciji sredstev delovnih ljudi, ki s samostoj- 
nim osebnim delom in z lastnimi delovnimi sredstvi opravljajo 
kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost in jo je izdal 
direktor Republiške uprave za družbene prihodke - Uradni 
list SRS, št. 428-4/83. 
Obrazložitev: 

Samostojni obrtnik po sedanji ureditvi opravlja revaloriza- 
cijo osnovnih sredstev z enoletno zamudo glede na ureditev, 
ki velja za združeno delo in tudi samostojno osebno delo v 
ostalih republikah. 

V prilogi je podrobna obrazložitev k omenjeni problematiki 
s predlogom za rešitev le-teh. 

PRILOGA: 

I. PROBLEMI PRI REVALORIZACIJI OSNOVNIH 
SREDSTEV SAMOSTOJNEGA OSEBNEGA DELA 

1. Po »Odloku o načinu vrednotenja in stopnjah amortiza- 
cije osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki s samostojnim oseb- 
nim delom in z lastnimi delovnimi sredstvi upravljajo kmetij- 
sko, gospodarsko ali poklicno dejavnost* predstavlja revalori- 
zacija osnovnih sredstev naslednje: 

a) V 13. členu: 
»Revalorizacija osnovnih sredstev po tem odloku je usklaje- 

vanje NABAVNIH in ODPISANIH vrednosti gradbenih objek- 
tov, opreme, dolgoletnih nasadov ter plemenske in delovne 
živine, izkazanih v poslovnih knjigah, z njihovimi TRŽNIMI 
CENAMI NA DAN, KO SE OPRAVI REVALORIZACIJA. 

b) V 16. členu cit. odloka nadalje piše: 
»Osnova za revalorizacijo je nabavna in odpisanost vred- 

nost osnovnih sredstev, izkazanih v poslovnih knjigah s sta- 
njem na dan 31. DECEMBRA TISTEGA LETA, ZA KATERO SE 
OPRAVI REVALORIZACIJA«. 

c) V 17. členu, drugi odstavek piše: 
»Revalorizacija gradbenih objektov in opreme se opravi na 

podlagi indeksov cen, ki jih za posamezno leto ugotavlja 
Zvezni zavod za statistiko«. 

d) V 18. členu cit. odloka je še določeno: 
»Rezultati revalorizacije se vknjižijo v poslovnih knjigah z 

dnem 31. decembra TISTEGA LETA, ZA KATERO JE OPRAV- 
LJENA REVALORIZACIJA. O opravljeni revalorizaciji je treba 
poslati poročilo občinski upravi za družbene prihodke, in 
sicer najpozneje do 31. JANUARJA PO LETU, ZA KATERO JE 
BILA OPRAVLJENA REVALORIZACIJA. 

Pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije, 
tečejo od 1. januarja naslednjega leta«. 

2. Določila cit. odloka so skladna z določili »Zakona o 
revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe 
uporabnikov družbenih sredstev«. * 

3. »Odredba o revalorizaciji osnovnih sredstev delovnih 
ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in z lastnimi delovnimi 
sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejav- 
nost", s katero, skladno z 19. členom cit. odloka, direktor 
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Republiške uprave za družbene prihodke predpiše način ugo- 
tavljanja in izkazovanja rezultatov revalorizacije ter način 
posredovanja podatkov občinskim upravam za družbene pri- 
hodke, določa: 

a) V 1. členu: 
»Delovni ljudje, ki s samostojnim osebnim delom .in z last- 

nimi sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno 
dejavnost, ter se obdavčujejo po dejanskem dohodku in 
vodijo evidenco osnovnih sredstev v poslovnih knjigah, opra- 
vijo PO STANJU 31. 12. 1983 revalorizacijo osnovnih sredstev 
in ugotovijo novo tržno vrednost po naslednjih skupinah 
osnovnih sredstev in indeksih revalorizacije:« , 

b) V 2. členu: 
»Revalorizacijo sredstev opravijo občani NAJKASNEJE DO 

31. 12. 1984, poročilo o opravljeni revalorizaciji osnovnih 
sredstev predložijo občinski upravi za družbene prihodke 
NAJKASNEJE VO 31. 1. 1985. 

Pravice in obveznosti iz rezultata revalorizacije tečejo od 1. 
1. 1984«. 

4. »Odlok o skupinah gradbenih objektov in opreme, za 
katere ugotavlja indekse cen za revalorizacijo Zvezni zavod za 
statistiko«, ki ga izdaja Zvezni izvršni svet določa le skupine 
osnovnih sredstev ter pregled letnih indeksov za revaloriza- 
cijo opreme in gradbenih objektov za družbeni sektor. 

*Ur. list SRS, št. 8/83, 42/83 
* Ur. list SFRJ št. 58/78 In 65/81 
** Republiška uprava za družbene prihodke, Odredba št. 428-4/83. Liubllana 2 

november 1984 

5. V nadaljevanju podajamo pregled indeksov na revaloriza- 
cijo cenovnih sredstev za SAMOSTOJNO OSEBNO DELO. 

Skupina 1981/1982/1983/1984/ 
osnovnih 1980/1981/1982/1983 
sredstev 
n Vrsta 
cenovnih 
sredstev 
1,06 

1,07 

2,01 

2,04 

105 

,06 

,07 

stavbe iz trdega 
materiala - armiranega 
betona, betona, kamna 
in opeke 
stavbe in druge 
zgradbe iz kovinskih, 
lesenih in plastičnih 
materialov 
vodnogospodarski 
stroji in naprave: 
turbine, vodni kotli, 
hidrogeneratorji, 
transformatorji, 
električni črpalni in 
drugi agregati za vodo 
stroji za obdelovanje 
nekovinskih rudnin 
(mletje in gnetenje, 
drobilniki, sita, 
centrifuge, filtri in 
drugo) 
stroji za obdelovanje 
kovin (stružnice, 
brusilniki, vrtalniki, 
skobeljniki, dolbniki, 
rezkalniki, stroji za 
rezanje kovin, za 
prebiranje, stiskalnice, 
za kovanje, 
oblikovanje, valjanje, 
vlačenje, agregati za 
varjenje, oprema livarn 
in kovačnic) 
stroji in naprave za 
proizvodnjo kemičnih, 
gumarskih in usnjenih 
izdelkov ter izdelkov iz 
plastičnih mas 
stroji in naprave za 
proizvodnjo 
gradbenega materiala: 

144 125 

136 144 125 

142 130 128 

153 142 127 

153 128 136 

162 148 131 

150 125 124 

oprema za izdelovanje 
opeke, blokov in 
strešne opeke, oprema 
za izdelovanje azbestno 
cementnih izdelkov, 
oprema za proizvodnjo 
drugega gradbenega 
materiala 

2.08 stroji za rezanje in 152 162 130 
oblikovanje lesa: stroji 
za rezanje hlodov: 
stroji in naprave za 
obdelavo lesa ter za 
izdelovanje pohištva, 
stavbnih in drugih 
izdelkov 

2.09 stroji in naprave za 155 156 135 
predelavo tekstila; za 
barvanje preje in 
drugih surovin tekstilne 
industrije ter za 
izdelovanje konfekcije 
(šivalni stroji, naprave 
in pripomočki pri 
krojenju ter druge 
naprave za dodelavo) 

2.10 stroji in naprave za 147 151 127 
predelavo živil: stroji in 
naprave v mlinih, 
pekarnah za 
proizvodnjo kruha, 
peciva in testenin, za 
proizvodnjo 
slaščičarskih izdelkov, 
za predelavo sadja, 
grozdja ter zelenjave 
ter za predelavo in 
konzerviranje mesa 

2.11 stroji in naprave za 163 119 153 
grafično dejavnost: 
knjigoveški stroji in 
drugi tiskarski stroji, 
naprave za sitotisk za 
izdelovanje etiket in 
nalepk ter druge 
naprave 

2.12 stroji in naprave na 136 128 122 
področju kmetijstva, 
gozdarstva in 
gradeništva 

2.14 vozila, ki se uporabljajo 137 133 131 
za cestni promet 
(tovornjaki, priklopniki 
tovornjakov, vlačilci, 
osebna tovorna vozila, 
osebni avtomobili, 
motorna kolesa, 
mopedi, kolesa, druga 
(neomenjena) oprema 
za cestni prevoz) 

2.15 sredstva in naprave 139 151 133 
plovbe 

2.20 pisarniški stroji, aparati 150 132 128 
in potrebščine (pisali 
stroji, računski stroji, 
registrske blagajne, 
knjigovodski stroji, 
oprema za snemanje in 
razmnoževanje 
pisanega, tipkanega, 
tiskanega ali risanega 
materiala, elektronski 
računalniki in druga 
oprema za avtomatsko 
obdelavo podatkov) 

2.21 pohištvo ter stroji, 141 130 128 
priprave in aparati za 
splošne in posebne 
namene 
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6. Indeksi, ki smo jih navedli v tč. 5 so po skupinah osnov- 
nih sredstev za samostojno osebno delo identični z indeksi, 
ki so veljali za obravnavana leta v združenem delu. 

7. Na osnovi vseh navedenih določil za revalorizacijo 
osnovnih sredstev samostojnega osebnega dela UGOTAV- 
LJAMO naslednje: 

a) Samostojno osebno delo ima po »Odloku o načinu vred- 
notenja ...« pravico (enako kot združeno delo), da vsako leto 
ob koncu leta revalorizira svoja osnovna sredstva skladno z 

' uradno ugotovljenim porastom tržnih con v TEM LETU. 
b) Po »Odredbi o revalorizaciji osnovnih sredstev ..«, ki jo 

vsako leto izda direktor Republiške uprave za družbene pri- 
hodke pa je delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost ta pravica SPREMENJENA tako, da ne velja za obračun- 
sko leto, za katerega davčni zavezanec vodi poslovne knjige 
in napove občinskim upravam za družbene prihodke svoje 
poslovanje, temveč za eno leto nazaj. . 

Npr.: — davčni zavezanec bo napovedal celotni prihodek 
ter njegovo razporeditev za 1984. leto do 31. januarja 1985, 

— pri tej davčni napovedi lahko uveljavlja po odredbi letno 
stopnjo revalorizacije osnovnih sredstev za 1983. leto in ne 
za 1984. leto kot je opredeljeno v cit. odtoku. 

II. PREDLOGI SPREMEMB PRI REVALORIZACIJI 
OSNOVNIH SREDSTEV SAMOSTOJNEGA 
OSEBNEGA DELA 

8. »Odredbo o revalorizaciji osnovnih sredstev delovnih 
ljudi...«* je potrebno SPREMENITI skladno z »Odlokom o 

' načinu ovrednotenja in stopnjah amortizacije..«" ter zagoto- 
viti, da bodo davčni zavezanci revalorizirali osnovna sredstva 
za tisto leto, za katero napovedujejo poslovanje. Takšen način 
revalorizacije je veljaven za združeno delo, kakor tudi za 
samostojno osebno delo v drugih republikah. (Glej prilogo za 
SR Hrvatsko.) 

9. Ker je, zaradi neustreznega izvajanja cit. odtoka, nastal 
enoletni zamik usklajevanja vrednosti osnovnih sredstev 
samostojnega osebnega dela s tržnimi cenami le-teh, je 
potrebno to revalorizacijo (1983/82 ter 1984/83)uveljaviti že pri 
davčnih napovedih za 1984. leto. 

10. V nadaljevanju bomo prikazali skupen indeks revalori- 
zacije za omenjeni leti ter upoštevali indekse za revalorizacijo 
osnovnih sredstev, ki jih je objavil Zvezni zavod za statistiko in 
veljajo za revalorizacijo osnovnih sredstev uporabnikov druž- 
benih sredstev pri izdelavi zaključnega računa za 1983.* in 
1984. * leto. 

* RUDP, Odredba št. 428-4/83, Ljubljana, 2. november 1984 "Ur. list SRS št. 8/83, 42/83 u . , 
•Opomba: Za 1983. leto so Identični z indeksi za samostojno osebno delo, za 
1984. leto pa ti indeksi za samostojno osebno delo še niso uradno objavljeni. 

Predlog indeksov revalorizacije osnovnih sredstev samostoj- 
nega osebega dela v davčni napovedi za 1984. leto  

Skupina 1983/1982 1984/1983 Predlog indeksa 
osnovnih 1984/1982 
sredstev   

1.06 
1.07 
2,01 
2.04 
2.05 
2.06 
2.07 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.14 
2.15 
2.20 
2.21 

125 
125 
128 
127 
136 
131 
124 
130 
135 
127 
153 
122 
131 
133 
128 
128 

138 
138 
147 
157 
155 
140 
147 
162 
154 
156 
173 
176 
148 
155 
134 
146 

173 
173 
188 
199 
211 
183 
182 
211 
208 
198 
265 
215 
194 
206 
172 
187 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je 
odredba v skladu z Odlokom o načinu vrednotenja in stop- 
njah amortizacije osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki s 
samostojnim osebnim delom in z lastnimi delovnimi sredstvi 
opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost 
(Uradni list SRS, št. 8-378/83 in št. 42-1713/83), obračun reva- 
lorizacije pri samostojnih obrtnikih pa se opravlja datumsko 
na isto obdobje kot pri uporabnikih družbenih sredstev, torej 
ne z enoletno zamudo in tudi ne z zamudo v primerjavi z 
ureditvijo, ki velja za samostojno osebno delo v drugih repu- 
blikah. - 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da ni razlo-. 
gov za spremembo odredbe o revalorizaciji osnovnih sred- 
stev delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in z 
lastnimi delovnimi sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodar- 
sko ali poklicno dejavnost. 

Odredba temelji na določilih 17. člena prej navedenega 
odloka, kjer je med drugim določeno, da se revalorizacija 
gradbenih objektov in opreme opravi na podlagi indeksov 
cen, ki jih za posamezno leto ugotovi Zvezni zavod za stati- 
stiko. Objavljeni revalorizacijski indeksi so povzeti iz 
Odredbe o letnem indeksu cen za gradbene objekte in 
opremo za čas od 1. oktobra 1982 do 30. septembra 1983, ki 
jo je izdal direktor Zveznega zavoda za statistiko (Uradni list 
SFRJ, št. 66-778/83). Indeksi cen se uporabijo na vrednost 
osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena pred letom 1983, za 
osnovna sredstva, pridobljena v letu 1983, pa je določen 
indeks 100, kar je tudi v skladu z določili 7. člena Pravilnika o 
uaotavljanju in izkazovanju rezultata revalorizacije uporabni- 
kov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 68/78, 3/82 in 6/ 
83), kjer je med drugim določeno, da so izvzeti iz revaloriza- 
cije zneski nabavne oziroma odpisane vrednosti stvari, ki so 
bile pridobljene med koledarskim letom, za katero se revalo- 
rizirajo osnovna sredstva. 

Po odredbi se opravi revalorizacija osnovnih sredstev po 
stanju 31. 12. 1983, pravice in obveznosti iz revalorizacije pa 
tečejo od 1. 1. 1984. 

V letu 1985 se odmerja davek občanom, ki so obdavčeni 
po dejanskem dohodku, od dohodka, ki je bil dosežen od 1. 
1 do 31 12. 1984. Pri izračunu dohodka se upošteva znesek 
amortizacije, ki je bil za leto 1984 obračunan na vrednost 
revaloriziranih osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 1983, kar 
je od enake osnove, kot so obračunali amortizacijo v letu 
1984 uporabniki družbenih sredstev. Pri tem pripominjamo, 
da uporabniki družbenih sredstev obračunavajo amortizacijo 
za tekoče leto po amortizacijskem načrtu mesečno oziroma 
ob periodičnih obračunih, občani (obrtniki in drugi) pa po 
zaključku leta. Na primer: za leto 1984 so občani obračunali 
amortizacijo v decembru 1984 oziroma v januarju 1985 od 
revalorizirane vrednosti osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 
1983, to je na enako osnovo kot uporabniki družbenih sred- 
stev, ki pa so obračunavali amortizacijo že med letom. 

V predlogu za spremembo odredbe je med drugim nave- 
deno, da je treba zagotoviti, da bodo davčni zavezanci reva- 
lorizirali osnovna sredstva za tisto leto, za katero napovedu- 
jejo poslovanje, ter da je tak način revalorizacije veljaven za 
združeno delo kakor tudi za samostojno delo v drugih repu- 
blikah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da spre- 
memba odredbe ni potrebna, saj je vrednost osnovnih sred- 
stev (ki vsebuje tudi izvedeno revalorizacijo) po stanju 31. 12. 
preteklega leta osnova za obračun amortizacije osnovnih 
sredstev v naslednjem tekočem poslovnem letu, kar velja 
tako za zasebni sektor kot za uporabnike družbenih sredstev. 

Revalorizacijski indeksi cen za osnovna sredstva, objav- 
ljeni v Uradnem listu SFRJ, št. 1-10-1985, na katere se sklicu- 
jejo delegati, se torej uporabljajo za revalorizacijo osnovnih 
sredstev na dan 31. 12. 1984, amortizacija pa se bo od take 
osnove obračunavala za leto 1985 in se bo kot odhodek 
upoštevala pri ugotavljanju dohodka šele za leto 1985. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA 
IN UREJANJE PROSTORA 

INFORMACIJA 

o poteku priprave izvršilnih predpisov zakona o 

urejanju prostora, zakona o urejanju naselij in drugih 

posegov v prostoru in zakona o stavbnih zemljiščih 

V prilogi vam pošiljamo: 
- Informacijo o poteku priprave izvršilnih predpisov 
zakona o urejanju prostora, zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor in zakona o stavbnih zemljiščih, 
ki jo je pripravil Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanje prostora. 
Vprašanja o pripravi izvršilnih predpisov je postavilo več 

občin, pobudo o tem pa je dal tudi Srečko Berčič, delegat 
skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša - 
Skofja Loka 

UVOD 
Glede na vprašanja o stanju priprav izvršilnih predpisov, 

zakona o urejanju prostora, zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor ter zakona o stavbnih zemljiščih s 
strani večjega števila občin, še posebej na pobudo Srečka 
Berčiča, delegata skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 13. okoliša iz občine Škofja Loka, ki se nanaša na 
izvajanje sklepa zborov Skupščine SR Slovenije sprejetega 
23. maja 1984 ob sprejemanju prostorskih zakonov, je priprav- 
ljena celovita informacija o poteku priprav in sprejemanju teh 
predpisov. 

Informacija je pripravljena tudi za obravnavo na ustreznih 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, ki so bila ob obrav- 
navi in sprejemanju prostorskih zakonov obveščana tudi o 
pripravi strokovnih gradiv za njihove izvršilne predpise. 
Zaradi celovitega vpogleda v to materijo so v razpravah dele- 
gati v teh telesih izrazili željo, da bi bili tudi nadalje seznanjeni 
s potekom dela pri pripravi teh predpisov. 
S sprejetjem prostorskih zakonov je Skupščina SR Slovenije 

naložila Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, Republiškemu komiteju za družbeno planiranje, 
Republiškemu sekretariatu za ljudsko obrambo, Zavodu SR 
Slovenije za družbeno planiranje in Republiški geodetski 
upravi pripravo in izdajo naslednjih predpisov: 

1. po zakonu o urejanju prostora (Ur. I. št. 18/84): 
- navodilo o vsebini in metodologiji za izdelavo strokovnih 

podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (1. odsta- 
vek 53. člena); 
- navodilo o vsebini in metodah vodenja evidenc o naravnih 
lastnosti prostora in o njegovi dejanski rabi (2. odstavek 53 
člena); 

- navodilo za vodenje evidenc o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor (2. odstavek 53 
člena) 

2. po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Ur. I. SRS, št. 18/84): 

-navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini 
prostorskih izvedbenih aktov (45. člen); 
- pravilnik o geodetskih podlagah za pripravo prostorskih 

izvedbenih aktov (45. člen); 
- navodilo o vsebini prostorskih ureditev za obrambo in 

zaščito v prostorskih izvedbenih načrtih (45. člen); 
- navodilo, kaj se lahko šteje za posege v prostor, za katere 

ni potrebno lokacijsko dovoljenje (51. člen); 
- navodilo, kaj se lahko šteje za posege v prostor, ki niso 

graditev in je zanje potrebno lokacijsko dovoljenje (50. člen); 
- odlok o vrstah objektov in naprav ter drugih posegov v 

prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje pro- 
stora pristojni republiški upravni organ, ki ga sprejme Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije (52. člen). 

3- po zakonu o stavbnih zemljiščih (Ur. I. SRS, št. 18/84): 
- navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence stavbnih 

zemljišč ter o načinu zbiranja podatkov za to evidenco (8 
člen); v 

- navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav 
(35. člen); 

- navodilo o enotni metodologiji >za pripravo investicij- 
skega programa urejanja stavbnih zemijišč (38. člen). 

Ker se je postopek sprejemanja zakonov podaljšal tako da 
je sprejetje zakonov sovpadalo že z začetki priprav dolgoro- 
čnih planov do leta 2000 in novih srednjeročnih planov za 
obdobje 1986-1990, je bila ob obravnavi predloga zakona o 
urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih pose- 
gov v prostor postavljena zahteva, naj se podzakonski pred- 
pisi, ki se nanašajo na vsebino in metodologijo planskih aktov 
in prostorskih izvedbenih aktov sprejmejo najkasneje v treh 
mesecih po sprejetju teh dveh zakonov. Kljub naporom in 
sočasnim pripravam nekaterih strokovnih gradiv za izvršilne 

zfogov38 na'°sa ni bila °Prav|jena v roku iz naslednjih ra- 
- priprava teh predpisov je izredno strokovno zahtevna in 

po dosedanji praksi v SR Sloveniji nima vzvora, saj po zako- 
nodaji iz leta 1967 kljub večkratnim naporom izvršilni predpisi 
niso bili pripravljeni; 

- navodila, ki se nanašajo na vsebino in metodologijo plan- 
skih in izvedbenih aktov občin so zahtevala sodelovanje vrste 
strokovnih organizacij in posameznih strokovnjakov s pod- 
ročja urejanja prostora. Predlagatelj se je zaradi neenotnosti 
metodologije dosedanjega dela prostorskih planerjev, sreče- 
val z zelo različno prakso in različnimi pogledi na obravna- 
vano materijo, ki jih je bilo mogoče le postopoma poenotiti. 
Zato so bile oblikovane posebne strokovne delovne skupine, 
ki so pripravile enotne strokovne rešitve; za izvršilne pred- 
pise, za katere je zadolženih več republiških upravnih orga- 
nov pa še posebne medresorske delovne skupine za usklaje- 
vanje teh rešitev; 
- poleg navedenega pa so se pomembne vsebinske 

določbe zakona o urejanju prostora spreminjale v postopku 
priprave vse do zadnjega, kar je oviralo strokovno delo, ki ga 
je bilo mogoče intenzivirati šele po sprejetju zakonov v 
začetku junija 1984. 

Na podlagi strokovnih podlag je predlagatelj prve delovne 
osnutke najzahtevnejših izvršilnih predpisov pripravil v sep- 
tembru 1984. Poslal jih je v javno obravnavo strokovnim 
delovnim organizacijam s področja urejanja prostora in pri- 
stojnim občinskim upravnim organom. Ker je pričakoval, da v 
javni obravnavi ne bo bistvenih pripomb, je v oktobru 1984 na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov za področje državnih 
organov iz občine Ljubljana-Center v zvezi s potekom dela pri 
pripravi izvršilnih predpisov prostorskih zakonov, pripravil 
odgovor, v katerem je glede na stanje priprav predvideval, da 
i™/®®! najpomembnejši izvršilni predpisi sprejeti do konca leta 1984. Vendar je bilo ob obravnavi osnutkov izvršilnih 
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predpisov (predvsem na Sedlarjevih srečanjih 25. in 26. 10. 
1984), podanih več pripomb in pobud, ki jih je bilo treba 
predhodno uskladiti. 

Ne glede na zamude pri pripravi izvršilnih predpisov pro- 
storskih zakonov, so vsi zadolženi upravni organi sproti 
obveščali upravne organe o strokovnih rešitvah, ki jih že 
lahko uporabljajo pri svojem delu. V ta namen je tudi Repu- 
bliški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v skladu z 
akcijskim programom za uresničevanje zakonov s področja 
urejanja prostora organiziral: 

- posvet za delavce občinskih upravnih organov, pristojnih 
za urejanje prostora (Ljubljana, 10. 10. 1984), 

- skupaj z Zvezo društev urbanistov Slovenije posvet za 
strokovne delavce na področju urejanja prostora (Bled, 25. in 
26. 10. 1984); . . 

- posvet za delavce upravnih organov, pristojnih za premo- 
ženjsko-pravne zadeve in pristojnih za področje stavbnih 
zemljišč v občinah (Ljubljana, 15. 2. 1985). 

Poleg teh organiziranih razprav so delavci Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora opravili več 
obiskov po občinah in razgovorov s posameznimi predstav- 
niki občinskih upravnih organov in strokovnih organizacij s 
tega področja, o konkretnih problemih ob pripravi prostor- 
skih sestavin planov in novih prostorskih izvedbenih aktov. Na 
teh razgovorih so bile dane potrebne informacije pri pripravi 
teh dokumentov, pripravljalci podzakonskih predpisov pa so 
na ta način lahko tudi testirali in dopolnjevali rešitve, ki so 
vgrajene v podzakonske predpise Z občinskimi upravnimi 
organi in organizacijami bodo tudi v bodoče sodelovali pri 
spremljanju izvajanja predpisov v praksi. S testnimi primeri 
bodo pridobili izkušnje, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnjem 
dopolnjevanju predpisov. 

Predlogi najzahtevnejših metodoloških izvršilnih predpisov 
so pripravljeni. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih pod- 
lag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov je bilo sprejeto 
na seji Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora 27. 2. 1985, pravilnik o geodetskih podlagah za 
pripravo prostorskih izvedbenih aktov na seji Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 3. 4. 1985 ter 
navodilo o vsebini in metodologiji za izdelavo strokovnih 
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov na skupni seji 
Repuliškega komiteja za družbeno planiranje SR Slovenije in 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
dne 3. 4. 1985. 

PREGLED STANJA PRIPRAVE POSAMEZNIH 
PREDPISOV 

1. Po zakonu o urejanju prostora 
1.1. Navodilo o vsebini in metodologiji za izdelavo strokov- 

nih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin 
S pripravo strokovnih gradiv za navodilo je Republiški 

komite za varstvo okolja in urejanje prostora pričel ze leta 
1983, torej v času, ko se je pripravljal predlog zakona o 
urejanju prostora. .   

Na podlagi teh gradiv, posvetovanj z vrsto priznanih stro- 
kovnjakov s področja urejanja prostora in na podlagi zbranih 
pripomb na strokovna gradiva Urbanističnega inštituta SR 
Slovenije, je septembra 1984 nastal prvi delovni osnutek 
navodila o vsebini strokovnih podlag in prostorskih sestavin 
planskih aktov občin. Kot gradivo za javno razpravo na Sed- 
larjevih srečanjih v oktobru 1984 je bil poslan vsem delovnim 
in upravnim organizacijam s področja urejanja prostora in 
članom Zveze društev urbanistov Slovenije. Na podlagi vseh 
zbranih pripomb, je bilo v začetku januarja pripravljeno 
delovno besedilo predloga, ki je služilo kot podlaga za uskla- 
jevanje z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Navodilo je bilo sprejeto na skupni seji Repuliškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora in Hepubhskega 
komiteja za družbeno planiranje, dne 3. aprila 1985 ter bo 
predvidoma, po predhodnem pregledu besedila s strani 
redakcijske skupine in Republiškega komiteja za zakonodajo, 
v mesecu aprilu objavljeno v Uradnem listu SR Slovenije. 

1.2. Navodilo o vodenju evidenc o naravnih lastnostih pro- 
stora in o njegovi dejanski rabi. 

V skladu z določbami 2. odstavka 53. člena zakona o ureja- 
nju prostora bi morali Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanje prostora, Zavod za družbeno planiranje SR Slovenije 
in Republiška geodetska uprava v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega zakona pripraviti navedeno navodilo. 

Delovno besedilo osnutka navodila je bilo poslano vsem 
strokovnim delovnim organizacijam s področja urejanja pro- 
stora in članom Zveze društev urbanistov Slovenije kot gra- 
divo za javno razpravo na Sedlarjevih srečanjih. 

Ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave je bil priprav- 
ljen osnutek navodila, ki je bil obravnavan in sprejet na skupni 
seji Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora in Republiškega komiteja za družbeno planiranje dne 3. 
aprila 1985. Predlog navodila pa bo predvidoma pripravljen v 
maju 1985. .... 

Za izvajanje tega navodila bo treba izdati se nekaj napotkov 
z internimi navodili občinskim upravnim organom. Same evi- 
dence pa bo mogoče vzporedno z izvajanjem cikličnega aero- 
snemanja, ki bo začeto v letu 1985, nastaviti za celo SR 
Slovenijo šele v naslednjih štirih letih. 

1.3. Navodilo za vodenje evidenc o predpisanem varovanju 
prostora in o omejitvah pri posegih v prostor. 

V skladu z določbami drugega odstavka 53. člena zakona o 
urejanju prostora bi morali Republiški komite za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora, Republiški komite za družbeno plani- 
ranje, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in Repu- 
bliška geodetska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi 
zakona pripraviti navedeno navodilo. .... 

Na podlagi pripravljenega osnutka navodila se je pristopilo 
k testni nastavitvi evidence v občini Velenje. Nastavitev poda- 
tkov o predpisanih varovanjih in posegih v prostor po parce- 
lah, zahteva popolno avtomatizacijo pisnega dela, zato bo ob 
izvajanju testa izdelana tudi potrebna programska oprema, ki 
bo uporabljena za kasnejšo nastavitev te evidence na 
območju cele SR Slovenije. 

Osnutek navodila je bil obravnavan in sprejet na skupni seji 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
in Republiškega komiteja za družbeno planiranje, dne 3. 
aprila 1985, predlog navodila pa bo pripravljen v maju 1985. 

2. Po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor 

2.1. Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o 
vsebini prostorskih izvedbenih aktov 

Strokovna gradiva za navedeno navodilo je Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora pričel pripravljati 
že leta 1983, v času, ko se je pripravljal tudi predlog zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor. 

Na podlagi strokovnih gradiv, pripomb in predlogov, ki so 
jih posredovali strokovnjaki s področja urejanja prostora in na 
podlagi strokovnih gradiv, ki jih je pripravil Zavod za izgrad- 
njo Ljubljane, je jeseni 1984 nastalo delovno besedilo osnutka 
navodila. 

Poslano je bilo vsem delovnim in upravnim organizacijam s 
področja urejanje prostora in članom Zveze društev urbani- 
stov Slovenije kot gradivo za javno obravnavo na Sedlarjevih 
srečanj i h 

Na podlagi vseh zbranih pripomb je bil pripravljen predlog 
navodila, ki ga je Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora na svoji seji 27. 2. 1985 obravnaval in 
sprejel. 

Navodilo bo v mesecu aprilu 1985 objavljeno v Uradnem 
listu SR Slovenije, po predhodnem pregledu besedila s strani 
Republiškega komiteja za zakonodajo. 

2. 2. Pravilnik o geodetskih podlagah za pripravo prostor- 
skih izvedbenih aktov. 

Na podlagi določb 45. člena zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor je Republiška geodetska uprava, 
skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje 
prostora pripravila predlog navedenega pravilnika, ki je bil 
obravnavan in spejet na seji Republiškega komiteja za varsto 
okolja in urejanje prostora 3. aprila 1985. Predvidoma bo 
objavljen v Uradnem listu SR Slovenije v mesecu aprilu 1985. 

2. 3. Navodilo o vsebini prostorskih ureditev za obrambo in 
zaščito v prostorskih izvedbenih načrtih. 

Za pripravo navedenega navodila je bila imenovana delovna 
skupina, katere člani so bili predstavniki Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrabo in Zavoda za izgradnjo Ljub- 
ljane. Člani omenjene delovne skupine so občasno sodelovali 
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tudi pri pripravi navodila o posebnih strokovnih podlagah in o 
vsebini prostorskih izvedbenih aktov. Ob pripravi teh navodil 
pa se je izkazalo, da problematike urejanja prostora za 
obrambo in zaščito nikakor ne moremo ločeno obravnavati 
od problematike urejanja prostora nasploh (priprave prostor- 
skih sestavin planskih aktov in priprave prostorskih izvedbe- 
"ir ®k!0v)' Zat0 s.e omenjena tvarina ustrezno vsebinsko vključila v navodilo o vsebini in metodologiji za izdelavo 

f sV"°kovnih Podlag in prostorskih sestavin planskih aktov 
I °"Cin ter v navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o 
! vsebini prostorskih izvedbenih aktov. Pri pripravi tega dela 
( navedenih podzakonskih predpisov je aktivno sodelovala tudi 

omenjena delovna skupina. 
' | 2.4. Navodilo, kaj se lahko šteje za posege v prostor, za _ katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje. 

Za pripravo tega navodila je bila imenovana posebna 
delovna skupina. Pripravila je že njegovo dispozicijo, ki je bila 
potrjena s strani širše konzultantske skupine. 

Trenutno se materija tega navodila oblikuje v obliki 
osnutka, ki bo pripravljen do konca meseca aprila ter predvi- 
doma sprejet na seji Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora v začetku meseca maja 1985. 

i 2. 5. Navodilo, kaj se lahko šteje za posege v prostor, ki niso 
, graditev in je zanje potrebno lokacijsko dovoljenje. 

Navedeno navodilo se vsebinsko navezuje na rešitve prejš- 
njega navodila. Po programu Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje prostora bo predpis sprejet v III. četrt- 
letju 1985. 

2. 6. Odlok o vrstah objektov in naprav ter drugih posegov v 
prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje pro- 
stora pristojni republiški upravni organ. 

Po 52. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegih v 
prostor sprejme ta odlok Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Za pripravo tega odloka je zadolžen Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Pri oblikovanju strokovnih podlag za navedeni odlok je 
sodelovala vrsta strokovnjakov in strokovnih institucij ki se 
ukvarjajo z dejavnostmi, katerih objekti in naprave se urejajo 
po določbah navedenega odloka. 

Na podlagi pripomb in mnenj je bilo decembra 1984 pri- 
pravljeno delovno besedilo osnutka odloka, ki gaje obravna- 
vala komisija strokovnjakov s področja urejanja prostora in 
varstva okolja (Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, 
Urbanistični inštitut SR Slovenije, Inštitut Jožef Stefan-SEPO, 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Republiški komite za energetiko, Republiški komite za indu- 
strijo in gradbeništvo, Filozofska fakulteta). 

Ta odlok naj bi bil predložen Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije v obravnavo 15. 3. 1985. Zaradi potrebe po opredeli- 
tvi objektov širšega regionalnega pomena, ki so aktualni 
zaradi vključevanja v planske dokumente republike za nasled- 
nje srednjeročno obdobje, je bilo potrebno to vprašanje 
medresorsko temeljito proučiti in uskladiti. Osnutek odloka je 
bil obravnavan na seji Republiškega komiteja za varstvo oko- 

lja in urejanje prostora dne 3. 4." 1985 in bo po predhodni 
uskladitvi pripomb še v tem mesecu predložen v sprejem 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

3. Po zakonu o stavbnih zemljiščih 
3 ].'.i1avodil° 0 vsebini in načinu vodenja evidenc stavbnih zemljišč ter o načinu zbiranja podatkov za te evidence. 
Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih je Repu- 

bliška geodetska uprava skupaj z Republiškim komitejem za 
varstvo okolja in urejanje prostora navedeni predpis dolžna 
sprejeti do 22. junija 1985. 

Evidenca stavbnih zemljišč zagotavlja potrebne podatke in 
!!?I°rmac,Je za kompleksno gospodarjenje s stavbnimi zem- IjlŠČI. 

Strokovna podlaga za ta predpis in njegovo delovno bese- 
dilo bosta pripravljena v aprilu 1985, potrebna razprava in 
usklajevanje bo opravljeno v mesecu maju, sprejetje teqa 
podzakonskega predpisa pa je predvideno v zakonskem roku. 

3.2. Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno 
in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in 
naprav. ' 

Po 35. členu zakona o stavbnih zemljiščih je Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora dolžan sprejeti 
naveden predpis do 22. junija 1985. 

Podrobnejša normativna razmejitev med sekundarnim pri- 
marnim in magistralnim omrežjem komunalnih In drugih 
objektov in naprav je pomembna za določitev stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča, ki bremenijo investitorja. 
Podzakonski predpis je pripravljen in ga je že obravnaval in 
sprejel kot osnutek Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora na svoji seji dne 5. 10. 1984. Sedaj poteka 
potrebno usklajevanje med pristojnimi republiškimi uprav- 
nimi^ organi in skupnostmi o vprašanjih pomembnih za 
končno oblikovanje predloga tega podzakonskega predpisa 

Predpis naj bi obravnaval in sprejel Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora na svoji seji v druoi polo- 
vici meseca maja 1985. 

3.3 Navodilo o enotni metodologiji za pripravo investicij- 
skega programa urejanja stavbnih zemljišč. 
. Podlagi 38. člena zakona o stavbnih zemljiščih je Repu- bliški komite za varstvo okolja in urejanje prostora dolžan 
sprejeti navedeno navodilo do 22. junija 1985. 

Z enotno metodologijo za pripravo investicijskega pro- 
grama urejanja stavbnih zemljišč bo normativno poenotena 
izdelava investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč 
Zagotovljen bo enoten pristop (postopek) izdelave tega inve- 
sticijskega programa ter podana njegova vsebina v stvarnem 
in ekonomskem (finančnem) smislu. 

Delovno besedilo tega akta je pripravljeno. Predhodno 
usklajevanje in sklepanje o osnutku na seji Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora bo opravljeno v 
mesecu aprilu, postopek usklajevanja in oblikovanja predloga 
tega akta v mesecu maju in končno sklepanje o sprejetju v I 
polovici junija 1985. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Ugodnejše pokojnine določenim 

kategorijam borcev 

T smetmimm »Partizanske spomenice 1941«, reda narodnega heroja in španskim 

borcem pokojninski prejemki (pokojnine in dodatki) ne smejo biti večji od 
zneska^ največjega mesečnega osebnega dohodka člana Predsedstva SFRJ .z 

® NrnnestcTenkrat se bodo pokojnine usklajevale dvakrat letno 

Znesek pokojnine imetnikov 
»Partiznske spomenice 1941«, 
odlikovancev z redom narod- 
nega heroja in španskih bor- 
cev ne sme biti večji od zneska 
največjega mesečnega oseb- 
nega dohodka člana Predsed- 
stva SFRJ iz predhodnega pol- 
letja. Predsednik Zveznega ko- 
miteja za vprašanja borcev in 
vojaških invalidov bo te pokoj- 
nine usklajeval dvakrat letno (v 
začetku vsakega polletja) in ne 
kot je biio do zdaj. 

To je temeljna novost, ki jo 
vsebujejo osnutki treh zveznih 
zakonov s področja borčev- 
skega varstva in ki jih je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
in sprejem Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ. Gre za pred- 
loge za izdajo zakonov z os- 
nutki zakonov o spremembah 
in dopolnitvah zakonov o te- 
meljnih pravicah imetnikov 
»Partizanske spomenice 
1941« (AS 528), o temeljnih 
pravicah borcev španske na- 
rodnoosvobodilne in revoluci- 
onarne vojne od leta 1936 do 
leta 1939 (AS 525) in o temelj- 
nih pravicah odlikovancev z 
redom narodnega heroja (AS 
526). Sprejetje le-teh je v pri- 
stojnosti Zveznega zbora. 

OHRANITEV RAVNI 
BORČEVSKIH 
POKOJNIN 

V obrazložitvah osnutkov 
teh zakonskih aktov je poudar- 
jeno, da je bil institut dodatkov 
k pokojninam teh kategorij 
borcev ustanovljen zaradi za- 
gotavljanja njihovih pokojnin- 
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skih prejemkov na podlagi 
predpisov o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju na 
ravni njihovih prejemkov iz de- 
lovnega razmerja v zadnjih 12 
mesecih pred dnem upokojitve 
ali, če je to zanje ugodneje, v 
višini pokojninske osnove, od 
katere jim je bila odmerjena 
pokojnina. Pri tem je predvide- 
na omejitev, da skupni znesek 
pokojnine s pokojninskim do- 
datkom ne sme-presegati naj- 
višjega mesečnega osebnega 
dohodka funkcionarja v fede- 
raciji iz predhodnega leta. 
Razen tega je v obrazložitvi 
poudarjeno, da se pokojninski 
dodatek tem kategorijam bor- 
cev usklajuje tako, kot se v 
skupnostih pokojninskega in 
invalidskega usklajujejo po- 
kojnine drugih zavarovancev, 
vendar usklajeni znesek pokoj- 
nine s pokojninskim dodatkom 
ne sme biti večji od že omenje- 
nega osebnega dohodka funk- 
cionarja v federaciji iz pred- 
hodnega leta. Na podlagi takš- 
ne rešitve se pokojnine teh 
borcev usklajujejo enkrat 
letno. 

Toda kot je poudarjeno v 
obrazložitvah osnutkov zako- 
na se pokojnine, ki z dodat- 
kom dosežejo omejeno omeji- 
tev (limito) ne usklajujejo med 
letom, ker je njihovo usklajeva- 
nje med letom omejeno že na 
začetku leta. Zato pokojnine 
imetnikov »Partizanske spo- 
menice 1941«, španskih bor- 
cev in pokojnine odlikovancev 
z redom narodnega heroja 
med letom zaostajajo za rastjo 
osebnih dohodkov ter za rastjo 

pokojnin drugih kategorij za- 
varovancev. Ta problem je bil 
zlasti izražen v zadnjih letih za- 
radi velikega povečanja oseb- 
nih dohodkov ter izraženih in- 
flacijskih gibanj, ki so neugod- 
no vplivala na položaj užival- 
cev teh pokojnin. To je temelj- 
ni razlog za predlagane spre- 
membe. 

Poleg tega so bile premalo 
natančne določbe o določitvi 
omejitve za odmero pokojnin- 
skega dodatka - osebni doho- 
dek funkcionarja v federaciji - 
v praksi dileme, z katero funk- 
cijo v federaciji je mišljen 
osebni dohodek, ki predstavlja 
po zakonu omejitev. 

Neurejeno vprašanje glede 
zagotavljanja podatkov o višini 
osebnega dohodka, od katere- 
.ga se odmerja višina pokojnin- 
ski dodatek, povzroča težave 
pri delu pristojnih skupnosti 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pri odmeri in us- 
klajevanju pokojnin in pokoj- 
ninskega dodatka, je poudar- 
jeno v obrazložitvi. 

ZDRAVILIŠKO- 
KLIMATSKO 
ZDRAVLJENJE 

Ko je govor o začasni zadr- 

žanosti od dela je v osnutkih 
vseh treh zakonov predvidena 
možnost, da se v takšnih pri- 
merih nadomestilo osebnega 
dohodka tem kategorijam bor- 
cev določi v višini osnove za 
določitev tega nadomestila po 
predpisih o zdravstvenem za- 
varovanju, če je to za uživalca 
ugodneje od dosedanje reši- 
tve, po kateri se nadomestilo 
osebnega dohodka določa v 
višini njihovih povprečnih me- 
sečnih osebnih dohodkov v za- 
dnjih 12 mesecih pred nastan- 
kom začasne zadržanosti od 
dela. 

V osnutkih zakonov so prav 
tako predložene dopolnitve na 
podlagi katerih je zagotovljena 
uporaba ustreznih določil za- 
kona o temeljnih pravicah vo- 
jaških invalidov in družin pad- 
lih borcev, ko gre za obvezno- 
sti federacije, način nadomeš- 
čanja sredstev za zdravstveno 
varstvo in zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje borcev o kate- 
rih je govor. Enako velja za 
stroške postopka, ki izhajajo iz 
izpolnjevanja obveznosti fede- 
racije za uveljavljanje drugih 
pravic po tem zakonu, o nad- 
zorstvu nad izvajanjem zakona 
ter o povrnitvi škode za izplači- 
la brez podlage. 

OSNUTKI ZAKONOV O TEMELJNIH PRAVICAH IMET- 
NIKOV »PARTIZANSKE SPOMENICE 1941« - AS 528, 

K BORCEV ŠPANSKE NARODNOOSVOBODILNE IN RE- 
K VOLUCIONARNE VOJNE OD LETA 1936 DO LETA 
H 1939 — AS 525 — IN ODLIKOVANCEV Z REDOM NA- 
8 RODNEGA HEROJA - AS 526 v 
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Nov način usklajevanja obrestnih mer za 

vezane hranilne vloge občanov in 

depozite gospodarstva 

Od 1. aprila 1985 realna pozitivna obrestna mera za vezane vloge občanov in 
depozite gospodarstva 

Zaradi usklajevanja politike 
obrestnih mer z najnovejšo 
metodologijo, ki je bila določe- 
na v skladu z memorandumom 
o ciljih naše ekonomske politi- 
ke po novem enoletnem spora- 
zumu z Mednarodnim mone- 
tarnim skladom je Zvezni izvrš- 
ni svet poslal Skupščini SFRJ 
osnutek odloka o spremembi 
odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske politike in 
skupnih temeljih kreditrje poli- 
tike v letu 1985 (AS 532). 

Ker bo prvo usklajevanje po 
novi metodologiji treba opravi- 
ti v maju se bodo morali dele- 
gati Zbora republik in pokrajin, 
v pristojnosti katerega je spre- 
jetje tega akta, odločiti tudi o 

predlogu ZIS, da se spremem- 
be odloka sprejmejo po skra- 
jšanem postopku. 

USKLAJEVANJE 
OBRESTI VSAKE 
TRI MESECE 

Bistvo sprememb veljavnega 
odloka je po osnutku v tem, da 
se zagotovi izvajanje politike 
realnih obrestnih mer za dinar- 
sko nenamensko vezane depo- 
zite občanov in gospodarstva 
nad tri mesece od 1. aprila 
1985 dalje. V ta namen bodo 
morale banke, po obrazložitvi 
osnutka tega odloka, čim prej 
opraviti ustrezne spremembe 
in dopolnitve v svojih samo- 

upravnih sporazumih o izvaja- 
nju politike obrestnih mer. 

V isti določbi odloka je prav 
tako definirana realna pozitiv- 
na obrestna mera, kot obrest- 
na mera, ki je za eno odstotno 
točko višja od letne stopnje ra- 
sti proizvajalskih cen. Mehani- 
zem za usklajevanje teh 
obrestnih mer po najnovejši 
spremembi odloka temelji na 
dejanskih spremembah proiz- 

vajalskih cen v predhodnih 
treh mesecih in projektiranih 
spremembah za naslednja dva 
meseca. 

Na koncu osnutka odloka je 
določen začetek in dinamika 
uporabe tega načina usklaje- 
vanja obrestnih mer. Tako bo 
prvo takšno usklajevanje 
opravljeno maja letos, nasled- 
nja pa vsake tri mesece zače- 
nši s 1. julijem 1985. 

(^scoooocooooooooooooooooocosooooooococo: 
k OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O Cl- 
0 LJIH IN NALOGAH SKUPNE EMISIJSKE IN DENARNE 
\ POLITIKE TER SKUPNIH TEMELJIH KREDITNE POLI- 

TIKE V LETU 1985 - AS 532 
S^^as^^^aooccosooooooooo&ooococoocoooos©^ 

remajhno sodno varstvo enotnega 

jugoslovanskega trga 

Ustavna transformacija pravosodja teče neenakomerno v republikah in 
pokrajinah 

• S krepitvijo ustavnosti in zakonitosti se odpravljajo za ekonomsko in družbeno 
stabilizacijo 

• Leta 1984 je Zvezno sodišče razrešilo za 13,9 odstotka več zadev kot v 
preteklem letu 

• Prek instituta zahtev za varstvo zakonitosti sodišče zagotavlja enotno uporabo 
zveznih predpisov 

• Pri nadaljnjem dograjevanju pravnega sistema bi morali pravno definirati* 
dejanja, ki kršijo enotni jugoslovanski trg 

Zvezno sodišče je delega- 
tom Skupščine SFRJ poslalo v 
obravnavo Poročilo o svojem 

',delu v letu 1984, ki omenja ne- 
katere splošne pravosodne 
probleme, kakor tudi izvajanja 
zveznih zakonov. 

Pri uresničevanju svojih 
dolžnosti in nalog je omenjeno 
sodišče lani namenilo poseb- 
no pozornost uresničevanju 
funkcij, učinkovitosti in kako- 

vosti svojega dela, krepitvi in 
utrjevanju ustavnosti in zako- 
nitosti, posebej pa tudi varstvu 
socialistične samoupravne 
družbene ureditve ter varnosti 
SFRJ, kakor tudi izvajanju eko- 
nomske stabilizacije. 
USTAVNA 
PREOBRAZBA SODIŠČ 

Poročilo omenja, da poteka 
ustavna preobrazba pravoso- 

dja, vendar pa razvoj v republi- 
kah in pokrajinah ni enakome- 
ren. Namen preobrazbe je: za- 
gotovitev uspešnejšega oprav- 
ljanja sodne funkcije, varstvo 

enotnega političnega sistema, 
interes delavskega razreda in 
splošnih družbenih vrednot, 
popolno jšmstvo enakosti ob- 
čanov in drugih subjektov 

ooooecooooooooocooo ^    — 
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pred zakonom, kakor tudi ka- 
kovosten, hiter in učinkovit po- 
stopek pred sodiščem. 

Praksa kaže, da je bilo v re- 
publikah in pokrajinah izvede- 
no razmejevanje pristojnosti 
med rednimi in samoupravni- 
mi sodišči na različnih stop- 
njah. Ni skupnega izhodiščne- 
ga koncepta, kakor tudi ne do- 
govora o razvoju pravosodne- 
ga sistema na podlagi Ustave 
SFRJ. Zaradi tega prihaja do 
težav pri izenačevanju sodne 
prakse ob izvajanju zveznih za- 
konov, kakor tudi v primerih, 
ko pri reševanju sporov enake 
zvezne predpise uporabljajo 
tako redna kot samoupravna 
sodišča. To vprašanje je sedaj 
rešeno s sprejetjem Zakona o 
sodiščih združenega dela. 

Različne praktične rešitve so 
tudi glede organizacije in pri- 
stojnosti rednih sodišč. Sploš- 
na usmeritev je, da imajo te- 
meljna oziroma občinska so- 
dišča prvostopenjsko pristoj- 
nost za vse vrste sporov, s či- 
mer naj bi sodno funkcijo čim- 
bolj približali občanom. Ven- 
dar pa v vseh okoljih ni možno- 
sti in pogojev za to, tako da je 
treba upoštevati specifičnosti 
posameznih republik in po- 
krajin. 

Široko zastavljena pristoj- 
nost rednih sodišč je v zadnjih 
letih povzročila naraščanje 
števila zadev in preveliko obre- 
menitev rednih oziroma te- 
meljnih sodišč. To opozarja na 
težnje, da se z njihovo pomoč- 
jo učinkoviteje varujejo svo- 
boščine, pravice in dolžnosti 
delovnih ljudi in občanov, ka- 
kor tudi, da je družbeni interes 
za zakonitost večji. Vendar je 
še nekaj sporov, ki po svoji 
vsebini ne sodijo v pristojnost 
rednih sodišč, temveč bi jih bi- 
lo treba, v skladu s hotenji pre- 
obrazbe sodstva, reševati zu- 
naj sodišč in s pomočjo samo- 
upravnih "mehanizmov. 

Vsa ta vprašanja, meni Zvez- 
no sodišče, terjajo širšo obrav- 
navo, in sicer predvsem zaradi 
celovitejšega uresničevanja 
funkcij federacije na pozamez- 
nih področjih. 
URESNIČEVANJE 
USTAVNOSTI IN 
ZAKONITOSTI 

Ustavnost in zakonitost se 
ne uresničuje na taki ravni kot 
to zahtevajo sprejete ustavne 
in politične opredelitve. Zaradi 
tega kršitve pravnih norm, zlo- 
rabe pravic in ogrožanje soci- 
alistične morale v mnogih pri- 
merih bistveno vplivajo na sta- 
bilnost celotnih družbenih raz- 
merij in na njihov nadaljnji 
razvoj. 

Poročilo omenja, da na po- 
ložaj zakonitosti ne vpliva le 

zakonodajno-pravni sistem, ki 
se pri nas sicer pogosto spre- 
minja. Značilno zanj pa je tudi 
prenormiranje razmerij, kar pa 
vpliva na učinkovitost in hi- 
trost postopkov na sodiščih, 
saj vsak na novo sprejet zakon 
povečuje njihove pristojnosti, 
česar ne spremljajo ustrezni 
materialni in kadrovski ukrepi, 
tako da bi bila sodišča lahko 
kos povečanemu obsegu dela. 
Tako se dogaja, da se iz leta v 
leto povečuje število nereše- 
nih zadev, hkrati pa, zaradi pri- 
liva novih zadev, ostaja vse 
večje število nerešenih spisov. 

V primerjavi z letom 1983 se 
je lani število zadev za sodno 
posredovanje povečalo za 13,9 
odstotka, število obravnavanih 
zadev je bilo za 5 odstotkov 
večje, število nerešenih zadev 
pa se je povečalo za 2,9 od- 
stotka, kar dokazuje, da je bila 
ažurnost sodišč zadovoljiva. 
Vendar pri tem Poročilo opo- 
zarja, da se je povečalo število 
nerešenih zadev, in sicer naj- 
več s področja upravnih spo- 
rov in prekrškov. Glede na po- 
men in vpliv odločitev Zvezne- 
ga sodišča na delo drugih so- 
dišč in zveznih organov, ki iz- 
vajajo zvezne predpise, je 
omenjeno sodišče posebno 
pozornost posvetilo kakovosti 
sprejetih odločitev. 

Lani so' senati Zveznega so- 
dišča rešili 148 zahtev za var- 
stvo zakonitosti, ki jih je vložili 
zvezni javni tožilec. Na kazen- 
skem področju je bilo rešenih 
16 zahtev, v postopku za go- 
spodarske prestopke 41, za 
varstvo zakonitosti na civilno- 
gospodarskem področju 66, 
20 zahtevkov pa je bilo zaradi 
prekrškov, ki jih določajo zvez- 
ni predpisi. Podatki kažejo, da 
se je inštitut zahteve za varstvo 
zakonitosti potrdil kot neza- 
menljiv instrument pravnega 
sistema, ki omogoča, da Zvez- 
no sodišče avtoritativno zago- 
tavlja enotno izvajanje zveznih 
predpisov, kakor tudi da se 
opredelijo nekatere nedoreče- 
ne določbe v njih in spodbudi- 
jo njihove spremembe ter do- 
polnitve. 

Sodišče je rešilo 125 zahtev 
za izreden preskus pravno- 
močnih sodnih odločb oziro- 
ma zahtev za sodno varstvo, ki 
so jih vložile stranke oziroma 
njihovi zastopniki. Skoraj za 50 
odstotkov se je povečalo števi- 
lo zahtev za izreden preskus 
odločb v upravnoračunskih 
sporih, kar opozarja na večjo 
aktivnost organov družbenega 
nadzorstva, kakor tudi na 
množičnejše kršenje zakon- 
skih obveznosti uporabnikov 
družbenih sredstev. Med 315 
rešenimi zahtevami strank za 
izreden preskus pravnomoč- 

nih sodb na civilno-gospodar- 
skem področju je bila večina 
zavrnjenih. 

Zvezno sodišče je lani rešilo 
1.072 tožb v upravnem sporu, 
vloženih proti upravnim aktom 
zveznihorganov in samouprav- 
nih organizacij, ki opravljajo 
javna pooblastila, med kateri- 
mi je bilo največ deviznih in 
carinskih zadev. 

Sodišče je rešilo tudi 956 za- 
htev za izreden preskus prav- 
nomočnosti odločb, izdanih v 
republikah ali pokrajinah ali pa 
jih je sprejelo Vrhovno sodiš- 
če, in sicer v upravnem sporu. 
Med temi spisi jih je po vsebini 
največ sodilo na področje po- 
kojninsko-invalidskega zava- 
rovanja, na ugotavljanje izvora 
premoženja, nacionalizacijo* 
zemljišč in na druga področja. 
Poleg tega pa je sodišče rešilo 
tudi večje število vlog in pri- 
tožb občanov. 

Varstvo enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča je, opozarja 
Poročilo, ena najpomembnej- 
ših nalog Sodišča. Varstvo 
uresničujejo sodišča v republi- 
kah in pokrajinah, Zvezno so- 
dišče pa v glavnem izvede po- 
stopek ob vložitvi izrednih 
pravnih sredstev. Ker ima tako 
Sodišče precej omejene mož- 
nosti varstva, se redko v.praksi 
ukvarja s spori zaradi kršitve 
enakopravnosti na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. Ker ta 
trg v praksi ne deluje zaradi 
mnogih omejitev, kršitev in 
prepovedi, je Sodišče zaradi 
spremljanja in preučevanja 
predpisov na tem področju, 
zahtevalo informacijo republi- 
ških in pokrajinskih vrhovnih 
sodišč ter višjih gospodarskih 
sodišč. 

Lani je bilo le v SR Srbiji 
obtoženih 49 oseb za kazniva 
dejanja kršenja enakopravno- 
sti pri opravljanju gospodar- 
ske dejavnosti, zaposlovanju 
in povzročanju motenj na tržiš- 
ču ter monopolističnega rav- 
nanja in podobno. V vseh re- 
publikah in pokrajinah pa na- 
rašča število gospodarskih po- 
stopkov zaradi kršitev Zakona 
o temeljih poslovanja OZD na 
področju prometa blaga in sto- 
ritev. 

Anketirana sodišča sodijo, 
da se sodno varstvo enotnosti 
jugoslovanskega tržišča še 
premalo izvaja, ta sistem pa ne 
deluje predvsem v prvi fazi, to- 
rej pri odkrivanju teh kaznivih 
dejanj, kar je naloga inšpekcij. 
Prav tako pa neenotnost dovo- 
ljuje tudi različna sodna prak- 
sa sodišč v posameznih repu- 
blikah in pokrajinah. Zvezno 
sodišče nadalje opozarja, da 
Ustava SFRJ podrobneje prav- 
no ne opredeljuje enotnosti ju- 
goslovanskega tržišča, tako da 

nimamo preciziranih sestavin 
posameznih inkriminacij, kar 
gotovo vpliva tudi na učinkovi- 
tost sodnega varstva. Zaradi 
tega bi bilo treba pri nada- 
ljnjem preučevanju pravnega 
sistema pravno opredeliti deja- 
nja, ki kršijo enotnost tržišča. 

IZENAČEVANJE 
SODNE PRAKSE 

Zvezno sodišče je precej po- 
zornosti namenilo spremljanju 
in izenačevanju sodne prakse 
pri izvajanju zveznih zakonov, 
in sicer preko dela vrhovnih in 
rednih sodišč. Ob odločanju o 
zadevah s področja deviznega 
ter zunanjetrgovinskega po- 
slovanja, je Sodišče opozorilo 
na nekatere pojave pri izvaja- 
nju predpisov na teh področ- 
jih. Pripravilo je informacijo o 
ugotovitvah pri izvajanju de- 
viznega sistema in uresničeva- 
nju sodnega varstva zaradi ne- 
lojalne konkurence v zunanje- 
trgovinskem prometu. 

Enotno izvajanje zveznih 
predpisov je zagotovljeno s 
skupno sejo. Ti sestanki so se 
v praksi potrdili kot učinkovit 
inštrument izenačevanja sod- 
ne prakse in enotne uporabe 
zveznih predpisov ter sodelo- 
vanja med sodišči. Skupna se- 
ja je potrebna, saj posebej po 
sprejetju novih predpisov ali 
njihovih sprememb in dopolni- 
tev, prihaja do številnih odpr- 
tih vprašanj, ki zahtevajo spre- 
jetje enotnih stališč. Leta 1984 
so bile tri skupne seje, bila pa 
so tudi tri posvetovanja pred- 
stavnikov sodišč federacije in 
vrhovnih sodišč v republikah 
in pokrajinah. Zvezno sodišče 
pa je organiziralo tudi vsejugo- 
slovansko posvetovanje so- 
dišč. Na omenjenih posvetih je 
bilo sprejetih več stališč in 
sklepov, rešenih pa je bilo tudi 
nekaj vprašanj, o katerih so bi- 
le v praksi dileme. 

Sodelovanje Zveznega so- 
dišča z vrhovnimi sodišči v re- 
publikah in pokrajinah in Vr- 
hovnim vojaškim sodiščem o 
vprašanjih skupnega pomena 
poteka s pomočjo delovnih in 
konzultativnih sestankov nji- 
hovih predsednikov. Posebej 
so bili analizirani pojavi poli- 
tične delinkvence ali gospo- 
darskega kriminala in drugi. 
Ugotovljeno je bilo, da je vse 
manj kaznivih dejanj zoper te- 
melje družbene ureditve, ven- 
dar pa so ta kazniva dejanja 
družbeno nevarnejša. Zmanj- 
šal se je tudi delež lažjih delik- 
tov. Še nadalje pa se povečuje 
gospodarski kriminal, čeprav v 
celoti ti delikti niso odkriti. Te 
ugotovitve pa zahtevajo, da se 
kaznovalna politika uskladi s 
potrebami učinkovitejšega 
varstva družbe. 
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MEDNARODNE POGODBE 

Hitrejši in učinkovitejši pravni promet med 

Jugoslavijo in Ciprom 

• Ureja se pravno varstvo državljanov podpisnic in pravna pomoč v kazenskih 
zadevah 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili v 
obranavo in sprejem Predlog 
zakona o ratifikaciji pogodbe 
med SFRJ in Republiki Ciper o 
pravni pomoči v civilnih in ka- 
zenskih zadevah (AS 524), ki 
ga je pripravil Zvezni izvršni 
svet. 

Obrazložitev poudarja, da 
doslej niso bila pogodbeno 
urejena omenjena vprašanja 
med Jugoslavijo in Ciprom. 
Medsebojni pravni promet za 
nudenje pravne pomoči v civil- 
nih zadevah je potekal na pod- 
lagi Konvencije o urejanju 
medsebojne pomoči pri vode- 
nju postopka v civilnih in tr- 
govskih zadevah, ki potekajo 
ali bi lahko potekale pred pri- 

stojnimi sodnimi oblastmi med 
Jugoslavijo in Veliko Britanijo. 
Konvencija je bila podpisana 
že leta 1936 in je bila z izme- 
njavo not razširjena tudi na Ci- 
per. Pri tem je pravna pomoč v 
kazenskih zadevah potekala 
na podlagi dejanske reciproci- 
tete. 

Podpis omenjene pogodbe 
omogoča hitrejši in učinkovi- 
tejši pravni promet med obe- 
ma omenjenima prijateljskima 
državama in bo brez dvoma 
prispeval k pospešitvi pravne- 
ga prometa, kar je gotovo veli- 
kega pomena v času, ko eko- 
nomski odnosi težijo k nada- 
ljnjemu razvoju. So namreč 
možnosti in želje dveh držav za 
povečanje obsega blagovne 

menjave, precej pa je tudi inte- 
resa naših gradbenih delovnih 
organizacij, da angažirajo svo- 
je zmogljivosti pri graditvi ob- 
jektov na Cipru. 

Pogodba o pravni pomoči v 
civilnih in kazenskih zadevah 
med Jugoslavijo in republiko 
Ciper ureja vprašanja, ki zade- 
vajo: pravno varstvo državlja- 
nov pogodbenic, način in jezik 
občevanja, izmenjavo pravnih 
obvestil, oprostitev plačila 
stroškov postopka, dokazno 

moč listin in oprostitev legali- 
zacije, vročitev aktov, obliko in 
vsebino zaprosila ter postopek 
v zvezi z njim, varstvo prič ali 
izvedencev, priznanje in izvrši- 
tev sodnih odločb, pravno po- 
moč v kazenskih zadevah, za- 
vrnitev pravne pomoči (kazni- 
va dejanja, za katere se ne daje 
pravna pomoč), začasno izro- 
čitev osebe, ki ji je odvzeta 
prostost, preiskavo in zaseg 
stvari ter obliko in vsebino za- 
prosila v kazenskih zadevah. 

^ £pd?1IWGdcdm0NA ° RATIF|KACIJI POGODBE MED i SFRJ IN REPUBLIKO CIPER O PRAVNI POMOČI V 
0 CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH - AS 524 

Jugoslavija in Bolgarija bosta vzajemno 

priznavali spričevala in diplome 

* f£r!f®V
u
ala 0 ®Pr®v,i©ni osnovni in srednji izobrazbi ter diplome o končanih 

študijah za višjo in visoko izobrazbo se bodo vzajemno priznavale kot 
enakopravne listine za obe državi 

• Bolgarska stran ni sprejela predloga, da se v sporazumu uredi vprašanje 
vzajemnega priznavanja podiplomske znanstvene stopnje magistra znanosti v 
Jugoslaviji in kandidata znanosti v Bolgariji in doktorja znanosti 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejem Predlog 
zakona o ratifikaciji sporazu- 
ma med SFRJ in Ljudsko repu- 
bliko Bolgarijo o vzajemnem 
priznavanju spričeval, diplom 
in znanstvenih naslovov (AS 
523). Sporazum je bil podpisan 
v Beogradu 8. novembra 1982, 
sprejetje zakona pa je v enako- 
pravni pristojnosti Zbora repu- 
blik in pokrajin in Zveznega 
zbora. 

ENAKOPRAVNOST 
SPRIČEVAL IN DIPLOM 
V OBEH DRŽAVAH 

S tem sporazumom je pred- 
videno vzajemno priznavanje 

dokumentov o končanem 
osnovnem izobraževanju, ki v 
obeh državah traja osem let 
oziroma o končanem VIII. ra- 
zredu enotne srednje polite- 
hniške šole (ESPU) v Bolgariji. 
Priznavanje se ureja zaradi te- 
ga, ker več učencev posamez- 
ne srednje šole konča v eni 
oziroma drugi državi. 

Vzajemno se priznavajo tudi 
prva in druga stopnja strokov- 
ne izobrazbe brez skupne 
vzgojnoizobraževalne osnove 
srednjega usmerjenega izo- 
braževanja ter potrdila in 
spričevala o pridobljeni poklic- 
ni kvalifikaciji, ker niti prva niti 
druga spričevala ne dajejo pra- 
vice do neposrednega nadalje- 
vanja izobraževanja ali pome- 

nijo določeno strokovno uspo- 
sobljenost za opravljanje manj 
zahtevnih del. 

Spričevala o končanem 
srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju tretje stopnje strokov- 
ne izobrazbe in dokumenti o 
končani enotni srednji polite- 
hnični šoli (ESPU) ter končani 
srednji poklicno-tehniški šoli 
(SPTU) se vzajemno priznava- 
jo kot enakopravna, ker je v 
obeh državah za pridobitev teh 

spričeval potrebno triletno izo- 
braževanje po osmih letih 
osnovnega izobraževanja, ta- 
ko ta spričevala praviloma v 
obeh državah omogočajo pri- 
glasitev za vpis na visokošolski 
študij. V obrazložitvi je v zvezi 
s tem poudarjeno, da le v SR 
Srbiji ni mogoče konkurirati za 
vpis na študij s spričevalom 
tretje stopnje strokovne izo- 
brazbe. 

Prav tako se vzajemno pri- 

»MOOBOOOOCOCOCOOOOOOOOOCOOOOOJ 
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED SFRJ IN LJUDSKO REPUBLIKO BOLGARIJO O 
VZAJEMNEM PRIZNAVANJU SPRIČEVAL, DIPLOM 

) IN ZNANSTVENIH NASLOVOV - AS 523 0 
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znavajo kot enakopravna 
spričevala o končanem sred- 
njem usmerjenem izobraževa- 
nju četrte stopnje strokovne 
izobrazbe in dokumenti o kon- 
čanih tehniških in drugih sred- 
njih specialnih šolah, ker izo- 
braževanje za pridobitev 
spričeval v obeh državah ena- 
ko traja in ker so pravice glede 
priglasitve za vpis na viso- 
košolske ustanove enake. 

Vzajemno se priznavajo di- 
plome o končanem študiju za 
višjo izobrazbo, ki traja v obeh 
državah od dveh do treh let, 
kot tudi diplome o končanem 
študiju za visoko izobrazbo, ki 
traja najmanj štiri leta. Ob tej 
priložnosti je predvideno, da 
se diplome izenačujejo z 
ustrezno ali sorodno stroko 
glede na upravičeno potrebo, 
da se specifični profili na ra- 
cionalnejši način uskladijo s 
profili, ki se izobražujejo v dru- 
gi državi. 

NI UREJENO 
PRIZNAVANJE 
ZNANSTVENIH 
STOPENJ 

Kot je v obrazložitvi zakona 
poudarjeno so bile vse ome- 

njene rešitve v jugolovanskem 
osnutku sporazuma, poleg 
njih pa so bile tudi rešitve za r 
vzajemno priznavanje podi- 
plomske znanstvene stopnje 
magistra znanosti v Jugoslaviji 
in kandidata znanosti v Bolga- 
riji ter doktorja znanosti. Ven- 
dar bolgarska stran ni sprejela, 
da se v tem dokumentu uredijo 
ta vprašanja, ker se po spora- 
zumu o srednji, srednji stro- 
kovni in visoki izobrazbi, ter o 
vzajemnem priznavanju ekvi- 
valentne vrednosti dokumen- 
tov o dodeljevanju znanstve- 
nih stopenj in naslovov vlad 
socialističnih držav Bolgarije, 
Madžarske, Vietnama, DR 
Nemčije, Kube, Mongolije, 
Poljske, Romunije, Sovjetske 
zveze in Češkoslovaške ne pri- 
znava stopnja magistra, ki 
ustreza kandidatu znanosti 
oziroma t.i. prvemu doktoratu 
v nobeni izmed držav pogod- 
benic. 

Ureditev tega vprašanja, je 
poudarjeno v obrazložitvi, je 
tem pomembnejša, ker pristoj- 
ni organi in organizacije že vr- 
sto let pošiljajo jugoslovanske 
državljane na podiplomski štu- 
dij za pridobitev stopnje kandi- 
data znanosti, doktorata pano- 

ge oziroma t.i. prvega doktora- 
ta v državah Vzhodne Evrope, 
ki so že pridobili stopnjo magi- 
stra znanosti v Jugosiaviji in 
jim po vrnitvi pogosto prizna- 
vajo navedene stopnje kot 
doktorat znanosti v SFRJ. 

Da bi to vprašanje ne imelo 
prevelikega mednarodnega 
pomena, je bila sprejeta reši- 
tev, ki je v danem trenutku 
enako sprejemljiva za obe stra- 
ni in je v skladu s tem, da se 
vzajemno priznavanje podi- 
plomske stopnje in doktorata 
znanosti sporazumno ne ureja 
v sporazumih o priznavanju di- 
plom z LR Poljsko, SR Romu- 
nijo, DR Nemčijo in LR Mad- 
žarsko. Pri nadaljnjem delu za 
izenačevanje in ustrezno pri- 
znavanje vzhodnoevropskih 
znanstvenih stopenj v SFRJ ter 
iskanju ustreznih oblik pogaja- 
nja z navedenimi državami bo- 
mo še nadalje reševali to vpra- 
šanje. 

V sporazumu je sicer predvi- 
deno priznavanje enakoprav- 
nosti znanstvenopedagoških 
naslovov docent in profesor 
ter tem ustreznih znanstvenih 
naslovov, ker se tako poleg 
praktičnega urejanja statusa 
izmenjave znanstvenih delav- 

cev in univerzitetnih predava- 
teljev omogoča tudi ustrezna 
ureditev za zdaj še spornega 
vprašanja znanstvenih 
stopenj. 

Upoštevajoč ugotovljeno 
prednost, ki jo bolgarski pri- 
stojni organi pri dodelitvi šti- 
pendij za srednje in visoko izo- 
braževanje dajejo jugoslovan- 
skim državljanom je bila 
vključena določba o tem, da si 
vsaka stran pridrži pravico, da 
svojim državljanom predpiše 
izpite, potrebne za nostrifika- 
cijo spričeval in diplom, ki so 
predmet tega sporazuma. Prav 
tako sporazum določa ustano- 
vitev mešane komisije, ki bo 
periodično pripravljala primer- 
jalne preglede spričeval in di- 
plom ter reševala probleme, ki 
utegnejo nastati med izvaja- 
njem sporazuma. 

Ratifikacija tega sporazuma, 
je poudarjeno na koncu obra- 
zložitve, bo zlasti pripomogla k 
uveljavitvi politike SFRJ, da s 
sosednimi državami sklene 
dvostranske sporazume. Do 
zdaj so bili sklenjeni in so v 
veljavi dvostranski sporazumi 
o priznavanju diplom z Italijo, 
Avstrijo, Madžarsko in Romu- 
nijo. 

 ■ 
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Štev. 9 (18. aprila 1985) 

- Samoupravna interakcija med dele- 
gatskimi skupščinami in temeljno 
družbeno ravnino 

- Uresničevanje ustavnosti in zakoni- 
tosti ter drugih funkcij pravnega si- 
stema 
- Zamisli in predlogi strokovne služ- 
be SIS v Kranju za izboljšanje sistema 
in prakse svobodne menjave dela 

- Upravljanje s stavbnimi zemljišči v 
občini prek sklada stavbnih zemljišč 
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Ljubljana, 16. .4.1985 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora 

občin in Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije za 

II. in III. trimesečje 1985 

SEJE ZBOROV 17. APftILA 1985 

1. ANALIZA URESNIČEVANJA POLITIKE 
RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN 
ŽIVILSKE INDUSTRIJE V SR SLOVENIJI 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRUŽEVANJU KMETOV 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela za agrar- 
no politiko 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije 

6. PREDLOG ZAKONA O GOZDOVIH 
Pristojni: Zbor združenega dela 

V periodičnem delovnem načrtu niso upoštevani akti, ki jih bo Skupščini SR 
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik In pokrajin Skupščine SFRJ In 
akti iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ. Le-te bomo vključevali 
v dnevne rede sej zborov takoj, ko bodo predloženi. 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izvaja- 
nja zakona o združenem delu, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela 
za agrarno politiko^ 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije. 

7. OSNUTEK ZAKONA O ZAKLJUČNEM 
RAČUNU PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1984 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance ■ 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

SEJE ZBOROV 22. MAJA 1985 

1. OSNUTEK DOLGOROČNEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO 
LETA 2000 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 
nje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj, odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: Skupščine SIS s področja druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvodnje, RK SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združeneaa 
deal 
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2. PREDLOG ZAKONA O ZAKLJUČNEM 
RAČUNU PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1984 

3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV 

4. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU IZ 
DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH 
SKUPNOSTI 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 
- za 2. točko, Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela - za 3. in 4. točko 

5. PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA GRADITEV OBJEKTOV 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbor Zbora občin za urejanje prostora 
in varstvo okolja 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

6. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
V razpravi sodelujeta: RK SZDL Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

7. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA 0 UPRAVNIH 
TAKSAH 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbora 
za finance 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije 

8. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU 

9. OSNUTEK ZAKONA O ODVZEMU IN 
PRESADITVI DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA 
V ZDRAVSTVENE NAMENE 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 
nje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Silva Jer&b, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije 

10. STALIŠČA IN SKLEPI SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K ANALIZI O URESNIČEVANJU 
SVOBODNE MENJAVE DELA V 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V 
SR SLOVENIJI 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2 

Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije. 

11. ODLOK O NAJETJU POSOJILA PRI 
NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE Z 
INFORMACIJO O MATERIALNEM POLOŽAJU 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, odbori za 
družbenopolitični sistem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

12. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
POSLOVNIKA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: Miloš Prosenc, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

SEJE ZBOROV 19. JUNIJA 1985 

ALI 26. JUNIJA 1985 

1. RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH MATERIALNE PROIZVODNJE 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s 
področja materialneproizvodnje in družbenih dejavnosti 
Koordinator: Jože Sušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POSPEŠEVANJU SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 
V SR SLOVENIJI Z OSNUTKOM 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, odbora za finance 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

3. DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ 
TRGOVINE V SR SLOVENIJI 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
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Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

4. POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekoomske 
odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije 

5. POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DRUŽBENEM SISTEMU INFORMIRANJA 

6. PREDLOG ZAKONA O JAVNEM 
OBVEŠČANJU 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin ^ 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa': Komisija za informiranje, od- 
bori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

7. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
odbor Zbora občin za urejanje prostora in varstvo oko- 
lja, Komisija za pravosodje 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora 
občin 

8. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SAMOPRISPEVKU 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora 
občin 

9. OSNUTEK ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU ŽIVALI 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbor zbora združenega dela 
za agrarno politiko, odbor zbora občin za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

10. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH 
ZDRUŽENEGA DELA 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, od- 
bori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Miloš Prosenc, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

11. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OBDAVČITVI TUJIH OSEB Z OSNUTKOM 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

12. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
DOLOČITVI OKOLIŠEV IN ŠTEVILA 
DELEGATSKIH MEST PO DEJAVNOSTIH IN 
OKOLIŠIH ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA Z 
OSNUTKOM 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: Miloš Prosenc, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

V mesecu juniju bo konferenca delegacij obravnavala: 
1. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji v letu 1984 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

0 uresničevanju splošne ljudske obrambe In družbene samo- zaščite v letu 1981—1984 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Jože SušmelJ, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 17. JULIJ 1985 

1. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O IZVAJANJU 
RESOLUCIJE V LETU 1985 

2. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O PRIPRAVI 
DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 

3. POROČILO ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKEM RAZVOJU IN 
EKONOMSKI POLITIKI SFRJ ZA LETO 1985 
S^RVO OCENO RAZVOJA V PRIHODNJEM 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMU 
DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN O 
DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJE S 
TEZAMI 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za sprem- 
ljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Skupščine samoupravne interesne skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

5. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH 

priloga poročevalca 
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6. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DEDOVANJU 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

7. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV 

8. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRUŽEVANJU 
KMETOV 

9. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
ZAGOTAVLJANJU IN USMERJANJU 
SREDSTEV ZA INTERVENCIJE V 
PROIZVODNJI HRANE V OBDOBJU 
1986-1990 Z OSNUTKOM 

10. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
ZAGOTAVLJANJU IN USMERJANJU 
SREDSTEV ZA USPOSABLJANJE 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO 
ORGANIZIRANO KMETIJSKO 
PROIZVODNJO V OBDOBJU 1986-1990 Z 
OSNUTKOM 
Pristojna: zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, odbor Zbora združenega dela za 
agrarno politiko 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

11. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA 
PROMET NEPREMIČNIN 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance, odbora za 
družbenopolitični sistem 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

12. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O 
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH 
UPRAVNIH ORGANIH Z OSNUTKOM 

13. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PODROČJU REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANOV IN REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ 
TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE Z OSNUTKOM 

14. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O 
PRIPRAVNIŠTVU, STROKOVNIH IZPITIH IN 
IZPOPOLNJEVANJU STROKOVNE 
IZOBRAZBE V DRŽAVNI UPRAVI IN 
PRAVOSODJU 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, od- 
bori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Miloš Prosenc, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

SEJE ZBOROV 25. SEPTEMBRA 

1985   

1. OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 
nje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj, odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, skupščina SIS s področja družbenih dejavnosti 
in materialne proizvodnje, Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela * 

2. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
SKLADIŠČNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 
V SR SLOVENIJI 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbora za finance 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

3. ANALIZA STANJA NA PODROČJU 
UVELJAVLJANJA INOVACIJSKE 
DEJAVNOSTI V ZDRUŽENEM DELU 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 
nje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela 

4. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH IZ 
DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH 
SKUPNOSTI 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBI ZAKONA O DOLOČENIH 
VPRAŠANJIH S PODROČJA VARNOSTI 
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela 

6. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRI 
DELU 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: odbor za družbenoekonomske 
odnose 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega 
dela 

priloga poročevalca 
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