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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
16. oktobra 1985 

Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za sredo, 16. oktobra 1985, je razširjen s sklepa- 
njem o predlogu dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 
sklep ob obravnavi predloga dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1986 do leta 2000; 

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi osnutka druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča); 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela (24. in 25. 9. 1985): 

Janez Bohorič, Jože Majcen, Peter Toš, Dora Rihar, Boško 
Vugrinec, Vika Logar, Simon Čeme, Danilo Arčan, Marko 
Koren, Janez Sivka, dr. Primož Gspan, Širne ivanjko, Stane 
Demšič, Marjana Bizjak, Cvetka Selšek, Rudi Šepič, Peter 
Fleišer, Milivoj Samar, Jože Lukšič, Jordan Blaževič, Jožef 
Babič, Slavko Glinšek, Marija Pičulin, Stanislav Kristan, 
Franci Gerbec, Jurij Drnovšek, Franc Razdevšek, Peter Mam, 
Ivan Vogrinčič, Ivan Roje, Marko Bule, Rada Kolar, Stanislava 
Zlatkovski, Vera Mihatovič, Jože Turnšek, Peter Simonišek; 

Zbor občin (25. 9. 1985): 
Viktor Žakelj, Marija Vnuk, Zdenko Race, Peter Šubic, Franc 

Albreht, Ivan Blažič, Anica Vimpolšek, Stane Gradišnik, Majda 
Rakočevič, Peter Habjan, Janez Kocijančič, Franc Lipoglav- 
šek, Marjan Rozman Jože Florjančič, Andrej Vovšek, Jožica 
Herman, Srečko Klenovšek, Cvetka Selšek, Ludvik Obal, 
Andrej Briški, Štefan Ščap, Peter Mam, Anton Pengov, Peter 
Suvorov; 

Družbenopolitični zbor (25. 9. 1985) 
Bojan Praznik, Željko Cigler, Marija Zupančič-Vičar, Fran- 

cka Herga, Božena Ostrovršnik, Jože Korinšek, Marija Aljan- 
čič, Lojze Ratajc, Erno Eory, Cvetka Selšek, Vika Potočnik, 
Franc Pivec. 

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

posameznih okolišev in dejavnosti: Lendava, Velenje, Tržič, 
Ljubljana Moste-Polje, Piran, Maribor Pobrežje, Kamnik, 
Skofja Loka, Ljubljana Center, vseh petih obrtnih okolišev. 

- sklep ob obravnavi dopolnilnega predloga k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 
federacije; 

- sklep ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev 
poslovnika Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije; 

- sklep ob obranavi predloga periodičnega delovnega 
načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1985. 

Ob nadaljevanju obravnave osnutka zakona o deviznem, 
poslovanju, osnutka zakona o kreditnih odnosih s tujino in 
osnutka zakona o prometu blaga in storitev s tujino je Zbor 
združenega dela sprejel sklep; Zbor občin je sprejel stališča, 
Družbenopolitični zbor pa je obravnaval le prva dva navedena 
osnutka zakonov in sprejel stališča. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela sklepe ob 
obravnavi: 

- osnutka zakona o spremembi zakona o določitvi virov 
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv; 

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugo- 
slovanskega dela železniške progre Titograd-Skader v letih 
1982, 1983 in 1984; 

- osnutka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za Ito 
1985. 

Zbor združenega dela in zbor občin sta sprejela tudi: 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

sporazuma o garanciji (projekt Hidroelektrarna Višegrad, YU- 
2527) med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo 
in razvoj; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med SFR Jugoslavijo in Poljsko ljudsko republiko o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa; 

- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu pri delu; 
- sklep ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega 

dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delov- 
nega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso 
samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani z osnutkom 
družbenega dogovora; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvah zakona 
o najemanju določenih blagovnih kreditov v tuiini v letih 1983, 
1984 in 1985; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o uporabi dela pri- 
marne emisije za časovno premostitev pritekanja sredstev za 
odpravo posledic potresa, ki je leta 1983 prizadel območje 
Kopaonika. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi Jerneja Vrhunca dolžnosti 

namestnika republiške sekretarke za pravosodje in upravo; 
- predlog odloka o razrešitvi Nade Klemenčič dolžnosti 

sodnice Vrhovnega sodišča SR Slovenije; 
- predlog odloka o imenovanju Marjete Milič za pomoč- 

nico družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slove- 
nije. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
20. novembra 1985 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na seji, ki 
je sklicana za sredo, 20. novembra 1985, enakopravno z 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. in 25. septembra 1985 
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Zborom združenega dela in Zborom občin Skupščine SR 
Slovenije obravnavala: 

- predlog zakona o spremembah, in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu; 

- predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov člove- 
škega telesa v zdravstvene namene. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na tej seji 
obravnavala tudi predlog samoupravnega sporazuma o uskla- 
jevanju planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za 
obdobje 1986-1990; osnutek dolgoročnega plana razvoja 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji do leta 2000; predlog 
samoupravnega sporazuma o socialni varnosti v obdobju 
1986-1990; osnutek dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
11. novembra 1985 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo 
na seji, ki je sklicana za ponedeljek, 11. novembra 1985, 
enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na 
tej seji obravnavala tudi predlog samoupravnega spora- 
zuma o socialni varnosti v obdobju 1986-1990; predlog 
samoupravnega sporazuma o odstopanju prispevkov inva- 
lidskih delavnic; osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter pripravo 
izhodišč za oblikovanje in uskladitev programov social- 
nega varstva v letu 1986. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 52. seji dne 24. septem- 
bra 1985 obravnaval informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
tekočih gospodarskih gibanjih in na 
podlagi 225. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije se je seznanil z oceno Zavo- 
da SR Slovenije za družbeno planiranje o 
tekočih gospodarskih gibanjih v SR Slo- 
veniji sredi leta 1985 in informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
tem. 

2. Zbor ugotavlja, da so predložena 
gradiva pripravljena v skladu s sklepi 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi go- 
spodarskih gibanj v aprilu in juliju, ko je 
bilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije naloženo, da tekoče spremlja go- 
spodarska gibanja, sprejema ustrezne 

ukrepe in sproti o tem obvešča skup- 
ščino. 

3. Glede na ugotovitve iz gradiv, da 
pokazatelji sredi letošnjega leta skoraj na 
vseh področjih kažejo na neugodna go- 
spodarska gibanja, zbor poudarja, da je 
treba vložiti vse napore za uresničitev 
ključnih nalog, opredeljenih v resoluciji 
za letošnje leto. Posebej zbor priporoča 
zborom združenega dela občinskih skup- 
ščin, da se aktivno vključijo v obravnavo 
gospodarskih gibanj na svojih območjih, 
da si prizadevajo za odpravo ugotovlje- 
nih neskladij in za čim doslednejše izva- 
janje nalog in ciljev, sprejetih za uresniči- 
tev letošnje gospodarske politike na vseh 
področjih. 

4. Na področju gibanja osebnih do- 
hodkov zbor podpira prizadevanja Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in 
Zveze sindikatov Slovenije, da se ta giba- 
nja do konca leta uskladijo z rezultati 
gospodarjenja. Ob tem pa zbor poziva 
zbore združenega dela občinskih skup- 

ščin in organe upravljanja organizacij 
združenega dela, da v skiadu s svojimi 
pravicami in obveznostmi te aktivnosti 
dosledno uresničujejo. 

5. Zaradi neugodnih gibanj na področ- 
ju skupne in splošne porabe nalaga sa- 
moupravnim interesnim skupnostim 
družbenih dejavnosti in družbenopolitič- 
nim skupnostim, da takoj sprejmejo 
ustrezne ukrepe, da bodo te oblike uskla- 
dile z resolucijskimi okviri in usmeritva- 
mi, sprejetimi v Skupščini SR Slovenije v 
juliju letos. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
skupaj s samoupravnimi interesnimi 
skupnostimi družbenih dejavnosti na re- 
publiški ravni ob predložitvi osnutka re- 
solucije za leto 1986 podrobno poroča o 
uresničevanju nalog iz tega sklepa in o 
izvajanju >>Programa aktivnosti za izvaja- 
nje resolucije o politiki uresničevanja 
usmeritev družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981-1985 v letu 1985", ker 
se ta program v celoti ne uresničuje. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA IN PREDLOGI 

konference delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti v okviru SZDL 

Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o temeljih bančnega 

in kreditnega sistema z osnutkom 

Konferenca delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti v okviru SZDL Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o temeljih bančnega in kreditnega sisema z osnutkom zakona, ki je bila 23. septembra 1985 je 
sprejela stališča in predloge, ki jih v celoti objavljamo. 
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Konferenca delegacij v svojih razpravah in stališčih ni 
imela namen, da se podrobneje opredeli o številnih strokov- 
nih vprašanjih, ki spremljajo bančni in kreditni sistem, tem- 
več se je usmerila predvsem na oceno, kakšni družbenoeko- 
nomski odnosi bi se vzpostavili s predlogi v osnutku zakona, 
v kakšnem položaju se bo torej znašel delavec v združenem 
delu in občan in v kakšni meri predlogi lahko predstavljajo 
vzpodbudo za reševanje sedanjega gospodarskega položaja. 

O tem pomembnem delu sistema se ne razpravlja prvič. V 
številnih razpravah v zadnjih letih je bil bančni in kreditni 
sistem kritiziran s stališča, da so banke v preveliki meri pod 
vplivom družbenopolitičnih skupnosti in poslovodnih banč- 
nih struktur in zato ne izražajo resničnih interesov združe- 
nega dela, ki v njih združujejo sredstva. 

Konferenca delegacij je zato pri oceni osnutka zakona 
izhajala iz opredelitev v dolgoročnem programu gospodar- 
ske stabilizacije ter temeljnih družbenih opredelitev.* 
Osnovna ugotovitev v dolgoročnem programu gospodarske 
stabilizacije in ocene Centralnega komiteja Zveze komuni- 
stov Jugoslavije poudarja, da je temeljni vzrok za sedanje 
gospodarske težave dejstvo, da delavci v združenem delu vse 
manj odločajo o ustvarjenem dohodku in vse manj obvladu- 
jejo celotno družbeno reprodukcijo. 

Načelo, da delavci v združenem delu pri obvladovanju 
družbene reprodukcije morajo obvladovati tudi gospodarje- 
nje s finančnimi sredstvi na vseh ravneh, je v preteklosti 
vodilo do takšnega organiziranja bank, v katerih naj bi 
delavci, organizirani v temeljni organizaciji združenega dela 
oziroma v organizaciji združenega dela združevali sredstva, 
ki so jih ustvarili in s tem omogočili svoj odločilni vpliv tudi v 
okviru denarno-finančnih tokov. Na ta način so delavci v 
združenem delu neposredno zainteresirani za gospodarjenje 
s sredstvi, ki so jih ustvarili in prek bank prevzemajo tudi 
odgovornost za dobro ali slabo gospodarjenje s sredstvi. 

Obstoječa praksa takšnih načel organiziranja bančnega 
sistema, predvsem pa upravljanja z družbenimi sredstvi v 
njihovi finančni obliki kot njegove temeljne vsebine, ni v 
celoti potrdila. 

Pritiski voluntarizma, povezan z osamosvojeno močjo 
upravljalskih struktur v bankah je marsikje prevladal in s tem 
porinil na obrobje družbeni vpliv delavcev nad sredstvi, ki so 
jih združevali v bankah. 

Zaradi tega je konferenca delegacij v svoji razpravi in oce- 
nah ocenjevala predloge sprememb v bančnem in kreditnem 
sistemu, predvsem s stališča, ali spremembe prispevajo k 
utrjevanju vloge delavca v združenem delu in povečujejo 
njegovo odgovornost, da v povezavi z drugimi zagotovi učin- 
kovito gospodarjenje s finančnimi sredstvi in akumulacije v 
procesih odvijanja družbene reprodukcije. 

Nadaljnje utrjevanje samoupravnih organiziranosti združe- 
nega dela na področju gospodarjenja s sredstvi je še posebej 
pomembno tudi zato, ker se nahajamo v kritični fazi boja za 
stabilizacijo in pred sprejetjem novih srednjeročnih in dolgo- 
ročnih planov, ki se bodo odvijali v zoženih materialnih okvi- 
rih in i/ povečani potrebi po nadaljnjem vključevanju v med- 
narodno menjavo, kar vse bo zahtevalo skrajno smotrno 
uporabo razpoložljive akumulacije. Zato bo aktiviranje notra- 
njih rezerv v tem času glavno področje aktivnosti, ki naj 
omogoči nadaljnjo rast proizvodnje, produktivnost in do- 
hodka. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah bančnega 
in kreditnega sistema sicer v mnogih svojih načelnih oprede- 
litvah deklarativno nosi vrsto pozitivnih usmeritev, predvsem 
tistih, ki so vezane na boljše gospodarjenje z bančnimi sred- 
stvi, na premagovanje zaprtosti bank, na povečanje odgovor- 
nosti za likvidnost bank, na krepitev odgovornosti za nastale 
izgube in na krepitev neposrednih finančnih institucij zdru- 
ženega dela, vendar pa v nekaterih temeljnih opredelitvah 
ponuja takšne rešitve, ki niso v skladu z ustavo, z družbeno 
sprejeto zahtevo po prvenstveni krepitvi vpliva delavcev nad 
razpolaganjem in usmerjanjem družbenih sredstev, ki so jih 
združili v banko. 

Rešitve pa so sporne predvsem v tistih točkah zakonskega 
osnutka, ki govori o planiranju v bankah, saj v njih niso kot 
temeljni cilj na prvem mestu opredeljeni interesi neposred- 
nih proizvajalcev, ki so v okviru svojih temeljnih organizacij 

* Ustava SFRJ, Zakon o združenem delu 

združenega dela oziroma organizacij združenega dela zdru- 
žili v bankah sredstva, ki so jih sami ustvarili. Namesto krepi- 
tve teh interesov in s tem povezane krepitve družbene vloge 
neposrednih proizvajalcev, je v ospredju abstraktni interes in 
cilj državnega plana, ki naj bi se konkretizirala v prioritetnem 
financiranju predpisanih skupnih razvojnih programov. 
Nasprotje s proklamirano samostojnostjo in odgovornostjo 
tistih gospodarskih subjektov, ki so v bankah združili sred- 
stva svoje akumulacije, je očitno. Nadgradnja takšni oprede- 
litvi zakonskega osnutka je tudi v nasprotju z ustavo oprede- 
ljeni vlogi Narodne banke Jugoslavije, v poskusih ustanovi- 
tve konzorcijev kot trajne oblike bančnega poslovanja, ki bi 
bili deležni posebnih ukrepov ekonomske politike, v posebni 
obliki razpolaganja z dohodkom banke, po katerem naj bi se 
le-ta usmerjal mimo vpliva tistih, ki so skozi združevanje 
formirali sredstva, s katerimi banka razpolaga in ne nazadnje 
v določbi o obveznem sprejemanju samoupravnih sporazu- 
mov, ki so vezani na uresničevanje razvojnih ciljev države. 

V odnosu do teh rešitev so seveda vprašljive tudi prej 
naštete pozitivne intence zakonskega osnutka. V posamez- 
nih rešitvah se očitno vidi, da se želi bankam zakonsko nalo- 
žiti obveznost, s tem pa seveda tudi tistim, ki združujejo 
sredstva v njih, za realizacijo naložbenih namer, ki so nastale 
drugje, izven združenega dela. Zamik odgovornosti je tu dvo- 
jen. Na eni strani gre za povečanje odgovornosti ne posa- 
mične bančne organizacije same za sebe, temveč bolj za 
odgovornost nekakšnega bančnega sistema v celoti in na 
drugi strani ne za odgovornost pred tistimi, ki so v bančni 
organizaciji združili sredstva, ki so jih sami ustvarili in za 
uresničitev njihovih ciljev in interesov, temveč za odgovor- 
nost pred državo in uresničitev ciljev in interesov te države. 

Ni sporno seveda, da je v okviru delovanja bank in banč- 
nega sistema potrebno izhajati iz skupnih razvojnih ciljev, 
toda ti cilji morajo biti ustvarjeni skozi celoten splet družbe- 
nega planiranja v celotni Jugoslaviji, toda na podlagi spošto- 
vanja samoupravnega položaja delavcev, načel samostojno- 
sti organizacij združenega dela, srečujočega in kontinuira- 
nega planiranja, upoštevaje potrebe in interese tistih, ki so 
sredstva v bankah združili, ne pa, da so programi in interesi 
vsiljeni od zunaj. Drugačna pot, ki pa se iz osnutka lahko 
zaključi, ki sloni na kreditno-monetarni politiki dajanja boni- 
tet od zunaj skonstruiranim skupnim programom in načinu 
koncentracije sredstev za take programe, predstavljajo obno- 
vitev anonimnega državnega centraliziranega kapitala. 

Takšne rešitve ne bi v ničemer prispevale k boljšemu 
gospodarjenju in k odpravi vseh prisotnih slabosti, kajti pre- 
pričani smo, da vsakršen odmik od neposrednega in odločil- 
nega vpliva delavcev nad denarnimi sredstvi in finančnimi 
tokovi pelje v nesmotrno in volontaristično gospodarjenje z 
njimi. 

Ob teh načelnih ugotovitvah je seveda vprašljivih tudi vrsta 
ostalih določb, ki sicer nimajo neposrednega vpliva na zna- 
čaj družbenega odločanja o bančnih sredstvih, vnašajo pa v 
novo organiziranje bančnega in kreditnega sistema vrsto 
nejasnosti in nekonsistentnosti. Med njimi je posebej izpo- 
stavljeno vprašanje članstva v internih bankah, vprašanje na 
kakšen način določiti cenzus za ustanovitev banke - ali 
skozi definiranje ekonomskih kriterijev, na katerih bi poslo- 
vala banka, ali pa v določitvi zgolj nekakšnega nominalnega 
cenzusa, vprašanje vloge in funkcije združene banke predv- 
sem v odnosu do poslovanja s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, vprašanje statusa posebnih finančnih služb, 
vprašanje obveznega informacijskega sistema bank, vpraša- 
nje nerazjasnjenega statusa ustanoviteljic bank, članov bank 
in deponentov v bankah. 

V skladu z načelnimi opredelitvami sodimo, da mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob osnutku zakona 
sprememb in dopolnitev zakona o temeljih bančnega in kre- 
ditnega sistema ustrezno razdeljuje normativno materijo 
zakonskega osnutka in ga zaradi tega podpiramo. 

Na podlagi teh ugotovitev, mnenja in stališč Republiškega 
družbenega sveta za vprašanje družbene ureditve in mnenja 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije konferenca delegacij 
predlaga delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, da v načelni razpravi uveljavljajo vse 
tiste pripombe, katerih namen je prispevati k temu, da zakon- 
ski osnutek okrepi načelo, po katerem so predvsem nepo- 
sredni proizvajalci tisti, ki odločajo in razpolagajo s sredstvi, 
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ki so jih združili v bankah in z dohodkom, ki je nastal na 
podlagi tega in skrbe, da bo normativna ureditev v skladu s 
tem načelom. Hkrati s tem pa naj uveljavljajo tudi vse kon- 
kretne predloge in pobude, vsebovane v mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. _ 

Izhajajoč iz prej omenjenih temeljnih usmeritev pa je konfe- 
renca delegacij sprejela tudi naslednje načelne in konkretne 
pripombe: 

I. Načelne pripombe 

1. Vpliv in vloga planov na upravljanje bank 
V osnutku zakona temelji delovanje bank na planih, ki naj bi 

predvsem temeljili na družbenih planih, sprejetih na nivoju 
federacije. 

Po določbah Ustave SFRJ delovni ljudje ter narodi in narod- 
nosti uresničujejo svoje suverene pravice v socialističnih 
republikah in v socialističnih avtonomnih pokrajinah i/ skladu 
z njihovimi ustavnimi pravicami in - kadar to v skupnem 
interesu določa ustava - v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji. Delovni ljudje, narodi in narodnosti odločajo v 
federaciji po načelih sporazumevanja republik in avtonomnih 
pokrajin, solidarnosti in vzajemnosti, enakopravne udeležbe 
republik in avtonomnih pokrajin v organih federacije, skladno 
z Ustavo SFRJ ter po načelu odgovornosti republik in avto- 
nomnih pokrajin za lasten razvoj in za razvoj socialistične 
skupnosti kot celote. 

Ker delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo 
večino suverenih pravic v socialističnih republikah in v soci- 
alističnih pokrajinah, v skladu z njihovimi ustavnimi pravicami 
v federaciji pa samo tiste zadeve, ki jih določa Ustava SFRJ, bi 
bilo nujno potrebno vključiti v osnove planiranja v bankah 
tudi plane občin in republik oz. avtonomnih pokrajin, torej 
plane vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

Upoštevaje te ustavne določbe bi bilo nujno potrebno v 
osnutku zakona pri pripravi, sprejemanju in odločanju o pla- 
nih v bankah na določbah Ustave SFRJ na dosleden način 
upoštevati in vključiti v osnove planiranja avtentične pravice 
do samoupravljanja, na podlagi katerih vsak delovni človek 
enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi odloča o svojem 
delu, pogojih za delo in o rezultatih dela, o lastnih in skupnih 
interesih in o usmerjanju družbenega razvoja, o uresničeva- 
nju oblasti in o upravljanju drugih družbenih zadev. 

Opredelitve o planu kot temeljnem instrumentu, s katerim 
članice banke usklajujejo svoje interese in določajo poslovno 
politiko banke, premalo upoštevajo, da morajo ti plani izhajati 
iz planov članic banke. Zato ni popolnoma jasno, katere 
interese morajo zasledovati članice banke pri sprejemanju in 
uresničevanju planov; ali interese zaradi katerih so se združile 
v banko, ali splošen družbeni interes, ki je opredeljen v 
družbenem planu države. Že samo dejstvo ustanovitve teme- 
ljne banke pomeni, da članice banke zasledujejo svoje raz- 
vojne interese enakopravno splošnim družbenim interesom. 
Plan banke naj bo osnova, s pomočjo katerega članice v banki 
usklajujejo svoje interese, zaradi katerih so ustanovile banko, 
poleg teh pa ožje in širše družbene interese. 

2. Nejasnosti in nedoslednosti zakonskega 
osnutka 

Osnutek zakona je nejasen in nedosegljiv v uporabi termi- 
nov in v načinu klasifikacij, ki jih ponuja. Tako na primer ne 
ločuje med denarnimi in finančnimi sredstvi, osnutek zakona 
je nedosleden v uporabi termina finančne organizacije, prav 
tako pa nedosledno uporablja termin kreditni odbor, kjer se 
na primer v 76. členu govori o tem, da ima temeljna banka en 
sam kreditni odbor, v 83. členu pa se predvideva več teh 
odborov. Pri klasifikaciji pa ni dosleden v določanju poslov, ki 
jih opravlja banka, tako na primer ne ločuje, da je banka 
lahko: a) goli posrednik, kjer ne prihaja do sprememb v njeni 
bilanci, b) kjer banka vrši komisijske posle in prihaja do 
sprememb v bilanci, in c) čisto bančni posli. Isti problem je 
tudi v klasifikaciji depozita, ki je popolnoma nerazdelan. 

3. Premagovanje zapiranja bank 
Premagovanje zapiranja bank v glavnem vsebujeta 12. in 

14. člen osnutka zakona. 

a) Obveznost sprejemanja prošenj za kredit ali za drugo 
vrsto bančnih storitev 

V 12. členu osnutka zakona je bankam naložena obveznost, 
da morajo od organizacij združenega dela in samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje sprejeti prošnjo 
za kredit ali za drugo vrsto bančnih storitev, ne glede na to, ali 
je vložnik prošnje njena članica, proučiti prošnjo v skladu z 
merili iz 9. in 89. člena tega zakona ter o svoji odločitvi 
obvestiti njenega vložnika. 

Merila iz 9. in 89. člena osnutka zakona pa so ukrepi za 
uresničevanje ciljev razvoja države, naloge denarno-kreditne 
ter devizne politike, ustvarjanje večjega odhodka in večje 
stopnje akumulacije ter merila določena v srednjeročnih plan- 
skih aktih temeljnih bank. 

V načelu velja podpreti usmeritve v osnutku zakona, ki 
vodijo k odpiranju bančnega poslovanja, da bi se presegla 
teritorialna zaprtost bank, vendar to preseganje ne sme teme- 
ljiti na administrativni prisili, kot je to predvideno v osnutku 
zakona, temveč na odločitvah samoupravljalcev posamezne 
banke skladno z njihovimi sprejetimi samoupravnimi akti. Po 
dobrih poslovnih običajih bi morala banka sicer prispelo 
prošnjo iz 12. člena osnutka zakona proučiti, dovolj pa je, da 
ugotovi ali je prošnja v skladu z njeno poslovno politiko in da 
vložniku prošnje odgovori. 

Predlagana rešitev iz 12. člena osnutka zakona je iz pred- 
hodno navedenih razlogov nesprejemljiva. 

4. Obvezno vzpostavljanje informacijskega 
sistema bank 

14. člen banke zavezuje, da vzpostavijo informacijski sistem 
za potrebe racionalnega odločanja na enotnem jugoslovan- 
skem trgu. 

Določbe 12. in 14. člena vzbujajo več pomislekov predvsem 
zato, ker naj bi se kot podlaga za odločanje o zahtevkih za 
odobritev kreditov in drugih bančnih storitev uporabljali krite- 
riji, navedeni v tem zakonu oz. navedeni v sklenjenih samou- 
pravnih sporazumih na nivoju Jugoslavije, ki naj bi jih po 
predlogu zakona banke obvezno sprejemale. Na ta način bi 
banke ne glede na svoj ekonomski položaj in ne glede na 
interese ustanoviteljic - članic bank, pod enakimi pogoji, 
dajale kredite in opravljale storitve, k čemur bi pripomogel 
tudi obvezen informacijski sistem, ki ga določa 14. člen 
osnutka zakona. 

Predhodne rešitve v 12. oz. 14. členu osnutka zakona pa 
tudi ne morejo veljati za interne banke kot obliko in način 
finančne organiziranosti znotraj združenega dela. 

5. Problematika posebnih finančnih služb 
Ne strinjamo se z obrazložitvijo predlagatelja osnutka 

zakona, da posebne finančne službe niso predmet regulative 
tega zakona. Strinjamo se, da določbe za urejanje te oblike 
finančnega poslovanja ne spadajo v poglavje, kjer se urejuje 
poslovanje bank in drugih finančnih organizacij, vendar je 
potrebno tudi te oblike finančne funkcije urejati s tem zako- 
nom. Predlagamo, da se členi od 70. do 74. iz veljavnega 
zakona vnesejo v poglavje III. pod točko 7, aH v posebno točko 
8, kjer se urejujejo krediti in bančni posli v organizacijah 
združenega dela in pri drugih družbeno-pravnih osebah. V 
kolikor bodo te določe izpadle, lahko pričakujemo ustanavlja- 
nje internih bank v organizacijah združenega dela, kjer so bile 
sedaj posebne finančne službe, ali pa likvidacijo obstoječih 
posebnih finančnih služb. 

6. Poslovanje internih bank 
Prvi odstavek 23. člena osnutka zakona določa, da lahko 

temeljne in druge organizacije združenega dela, ki so med 
seboj povezane v proizvodnem in prometnem procesu za 
uresničevanje skupnih interesov pri poslovanju z denarnimi 
sredstvi in za zagotavljanje spremljanja gibanja sredstev in 
dohodka vsake članice, ustanovijo interno banko, kot samou- 
pravno finančno organizacijo. 

Predvideno rešitev velja v načelu podpreti, predlagamo pa, 
da predlagatelj jasneje opredeli povezanost članic v proizvod- 
nem ali prometnem procesu na načelih trajnega sodelovanja, 
ki temelji na skrivaj ustarjenem prihodku ali dohodku. 
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7. Ustanovitelji, članice, deponenti 

V osnutku zakona niso jasno in konsistentno opredeljene 
funkcije ustanoviteljev, članic in deponentov v bankah. 

Zakon bi moral v svojem besedilu eksplicitno jasno razde- 
lati te pojme in določiti obveznosti in odgovornosti pri uprav- 
ljanju banke. 

Iz teh razlogov predlagamo, da predlagatelj te statusne 
pojme prouči, jih v zakonu ustrezno razdela in opredeli. 

V 63. členu osnutka zakona, ki določa subjekte, ki lahko 
ustanovijo temeljno banko, niso navedene samoupravne inte- 
resne skupnosti. 

Ker pa 39. člen Ustave SFRJ določa, da so lahko samou- 
pravne interesne skupnosti ustanovitelji banke, predlagamo, 
da se osnutek zakona ustrezno dopolni. 

8. Razporejanje dohodka banke 
V osnutku zakona je predvideno, da se s samoupravnim 

sporazumom o ustanovitvi bank ali s sklepom zbora banke 
lahko določi, da se skupni dohodek, preden se razporedi na 
članice in deponente, usmeri in uporabi za oblikovanje skla- 
dov ter za druge prednostne namene. 

V zvezi s tem menimo, da so do udeležbe v skupno ustvarje- 
nem dohodku upravičene le članice temeljnih bank, depo- 
nenti pa so udeleženi v celotnem prihodku bank na podlagi 
nadomestila, ki ga prejmejo v obliki obresti po tržnih prin- 
cipih. 

V načelu podpiramo rešitev, da se dohodek usmerja v 
sklade bank, venar je pred tako možno usmeritvijo potrebno 
ugotoviti udeležbo posamezne članice na skupaj ustvarjenem 
dohodku in šele nato opraviti usmeritev za oblikovanje skla- 
dov bank. 

Nikakor pa ni sprejemljiva možnost, da se dohodek bank 
neposredno usmerja za druge prednostne namene. 

9. Nelikvidnost bank in razpolaganje s sredstvi 
Načelno se strinjamo z idejo, da morajo biti članice banke 

neposredno odgovorne za likvidnost banke, vendar pa je 
potrebno te določbe natančneje opredeliti, tako da jih bo 
možno izvajati v praksi. 

Definicija nelikvidnosti in celotni postopek za odpravljanje 
nelikvidnosti bank naj bosta opredeljena tako, da bo sankci- 
onirano poslovanje bank takrat, ko je banka dejansko nelik- 
vidna, torej po avtomatizmu, ne pa, ko organi upravljanja 
proglasijo banko za nelikvidno. 

Ob tem velja opozoriti, da bi bilo potrebno za operativno 
izvajanje tega razdelati vrsto vprašanj tehnične in vsebinske 
narave (lokacija plačilnega prometa, status deponentov, 
odgovornost za nelikvidnost članic bank, sistem skupnega 
planiranja), ki jih bo možno izvajati v praksi. 

10. Položaj delovne skupnosti v primeru izgube 
Z osnutkom zakona je predvideno, da se sredstva za osebne 

dohodke delavcem delovne skupnosti banke v obdobju, 
dokler banka ne pokrije izgube in začne poslovati brez izgub, 
zadržijo na ravni leta, v katerem je bila izkazana izguba. 

Menimo, da je predvidenq sankcija preostra, saj je strožja 
od tiste, ki se po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela v takih primerih uporablja za organizacijo 
združenega dela. Delavci v delovnih skupnostih bank ne odlo- 
čajo na enak način kot delavci v organizacijah združenega 
dela pri poslovanju v bankah, temveč samo predlagajo uprav- 
nim organom banke strokovne odločitve. Iz teh razlogov oce- 
njujemo, da bi moral predlagatelj poiskati ustreznejšo rešitev 
za sankcioniranje delovne skupnosti banke. 

11. Vloga Narodna banke Jugosla vije pri 
sanaciji nelikvidne banke 

V sklopu ukrepov za sanacijo temeljne banke je v drugem 
odstavku 108. člena osnutka zakona predvidena arbitrarna 
možnost vključevanja Narodne banke Jugoslavije in narodnih 
bank republik in AP v proces sanacije banke, če prenehanje 
dela temeljne banke utegne povzročiti večje motnje pri ohra- 
njanju likvidnosti v državi in do tujine. Ukrep, s katerim bi se 

dosegla odprava teh motenj, je izjemna odložitev izterjave 
dela danih kreditov na način in pod pogoji, ki jih za vsako 
posamično banko s posebnim sklepom določi Skupščina 
SFRJ. 

Na ta način se kratkoročni namenski kredit spreminja v 
dolgoročni kredit, ki nima podlage v blagovno-denarnih toko- 
vih. S takim ravnanjem pa se presega ustavno opredeljena 
emisijska funkcija NBJ. Menimo, da je predlagana rešitev 
nesprejemljiva. 

V osnutku zakona se tudi na nekaterih drugih področjih 
dajejo večja pooblastila Narodni banki Jugoslavije, tako da 
prevzema izvršilna pooblastila (ocena pogojev za ustanovitev 
banke - 65. člen, 127. člen, imenovanje pooblaščene osebe iz 
vrst strokovnih delavcev narodne banke v primeru sanacije 
temeljne banke - 107. člen, določitev pogojev za opravljanje 
poslov plačilnega prometa s tujino, kreditnih poslov ter 
devizno valutnih in menjalniških poslov v Jugoslaviji ter 
postopek za odvzem teh pooblastil - 67. člen; predlog zboru 
temeljne banke za spremembo poslovodnega organa teme- 
ljne banke - 106. člen). 

12. Bančni konzorcij 
V osnutku zakona se predvideva možnost ustanovitve ban- 

čnega konzorcija, ki bi lahko deloval začasno ali pa trajno. 
Menimo, da bi morali bančni konzorciji biti oblikovani za 

realizacijo posameznih projektov. 
135. člen osnutka zakona, s katerim se predvidevajo dolo- 

čene ugodnosti za bančne konzorcije v ukrepih kreditno- 
monetarne politike, pa je v nasprotju s četrtim odstavkom 260. 
člena Ustave SFRJ, po katerem ukrepi za izvajanje skupne 
emisijske politike ne smejo nikogar spraviti v neenakopraven 
položaj glede opravljanja dejavnosti in pridobivanja dohodka. 

Poleg tega velja omeniti, da bančni konzorciji niso institu- 
cije monetarnega sistema in zato ne morejo vstopati v nepo- 
sredne odnose z NBJ. 

13. Ob veznost sprejemanja samoupra vnih 
sporazumov 

V 162. členu osnutka zakona je predvideno, da morajo 
banke oziroma finančne organizacije na pobudo združenja 
bank in finančnih organizacij Jugoslavije skleniti samou- 
pravne sporazume, ki so pomembni za uresničevanje ciljev 
razvoja Jugoslavije in izpolnjevanje skupnih nalog, ki izvirajo 
iz ekonomske, monetarne in devizne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Določba tega člena predvideva, da se uporabijo ukrepi druž- 
bene discipline za tiste banke oz. finančne organizacije, ki kot 
udeleženke samoupravnega sporazuma, sprejetega na 
pobudo združenja bank in finančnih organizacij SFRJ ne 
pristopijo k takemu sporazumu. 

V skladu s 13. členom Ustave SFRJ ima delavec neodtujljivo 
pravico dela z družbenimi sredstvi in svobodno in enako- 
pravno odloča o pogojih in rezultatih dela. Sklepanje spora- 
zumov je torej neodtujljiva pravica delavcev in ne more biti v 
zakonskem tekstu določena kot obveznost. V skladu z Ustavo 
SFRJ bi morala odločitev o pristopu k samoupravnemu spora- 
zumu temeljiti na interesih upravljalcev bank. S to ureditvijo 
postaja iniciativa za pristop k samoupravnemu sporazumu, ki 
je v pristojnosti združenja bank in finančnih organizacij obli- 
gatorna, kar je razvidno tudi iz drugega odstavka 162. člena 
osnutka zakona, na podlagi katerega se predvidevajo ukrepi 
družbene discipline. Združenje bank in finančnih organizacij 
bi na ta način po avtomatizmu, izhajajoč iz predvidenih ukre- 
pov ekonomske, monetarne in devizne politike, prevzelo poo- 
blastila organov družbenopolitičnih skupnosti. 

Po 252. členu Ustave SFRJ temelji enotni jugoslovanski trg 
med drugim tudi na svobodnem gibanju in združevanju dela 
in reprodukcijskih sredstev ter svobodnem nastopanju na 
trgu ter samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogo- 
varjanju o pospeševanju proizvodnje in prometa in o integri- 
ranju družbenega dela. 

Zahteva po prisilni sklenitvi samoupravnega sporazuma za 
izvajanje skupnih planskih nalog, ki se utemeljuje s 125. 
členom ustave SFR Jugoslavije predstavlja neposredno zlo- 
rabo te ustavne določbe, poleg tega pa krši tudi ustavne 
določbe o enakopravnosti partnerjev sporazumevanja, 
določbe o njihovih prostovoljnih odločitvah, ter načelo, da 
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samoupravni sporazumi veljajo le za podpisnike - 126. člen 
Ustave SFRJ. 

Samoupravno sporazumevanje na predlagani način preko- 
račuje ustanavna pooblastila, zato predlagamo, da se 162. 
člen osnutka zakona črta. 

14. Cenzus 
Z 216. členom osnutka zakona je predvideno, da sme teme- 

ljna banka oz. finančna organizacija pričeti z delom, če ima v 
skladih in depozitih zagotovljena sredstva v višini 6,00 milijard 
dinarjev. K temu členu je dodana tudi alternativa prvega 
odstavka, po kateri sme temeljna banka oz. finančna organi- 
zacija začeti z delom, če ima v rezervnem skladu ali skladu 
solidarne odgovornosti zagotovljen ustrezen dinarski znesek, 
ki pa ni naveden. V alternativi se tudi predvideva, da se lahko 
združena banka ustanovi, če sklene samoupravni sporazum o 
ustanovitvi najmanj pet temeljnih bank. 

Predlagani cenzus je vprašljiv z vidika zagotovitve racional- 
nejše organiziranosti poslovnega bančništva. Dosegel bo, da 
bodo banke, ki ne izpolnjujejo cenzusa, prenehale z delom. 
To tudi pomeni, da je le velika banka dobra banka in lahko 
uspešno posluje, mala banka pa je slaba banka. Vendar pa to 
povsem ne drži. 

Da bi zagotovili normalno poslovanje in gospodarno orga- 
niziranost bančnega sistema, je potrebno v osnutku zakona 
vgraditi enotne ekonomske kriterije in merila za ugotavljanje 
potrebnega obsega in sestave sredstev v bankah. 

15. Vloga združene banke 
V osnutku zakona predlagana rešitev, po kateri je ena 

temeljna banka lahko članica večih združenih bank, ni spreje- 
mljiva. Osnutek zakona povzema rešitve iz veljavne ureditve, 
po kateri so se temeljne banke lahko združevale v združenih 
bankah, ne da bi pri tem odgovarjale za likvidnost združenih 
bank. Določbe osnutka zakona predvidevajo in predpisujejo 
status nelikvidnosti temeljnim bankam v primeru, ko je zdru- 
žena banka, katere član je, nelikvidna. To pomeni, da bi tako 
organizirane temeljne banke v celoti odgovarjale za likvidnost 
dvakrat. 

V sedanjem sistemu se v konsolidiranih bilancah združenih 
bank prikazujejo vse članice, kar pomeni, da se finančni 
rezultati članice združene v več združenih bank pojavljajo v 
konsolidarnih bilancah večkrat. Konsolidarna bilanca sicer ni 
predpisana s strani domače zakonodaje, predstavlja pa enega 
izmed pomembnih elementov za ugotavljanje bonitete banke. 

V osnutku zakona je opredeljeno, da naj bi bila temeljna 
banka nelikvidna, če je združena banka, katere članica je, 
nelikvidna. Menimo, da je neprimerno, da se razreševanje 
nelikvidnosti v odnosih med združenimi bankami in teme- 
ljnimi bankami, ureja s temeljnim zakonom, saj je to prednost 
aktov, s katerimi urejajo temeljne banke in združene banke 
medsebojne odnose, predvsem pa je to stvar samoupravnih 
sporazumov o ustanovitvi združene banke. 

V zvezi z izdajo soglasja o ustanovitvi združene banke 
menimo, da kriteriji za ustanovitev bank ne morejo biti pred- 
met odločitve Sveta guvernerjev NBJ, temveč morajo biti 
urejeni s tem ostnutkom zakona. Tako pooblastilo je preši- 
roko, zato menimo, da bi Svet guvernerjev NBJ lahko le 
ugotavljal izpolnjevanje oz. neizpolnjevanje teh kriterijev in 
šele nato odločal. 

Osnutek zakona ni ustrezno opredelil funkcij združene 
banke v delokrogu njenega poslovanja, ki se nanaša na poslo- 
vanje tistih družbenopravnih oseb, ki po svoji naravi poslova- 
nja sodijo v združeno banko (samoupravne interesne skupno- 
sti, ki opravljajo dejavnost republiškega pomena). 

Predlagamo, da predlagatelj prouči možnost, da se dejav- 
nost za te subjekte organizira v okviru združenih bank. 

16. Omejitve pri upravljanju bank 
V prvem odstavku 74. člena je določeno, da posle temeljne 

banke upravljajo njene članice na podlagi združenih oz. vlo- 
ženih sredstev. Ta določba ni povsem jasna, vendar bi se 
glede na poudarek na pojmu »združenih oz. vloženih sred- 
stev« lahko razlagala tudi tako, da je obseg pravic upravljanja 
odvisen od višine združenih oziroma vloženih sredstev. To bi 
pomenilo, da bi imela članica, ki združuje več sredstev v 

banki, tudi večje pravice pri upravljanju banke. Takšna rešitev 
bi bila povsem nesprejemljiva, saj pravico do upravljanja 
banke ni mogoče vezati na denarne cenzuse. Iz določb 39. 
člena Ustave SFRJ nesporno sledi, da imajo vse organizacije 
združenega dela, ki so članice banke, enake pravice pri uprav- 
ljanju zadev v bankah. Temeljno ustavno načelo pri določanju 
samoupravnih pravic oziroma pravic upravljanja z družbenimi 
sredstvi je, da ima vsak subjekt enakopraven položaj pri 
opravljanju dejavnosti oz. pridobivanju dohodka in da pravice 
upravljanja ni mogoče omejevati z različnimi denarnimi cen- 
zusi. 

V tretjem odstavku 74. člena je dana možnost, da se lahko s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi temeljne banke 
omejijo posamezne pravice upravljanja tistim članicam, ki ne 
izpolnjujejo obveznosti iz tega sporazuma oz. druge obvezno- 
sti do banke. 

Menimo, da tudi ta določba glede na razloge iz prejšnjega 
odstavka, ni sprejemljiva. 

Pravice do upravljanja kot temeljne ustavne pravice po 
našem mnenju ni mogoče odvzeti oz. omejiti zaradi neizpol- 
njevanja določenih prevzetih obveznosti. Namesto tega bi 
lahko zakon oz. samoupravni sporazum o ustanovitvi 
temeljne banke na podlagi zakona predvidel drugačne sank- 
cije, ki so po zakonu o združenem delu možne za kršitev 
uresničevanja sprejetih samoupravnih sporazumov (n. pr. 
omejitev dajanja kreditov za določen čas, omejitev dajanja 
garancij, odpoklic odobrenih kreditov itd.). 

17. Uporaba zbranih sredstev Poštne hranilnice 
143. člen osnutka zakona določa, da se poštna sredstva 

hranilnih vlog in druga sredstva občanov pri poštni hranilnici 
uporabljajo za dajanje kreditov za namene, določene s sred- 
njeročnim planom poštne hranilnice in letnimi plani za izvrše- 
vanje srednjeročnega plana po temejnih in združenih bankah 
in Narodne banke Jugoslavije z njihovo garancijo. Podlaga za 
sprejetje srednjeročnega plana in letnih planov poštne hranil- 
nice pa so srednjeročni plan razvoja SFRJ in srednjeročni 
plani razvoja ustanoviteljic. 

Dosedanja ureditev uporabe in delitve teh sredstev je bila 
urejena v zakonu o temeljih kreditnega in bančnega sistema 
tako, da so se zbrana sredstva poštne hranilnice uporabila po 
odbitku predpisanih rezerv za likvidnost na podlagi družbe- 
nega dogovora, ki so ga sklenili predstavniki jugoslovanske 
ljudske armade in predstavniki republik in avtonomnih po- 
krajin. 

V SR Sloveniji je bil v letu 1981 sprejet družbeni dogovor o 
uporabi sredstev hranilnih vlog in drugih sredstev občanov 
pri poštni hranilnici za srednjeročno obdobje od 1981. do 
1985. leta. Sredstva so bila z družbenim dogovorom razpore- 
jena Vojnemu servisu iz Boegrada, za kreditiranje programa 
modernizacije in avtomatizacije ptt prometa, za kreditiranje 
namembne proizvodnje, za kreditiranje prodaje domače 
opreme turističnih žičnic v SR Sloveniji na kredit in za krediti- 
ranje prodaje domače opreme v državi na kredit. 

Predlagamo, da se v osnutku zakona zadrži sedanja uredi- 
tev uporabe in delitve sredstev hranilnih vlog in drugih sred- 
stev občanov pri poštni hranilnici. Alternativno pa predla- 
gamo, da se prouči in z zakonom določi možnost ustanavlja- 
nja temeljnih poštnih hranilnic v republikah in avtonomnih 
pokrajinah. 

Poleg navedenega pa v tretjem odstavku 143. člena ni 
jasno, kakšni plasmaji poštne hranilnice naj bi se dajali preko 
Narodne banke Jugoslavije. Ni jasno, ali so pri tem mišljeni 
krediti preko Vojaškega servisa. 

II. Konkretne pripombe 
- V tretjem odstavku 2. člena je povzeta določba iz 15. 

člena zakona o denarnem sistemu. Predlagamo, da se ta 
določba v osnutku zakona ne ponavlja, ker je nepotrebna in je 
že predhodno zajeta v predpisu, ki ureja temelje denarnega 
sistema. 

- V 5. členu je potrebno točneje definirati, zakaj se usta- 
navljajo banke, kajti iz navedb v osnutku zakona ni mogoče 
jasno razbrati ekonomske smotrnosti za ustanovitev banke. 
Namesto sedanjih opredelitev bi bilo potrebno določiti vsaj 
oblikovanje denarne akumulacije, finančne štednje in eko- 
nomsko racionalne alokacije te akumulacije in te štednje kot 
osnove za ustanovitev banke. Hkrati s tem pa predlagamo, da 
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se vsled nepoudarjenosti depozitnih poslov v osnutku 
zakona, v predzadnji vrstici tega člena za besedo »opravlja- 
nje« doda beseda »depozitnih«. 

- V 8. členu je predvideno, da članica nelikvidne banke ne 
more razpolagati s sredstvi na svojem žiro računu in tudi ne s 
sredstvi, vloženimi v banko, dokler je ta nelikvidna. 

Člen v bistvu vsebuje paradoksalno opredelitev posledic, če 
je banka nelikvidna, saj stanje na žiro računu ne more biti 
negativno, pa je zaradi tega nesmiselno prepovedovati pro- 
met prek nečesa, kar ne obstaja. Če sistem plačevanja skozi 
SDK ta nesmisel omogoča, je potrebno plačilni promet orga- 
nizirati na tak način, da do takega nesmisla ne bo prišlo. 

Problemi pa so tudi drugje. Ker so po osnutku zakona 
banke v 21. členu določene kot interne banke, temeljne banke 
in združene banke, je mogoče 8. člen osnutka zakona pojmo- 
vati samo tako, da se nezmožnost razpolaganja s sredstvi na 
žiro računu nanaša na vse tri vrste bank. Odnos med banko in 
članico z vidika likvidnosti pa je potrebno razlikovati v prime- 
rih, ko gre za nelikvidnost temeljne banke in v primerih, ko gre 
za nelikvidnost interne banke oziroma združene banke. Ker se 
vpogledna sredstva uporabnikov družbenih sredstev vključu- 
jejo v žiro račune temeljnih bank, se lahko določba 8. člena 
nanaša le na temeljne banke. Postavljajo se tudi vprašanja 
vezana na realizacijo obligacij v primeru nelikvidnosti banke. 
Gre za predhodne ukrepe kot so na primer: opredelitev, kdo 
odgovarja za nelikvidnost, izpeljava sistema skupnega plani- 
ranja med članicami in banko ter skupnega planiranja v sami 
banki. 8. člen v povezavi s 64. členom pa pomeni tudi skoraj 
absolutno navezanost in odvisnost uporabnikov družbenih 
sredstev na eno banko kar zavira usmeritev, da bi dosegli 
poslovanje bank po ekonomskih principih in širjenje povezav 
OZD z več bankami. 

V primeru, da bo predlagatelj kljub utemeljenim ugovorom 
vztrajal na povezavi likvidnosti banke z možnostjo članic, da 
normalno plačujejo obveznosti v okviru sredstev, ki jih imajo 
na žiro računu pri SDK, bi bilo treba med določbe oddelka 
11-3/5 uvesti nov člen z naslednjim besedilom: »Deponent, ki 
ima pri banki, ki je nelikvidna po določilih tega zakona, 
deponirana sredstva na žiro-račun, ne more razpolagati s temi 
sredstvi, dokler je ta banka nelikvidna«. 

- Pri 9. členu predlagamo, da se začetek prvega stavka 
drugega odstavka začne: »Pri opravljanju svoje dejavnosti 
banka posluje po načelu varnosti, likvidnosti in rentabilnosti, 
pri čemer...«, pri čemer pa je vprašljiv tudi tisti del tega člen, 
ki zahteva uporabo načela pozitivne realne obrestne mere. Za 
spoštovanje tega načela bi bilo namreč potrebno nominalne 
obrestne mere določiti ex post in ne kot je normalno in kot je v 
uporabi dosedaj, torej ex ante. 

- Predlagamo, da se v tretjem odstavku 10. člena črta 
tretja alinea, po kateri temelji plan banke na skupnih razvojnih 
programih, ki jih sprejmejo OZD in druge družbeno-pravne 
osebe. Plan banke mora biti realen in mora temeljiti na skup- 
nih razvojnih programih svojih članic, ne pa na planskih 
interesih katerekoli OZD ali druge družbeno-pravne osebe. 

V zadnjem odstavku pa zadostuje besedilo, da plan banke 
sprejme zbor banke. Pripominjamo, da način oziroma posto- 
pek sprejemanja plana sodi med določila ustanovitvenega 
akta temeljne banke. 

- Predlagamo, da se prvi odstavek 11. člena spremeni 
tako, da glasi: 

»Banka opravlja dejavnost in lahko ustanavlja poslovne 
enote na vsem ozemlju SFRJ«. 

- Določilo 12. člena, da mora banka od OZD in SIS materi- 
alne proizvodnje sprejeti predlog za odobritev kredita, ga 
proučiti in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja, naj bi 
prispeval k večji odprtosti bank. Obravnava in proučevanje 
kreditnih zahtevkov (npr. če gre za zahtevnejše investicije) sta 
lahko zahtevna, zamudna in povzročata precejšnje stroške. 
Zato bi kazalo to določbo omiliti in v predzadnji in zadnji vrsti 
črtati besede »prouči prošnjo v skladu z merili iz 9. in 89. 
člena tega osnutka zakona«. 

Prav tako naj se črta kazenska sankcija v 1. točki 212. 
člena osnutka zakona, ki izhaja iz tega člena. 

- Besedilo 13. člena ni jasno. Predlagamo, da se glasi: 
»Banka mora pri uporabniku kredita ugotavljati racionalno 
gospodarjenje s sredstvi in njihovo namensko uporabo, izva- 
jati ukrepe v skladu s predpisi oziroma poslovno politiko 
banke, ter enkrat letno obveščati o poslovanju svojih članic 
zbor banke. 

Temu primerno naj se popravi sankcija v členu 210. 
- Iz načelnih pomislekov o ustreznosti rešitev v 14. členu 

osnutka zakona, da mora banka vzpostaviti in v sodelovanju 
z drugimi bankami in zainteresiranimi družbenimi subjekti 
razvijati informacijski sistem predlagamo, da se ta člen črta. 
Razvijanje informacijskega sistema mora biti po našem mne- 
nju v interesu članic banke in v skladu z njihovo poslovno 
politiko, ne pa stvar obveznega predpisovanja. 

- V prvem odstavku 15. člena se v skladu s splošno pri- 
pombo črtajo besede »in družbene pravne osebe, ki so depo- 
nirale sredstva v banko«. 

Vsebino tega člena o razporeditvi prihodkov, ki jih banka 
ustvari s svojim poslovanjem, je potrebno uskladiti s 114. 
členom osnutka zakona, zato predlagamo, da se v tretji vrsti 

]prvega odstavka za besedama »članice banke« postavi pika, 
preostali tekst v tem odstavku pa naj se črta. 

V zvezi z usmerjanjem dohodka banke za oblikovanje skla- 
dov veljajo načelni pomisleki in predlogi. 

Na koncu tega odstavka pa naj se črtajo besede »ter za 
druge prednostne namene«, dodajo pa se besede v skladu s 
tem zakonom. Predlagano besedilo je presplošno in se pod 
pojmom »drugi prednostni nameni« lahko marsikaj razume. 

- S tretjim odstavkom 19. člena je predvideno, da se sred- 
stva za osebne dohodke delavcem delovne skupnosti banke 
v obdobju, dokler banka ne pokrije izgube in začne poslovati 
brez izgube, zadržijo na ravni iz leta, v katerem je bila izka- 
zana izguba. 

Predlagamo, da se to vprašanje prouči in uredi v smislu 
načelnih pomislekov in predlogov. 

- Pri 20. členu se postavlja dilema, ali je umestno, da 
organ družbenopolitične skupnosti (skupščina republike) 
kontrolira uporabo ekonomskih kriterijev v bankah. Menimo, 
da je to predvsem stvar članic banke, ki nosijo tudi riziko za 
poslovanje bank in organov samoupravne delavske kontrole. 

Predlagamo, da se črta prvi odstavek. 
V drugem odstavku tega člena se na koncu namesto pike 

postavi vejica in dodajo besede »skupno z narodnimi ban- 
kami republik in avtonomnih pokrajin«. 

Kontrolo bančnega poslovanja dejansko vršijo le narodne 
banke republik in avtonomnih pokrajin. 

- V 21. členu, v drugem odstavku naj se črtajo besede: 
»med seboj povezani« in besede »v reprodukcijskem pro- 
cesu«. 

- V četrtem odstavku 22. člena se črta besedilo: »iz samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi banke«, namesto tega 
pa se dodajo besede: »po tem zakonu«. 

- Predlagamo, da se tretji odstavek 23. člena črta, ker so 
že v prvem odstavku določeni subjekti, ki lahko ustanovijo 
interno banko. 

Po naši oceni je nujno dopustiti, da so člani interne banke 
tudi TOZD preko svoje delovne organizacije. S tem so odprte 
racionalne možnosti za organiziranje interne banke v okviru 
SOZD, zlasti še tedaj, če v okviru delovne organizacije poslu- 
jejo in upravljajo TOZD preko skupnega žiro računa, ali 
imajo organizirano posebno finančno službo. 

- Peti, šesti in sedmi odstavek 26. člena po vsebini nimajo 
zveze z ostalimi odstavki tega člena in bi sodili v 24. člen, 
zato predlagamo: 

1. da se v besedilo prvega odstavka 24. člena vključijo tudi 
posli iz 4. točke prvega odstavka 57. člena veljavnega za- 
kona; 

2. da se v prvem odstavku 24. člena: 
- doda, da lahko interna banka z organizacijami združe- 

nega dela, ki trajno sodeluje z njenimi članicami v proizvod- 
nji ali v prometu ali imajo z njimi druge skupne ekonomske 
interese, sklepa sporazume o medsebojnem ohranjevanju 
likvidnosti in na tej podlagi sprejema depozite ter najema in 
daje kredite: 

- določi možnost sprejemanja sredstev po 33. členu 
osnutka zakona, sicer bi to bilo po besedilu 24. člena in 
petem odstavku 26. člena osnutka zakona sporno; 

- določi možnost sprejemanja depozitov in dajanja kredi- 
tov občanom, ki so sklenili pogodbo o kooperaciji s članico 
interne banke (peti odstavek 26. člena osnutka zakona); 

- v 9. točki 24. člena naj se doda na koncu besedila 
besede »pri interni banki«; 

3. da se črta peti odstavek 26. člena predloga, šesti in 
sedmi odstavek 26. člena osnutka zakona pa naj se prene- 
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šefa v 24. člen osnutka zakona kot njegov drugi in tretji 
odstavek. 

V peti točki se v 3. vrsti 1. stavka beseda »združitvi« nado- 
mesti z besedo »ustanovitvi«. 

- Pri 50. členu ocenjujemo, da je boljša rešitev v 92. členu 
veljavnega zakona, zato predlagamo, da naj se 50. člen 
osnutka nadomesti z 92. členom (prečiščeno besedilo) 
veljavnega zakona. 

- Drugi odstavek 62. člena se nadomesti z besedilom: 
»izjemoma če to zahteva članica, ki likvidira svoje poslovanje 
ali je v stečajnem postopku, lahko sklene zbor interne banke, 
da se članici v denarju povrnejo sredstva, ki jih je združila v 
sklad osnovnih sredstev, po predhodni poravnavi obveznosti, 
ki jih ima do interne banke. 

- V prvem odstavku 63. člena, v katerem so določeni 
ustanovitelji banke, je potrebno v tretji vrsti zaradi izpolnje- 
vanja obveznosti oziroma prevzemanja rizika za oklepajem 
dodati besede iz prvega odstavka 3. člena veljavnega zakona 
o temeljih kreditnega in bančnega sistema - prečiščeno 
besedilo: »ki lahko s sredstvi, s katerimi poslujejo, izpolnju- 
jejo obveznosti oziroma prevzemajo rizik predviden s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi banke«. 

Na koncu tretjega odstavka se za besedama »delavskih 
svetov« dodajo besede »ali drugih ustreznih organov upra- 
vljanja ustanoviteljic banke«. V nadaljevanju odstavka pa se 
besedilo črta. 

- Predlagamo, da se v 64. členu pri statusu ustanovitelja 
ne zahteva tudi sklenitev pogodbe o depozitu na vpogled 
sredstev na žiro računu prdi SDK. OZD naj bi bila prosta pri 
izbiri banke depozitarja. To moramo povezati z možnostjo 
ustvarjanja pogojev za širjenje povezav med bankami in 
OZD. 

- Pri 65. členu v skladu s splošnimi pripombami sodimo, 
da Svet guvernerjev NBJ ne more predpisovati pogojev za 
ustanovitev banke, temveč lahko le ugotavlja njihovo izpol- 
njevanje. Pogoji za ustanovitev bank bi morali biti urejeni že 
s tem zakonom. Zakonska določba iz 65. člena osnutka 
zakona pomeni širitev pooblastil Narodne banke Jugoslavije, 
ki jih ima po 261. členu Ustave SFRJ. 

- V 67. členu so pogoji, ki bi jih morala izpolnjevati 
temeljna banka za opravljanje poslov s tujino, preveč splošni 
in bi jih bilo potrebno razdeiati. Pooblastilo, ki se daje Svetu 
guvernerjev NBJ v zvezi z opravljanjem poslov s tujino, je 
preširoko. 

- V tretjemn odstavku 69. člena, kjer so določene pristoj- 
nosti oziroma status poslovne enote, se črtajo besede: »ne 
sme odobravati investicijskih kreditov«. 

V osnutku zakona ni potrebno predpisovati omejitev dejav- 
nosti poslovne enote. Poslovna enota bi lahko dajala stano- 
vanjske in druge investicijske kredite, kredite za malo gospo- 
darstvo in podobno, če bi tako opredelile članice banke v 
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi banke in v aktu o 
ustanovitvi poslovne enote. 

- V 73. členu naj se beseda »izstop« iz samoupravnega 
sporazuma nadomesti z besedo »odpovedjo« samouprav- 
nega sporazuma. 

- Predlagamo, da se 74. člen v smislu načelnih pripomb 
ustrezno spremeni oz. natančno opredeli. 

- Predlagamo, da se v 79. členu pristojnost zbora banke v 
14. točki jasneje opredeli: 

»sprejema druge samoupravne sporazume, ki jih sprejema 
banka in obveznosti iz njih, če že niso vnešene v poslovno 
politiko banke«. 

- Pri 82. členu menimo, da bi v zakonu kazalo zadržati 
pristojnost izvršilnega odbora, da ugotavlja sporne, dvo- 
mljive in neizterljive terjatve. 

- Predlagamo, da se v prvem odstavku 84. člena dopusti 
možnost, da »izvršilni odbor lahko pooblasti poslovodni 
organ temeljne banke za odločanje o najemanju in dajanju 
kratkoročnih kreditov za likvidnost med bankami - s 30- 
dnevnim vračilnim rokom, o določenih premostitvenih kredi- 
tih, o določenih avalih ter o storitvenih in drugih organiza- 
cijah«. 

Tretji odstavek tega člena naj se črta. Izvršilni odbor naj s 
svojim sklepom določi obseg pooblastila poslovodnemu od- 
boru. 

- V tretjem odstavku 85. člena je predvideno, da komisija 
za dajanje kreditov občanom deluje po pooblastilih, danih v 

sklepu o njenem imenovanju v skladu z aktom zbora teme- 
ljne banke. 

Predlagamo, da se v tretji vrsti tretjega odstavka za besedo 
»banke« dodajo besede »in z akti njene poslovne politike, v 
katerih se...«. 

- Drugi odstavek 87. člena naj se v skladu z načelnimi 
pripombami in pomisleki, črta. 

- Pri 88. členu menimo, da plani temeljnih bank ne 
morejo temeljiti tudi na obveznostih iz samoupravnih spora- 
zumov, ki bodo v planskem obdobju šele sprejeti. Zato pred- 
lagamo, da se v drugem odstavku tega člena za besedami 
»prevzetih obveznosti iz sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov« postavi pika, hkrati pa naj se v drugem odstavku v prvi 
vrsti prvega stavka istega člena črtajo besede »in nalogah«. 

- Predlagamo, da se v prvem odstavku 92. člena pred 
podpičjem doda beseda »lahko«. S tem bo jasneje določeno, 
da temeljna banka lahko sklepa samoupravne sporazume, če 
tako odločijo njeni organi upravljanja. 

- Predlagamo, da se 97. člen črta. 
Menimo, da so sankcije v primerih nelikvidnosti zelo ostre 

in ni potrebe po oblikovanju posebne rezerve za likvidnost, 
ki bi bila imobilizirana na žiro računu do uporabe tako 
namensko zbranih sredstev. 

- V 100. členu naj se v prvi in drugi vrstici črtata besedi: 
»takoj obvesti« in nadomestita z besedama: »tekoče obveš- 
čati«. V izogib nepotrebnega administriranja predlagamo 
prožnejšo formulacijo glede obveščanja izvršilnega odbora s 
strani poslovodnega odbora temeljne banke o uporabi sred- 
stev rezervnega sklada in sredstev obvezne rezerve. Predla- 
gamo tudi, da se v drugi vrsti črtajo besede: »sredstev rezer- 
vnega sklada«. 

- Pri 107. členu je sklicevanje na 104. člen zakona ver- 
jetno nepravilno. 

Menimo, da bi bilo potrebno izpustiti določilo, da se ime- 
nuje pooblaščena oseba samo iz vrst delavcev narodne 
banke. Pooblaščena oseba bi morala izpolnjevati določene 
pogoje glede strokovnosti, ne bi pa smela izbira obsegati le 
delavce narodne banke. Pooblaščeno osebo bi lahko izbrali 
iz vrst članov sveta narodne banke, iz vrst delavcev aH upra- 
vljalcev bank - pomembno je, da izpolnjuje dogovorjene 
pogoje. 

- Pri 108. členu je 60-dnevni rok, po katerem temeljne 
banke prenehajo z delom, če ne zagotovijo sanacije tudi po 
dopolnilnih ukrepih, prekratek. 

- Pri 111. členu bi moral zakon določiti primerno gornjo 
raven odgovornosti članic za obveznosti banke. Na primer, v 
višini zneska sredstev, ki jih združuje v skladih banke, pove- 
čanega za znesek v višini določenega dela vsote (dolgoroč- 
nih) kreditov, ki jih ima od banke, z omejitvijo kot jo določa 
tretji odstavek 64. člena. Tudi to je namreč eden izmed vzvo- 
dov, ki lahko vplivajo na željeno večjo poslovnost bank. 

- Ugotavljamo, da so določila 116. člena o pokrivanju 
izgube v temeljni banki preveč splošna in da zakon posveča 
pozornost le sanaciji banke zaradi nelikvidnosti, sanaciji 
zaradi dohodkovnih motenj, ki imajo znatno večje posledice, 
pa prepušča članicam, da uredijo s samoupravnim sporazu- 
mom. Predlagamo, da se z zakonom (lahko zakon o temeljih 
bančnega in kreditnega sistema ali zakon o ugotavljanju 
celotnega prihodka ali pa v zakonu o sanaciji) jasno opredeli 
postopke in vire za pokrivanje izgub v bankah. 

- Določilo v drugem odstavku 119. člena, po katerem se 
lahko sredstva sklada solidarne odgovornosti začasno upo- 
rabijo tudi za vlaganja v namene v skladu s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi banke ali na podlagi sklepov 
zbora temeljne banke, so nekateri pojmovali tako, da mora 
banka vsako leto do sprejetja zaključnega računa vrniti sred- 
stva v sklad solidarne odgovornosti. Zato predlagamo, da se 
v drugem odstavku v drugi vrsti črta beseda »začasno«. 

- V okviru 126. člena predlagamo uveljavljanje veljavne 
rešitve, ko zbor banke odloča o vračanju osnovnih sredstev v 
denarju. 

- Predlagamo, da se v 128. členu osnutka zakona doda 
nova 11. točka, ki glasi: 

»11) razvoj bančnega poslovanja, tehnologija dela in teh- 
nična opremljenost bank«. 

- V 132. členu ni jasno ali se morajo pri združevanju 
sredstev v sklade združene banke ustrezno povečati skladi 
združene banke, ali pa se združitev v sklade združene banke 
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smatra kot plasma iz skladov temeljne banke. 
- Predlagamo, da se 135. člen v celoti črta (glej načelne 

pripombe). 
- V tretji vrstici drugega odstavka 137. člena naj se za 

besedo »kmetijskih« dodajo še naslednje besede: »temeljnih 
zadružnih organizacijah, temeljnih delovnih organizacijah 
kooperantov in drugih oblik združevanja kmetov«. 

Zakonsko določilo v drugem odstavku tega člena na pod- 
lagi katerega se lahko ustanovijo hranilno-kreditne službe le 
pri kmetijskih, obrtnih in drugih zadrugah, ni v skladu z 
zakonom o združenem delu, ki pozna poleg združevanja 
kmetov v kmetijske zadruge še druge oblike združevanja 
kmetov (temeljne zadružne organizacije, temeljne organiza- 
cije kooperantov v kmetijstvu in gozdarstvu, delovne organi- 
zacije kooperantov). 

- V poglavju o hranilnicah (151. do 154. člen) so le-te 
opredeljene le po organizacijski plati. Ker načelne opredeli- 
tve o ustanavljanju, upravljanju, prevzemanju jamstev za 
poslovanje bank in drugih finančnih organizacij v začetku 
osnutka zakona ni možno neposredno uporabiti za hranil- 
nice, je potrebno v poglavju, ki obravnava hranilnice 
podrobno opredeliti, katere družbene pravne osebe lahko 
ustanovijo in upravljajo hranilnice, sodelujejo pri delitvi 
skupnega dohodka, ter prevzemajo rizike iz njihovega poslo- 
vanja. 

- V 151. členu predlagamo naslednjo dopolnitev prvega 
odstavka: »Hranilnice lahko ustanovijo temeljne ali druge 
organizacije združenega dela, banke, samoupravne inte- 
resne skupnosti, krajevne skupnosti ali druge družbeno- 
prgvne osebe«. 

Drugi odstavek tega člena, po katerem lahko hranilnice 
poslujejo kot občinske, mestne ali v sestavu temeljnih bank, 
vnaša zaradi nejasnosti zmedo in predlagamo, da se črta. Po 
našem mnenju glede na sedanji status hranilnice ni možno, 
da le-ta posluje v okviru temeljne banke. 

- Predlagamo, da se 153. člen črta, ker je postopek usta- 
navljanja bank določen v predhodnih določilih osnutka za- 
kona. 

- V prvem odstavku 155. člena se v 2. podtočki dodajo 
besede »temeljnih združenih organizacijah, temeljnih in 
delovnih organizacijah kooperantov v kmetijstvu in gozdar- 
stvu«. 

Dopolnitev predlagamo v skladu s pripombo k 137. členu. 
- Predlagamo, da se 162. člen v celoti črta (glej načelne 

pripombe). 
- Določilo zadnjega odstavka 163. člena, po katerem 

organizacijo in način poslovanja trga denarja in vrednostih 
papirjev predpisuje Zvezni izvršni svet, je v nasprotju z 
določbo tega člena po katerem se trg denarja in vrednostnih 
papirjev organizira na podlagi samoupravnega sporazuma. 
Trg denarja in vrednostnih papirjev je družbenopravna oseba 
ustanovljena na samoupravni podlagi, zato naj se zadnji 
odstavek črta. 

- Menimo, da je potrebno 164. člen v podtočkah dopolniti 
z depozitnimi posli, ki tudi sodijo med bančne posle. 

- Predlagam, da se v prvem odstavku 170. člena osnutka 
zakona besede »oziroma bančne organizacije« zamenjajo z 
besedami »oziroma drugi finančni organizaciji«. 

Spremembe predlagamo zato, ker je osnutek zakona opu- 
stil pojem »bančne organizacije«. 

- Pri 173. členu predlagamo, da se z zakonom določi rok 
za odpoved pogodbe po depozitu na vpogled, in to na 6 
mesecev, pri internih bankah pa naj se ta skrajša na 3 me- 
sece. 

- 174. člen naj se zaradi jasnosti glasi tako, da se prvi 
odstavek spremeni na naslednji način: 
»Bančne vloge občanov so lahko v dinarjih in v tujem de- 
narju«. 

- Predlagamo, da se 175. člen črta. 
Že kontni plan za banke določa, da se sredstva občanov 

vodijo na posebnih računih, kredite, dane iz teh sredstev, pa 
banke ne vodijo posebej, ker se krediti po kontnem planu ne 
evidentirajo v odnosu na vire sredstev, temveč po namenih in 
v okviru namenov po vrstah uporabnikov. 

- V drugem odstavku 181. člena naj se za besedami »na 
interno banko« dodajo besede: »hranilno-kreditno zadrugo 
aH hranilno-kreditno službo«. 

Dopolnitev tega odstavka predlagamo zato, da bi dopustili 
\možnost tudi hranilno-kreditnimi zadrugam in hranilno-kre- 
\ditnim službam vodenje tekočih računov za občane. S tem bi 
bili občani izenačeni s tistimi občani, ki imajo tekoče račune 
na primer pri internih bankah, hranilnicah, temeljih bankah 
itd. 

Razvoj brezgotovinskega plačilnega prometa zahteva, da 
bi lahko tudi občani - varčevalci hranilno-kreditnih zadrug 
in hranilno-kreditnih služb uporabljali za plačila čeke. Porok 
za vnovčene čeke pa bi bila temeljna banka, kar bi bilo 
urejeno med hranilno-kreditno zadrugo oziroma hranilno- 
kreditno službo in banko. 

- Pri 183. členu predlagamo, da se jasneje določi, kaj se 
točno razume pod terminom denarna kartica. 

- Drugi odstavek 186. člena se črta, ker se splošni pogoji 
za dajanje avalov na vrednostne papirje urejajo z aktom 
banke s katerim se ureja poslovna politika banke, zato ni 
potrebno sklepati posebnega samoupravnega sporazuma. 

- V drugem odstavku 190. člena se črta besedilo: »ima 
zagotovljena obratna sredstva in druga sredstva v obsegu 
predpisanem s posebnim zveznim zakonom«. 

- V prvem odstavku 191. člena je predvideno, da sme 
banka angažirati največ do 10% svojega likvidnega investicij- 
skega potenciala pri dajanju investicijskih kreditov posamez- 
nemu uporabniku ali več uporabnikom za enake namene. 

Po našem mnenju je predlagano besedilo potrebno spre- 
meniti tako, da bo obveznost, ki se narekuje bankam, veljala 
le za posamezno investicijo in za posameznega uporabnika, 
sicer bo prihajalo do problemov v kreditni politiki predvsem 
tistih bank, ki glede na naravo poslovanja svojih članic 
dajejo kredite pretežno za en namen (n. pr. izvoz, kmetijstvo 
itd.). 

- V prvem odstavku 192. člena je predvideno, da banke 
določijo s samoupravnim sporazumom za dajanje posa- 
mezne vrste kreditov ter merila za oceno družbene in eko- 
nomske upravičenosti nameravanih investicij. 

Predlagamo, da se ta odstavek črta, ker ocenjujemo, da 
bodo banke (vsaka zase) določile pogoje ter merila za oceno 
družbene in ekonomske upravičenosti nameravanih investi- 
cij, na kar jih vežejo že drugi členi tega zakona. 

Predlagamo, da se v drugem odstavku beseda »Banke« 
nadomesti z »Banka«. 

- V okviru 193. člena predlagamo, da se z zakonom ne 
navaja možnost avtomatičnega odpisovanja dospelih terjatev 
po danih kreditih v breme prihodkov bank, saj so možne 
druge alternativne rešitve poravnave dospelih terjatev (n. pr. 
odlog terjatev do nekega razumnega roka). 

- V 204. členu naj se za besedo v tretji vrstici »prometa« 
vstavi besedilo: »ohranjanja realne vrednosti družbenih sred- 
stev«. 

- Predlagamo, da se za 209. členom osnutka zakona 
doda: novi 209. a člen, ki naj se glasi: 

»Organizacije združenega dela, druge družbene pravne 
osebe in delovne skupnosti lahko dajejo iz sredstev za 
skupno porabo svojim delavcem kredite za nakup stanovanj, 
za graditev novih ali dovršitev ali dozidavo obstoječih stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, za polog pri najemanju stanovanj- 
skih kreditov in za druge namene v skladu s svojimi samou- 
pravnimi splošnimi akti in z zakonom.« 

Iz osnutka zakona je izpadel 53. člen veljavnega zakona - 
prečiščeno besedilo, ki urejuje dajanje kreditov delavcem v 
organizacijah združenega dela Iz sredstev za skupno porabo, 
zlasti za stanovanjsko gradnjo. 

- Pri 215. členu naj se črta prvi odstavek. 
Konstituiranje bančne organizacije naj še izvrši tako, da 

banke uskladijo svojo organiziranost z določili tega zakona. 
To pa je urejeno že v zadnjem odstavku tega člena osnutka 
zakona. 

- Pri 216. členu predlagamo, da se začetek dela temeljnih 
bank oziroma finančnih organizacijah opredeli na način, 
naveden med načelnimi pripombami in predlogi. 

10 poročevalec 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 9.1985 ZBOR OBČIN - 25. 9. 1985   

- S krompirjem uvozili črno nogo - Usklajevanje pokojnin v letu 1985 

Skupina delegatov, ki dele- 
girajo delegate v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije Skupščine občine 
Kranj je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V Delu, z dne 15/7-1985 je 
bil objavljen članek »S krom- 
pirjem uvozili tudi črno 
nogo«. 

Delegati se sprašujemo ka- 
ko je mogoče, da uvozimo ta- 
ko slabo kvaliteto semenske- 
ga krompirja desire. Pred- 
vsem nas zanima, kaj so v 
zvezi s tem storili na Hrva- 
škem, kakšni bodo ukrepi in 
kdo bo odgovoren za takšen 
uvoz. 

Na postavljeno vprašanje je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije posredoval naslednje 
pisno pojasnilo: 

Pristojni inšpekcijski organi 
SR Hrvaške so potrdili, da je 
bil del -uvoženega semenske- 
ga krompirja sorte desire oku- 
žen z boleznijo črna noga ter 
da je za uvoz neustreznega 
semena v smislu zakona o se- 
menu odgovoren uvoznik, ki 
bi moral seme takoj po uvozu 
temeljito pregledati. Na podla- 
gi odloka, ki ga je sprejela ob- 
čina Gospič, so cimo krompir- 
ja poškropili s herbicidom re- 
glone, pridelka doslej še niso 
izkopali; po vsej verjetnosti 
bodo izkopane zdrave gomo- 
lje uporabili za prehrano, oku- 
žene gomolje pa uničili (zako- 
pali). Na intervencijo uvoznika 
tega semenskega krompirja 
so okužene nasade krompirja 
pregledali tudi predstavniki iz- 
voznika iz Edinburga, ki so tu- 
di pristali na to, da bodo ško- 
do na pridelku oškodovanim 
kmetom Dovrnili. 

V zvezi s pojavom te bolezni 
pripominjamo še sledeče: 

Bolezen črna noga, ki jo se- 
daj v latinščini imenujemo Er- 
vvinia carotovora, včasih pa so 
jo imenovali Bacterium phy- 
toptofum, v smislu naših pred- 
pisov (seznam karantenskih in 
gospodarsko škodljivih ra- 
stlinskih bolezni in škodljivcev 
- Uradni list SFRJ, št. 13/83) 
ni niti karantenska niti gospo- 
darsko škodljiva rastlinska bo- 
lezen. V Nemčiji je bolezen 
poznana že 100 let, v Sloveniji 
pa so prisotnost te bolezni pr- 
vič ugotovili leta 1920. Tako 
prof. Dr. Nanežič v svoji knjigi 

»Varstvo rastlin pred bolezni- 
mi in škodljivci«, izdani leta 
1951, opisuje črno nogo kot 
pri nas že znano bakterijsko 
bolezen, ki se močneje poja- 
vlja v vlažnih, manj pa v suš- 
nih letih, saj je jakost njenega 
pojava pogojena izključno z 
vlago. V letošnjem leu je bilo v 
mesecih april, maj in junij 
nadpovprečno veliko padavin, 
tako da je bil v Sloveniji letos 
pojav te bolezni močnejši kot 
v prejšnjih letih. Tudi na žitih 
se pojavlja podobna bolezen, 
imenovana črna žitna noga 
(Ophiobolus gramovis), katere 
napad je bil letos zaradi hlad- 
nega in vlažnega vremena 
spomladi večji kot v prejšnjih 
letih. 

Boiezen črna noga na krom- 
pirju tudi v večini drugih držav 
ni uvrščena med karantenske 
rastlinske bolezni. Neglede na 
to pa je njen pojav na semen- 
skem krompirju, enako kot pri 
nas, omejen na določen od- 
stotek okužbe. Dovoljeno 
okužbo se zelo lahko ugotovi 
že na semenu, kasneje v vege- 
taciji, ko je krompir že posa- 
jen, pa se odstotka okuženih 
gomoljev v semenskem krom- 
pirju ne more točno ugotoviti. 
Bakterija se lahko že predhod- 
no nahaja v zemlji in lahko go- 
molje okuži naknadno. Zaradi 
sluzave in kašaste vsebine 
okužen gomolj okuži nešteto 
drugih, zdravih gomoljev. 

Uvoznik semena je dolžan, 
da takoj po prispetju blaga iz 
uvoza organizira pregled se- 
mena in da pri izvozniku takoj 
reklamira, če seme ne ustreza 
deklariranim lastnostim. Ome- 
niti je sicer, da rastlinsko bla- 
go pregledujejo pri uvozu na 
meji zvezni mejni fitokaran- 
tenski inšpektorji, vendar le 
na prisotnost karantenskih in 
ne tudi ostalih rastlinskih bo- 
lezni in škodljivcev, s katerimi 
so rastline lahko okužene. 

Seme krompirja moramo 
uvažati zaradi tega, ker ga do- 
ma ne pridelamo toliko, da bi 
ga • lahko zamenjali vsaj na 
vsake 3, do 4 leta. V Sloveniji 
so podvzeti določeni ukrepi za 
povečanje proizvodnje semen- 
skega krompirja in zato priča- 
kujemo, da čez nekaj let ne 
bomo več odvisni od uvoza 
semenskega krompirja. 

Na 52. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 24. julija 1985, je delegat 
Franc Lipovšek iz občine 
Sevnica zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Kaj misli storiti Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
z ozirom na dejstvo, da so se 
osebni dohodki povečali za 
80%, pokojnine, ki predsta- 
vljajo v povprečju le 50% 
osebnega dohodka, pa samo 
za 20%. Mnenja smo, da je 
potrebno tudi pokojnine po- 
večati takoj vsaj za 40% z ve- 
ljavnostjo od začetka leta. 
Upoštevati je treba dejstvo, 
da je ogromna večina upoko- 
jencev na robu življenjskega 
minimuma, še posebej po 
zadnjih podražitvah. Zavedati 
se moramo, da vlada med ve- 
čino upokojencev strah, ne- 
mir in nezaupanje v to, kako 
preživeti. Finančna sredstva 
morajo biti na razpolago, saj 
so bili plačani prispevki ob 
dvigu osebnih dohodkov. 
Kdor dvigne osebne dohod- 
ke, plača vse prispevke, zato 
ne more biti diskusije, da de- 
narja ni. Razen tega bi prosil, 
da bi Izvršni svet podal pi- 
smeni odgovor tudi na vsa ti- 
sta vprašanja, ki so bila po- 
stavljena v tem zboru na 50. 
seji dne 26. junija 1985.« 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenija po- 
sredoval pisni odgovor: 

Uvodoma velja poudariti, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije nima neposrednih pri- 
stojnosti za sprejemanje in 
določanje ukrepov na področ- 
ju pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Na po- 
dročju pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja je na- 
mreč eno izmed temeljnih na- 
čel - načelo samoupravljanja. 
Po 8. členu zveznega zakona 
o temeljnih pravicah pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja in po 3. členu republi- 
škega zakona o pokojninskem 
ip invalidskem zavarovanju 
delavci v združenem delu (za- 
varovanci) in delavci, ki so 
uveljavili pravice iz tega zava- 
rovanja (upokojenci) uresni- 
čujejo po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti ter minulega 
dela svoje samoupravne pravi- 
ce, obveznosti in odgovorno- 
sti v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, določajo 
politiko razvoja, zboljševanja 

in izvajanja zavarovanja ter 
skupne in posamične obvez- 
nosti in pravice v samoupravni 
interesni skupnosti - Skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji. V njeno pristojnost sodi 
tako tudi spremljanje gmotne- 
ga položaja upokojencev ter 
sprejemanje sklepov o pove- 
čanju pokojnin med letom in 
sklepov o dokončni uskladitvi 
pokojnin. Vsi omenjeni sklepi 
se sprejemajo v okviru dele- 
gatskega sistema samouprav- 
no organizirane skupnosti, pri 
čemer samoupravno organizi- 
ranost natančno določa statut 
skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa je z namenom, da 
bi bilo usklajevanje pokojnin 
čim bolj ažurno, v mesecu 
aprilu predlagal skupnosti 
program dopolnilnih ukrepov 
na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, kas- 
neje pa je tudi sklenil družbe- 
ni dogovor o usklajevanju po- 
kojnin, pri čemer pa ta ne 
spreminja sistema samouprav- 
nega odločanja v skupnosti. 
Na delegatsko vprašanje bi to- 
rej najbolj kvalificirano lahko 
podala odgovor Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. 

Kljub temu je treba pojasni- 
ti, da podatki o gibanju oseb- 
nih dohodkov in pokojnin ne 
potrjujejo delegatove trditve, 
da so se v času, ko so se 
osebni dohodki povečali za 
80%, pokojnine povečale le za 
20%. 

Po uradnih podatkih Zavoda 
SR Slovenije za statistiko so 
namreč znašali povprečni me- 
sečni čisti osebni dohodki v 
republiki v prvih šestih mese- 
cioh letošnjega leta 44.327 din 
in so bili za 83,1% višji kot v 
istem obdobju leta 1984. V pr- 
vem polletju leta 1985 je zna- 
šala povprečna starostna po- 
kojnina 29.342,75 din, pov- 
prečna invalidska pokojnina 
23.881,80 din, povprečna dru- 
žinska pokojnina 20.202,70 
din; povprečje vseh pokojnin 
pa je znašalo 25.664,87 din. V 
primerjavi z istim obdobjem 
lanskega leta so se povprečne 
pokojnine povečale za 87,9%. 
Najbolj so se povečale invalid- 
ske pokojnine in sicer kar za 
91,4%, družinske za 88,4%, 
starostne pokojnine pa za 
85,2%. 
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Iz navedenih podatkov je 
razvidno, da so se pokojnine 
povečale celo nekoliko hitreje 
kot osebni dohodki. Kljub te- 
mu pa se je tudi v prvem pol- 
letju letošnjega leta nekoliko 
znižalo razmerje med pov- 
prečnim osebnim dohodkom 
in povprečno pokojnino. Do 
tega je prihajalo tudi v prete- 
klih letih, ko se je v prvih še- 
stih mesecih navedeno raz- 
merje zniževalo in se je popra- 
vilo z uskladitvami pokojnin v 
drugi polovici leta. Letos je ta 
pojav manj izrazit, ker je med- 
letno usklajevanje pokojnin 
hitreje sledilo gibanju osebnih 
dohodkov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v aprilu 1985 
obravnaval Informacijo o soci- 
alni varnosti delavcev glede 
na gibanja realnih osebnih do- 
hodkov in predlagal program 
dopolnilnih ukrepov na po- 
dročju pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Zavzel 
se je za čim hitrejše usklajeva- 
nje pokojnin v okviru material- 
nih možnosti združenega dela 
in za čim bolj dosledno izvaja- 
nje načela, naj materialni po- 
ložaj upokojencev predstavlja 
nadaljevanje položaja, ki so 
ga do upokojitve uživali kot 
delavci v združenem delu. V ta 
namen je predlagal skupnosti, 
naj skrajša in poenostavi si- 
stem odločanja o medletnih 
uskladitvah. 

V letu 1985 so bile v SR Slo- 
veniji opravljene naslednje 
uskladitve pokojnin: 

a) - S pokojnino, izplačano 
za marec april 1985, so upo- 
kojenci prejeli poračun med- 
letnih uskladitev pokojnin v le- 
tu 1984 v višini 2,019% skup- 
nega zneska pokojnin, ki so 
jim bile izplačane v tem letu. S 
tem so bile pokojnine med le- 
tom 1984 usklajene za 26% oz. 
za polovico porasta poprečne- 
ga nominalnega osebnega do- 
hodka na zaposlenega v tem 
letu. 

- Ko so bili znani uradni 
statistični podatki, je skupnost 
dokončno uskladila pokojnine 
s porastom osebnih dohodkov 
v letu 1984. Ker so bile pokoj- 
nine med letom na ta račun že 
povečane za 26%, so bile z 
dokončno uskladitvijo pove- 
čane še za razliko do 52%, to 
je za 20,6%. To povečanje je 
šlo upokojencem od 1. januar- 
ja 1985 dalje. 

b) - Glede na določbe druž- 
benega dogovora o usklajeva- 
nju pokojnin se morajo pokoj- 
nine v letu 1985 povečati še 
najmanj za 60% porasta po- 
prečnega nominalnega me- 
sečnega dohodka na zaposle- 
nega v republiki v tem letu. Na 
ta račun so bile doslej opra- 

vljene naslednje medletne 
uskladitve pokojnin: 

- pokojnine, izplačane po 
dokončni uskladitvi pokojnin 
z gibanjem osebnih dohodkov 
v letu 1984, so bile s 1. junijem 
z veljavnostjo od 1. 1. 1985 
povečane za 22%. Razlika je 
bila poračunana z izplačilom 
pokojnin za mesec junij, 

- pokojnine, izplačane po 
prvi medletni uskladitvi pokoj- 
nin, so bile s 1. avgustom z 
veljavnostjo od 1. 1. 1985 
usklajene še za 15%. Razlika 
je bila poračunana z izplači- 
lom pokojnin za mesec avgust 
1985, 
- pokojnine, izplačane po 

drugi medletni uskladitvi po- 
kojnin, bodo s 1. oktobrom z 
veljavnostjo od 1. 1. 1985 po- 
večane še za 5%. Razlika bo 
poračunana v oktobrskem iz- 
plačilu pokojnin. 

Z vsemi tremi medletnimi 
uskladitvami pokojnin so po- 
kojnine v SR Sloveniji že po- 
večane za 47,315%, kar pred- 
stavlja več kot 60% trenutno 
dosežnega porasta nominal- 
nih osebnih dohodkov v SR 
Sloveniji v letu 1985. 

Ker na trenutno višino po- 
kojnin vplivajo tudi uskladitve 
z gibanjem osebnih dohodkov 
v preteklem letu, ki so pričele 
veljati v letu 1985, pa so bile 
pokojnine, izplačane za av- 
gust, v poprečju že za 73% 
večje od poprečnih decembr- 
skih pokojnin. Na ta visok po- 
rast so poleg opravljenih 
uskladitev vplivali tudi ukrepi 
za zaščito socialne in materi- 
alne varnosti upokojencev z 
nizkimi pokojninami, pred- 
vsem povečanje zneska naj- 
nižje pokojninske osnove in 
mejnega zneska za priznanje 
pravice do varstvenega do- 
datka. 

Po tretji medletni uskladitvi, 
pokojnin, ki bo opravljena v 
oktobru, bo znašal znesek naj- 
nižje pokojninske osnove že 
30.200 din, najnižja pokojnina 
za polno pokojninsko dobo pa 
25.670 din. Najnižja možna 
starostna pokojnina (za 15 let 
pokojninske dobe) bo znašala 
10.920 din za moškega, za 
žensko pa 12.000 din. Skupaj 
z varstvenim dodatkom pa bo 
znašala najnižja možna staro- 
stna pokojnina za moškega 
19.770 din, za žensko pa 
21.569 din. 

V naslednji razpredelnici 
prikazujemo podatke o višini 
poprečnih pokojnin, izplača- 
nih v obdobju I-VIII. 1985 leta 
v primerjavi s povprečnimi 
zneski, izplačanimi v letu 
1984. 

Vrsta Povprečni zneski Indeks 
pokojnine pokojnine z varstvenim povečanja 

dodatkom - din l-XII/84 
l-VIII/85 I—VIII/85 I —XII/84 

starostne 
invalidske 
družinske 

19.461 
15.459 
12.919 

32.981 
27.089 
22.998 

169,5 
175,2 
178,0 

vse 16.765 28.987 172,9 

Trenutno še nimamo urad- 
nih statističnih podatkov o vi- 
šini povprečnega osebnega 
dohodka v republiki, v obdob- 
ju od I—VIII. letošnjega leta, 
vendar je iz navedenih podat- 
kov o višini pokojnin očitno, 
da predstavljajo več kot 50% 
povprečnega osebnega do- 
hodka, kar navaja delegat v 
svojem vprašanju. 

Prihodki skupnosti so do ju- 
nija 1985 zadoščali Za izplači- 
la pokojnin in drugih obvez- 
nosti. V obdobju januar-junij 
so znašali 52.533 milijonov din 
in so za 1.731 milijonov din 
presegli izdatke skupnosti v 
istem obdobju. Ta presežek 
pa je bil nato v celoti pora- 
bljen za medletno usklajeva- 
nje pokojnin. Ob drugi med- 
letni uskladitvi pokojnin, ko je 
morala skupnost poleg izpla- 

čila za 15% povečanih pokoj- 
nin za mesec avgust, izpačati 
še razliko za vse obdobje od 
1.1. 1985 naprej, je bilo treba 
najeti kredit v višini 5.210 mili- 
jonov din. Navedeni znesek 
kredita se je proti koncu me- 
seca zmanjšal, ob izplačilu 
septembrskih pokojnin pa 
spet povzpel na znesek 4.680 
milijonov din. Likvidnost fi- 
nančnega poslovanja skupno- 
sti se bo predvidoma izboljša- 
la proti koncu leta, ko se bodo 
povečali prihodki od prispev- 
kov iz osebnih dohodkov in 
bo končala leto brez primanj- 
kljaja, vendar tudi brez po- 
membnejšega presežka. Ob 
pomanjkanju rezervnih sred- 
stev bo zato morala za vsako- 
mesečna izplačila pokojnin 
najemati kredite po splošni 
obrestni meri. 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA, 
POSTAVLJENA V RAZPRAVI O 
INFORMACIJI O IZVAJANJU ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU NA SEJI ZBORA OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DNE 26. 6. 
1985 

Skupščina SR Slovenije je 
Informacijo o izvajanju zako- 
na o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju sprejela 
po obširni razpravi, v kateri 
so bila razjasnjena vsa bi- 
stvena vprašanja. Nekatera 
vprašanja, ki niso bila bistve- 
na za sprejem informacije, pa 
terjajo še dodatna pojasnila, 
ki jih navajamo: 

1. Delegat Franc Lipovšek 
iz občine Sevnica je postavil 
vprašanje, zakaj se ne upoko- 
jijo vsi delavci, ki so dosegli 
pogoje za upokojitev. Predla- 
gal je, naj Republiški komite 
za delo ugotovi, koliko delav- 
cev v SR Sloveniji je izpolnilo 
pogoje za upokojitev na dan 
31. 12. 1984 in vzroke, zakaj 
se niso upokojili, ter o tem po- 
roča Skupščini SR Slovenije v 
roku 4 mesecev. 

ODGOVOR: Na dan 31. 12. 
1984 je bilo v SR Sloveniji 
1111 delavcev, ki so izpolnili 
pogoje za polno osebno po- 
kojnino, še v delovnem raz- 
merju. V skladu z določbo 
173. člena Zakona o delovnih 

razmerjih so delali s soglas- 
jem delovne organizacije. 
Hkrati so morali biti izpolnjeni 
tudi ostali pogoji, predvsem 
to, da se na oglas oziroma 
razpis del in nalog, ki je bil 
objavljen najmanj tri mesece, 
preden je delavec, ki jih je 
opravljal, izpolnil pogoje za 
polno osebno pokojnino, ni 
prijavil kandidat, ki bi izpol- 
njeval razpisne pogoje. OZD 
pa mora nato vsako leto obja- 
vljati dela in naloge, kjer dela 
delavec s polnimi pogoji za 
osebno pokojnino. Pri presoji 
pogojev za prenehanje delov- 
nega razmerja po določbi 173. 
člena zakona, so vsi delavci 
postavljeni v enak položaj. Za- 
to se delavcu - borcu NOV 
ugotavlja izpolnitev pogojev 
po splošnih predpisih s tem, 
da se mu obdobje posebne 
dobe, ki se šteje dvojno, ne 
všteva v pokojninsko dobo ali 
se všteva enojno, če to zahte- 
va. Tudi ženskam ne preneha 
delovno razmerje na podlagi 
zakona z dopolnitvijo polne 
pokojninske dobe 35 let, ki ve- 
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Ija za ženske, temveč šele, ko 
dopolnijo 40 let pokojninske 
dobe, kar predstavlja polno 
pokojninsko dobo za moške. 

2. Več delegatov je postavi- 
lo vprašanje, zakaj velja v SR 
Sloveniji dvojni način izplače- 
vanja pokojnin: nekateri upo- 
kojenci prejemajo pokojnine 
vnaprej, ostali pa za nazaj. 

ODGOVOR: V skladu z do- 
ločbo 84. člena Zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja se pokojnine in druga 
denarna nadomestila odmeri- 
jo v mesečnem znesku in se 
izplačujejo za nazaj. S tem je 
uresničeno načelo, da pred- 
stavlja pokojnina nadaljevanje 
osebnega dohodka, ki ga je 
delavec prejemal do upokoji- 
tve. Tudi osebni dohodek se, 
razen v izjemnih primerih, iz- 
plačuje za nazaj. 

Navedena določba pa ne ve- 
lja za pokojnine, uveljavljene 
do 30. 6. 1983, ko so še veljali 
poprejšnji predpisi, po katerih 
so se pokojnine izplačevale 
vnaprej. V razpravi o sprejemu 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so bili odločno 
zavrnjeni predlogi, da bi tudi 
za poprej uveljavljene pokojni- 
ne uvedli izplačevanje za na- 
zaj, ker bi ob takšnem preho- 
du upokojenci izgubili en me- 
sečni obrok pokojnine in bi bi- 
le s tem omejene njihove že 
pridobljene pravice. 

3. Delegat Franc Lipovšek 
iz občine Sevnica je v imenu 
skupine delegatov predlagal, 
naj se prouči in popravi dolo- 
čilo o 10. letnem povprečju 
osebnega dohodka za ugoto- 
vitev pokojninske osnove, ker 
je po njegovem mnenju že 
preživelo. Celotno zadevo 
upoštevanja osebnih dohod- 
kov naj bi spremenili tudi v 
tem smislu, da ne bi imel del 
delavcev upoštevano 10-letno 
povprečje osebnih dohodkov, 
drugi del 5-letno povprečje in 
tretji del, osebni dohodek iz 
zadnjega leta dela. 

ODGOVOR: Glede na nače- 
lo, naj bo pokojnina odraz ce- 
lotnega prispevka delavca, ki 
ga je dal s svojim minulim in 
živim delom, bi bila najboljša 
rešitev, če bi kot osnovo za 
odmero pokojnine vzeli pov- 
prečni osebni dohodek, ki ga 
je delavec dosegel v celotni 
delovni dobi. Ker ta rešitev ni 
možna iz tehničnih razlogov, 
je bila v zveznem zakonu spre- 
jeta ureditev, po kateri se po- 
kojnina odmeri od mesečnega 
povprečja osebnih dohodkov, 
ki jih je zavarovanec dosegel v 
katerihkoli zaporednih desetih 
letih zavarovanja, ki so zanj 
najugodnejši. Če bi se pokoj- 
nina odmerjala glede na oseb- 
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ne dohodke, dosežene v kraj- 
šem časovnem obdobju, bi v 
večji meri vplivale na višino 
pokojnine kratkotrajne spre- 
membe v višini osebnega do- 
hodka in bi zato delavec, ki bi 
v upoštevanem obdobju dose- 
gel nižji osebni dohodek kot v 
ostalih letih, prejel pokojnino, 
ki bi bila bistveno nižja od po- 
kojnine delavca, ki je v tem 
obdobju dosegel višji osebni 
dohodek, čeprav sta v celotni 
delovni dobi v enaki meri pri- 
spevala k dohodku organiza- 
cije in k celotnemu družbene- 
mu dohodku. 

V skladu z določbo 32. čle- 
na zveznega zakona lahko po- 
samezne kategorije zavaro- 
vancev pod pogoji in na na- 
čin, ki jih. določa zakon, prido- 
bivajo in uveljavljajo pravico 
do pokojnine pod ugodnejši- 
mi pogoji. Sredstva za pove- 
čane obveznosti, ki nastajajo 
zaradi pridobivanja in uvelja- 
vljanja pravic ob ugodnejših 
pogojih, mora skupnosti povr- 
niti družbenopolitična skup- 
nost, ki je določila te pogoje. 

Med ugodnejše pogoje šte- 
jemo tudi pravico borcev, da 
se jim v primeru, če je to 
ugodnejše, namesto od deset- 
letnega povprečja osebnih do- 
hodkov, odmeri pokojnina od 
petletnega povprečja. Za ne- 
katere kategorije delavcev se 
lahko pokojnina odmeri, če je 
to zanje ugodneje, tudi od 
enoletnega povprečja osebnih 
dohodkov. Večja sredstva, ki 
jih mora izplačevati za kritje 
navedenih ugodnosti borcev, 
skupnosti povrne federacija v 
skladu z zakonom. 

4. Več delegatov je zahteva- 
lo, naj Skupnost pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji pripravi infor- 
macijo o razlikah med starimi 
in novimi pokojninami in 
predlagati rešitve o odpravi 
teh razlik. 

ODGOVOR: Odbor za plan 
in finance skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji je vsem 
udeležencem družbenega do- 
govora o usklajevanju pokoj- 
nin že posredoval v obravnavo 
Analizo pokojnin, uveljavljenih 
v različnih obdobjih in pred- 
log za odpravo razlik med po- 
kojninami, uveljavljenimi v ra- 
zličnih obdobjih. Ukrepi naj bi 
bili predvidoma uveljavljeni s 
1. 1. 1986. 

5. Skupina delegatov v ob- 
čini Maribor-Tezno je predla- 
gala, da je treba večjo mobil- 
nost in aktivnost usmeriti v ci- 
lje, da se v obvezno pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje 
vključi še tiste kmete, ki se do- 
slej niso prijavili v zavaro- 
vanje. 

ODGOVOR: Skupnost po- 

kojninskega in invalidskega 
zavarovanja vodi akcijo za 
vključitev kmetov, ki se še ni- 
so prijavili v obvezno pokoj- 
ninsko zavarovanje. Pri tem 
uporabljajo ukrepe, ki so 
predpisani v zakonu o matični 
evidenci in zakonu o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju, hkrati pa kmete tudi 
seznanijo s prednostmi pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

6. Skupina delegatov iz ob- 
čine Murska Sobota je opozo- 
rila na kratek rok za spremem- 
bo oz. izbiro zavarovalnih os- 
nov za samostojne kategorije 
zavarovancev. Rok za izbiro je 
v samoupravnih splošnih aktih 
skupnosti določen do 31. mar- 
ca vsako leto, zavarovalne os- 
nove pa se določijo šele v me- 
secu aprilu. 

ODGOVOR: Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja določa zavaroval- 
ne osnove, veljavne v koledar- 
skem letu v mesecu marcu. 
Res je, da ostaja za izbiro os- 
nov zelo malo časa (približno 
10-15 dni). Zato bo skupnost 
že v letošnjem letu spremenila 
sklepe, s katerimi določa os- 
nove za odmero pravic in 
obračunov prispevkov tako, 
da bo dala zavarovancem 
ustrezen daljši rok za izbiro 
teh osnov. Opozoriti pa velja, 
da skupnost objektivno ne 

Vika Potočnik delegatka v 
Družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 
V zvezi s sprejetimi sklepi na 
seji Zborov Skupščine SR 
Slovenije dne 26.12.1984 po- 
stavljamo naslednje delegat- 
sko vprašanje: 
- ali je Izvršni svet Skupš- 

čine SR Slovenije že pripravil 
analizo rezultatov, ki jih je 
prinesel Zakon o zadevah po- 
sebnega družbenega pome- 
na in o postopku obveznega 
sporazumevanja na področju 
računalništva; ali je že spre- 
jet dogovor o delitvi dela na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču, o naložbah v razvoj do- 
mače industrije ter o dolgo- 
ročni politiki uvoza računalni- 
ške ter programske opreme 

- ali je delegacija Skupšči- 
ne SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ izpostavila vprašanje 
sporazumevanja in tesnejše- 
ga povezovanja jugoslovan- 

more določiti novih zavaroval- 
nih osnov pred mesecem mar- 
cem, saj je vezana pri določa- 
nju novih osnov na uradne 
statistične podatke o porastu 
osebnih dohodkov v prete- 
klem letu. 

7. Več delegatov je zahteva- 
lo, naj bi se tudi zakoncem 
kmetov kooperantov, ki so se 
prostovoljno vključili v pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarova- 
nje, v pokojninsko dobo všte- 
val čas opravljanja kmetijske 
dejavnosti v obdobju od 1. 1. 
1972 do 31. 12. 1983, brez na- 
knadnega plačila prispevkov. 

ODGOVOR: V okviru Socia- 
stične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije potekajo aktiv- 
nosti, da se to vprašanje do- 
datno pojasni, ugotovi število 
teh primerov in prouči možne 
dodatne vire in načine za za- 
gotavljanje sredstev za dokup 
let. Opozoriti velja, da je bila 
taka ponudba za nadaljnje ak- 
tivnosti sprejeta v okviru ugo- 
tovitev in stališč ob obravnavi 
informacije o izvajanju zakona 
o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, sprejetih 
dne 26. 6. 1985 in na seji Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slove- 
nije dne 10. 7. 1985, pri čemer 
pa je bilo izrecno poudarjeno, 
da se je Skupščina SR Slove- 
nije do tega vprašanja oprede- 
lila ob sprejemanju zakona in 
pri njih vztraja. 

ske industrije na področju ra- 
čunalništva; ali je delegacija 
predlagala ZIS-u, da predloži 
informacijo o stanju na po- 
dročju računalniške in infor- 
macijske prismenosti v SFRJ 
s predlogom ustreznih 
ukrepov 

- predlagamo, da se od 
ZlS-a odločneje zahteva od- 
pravo različnih omejitev pri 
uvozu hišnih in osebnih raču- 
nalnikov in programske opre- 
me, saj so se do sedaj poka- 
zale kot neustrezne in ne- 
učinkovite, »potrebno« jih je 
bilo večkrat spreminjati zara- 
di padanja vrednosti dinarja, 
še bolj pomembno pa je, da 
onemogočajo realizacijo 
sprejetih usmeritev in skle- 
pov skupščine o odpravljanju 
računalniške nepismenosti 

- ali so Izobraževalna 
skupnost, Raziskovalna 
skupnost, obe univerzi, Go- 
spodarska zbornica, Zveze 
delavskih univerz, Skupnost 
izobraževalnih centrov in 
ustrezni upravni organi in or- 
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ganizacije, ki so bili zadolže- 
ni, da pripravijo programe ak- 
tivnosti na področju računal- 
niškega in informacijskega 
opismenjevanja, to obvez- 
nost že opraviliziroma kako 
poteka izvajanje tega sklepa 
skupščine; ali Izvršni svet 
spremlja in uskljajuje delo 
posameznih nosilcev aktiv- 
nosti. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dal na posamezne 
dele vprašanja sledeče odgo- 
vore: 

1. V SR Sloveniji je za 
spremljanje uresničevanja Za- 
kona o zadevah posebnega 
družbenega pomena in o po- 
stopku sporazumevanja na 
področju računalništva (v na- 
daljnjem besedilu: zakon o ra- 
čunalištvu) zadolžen republi- 
ški komite za raziskovalno de- 
javnost in tehnologijo, ki v so- 
delovanju z drugimi republi- 
škimi organi poroča o stanju 
na tem področju Izvršnemu 
svetu skupščine SR Slovenije 
in drugim zainteresiranim de- 
javnikom. 

Zakon je sprejela Skupščina 
SR Slovenije v decembru leta 
1981 kot ukrep družbene in- 
tervencije, da bi zavezala or- 
ganizacije združenega dela, ki 
so razvijale, proizvajale in trži- 
le računalniško opremo in si- 
steme, k samoupravnem us- 
klajevanju za oblikovanje 
enotnega računalniškega si- 
stema kot jedra domačega 
proizvodnega programa. 
Vzrok za tako odločitev je bila 
ocena, da je potrebno podpre- 
ti določila Družbenega dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana za obdobje 1981-85, v 
katerem so'Gorenje, Iskra in 
Elektrotehna sprejele obvez- 
nost, da uskladijo svoje raz- 
vojne in proizvodne programe 
na področju računalništva z 
družbenimi cilji. Z dogovorom 
in pozneje z zakonsko inter- 
vencijo naj bi presegli takrat- 
no stanje v Sloveniji, ko je ka- 
zalo, da bodo investicije na 
področju računalništva 
usmerjene v tri različne kon-( 
kurenčne proizvodne progra- 
me. Takšne usmeritve niso 
omogočale skladnejšega in 
družbeno potrebnega razvoja 
in doseganja večje ekonom- 
ske in tehnološke osamosvo- 
jenosti ter zmanjševanja nepo- 
sredne podrejenosti pri uvozu 
računalniške strojne in pro- 
gramske opreme. 

Že med oblikovanjem zako- 
na o računalništvu in po nje- 
govem sprejetju so potekale 
aktivnosti zainteresiranih or- 
ganizacij združenega dela za 
medsebojno usklajevanje, kar 
je pripeljalo do samoupravne- 
ga sporazuma o razvoju, pro- 
izvodnji in trženju računalni- 

ških sistemov. Pri usklajeva- 
nju je prihajalo do konfliktov 
zaradi razlikujočih se poslov- 
nih interesov in odsotnosti 
bolj odločne družbene podpo- 
re programom na tem področ- 
ju. V letih 1984 in 85 so se 
medsebojno uskladili Iskra 
Delta, Gorenje Procesni siste- 
mi, Sistemi za energetiko, Li- 
ko Vrhnika, Iskra Kibernetika. 
Pogodbeno je na to proizvod- 
no skupino ki ima značaj po- 
slovno planske skupnosti, 
priključen tudi TRS Zagreb. V 
navedeni skupini ne sodeluje- 
ta Intertrade in Birostroj, ki na 
jugoslovenskem trgu zastopa- 
ta IBM in Robotron. 

Ves čas od sklenitve spora- 
zuma potekajo aktivnosti za 
razširitev kroga udeležencev 
SaS po vsej Jugoslaviji. Os- 
novna ovira za bolj uspešno 
usklajevanje v Jugoslaviji je 
odvisnost OZD od tujiW> doba- 
viteljev in različen ekonomski 
položaj, ki je rezultat neenakih 
pogojev poslovanja in določe- 
nim ozdom omogoča pridobi- 
vanje dohodka tudi brez druž- 
beno koristnega usklajevanja 
naporov za razvoj in usmerja- 
nje večjega dela dohodka v 
razvoj. 

Grupacija, ki je na osnovi 
zakona podpisala samouprav- 
ni sporazum, se je dogovorila 
za razvojno proizvodni pro- 
gram, ki tipizira določen izbor 
računalniških proizvodov, 
omogoča precej neodvisno in 
zmeraj bolj ekonomično proiz-' 
vodnjo sistemov na podlagi 
specializacije in delitve dela 
ter povečevanje vlaganj v raz- 
vojno komponento. Proizvodi 
te grupacije morejo tehnično 
zadovoljevati večino vrst po- 
treb uporabnikov na jugoslo- 
vanskem trgu in so se dejan- 
sko že na široko uveljavili. Po 
oceni za avgust 1985 je v Ju- 
goslaviji instaliranih okoli 
1000 njihovih sistemov, nare- 
dili so tudi že prve uspešne 
prodore na tuja tržišča (v Av- 
strijo, kjer imajo lastno tovar- 
no, v ZRN, na Kitajsko in celo 
v ZDA). Njihova proizvodnja je 
sicer devizno deficitarna, na- 
cionalno ekonomsko pa 
ustvarja določen devizni pri- 
hranek. Hkrati omogoča izva- 
janje politike informatizacije 
družbe na višjih osnovah teh- 
nološke suverenosti, odpira 
možnosti večjih izvoznih učin- 
kov z neposredno prodajo si- 
stemov in predvsem z vgrad- 
njo naprav v druge tehnološko 
zahtevne izdelke in proizvajal- 
na sredstva jugoslovanskega 
gospodarstva. To so bistveni 
elementi strokovne analize 
stanja na tem področju, ki jo 
je pripravil Rupubliški komite 
za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo. 

2. V Jugoslaviji ne obstaja 
nikakršen skupen dogovor o, 
delitvi dela in sodelovanju, ki 
bi bil uveljavljen v praksi, pač 
pa obstajajo poskusi posebnih 
povezav posameznih grupacij 
ozdov v gospodarstvu in delo- 
ma raziskovalnih organizacij 
ob pomoči ali spodbudah 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SRS, 
Gospodarska zbornica Slove- 
nije in grupacije proizvajalcev 
v pripravljajočih planskih do- 
kumentih za obdobje 1986-90 
predvidevajo pospešen razvoj 
na sektorju proizvodnje in tr- 
ženja računalniških sistemov v 
SR Sloveniji ter vsklajevanje 
ponudbe jugoslovanskih pro- 
izvajalcev tovrstnih sistemov 
in naprav zlasti preko družbe- 
nega dogovora o osnovah 
strategije tehnološkega razvo- 
ja. Podobna so gledanja tudi 
drugod po Jugoslaviji, vendar 
do bolj operativnega usklaje- 
vanja strategije na tem po- 
dročju zaenkrat še ni prišlo. 

3. Slovenski proizvajalci s 
področja računalništva niso 
imeli otipljive materialne druž- 
bene podpore, tudi ne na kri- 
tičnem sektorju zagotavljanja 
deviz. Vsi jugoslovanski proiz- 
vajalci pa uživajo selektivno 
zaščito zaradi omejevanja 
uvoza tujih naprav in siste- 
mov, ki se je postopno uve- 
ljavljala od sprejema zakona o 
računalništvu in drugih zvez- 
nih ukrepov še posebej izrazi- 
tih po letu 1982. 

Ta politika je domače po- 
nudnike postavila deloma v 
monopolni položaj, kar je ne- 
katerim med njimi omogočilo, 
da so s primerjalno višjimi ce- 
nami od svetovnih in nižjo ka- 
kovostjo storitev in slabši po- 
nudbi programske opreme 
lahko tako zbrano akumulaci- 
jo vlagali v pospešen lasten 
razvoj in osvajanje sistemov. 
Na ta način je zlasti ISKRA 
DELTA v tehnološkem pogle- 
du z lastnim razvojem uspela 
doseči svetovno primerljivo 
raven ter si s tem zagotovila 
dobro osnovo za svoj bodoči 
razvoj in uspešnejše vključe- 
vanje v mednarodno delitev 
dela. 

Poleg dogovora o delitvi der 
la, specializaciji in sodelova- 
nju med domačimi proizvajal- 
ci računalniške opreme je v 
preteklem letu stekel posto- 
pek, da se nabava računalni- 
kov od domačih proizvajalcev 
tretira kot prioritetna investici- 
ja. Zakonski predlog je v zak- 
ljučni fazi sprejema. Njegove 
rešitve pa pomenijo zmanjša- 
nje lastne udeležbe na 15% 
oz. 20% pri koriščenju kredi- 
tev ali garancije za nabavo oz. 
proizvodnjo domačih računal- 

nikov, medtem ko je sedanja 
stopnja lastne udeležbe 40% 
do 60%, v določenih primerih 
'100%. 

4. V zadnjem triletnem ob- 
dobju prevladuje restriktivna 
poiitika uvoza oprema, pri če- 
mer računalniška oprema ni 
izvzeta. Izjemo predstavlja za- 
menjava v tujini najete raču- 
nalniške opreme z novo so- 
dobnejšo opremo in uvoz za 
potrebe izobraževalnega in ra- 
ziskovalnega dela. 

Postopek za izdajo pozitiv- 
nih mnenj za uvoz računalni- 
ške opreme se je v preteklem 
letu v SR Sloveniji bistveno 
poenostavil, tako da je sedaj 
omogočeno prijavljanje uvoza 
le na podlagi ene komisije in 
sicer komisije pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. Po podat- 
kih Gospodarske zbornice 
Slovenije je bilo v letu 1984 in 
1985 izdanih soglasij za uvoz 
računalniške opreme v vred- 
nosti 20,5 mio dolarjev (podat- 
ki 2. oz. 3. september 1985). 
Za potrebe izobraževanja je 
bilo od novembra 1984 pa do 
danes (podatki do 2.9.1985) 
uvoženo 370 računalniških 
enot (največ Commodore - 
330 komadov) v skupni vred- 
nosti 223 tisoč dolarjev. 

5. Za fizične osebe - občane 
je novelacija predpisov kon- 
cem leta 1984 omogočila uvoz 
hišnih računalnikov v vredno- 
sti 40.000 din oz. 60.00 din v 
letošnjem letu. Glede na pa- 
dec cene hišnih računalnikov 
v tujini je s tem omogočena 
nabava spodnjega razreda za 
neprofesionalno uporabo. Re- 
lativno visoke carinske dajatve 
pa bistveno vplivajo na konč- 
no ceno računalnika. 

Ob tem je potrebno pouda- 
riti, da si je Izvršni svet aktivno 
prizadeval za spremembo 
zveznih predpisov', ki so one- 
mogočali uvoz računalnikov 
tako za fizične osebe kot za 
potrebe šol. Trenutno je nje- 
gova aktivnost usmerjena na 
dopolnitev Zakona o carinski 
tarifi in s tem ustrezno zniža- 
nje carin. 

6. Skupnosti in organizacije 
navedene v delegatskem vpra- 
šanju, pa tudi drugi organi in 
institucije pripravljajo in izva- 
jajo programske aktivnosti na 
področju računalniškega in 
informacijskega opismenje- 
vanja. 
a) Zavod SR Slovenije za šol- 
stvo je še pred koncem leta 
1984 na osnovi normativov o 
minimalni in priporočljivi ra- 
čunalniški opremi za osnovne 
in srednje šole, ki jih je spreje- 
la Izobraževalna skupnost Slo- 
venije, razpisal javno zbiranje 
ponudb računalniške opreme. 

O celotnem poteku in rezul- 
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tatih te akcije je Zavod 
18. 7. 1985 poročal odboroma 
za osnovno in usmerjeno izo- 
braževanje, predlagane rešitve 
pa je 25. 7. 1985 sprejela tudi 
Izobraževalna skupnost Slove- 
nije. Velja poudariti, da Izo- 
braževalna skupnost Slovenije 
nadaljuje delo na poenotenju 
opreme učilnic; predlog bo 
pripravljen do jeseni 1985. 

26.4. 1985 je skupščina SR 
Slovenije sprejela Predlog 
uporabe namenskih sredstev 
za krepitev materialne osnove 
prednostnih programov v 
usmerjenem izobraževanju. 
Sredstva so namenjena za: 

- usposabljanje kadrov za 
področje računalništva in in- 
formatike na osnovnem in 
srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju. V ta namen je peda- 
goška akademija v Mariboru 
že spomladi 1985 organizirala 
in izvedla za učitelje 2 tečaja 
in FNT - VTO Matematika in 
mehanika v Ljubljani 1 tečaj; 

- razvoj programske opre- 
me za mikroračunalnike v os- 
novnih in srednjih šolah; 

- najnujnejša obnovitev ra- 
čunalniške opreme - ene učil- 
nice na FNT - VTO Matemati- 
ka in mehanika v Ljubljani 
(predlog je že pripravljen); 

% 

- posodobitev računalniške 
opreme obeh univerzitetnih 
računalniških centrov. Pred- 
log je obravnavala delovna 
skupina za ovrednotenje raču- 
nalniških storitev; 

- dopolnitev knjižnično in- 
formacijskega sistema - raču- 
nalniška oprema za priključi- 
tev na RCU Ljubljana. Predlog 
sta izdelala RCU Ljubljana in 
NUK in ga bo v jeseni obrav- 
naval Koordinacijski svet za 
področje informacijsko-doku- 
mentacijske in knjižnične de- 
javnosti. 

b) Zveza delavskih univerz 
Slovenije - ZDUS - je pripravi- 
la program izobraževanja in 
usposabljanja strokovnih de- 
lavcev, ki pri svojem delu v če- 
dalje večji meri uporabljajo ra- 
čunalniško znanje. 

ZDUS izvaja tudi temeljni 
program, ki je namenjen pog- 
labljanju računalniškega zna- 
nja srednješolcev, ki že obvla- 
dajo osnovno znanje računal- 
ništva in informatike. 

Izvaja tudi program računal- 
niškega opismenjevanja, 
predvsem mladine, pa tudi 
učiteljev in drugih občanov. 
Večje univerze v Sloveniji - 
Ljubljana, Maribor, Kranj - so 
pripravile specifične progra- 
me tudi za praktično usposab- 

ljanje zaposlenih delavcev, ki 
so vsi naleteli na zelo dober 
odziv udeležencev. 

c) Zveza organizacij za teh- 
niško kulturo Slovenije je v 
skladu s svojim programom 
odpravljanja računalniške ne- 
pismenosti opravljala naloge 
samostojno ali v sodelovanju 
z delovnimi organizacijami - 
spoznanji. Navajamo nekaj 
konkretnih akcij: 

- v času od zasedanja 
skupščine je ZOTKS izdala in 
založila 10 računalniških kaset 
za Spectrum, pretežno z izo- 
braževalno vsebino, 

- spodbudila in organizirala 
je razvoj in izdelavo priključ- 
kov- igralnih palic, svetlobnih 
peres in vmesnikov, 

- organizirala je prvo mla- 
dinsko računalniško delovno 
akcijo, na kateri je med dru- 
gim uspešno izveden projekt 
povezave partnerja z 15 različ- 
nimi manjšimi računalniki 
(Spectrum, Commodore, 
Oric). S tem dosežkom je 
možno izdelati učilnico ne 
glede na vrsto posameznega 
računalnika. 
- Organizirala je tretjo po- 

letno šolo računalništva, ki je 
bila letos prvič mednarodna. 

- Z različnimi izobraževalni- 
mi oblikami je bil seznanjen 

krog več kot 200 učiteljev teh- 
nike vzgoje. 
- Na sejmu Učila 85 je bil 

prikazan celovit program ra- 
čunalniških dejavnosti v vzgoji 
in izobraževanju od vrtcev do 
klubov za odrasle. 

7. Izvršni svet Skupščine 
SRS preko svojih upravnih or- 
ganov, še posebej Republiške- 
ga komiteja za raziskovalno 
dejavnost in tehnologijo, Re- 
publiškega komiteja za vzgojo 
in izobraževanje ter telesno 
kulturo, Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelova- 
nje in Republiškega komiteja 
za informiranje spremlja in po 
potrebi usklajuje delo drugih 
nosilcev aktivnosti, vključenih 
v program računalniškega 
opismenjevanja. Pri tem oce- 
njuje, da so se vsi zadolženi 
subjekti s svojimi programi 
dela aktivno vključili v proces 
računalniškega opismenjeva- 
nja kot nujnega elementa po- 
večevanja družbene inovacij- 
ske sposobnosti. 

Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je 
na tisti del delegatskega 
vprašanja, ki je bil naslovljen 
na delegacijo, odgovorila de- 
legatki neposredno. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE ZA SPREMEMBO 
IN DOPOLNITEV 17. ČLENA ZAKONA 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Delegati 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša s področja obrti, obrtnih 
dejavnosti in podobnih dejavnosti Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, dajemo pobudo za spremembe in 
dopolnitve zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list SRS, št- 18-174/74, 14-768/77 in 8- 
472/78 - prečiščeno besedilo). 

V omenjenem zakonu, se naj v 17. členu za besedilom: »v 
organizacijah združenega dela«, vstavi besedilo: »in pri 
delovnih ljudeh, ki s samostojnim osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, opravljajo gospodarsko dejavnost 
(samostojnih obrtnikih).« 

S predlagano dopolnitvijo, bi se besedilo 17. člena omenje- 
nega zakona naj glasilo: 

»Zveza skupnosti lahko pooblasti organizacije združenega 
dela, ki jo ustanovi ali določi Zveza socialistične mladine 
Slovenije in Univerza, da posreduje študentom zaposlitev v 
organizacijah združenega dela in pri delovnih ljudeh, ki s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, opravljajo gospodarsko dejavnost (samostojnih obrtni- 
kih), za opravljanje občasnih ali začasnih del. 

OBRAZLOŽITEV: 
Delegati smo večkrat obravnavali problem zaposlovanja 

študentov v obratovalnicah samostojnih obrtnikov za opra- 

vljanje občasnih ali začasnih del za potrebe teh obratovalnic 
in ob tem ugotovili, da predstavlja oviro realizacije takšne 
zaposlitve določilo 17. člena zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 8-472/78 - 
prečiščeno besedilo zakona). Za realizacijo razvojnih smeri 
drobnega gospodarstva in v sklopu tega tudi samostojnega 
osebnega dela s tem, da se ta vključi v prizadevanja gospo- 
darske stabilizacije, v hitrejšo rast proizvodnje blaga in zago- 
tavljanje različnih gospodarskih storitev, rast zaposlenosti in 
delovne storilnosti, je pomemben pogoj, da ta del gospodar- 
stva dobi enakopraven status pri oblikovanju in realizaciji 
svojih usmeritev in, da se omilijo oz. v čimvečji meri odstra- 
nijo razne administrativne usmeritve. 

Ob tem moramo poudariti, da se v obratovalnicah samostoj- 
nih obrtnikov, zaradi specifičnih pogojev poslovanja (raznoli- 
kost delovnega procesa, fleksibilnost obratovalnic...), mno- 
gokrat pojavlja potreba po nemudnem opravljanju občasnih 
ali začasnih del, katera bi lahko smotrno in racionalno opra- 
vljali študentje prek svoje organizacije. 

Vzporedno s tem, bi se študentom, glede na omenjena 
sredstva za štipendiranje in na neugoden materialni položaj 
študentov, omogočilo s spremembami in dopolnitvami ome- 
njenega zakona v širšem obsegu pridobivati materialna sred- 
stva, s katerimi si dodatno zagotavljajo sredstva za financira- 
nje študija. 

Delegati menimo, da je pobuda za spremembe in dopolni- 
tve zakona o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti eden izmed korakov uresničevanja sprejetih ugotovi- 
tev, stališč in sklepov o stanju in usmeritvah razvoja drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji. 

Na seji zbora Združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 
24. julija 1985 je skupina delegatov vseh petih obrtnih ckoli- 
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šev predložila pobudo za spremembo in dopolnitev 17. člena 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti. V skladu s pobudo naj bi se ta člen dopolnil tako, da bi 
študentski servis lahko posredoval študentom zaposlitev »pri 
delovnih ljudeh, ki s samostojnim osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, opravljajo gospodarsko dejavnost 
(samostojnih obrtnikih)« za opravljanje občasnih in začasnih 
del. V sedanji zakonski ureditvi je določeno, da študentski 
servis lahko posreduje študentom-članom servisa delo na 
začasnih oziroma občasnih delih te v organizacijah združe- 
nega dela. 

V obrazložitvi pobude navajajo, da bi taka dopolnitev nave- 
denega predpisa pomembneje prispevala k realizaciji razvoj- 
nih smeri drobnega gospodarstva in v sklopu tega tudi samo- 
stojnega osebnega dela ter k enakopravnejšemu statusu tega 
dela gospodarstva. 

V zvezi s predlagano pobudo posredujemo naslednje sta- 
lišče: 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti je z določilom 17. člena uredil do takrat pravno neure- 
jeno dejavnost študentskih servisov, ki so svojim članom 
posredovale informacije o možnostih opravljanja občasnih in 
začasnih del v OZD. Pristop k ureditvi je bil skrajno restrikti- 
ven in je praktično bila urejena le pravna podlaga za delova- 
nje organizacije združenega dela, ki jo ustanovi Zveza sociali- 
stične mladine Slovenije ali Univerze, da posreduje študen- 
tom občasno ali začasno zaposlitev (delo). Glede na razmere 
na tem področju je bila ta ureditev primerna in ob sprejema- 
nju take ureditve ni bilo predlogov za razširitev v smislu 

posredovane pobude. 
Določilo navedenega člena zakona pa ne ureja posebej 

pogojev za ustanovitev organizacije združenega dela, ki 
posreduje zaposlitev (delo) študentom, ker to ne more biti 
urejeno s tem predpisom, niti ne ureja položaja študenta v 
času dela na občasnih ali začasnih delih v OZD. 

Nedosledno izvajanje določil delovne zakonodaje pri zapo- 
slovanju študentov (podlaga za ureditev razmerja med štu- 
dentom in OZD je le napotnica Študentskega servisa) je pri- 
vedlo do tega, da je tako delo postalo za OZD izredno poceni, 
hkrati pa so iz tega razloga porasli interesi za tovrstno delo 
tudi pri drugih možnih uporabnikih storitev študentskega 
servisa (obrtniki). 

Republiški komite za delo pripravlja celovito informacijo o 
problematiki dela študentov prek študentskega servisa in 
predloge ukrepov za razrešitev stanja na tem področju. Hkrati 
pa komite pripravlja tudi celovito analizo zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki naj bi bila 
podlaga za morebitne spremembe zakona. Po programu dela 
Republiškega komiteja za delo bo ta naloga izvršena v prihod- 
njem letu. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščin SR Slovenije 
ugotavlja, da v danem trenutku ni podanih takih podlag, ki bi 
zahtevale takojšnjo spremembo 17. člena Zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Pobuda pa bo 
vsestransko preučena pri pripravi celovite analize navede- 
nega zakona ob upoštevanju izhodišč za razrešitev stanja na 
področju dela študentov prek študentskih servisov. 

f 
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/z Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Zagotavlja se celovito spremljanje 

poslovanja naših gospodarskih enot v 

tujini 

- Sredstva, ki jih delovne organizacije pridobijo v tujini, so sestavni del 
družbenih sredstev, s katerimi upravljajo delavci teh organizacij 

- Gospodarske dejavnosti v tujini lahko opravljajo le tiste organizacije, ki 
uspešno poslujejo, pri čemer se morajo ukvarjati le s tisto dejavnostjo, ki jo sicer 
opravljajo v državi 

- Organizacije združenega dela lahko v tujini ustanavljajo lastna, mešana in 
tako imenovana holding podjetja 

- Izgubo podjetja v tujini lahko organizacija v celoti pokrije v breme svojega 
celotnega prihodka ali pa lahko odpiše terjatve ustanovitelju takega podjetja 

- Predvidena je aktivna vloga Gospodarske zbornice Jugoslavije 

Zvezni izvršni svet je delega- 
tom Skupščine SFRJ poslal v' 
obravnavo in sprejem Osnutek 
zakona o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini (AS 
610). Osnutek predpisuje po- 
goje, pod katerimi lahko orga- 
nizacije združenega dela, po- 
slovne enote, banke, zavaro- 
valne skupnosti in pozavaro- 
valne skupnosti v tujini oprav- 
ljajo gospodarske dejavnosti 
preko podjetja, predstavništva 
in poslovne enote, preko bank 
in drugih finančnih enot, zava- 
rovalnih organizacij, ustanov- 
ljenih v tujini oziroma z vlaga- 
njem v tuja podjetja in prever- 
janjem opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti tuji firmi. Ure- 
jene so nadaljne rpedsebojne 
pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti ustanoviteljev in po- 
djetij v tujini, odpiranje pred- 
stavništev Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, varovanje 
ugleda pri opravljanju teh de- 
javnosti v tujini, kakor tudi nji- 
hova kontrola in spremljanje. 

Izrecno je predpisano, da 
mora biti opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v tujini v 
skladu s temeljnimi načeli 
družbene ureditve in politike 
SFRJ, politike ekonomskih od- 
nosov s tujino, projekcijo pla-. 
čilne bilance države, obsegom 
njenega zadolževanja, kakor 
tudi z mednarodnimi pogod- 
bami, predpisi, družbenimi do- 
govori in sporazumi. 

Za sprejem tega pomembne- 
ga zakonskega akta je pristo- 
jen Zbor republik in pokrajin. 

DRUŽBENI ZNAČAJ 
SREDSTEV 

Omenjeni zakon je bil spre- 
jet marca 1977. Prve spremem- 
be in dopolnitve so bile spreje- 
te pet let pozneje, sedanje 
spremembe pa natančneje 
urejajo, dopolnjujejo in spre- 
minjajo posamezne rešitve. 
Veljavni Zakon ureja statusno 
organizacijska vprašanja na- 
stopa organizacij združenega 

- OSNUTEK ZAKONA O OPRAVLJANJU 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI - AS 610 

dela v tujini, postopek za nji- 
hovo ustanavljanje, ki je zelo 
obsežen in dolgo traja, med- 
tem ko samo poslovanje go- 
spodarskih subjektov v tujini 
in vprašanje nadzorstva nad 
uporabo družbenih sredstev ni 
dovolj urejeno. Te pomanklji- 
vosti odpravlja Osnutek pred- 
laganih zakonskih sprememb. 

Osnutek zakona posebej do- 
loča, da so sredstva, ki jih or- 
ganizacije združenega dela 
pridobijo na kakršnokoli pod- 
lagi z delom v tujini, sestavni 
del družbenih sredstev, s kate- 
rimi upravljajo delavci te orga- 
nizacije, ki opravlja gospodar- 
sko dejavnost v tujini (8. člen). 
Mimo tega imajo delavci, kate- 
rih delovna mesta so v tujini, 
iste pravice in odgovornosti 
kot delavci te organizacije v 
državi (9. člen). Zaradi pre- 
majhne razčlenjenosti veljav- 
nih določb pogosto prihaja do 
različnega tolmačenja dela Za- 
kona, ki zadeva značaj teh 
sredstev. Zaradi tega se je 
sredstvom, ki jih podjetja pri- 
dobijo v tujini, pogosto dajalo 
značaj tujih sredstev, ne pa 
družbenih. Podobno je bila tu- 
di pri razmerjih pravic in ob- 

veznosti kot nekakšne vrste 
pogodbenih obveznosti med 
podjetjem in organizacijo 
združenega dela v "državi ozi- 
roma ustanoviteljem. 

Praksa je pokazala, da orga- 
nizacije združenega dela ozi- 
roma njihove oblike opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v 
tujini niso razpolagale s sred- 
stvi, vloženimi in pridobljenimi 
v takih podjetjih kot z družbe- 
nimi sredstvi. V dovolj veliki 
meri pa nista bila zagotovljena 
niti vpliv in nadzor delavcev 
nad uporabo in razpolaganjem 
s temi sredstvi v tujini, še pose- 
bej, ko je šld za njihovo smotr- 
no uporabo. Prihajalo je do 
številnih zlorab, nerealnega 
prikazovanja stanja v bilancah 
organizacij združenega dela in 
pogostega prelivanja lastnih 
izgub na izgube podjetij v tuji- 
ni, ki niso bile pokrite. 

Osnutek zakona odpravlja 
vse te slabosti, saj so zdaj do- 
ločeni instrumenti za zagotav- 
ljanje neposrednega nadzor- 
stva delavcev v organizacijah 
združenega dela nad poslova- 
njem in razpolaganjem s sred- 
stvi, vloženimi v podjetja v tuji- 
ni, kakor tudi nad sredstvi v 
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posameznih oblikah opravlja- 
nja gospodarskih dejavnosti v 
tujini. Prav tako je omogočeno 
posredovanje državnih in dru- 
gih družbenih subjektov, ko ne 
bodo spoštovane določbe tega 
Zakona, in sicer za natančnimi 
pooblastili pri kontroliranju iz- 
vajanja Zakona, kar zajema tu- 
di določene sankcije, vključno 
tudi kazniva dejanja. 

LASTNA IN MEŠANA 
PODJETJA 

Gospodarske dejavnosti v 
tujini lahko opravljajo le tiste 
organizacije združenega dela 
v tujini, ki v Jugoslaviji uspeš- 
no poslujejo. Cilji, ki jih je tre- 
ba doseči v tujini, morajo biti 
družbenoekonomsko upravi- 
čeni oziroma morajo biti v 
skladu s politiko ekonomskih 
odnosov s tujino in plačilno bi- 
lanco Jugoslavije. Odločitev o 
tem se sprejme na demokratič- 
ni podlagi, saj elaborat o eko- 
nomski upravičenosti ustanav- 
ljanja podjetja v tujini sprejme 
zbor delavcev organizacije 
združenega dela. Podjetje v tu- 
jini mora izvajati poslovno po- 
litiko zaradi katere je bilo usta- 
novljeno, kar nadzoruje orga- 
nizacija združenega dela v dr- 
žavi. 

Glede vrste ustanavljanja 
podjetja v tujini Osnutek zako- 
na, v primerjavi z veljavnim, 
daje prednost ustanavljanju 
lastnih podjetij, saj imajo tako 
ustanovljeni neposreden vpliv 
na kontrolo uporabe in razpo- 
laganja s temi sredstvi v tujini, 
kakor tudi nad izvajanjem po- 
slovne politike. Samo izjemo- 
ma, če predpisi določene drža- 
ve ne dovoljujejo tujim ose- 
bam ustanavljanja lastnih po- 
djetij, lahko organizacija zdru- 
ženega dela ustanovi mešano 
podjetje. Tudi v tem primeru 
pa mora zagotoviti izvajanje 
svoje delovne politike (14. 
člen). 

Izvajanje veljavnega Zakona 
ni poznalo razlik med ustano- 
vitvijo podjetja in vlaganjem 
sredstev v tuja podjetja. Osnu- 
tek zakona pa določa, da imajo 
lastna in mešana podjetja sta- 
tus pravne osebe, saj se po 
tujih predpisih, oblikuje nov 
pravni subjekt. To pa ni primer 
pri vlaganju sredstev v tuje po- 
djetje, saj se tedaj le s pogod- 
bo med partnerjema vlagajo 
sredstva v že obstoječe podjet- 
je v tujini 

Da bi se izognili možnosti 
ustanavljanja vsemogočih po- 
djetij, Osnutek zakona izrecno 
zahteva, da lahko organizacije 
združenega dela ustanovijo v 
tujini le tista podjetja, ki se bo- 
do ukvarjala z enako dejav- 
nostjo kot jo sicer te organiza- 

cije opravljajo v Jugoslaviji. To 
praktično pomeni, da lahko 
proizvodna organizacija usta- 
novi proizvodno podjetje, in si- 
cer le za tisto vrsto proizvod- 
nje, ki jo opravlja v državi, pro- 
metna organizacija pa trgovin- 
sko in proizvodno podjetje za 
tisto dejavnost, za katero je 
združila delo in sredstva s pro- 
izvodno organizacijo. 

Predvidena je tudi možnost 
ustanavljanja tako imenovanih 
holding podjetij (20. člen), to je 
podjetij, ki se ukvarjajo z usta- 
navljanjem in financiranjem 
podjetij, ki opravljajo gospo- 
darske dejavnosti v drugih dr- 
žavah. Namen njihovega usta- 
navljanja je koncentracija in 
učinkovitejše izkoriščanje 
sredstev, da bi pri tujih bankah 
zagotovili ugodnejše kredite 
za podjetja, ki se ustanavljajo, 
poudarja obrazložitev Osnut- 
ka. Taka podjetja v nekaterih 
državah uživajo davčne olajša- 
ve, kar omogoča plačevanje 
manjšega davka na dobiček in 
njegov večji transfer v Jugosla- 
vijo. V holding podjetjih in po- 
djetjih, ki jih ta ustanavljajo, pa 
morajo organizacije združene- 
ga dela zagotoviti varstvo in 
nadzor nad družbenimi sred- 
stvi. 

POKRIVANJE IZGUB 
Osnutek zakona prav tako 

natančneje ureja pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti usta- 
noviteljev do posameznih 
oblik opravljanja gospodar- 
skih dejavnosti v tujini, pose- 
bej do teh podjetij. V tem smi- 
slu sta precizirani dve možno- 
sti pokrivanja izgub, ki jih pov- 
zroči poslovanje podjetja v tu- 
jini: da organizacija združene- 
ga dela pokrije izgubo v celoti 
v breme svojega celotnega pri- 
hodka, ali da odpiše terjatve 
ustanovitelja svojega podjetja 
v tujini, kar pomeni, da bo po- 
djetje na tej podlagi zmanjšalo 
svoje obveznosti do ustanovi- 
telja, medtem ko bo ustanovi- 
telj znesek odpisanih terjatev 
nadomestil v breme celotnega 
prihodka. Organizaciji združe- 
nega dela je pravzaprav dana 
možnost, da v tekočem letu 
odloži pokrivanje izgub za po- 
djetje v tujini, s tem da ga na- 
doknadi v prihodnjem letu ali 
celo v prihodnjih treh letih. Po- 
goj pa je, da sprejme program 
ukrepov za odpravljanje vzro- 
kov izgub in za zagotavljanje 
uspešnega poslovanja podjet- 
ja. Način in pogoji za te pose- 
ge so v Osnutku zakona na- 
tančno določeni. 

Predlagano je nadalje, da 
ustanovitelji, druge organiza- 
cije združenega dela in banke 
lahko dajejo garancije in dru- 
ge oblike jamstva podjetjem v 

tujini le v okviru celotnega ob- 
sega zadolžitve, kar pa mora 
biti v skladu s predpisi, ki ure- 
jajo obseg in pogoje zadolže- 
vanja in kreditiranja v tujini. 
Obrazložitev zakonskega os- 
nutka poudarja, da to določbo 
lahko uvrstimo med instru- 
mente ekonomske prisile za 
okrepitev naše mreže v tujini, 
saj le ekonomsko močna po- 
djetja v tujini lahko pridobivajo 
kredite tujih bank brez vključe- 
vanja garancijskega potenci- 
ala Jugoslavije. 

Prav tako je posebej predpi- 
sana prepoved uporabe sred- 
stev, s katerimi poslujejo po- 
djetja v tujini, za namene, ki 
niso v skladu z delovnimi cilji, 
zaradi katerih je to podjetje 
ustanovljeno, oziroma za na- 
mene, ki ne sodijo med materi- 
alne stroške in druge izdatke 
pri poslovanju podjetja. Prav 
tako teh sredstev ni mogoče 
uporabiti za plačila ustanovite- 
lja, ki ne izvirajo iz medseboj- 
nih dolžniško-upniških razme- 
rij in drugih odnosov v prome- 
tu blaga in storitev. To je v 
kazenskih določbah posebej 
inkriminirano s kazenskimi 
sankcijami. 

Glede vnosa dobička v drža- 
vo, ki ga organizacija združe- 
nega dela ustvari v lastnem ali 
mešanem podjetju v tujini, v 
glavnem veljajo sedanje reši- 
tve. Določena je le obveznost 
organizacij združenega dela, 
da prihodek, ki ga ustvari kot 
dobiček v podjetju v tujini vne- 
se v državo v roku 30 dni od 
dneva, ko je podjetje sestavilo 
zaključni račun, oziroma da ta 
rok ne sme biti daljši od 60 dni. 
Za razliko od veljavnega zako- 
na se ureja tudi obravnava ti- 
stega dela dobička, ki ga orga- 
nizacija ne vnese v državo, naj 
bo zaradi tega, ker ji je dovo- 
ljeno, da ga uporabi za določe- 
ne namene, ali pa zaradi tega, 
ker ga ne more prenesti v drža- 
vo. Ta sredstva sestavljajo 
sredstva organizacije združe- 
nega dela, vložena v podjetje v 
obliki kredita ali v obliki usta- 
noviteljske vloge. 

Osnutek zakona ureja tudi 
vprašanje prenehanja dela po- 
djetij v tujini (od 36. do 42. 
člena). Ko organizacija združe- 
nega dela sprejme sklep o pre- 
nehanju dela takega podjetja, 
mora sprožiti likvidacijski po- 
stopek, določiti rok zaključka 
tega postopka in o tem obve- 
stiti Zvezni sekretariat za zuna- 
njo trgovino, ki naredi zabelež- 
ko v registru podjetij v tujini. 
Ko namreč podjetje začne lik- 
vidacijski postopek, ne more 
več sklepati novih pogodb, 
temveč samo zaključiti začete 
posle in izterjevati svoje terja- 
tve, kar je omogočeno do tre- 
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nutka, ko podjetje ni izbrisano 
iz tujega registra. Po zaključku 
likvidacijskega postopka mora 
organizacija združenega dela 
narediti likvidacijsko bilanco, 
ki jo sprejme njen pristojni or- 
gan upravljanja. Vsa sredstva, 
ki pripadajo organizaciji do 
zaključka tega postopka, orga- 
nizacija vnese v Jugoslavijo v 
denarni oziroma naturalni 
obliki. 

PREDSTAVNIŠTVA IN 
POSLOVNE ENOTE 

Osnutek zakona omenja tudi 
odpiranje predstavništev in or- 
ganiziranje poslovnih enot or- 
ganizacije združenega dela v 
tujini. V primerjavi z veljavnim 
Zakonom je izrecno določeno, 
da so te enote sestavni deli 
organizacij združenega dela, 
kar pomeni, da niso samostoj- 
ni pravni subjekti, ki bi oprav- 
ljali svojo dejavnost, temveč 
delajo izključno po nalogu in v 
imenu ustanovitelja. Obstaja 
pa tudi razlika med predstavni- 
štvom in poslovno enoto. 
Predstavništvo je dejansko 
»pisarna«, ki opravlja pred- 
hodna in pripravljalna dela za 
sklenitev pogodbe, opravlja 
določene naloge glede njihove 
izpolnitve in podobno, ne 
ustvarja pa samostojni priho- 
dek. Poslovna enota pa oprav- 
lja del poslov organizacije 
ustanavljanja, vendar ne za 
svoj prihodek, temveč kot pri- 
hodek organizacije, katere se- 
stavni del je. 

Osnutek tudi določa, da se 
zastopanje prodaje blaga s 
konsignacijskega skladišča in 
servisna služba lahko zaupajo 
tujim firmam. To pa je mogoče 
narediti le s sklenitvijo pogod- 
be s firmami, ki dajejo večjo 
ugodnost, ob obveznosti zago- 
tavljanja varstva jugoslovan- 
skega blaga pred komercialni- 
mi riziki. 

Namesto skupnih gospodar- 
skih predstavništev je predla- 
gano, naj organizacije združe- 
nega dela ocenijo, če je po- 
trebno, da odpre predstavni- 
štvo Gospodarska zbornica 
Jugoslavije. To predstavništvo 
bi spremljalo in analiziralo re- 
zultate poslovanja in oblike 
opravljanja gospodarskih de- 
javnosti v tujini, spremljalo go- 
spodarska gibanja v določeni 
državi in podobno. Ta pred- 
stavništva bi odpirala Gospo- 
darska zbornica, zvezni uprav- 
ni organi, pristojni za zunanjo 
trgovino in zunanje zadeve pa 
bi morali dajati mnenja o tem, 
če bi Zbornica to zahtevala. 

Sicer pa Osnutek zakona 
zahteva aktivno vlogo Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije na 
področju opravljanja gospo- 
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darskih dejavnosti v tujini. 
Zbornica bo obravnavala vpra- 
šanja, ki so pomembna za 
opravljanje teh dejavnosti, zav- 
zemala stališča in dajala pred- 
loge za njihov razvoj, določala 
aktivnosti in spremljala odloči- 
tve, ki spodbujajo, usmerjajo 
in zagotavljajo povezovanje 
organizacij združenega dela in 
drugih subjektov v državi in tu- 
jini. Zbornica bo morala spre- 
jemati tudi stališča o organiza- 

ciji in delu mreže gospodar- 
skih enot v tujini, dajala pobu- 
de za sklenitev samoupravnih 
sporazumov o skupnih nasto- 
pih in skrbela za realizacijo teh 
sporazumov, obravnavala delo 
in analizirala poslovne rezulta- 
te različnih oblik opravljanja 
gospodarskih dejavnosti v tuji- 
ni. Prav tako pa bo morala da- 
jati mnenja zveznemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za 
zunanjo trgovino, o družbeno- 

ekonomski upravičenosti usta- 
navljanja novih oblik opravlja- 
nja teh dejavnosti in podobno. 

Osnutek zakona na koncu 
govori o nadzorstvu in sprem- 
ljanju opravljanja dejavnosti, 
predvsem s strani organizacij 
združenega dela - ustanovite- 
ljev, nadalje družbe oziroma 
pristojnih organov: Zveznega 
deviznega inšpektorata, Zvez- 
nega tržnega inšpektorata, 

Službe družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije, Zveznega 
upravnega organa, pristojnega 
za zunanjo trgovino in Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije. 
Na ta način se zagotavlja celo- 
vito spremljanje poslovanja 
gospodarskih enot v tujini. 

Predvidene so tudi sankcije 
za kršitev zakonskih določb, ki 
vključujejo tudi kazni za kazni- 
va dejanja. 

Omilitev restriktivnih zakonskih 

obveznosti o zagotavljanju obratnih 

sredstev 

- Trajna obratna sredstva in njihove vire lahko zagotovijo le gospodarske 
organizacije in določene delovne skupnosti 

- Razširjen krog omejitev za omejitev uporabe za določene namene, dokler se 
ne zagotovijo trajna obratna sredstva iz ustreznih virov 
- Brez obveznosti zagotavljanja obratnih sredstev je do konca letošnjega leta 

omogočeno vpisovanje posojil in združevanje sredstev za realizacijo posameznih 
prioritet. 

Da bi premagali določene 
probleme pri uporabi Zakona 
o zagotavljanju obratnih sred- 
stev, dopolnili posamezne ve- 
ljavne rešitve in omogočili 
uporabo republiških in pokra- 
jinskih zakonov ter drugih 
predpisov glede vpisa posojil 
za spodbujanje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih področij je Zvezni izvršni 
svet pripravil in poslal Skupš- 
čini SFRJ Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zagotavljanju 
obratnih sredstev z osnutkom 
zakona (AS 613). Obravnava in 
sprejem tega zakonskega akta 
je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

TOČNEJŠA 
DOLOČITEV VIROV 
SREDSTEV 

Ker je dosedanja uporaba 
veljavnega zakona pokazala, 
da je neracionalna rešitev po 
kateri so bile med drugim tudi 
vse delovne skupnosti, pa tudi 
tiste, ki ne opravljajo gospo- 
darske dejavnosti, dolžne se- 
staviti in predložiti obračun 
obratnih sredstev in virov 

obratnih sredstev. V prvi spre- 
membi zakona je predloženo, 
da se ta obveznost nanaša sa- 
mo na delovne skupnosti, ki so 
bile ustanovljene po 379. in 
403. členu zakona o združe- 
nem delu. Gre za delovne 
skupnosti, ki opravljajo dejav- 
nost posebnega pomena in s 
tem prispevajo k uspešnemu 
opravljanju proizvodnih in dru- 
gih osnovnih dejavnosti os- 
novnih organizacij združenega 
dela (komercialnih, znanstve- 
no-raziskovalnih in drugih), 
kot tudi tistih, ki ukvarjajo de- 
javnost za potrebe družbenega 
standarda (prehrana, počitni- 
ški domovi, otroške ustanove 
ipd.) ter s tem ustvarjajo skup- 
ni prihodek in pridobivajo do- 
hodek. 

Glede dolgoročnih virov 
obratnih sredstev je z veljavno 
določbo določeno, da je s tem 
med drugim razumeti tudi ob- 
veznosti za sredstva, ki se za- 
gotavljajo z združevanjem in 
vlaganjem sredstev, izdaja- 
njem obveznic in najemanjem 
kreditov za obratna sredstva, z 
daljšim vračilnim rokom kot 
eno leto. Po novi dopolnjeni 
določbi pa bi dolgoročni vir 
obratnih sredstev predstavljale 

-OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
OBRATNIH SREDSTEV-AS 613 

»tudi obveznosti za sredstva 
zagotovljena na drugi način«. 
S to dopolnitvijo, kot je po- 
udarjeno v obrazložitvi zako- 
na, je zagotovljeno, da se ob- 
veznosti iz naslova kavcij za 
embalažo, kot tudi razni depo- 
ziti prejeti z vračilnim rokom 
dalšim od enega leta obravna- 
vajo kot dolgoročni viri obrat- 
nih sredstev. 

Podobna formulacija je 
predložena tudi ko je govor o 
definiciji kratkoročnih virov 
obratnih sredstev, vendar gre v 
tem primeru za sredstva zago- 
tovljena na drugi način z vra- 
čilnim rokom do enega leta. 

RACIONALNEJŠE 
IZKORIŠČANJE 
SREDSTEV 
AMORTIZACIJE 
IN SPODBUDA 
ZDRUŽEVANJU 

Pomembna novost v zakonu 
je predložena rešitev v zvezi z 
omejevanjem izkoriščanja 
sredstev za določene namene, 
dokler se ne zagotovijo trajna 
obratna sredstva in njihovi 
ustrezni viri. Ker se je doseda- 
nja omejitev te vrste z določe- 
nimi izjemami nanašala tudi na 
investiranje v osnovna sred- 
stva v dolgoročne plane, je 
predloženo isto tretiranje in 
sredstva namenjena združeva- 
nju in prenosu vračilne obvez- 

nosti. S tem bo, kot je poudar- 
jeno v obrazložitvi osnutka za- 
kona, dopolnjena dosedanja 
praznina v zakonu, ki je omo- 
gočala organizacijam in skup- 
nostim, da združujejo in pre- 
našajo brez vračilne obvezno- 
sti, čeprav - niso zagotovile 
obratnih sredstev iz trajnih in 
dolgoročnih virov (3. člen). 

Predložena je tudi razširitev 
kroga izjem omejitev. Po novih 
določbah naj bi se le-to ne na- 
našalo na zruževanje sredstev 
do zneska neporabljene amor- 
tizacije z organizacijami zdru- 
ženega dela v sestavi delovne 
organizacije, kot tudi na zdru- 
ževanje osnovnih sredstev z 
vračilno obveznostjo in brez 
nje ter prenos osnovnih sred- 
stev brez nadomestila (3. člen). 
Obenem je predložena tudi do- 
polnitev, ki točneje določa, da 
se z neporabljeno amortizacijo 
razume amortizacija obračuna 
od. 1. januarja 1984 po zmanj- 
šanju zneska vlaganja sredstev 
v investicije v osnovna sred- 
stva in zneska združenih de- 
narnih sredstev amortizacije. 

Izjema iz omejitev za investi- 
ranje v osnovna sredstva, dol- 
goročne plasmaje ter za zdru- 
ževanje in prenos sredstev 
brez vračila, dokler ne zagoto- 
vijo trajnih obratnih sredstev, 
bi veljala tudi za osnovna sred- 
stva, ki so uničena ali poško- 
dovana zaradi posledic ele- 
mentarnih nesreč, kot tudi za 
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združena sredstva in odobreni 
kredit za nakup osnovnih sred- 
stev in zagotavljanje trajnih 
obratnih sredstev pri odprav- 
ljanju posledic elementarnih 
nesreč. 

PREHODNA REŠITEV 
ZA DOLOČENE 
PREDNOSTI 

Ko je govor o najemanju kre- 

ditov, združevanju in vlaganju 
sredstev, kot tudi izdajanju ob- 
veznic, namenjenih odpravlja- 
nju posledic po elementarnih 
nesrečah je predložena izje- 
ma, da hkrati ne morejo biti 
zagotovljena trajna obratna 
sredstva za investicije iz traj- 
nih in dolgoročnih virov sred- 
stev (4. člen). 

S predloženimi sprememba- 

mi in dopolnitvami 16. člena 
veljavnega zakona je kot pre- 
hodna rešitev omogočeno, da 
organizacije in skupnosti, ki 
ne zagotavljajo obratnih sred- 
stev iz ustreznih virov, do kon- 
ca letošnjega leta na območju 
republike, avtonomne pokraji- 
ne ali občine vpišejo posojila 
in združujejo sredstva za pro- 
izvodnjo in prenos električne 
in toplotne energije in termo- 

elektrarn in toplarn na pre- 
mog, za razvoj železniškega 
prometa in za spodbujanje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih območij. 

Z ostalimi kazenskimi določ- 
bami se usklajuje del zakona z 
zneski denarnih sankcij, ki so 
predvidene z noveliranimi za- 
koni o gospodarskih prestop- 
kih in prekrških. 

Graditev novih turističnih zmogljivosti 

in rekonstrukcija ter adaptacija obstoječih 

- Pojem turistični objekt zajema najpomembnejše objekte, ki bodo predmet 
kupoprodaje: apartmaji, sobe, vile, bungalovi, privezi za čolne in jahte, garaže in 
drugi spremljajoči objekti 

- Pravico časovne uporabe je mogoče določiti za turistične objekte v družbeni 
lastnini, s katerimi upravljajo organizacije združenega dela, ki prodajo to pravico, 
kakor tudi za objekte, za katere obstoja lastninska pravica 

- Sredstva, ki se realizirajo s prodajo pravice uporabe imajo značaj 
investicijskih sredstev in se lahko izkoristijo izključno za graditev, rekonstrukcijo 
ali adaptacijo turističnih objektov 

- Medsebojne pravice in obveznosti prodajalcev in kupcev se določijo s 
pogodbo o prodaji časovne uporabe turističnega objekta, pogodba pa mora biti 
sestavljena v pismeni obliki 

Delegati Skupščine SFRJ 
bodo kmalu obravnavali Osnu- 
tek zakona o pravici časovne 
uporabe turističnih objektov 
(AS 617). Predlagani zakon do- 
loča pogoje in način, ko orga- 
nizacije združenega dela, ki se 
ukvarjajo s turistično ali go- 
stinsko dejavnostjo, prodajo 
pravico časovne uporabe turi- 
stičnega objekta tujim ali do- 
mačim pravnim ali fizičnim 
osebam. Za sprejetje tega Za- 
kona je pristojen Zvezni zbor. 
Cilj zakonskih določb pa je za- 
gotavljanje nepovratnih in 
brezobrestnih sredstev za gra- 
ditev novih in rekonstrukcijo 
ali adaptacijo obstoječih turi- 
stičnih zmogljivosti, in sicer 
predvsem od tujih, kakor tudi 
od domačih oseb. Sprejetje 
Zakona bi omogočilo poveča- 
nje deviznega priliva države na 
podlagi prodaje pravic tujim 
osebam in povečanega števila 
tujih gostov - uporabnikov teh 
pravic, vplivalo pa bi tudi na 
uspešnejše vključevanje Jugo- 
slavije v mednarodno turistič- 
no tržišče. 

Osnutek zakona OZD daje 
možnost, da prodajo pravico 
časovne uporabe, če gre za že 
zgrajene turistične objekte, 
objekte v izgradnji, v postopku 
adaptacije ali rekonstrukcije. 
Taka rešitev je predvidena za- 
radi omogočanja potencialnim 
kupcem, da to pravico tudi ta- 
koj izkoristijo. Pričakuje se, da 
bi na ta način stimulirali nakup 
pravic veliko bolj kot pa če bi 
to pravico lahko izkoristili šele 
po dograditvi objekta. 

KUPEC NE PRIDOBI 
LASTNINSKE PRAVICE 

Turistični objekti, omenja 
obrazložitev Osnutka zakona, 
so tisti objekti, ki bodo pred- 
met kupoprodaje - apartmaji, 
sobe, vile, bungalovi, privezi 
za čolne in jahte, garaže in 
drugi spremljajoči objekti. Ku- 
pec pravice časovne uporabe 
takega objekta na njem ne pri- 
dobi latninske pravice, temveč 
samo pravico do njegove upo- 
rabe, in sicer za določeno de- 
narno nadomestilo in za točno 

- OSNUTEK ZAKONA O PRAVICI ČASOVNE 
UPORABE TURISTIČNIH OBJEKTOV - AS 617 

določeno časovno obdobje v 
letu. Ves drugi čas lahko OZD 
prosto izdaja objekt po tekočih 
cenah in pogojih. Tako je 
predvideno povečevanje druž- 
bene lastnine, upravljanje s 
strani kolektiva in smotrnejša 
uporaba. S prodajo takih pra- 
vic se ne spreminja značaj 
sredstev v družbeni lastnini. 

Pravico časovne uporabe je 
mogoče opredeliti na turistič- 
nih objektih v družbeni lastni- 
ni, s katerimi upravlja OZD, ki 
prodaja tti pravico, kakor tudi 
na objektih v zasebni lasti. Ra- 
zlogi za to so, ker je v turistič- 
nih mestih veliko število kako- 
vostnih objekov v lasti obča- 
nov, za katere so lahko zainte- 
resirani morebitni kupci pravi- 
ce uporabe. Po drugi strani 
morajo imeti lastniki teh objek- 
tov interes za prodajo pravice 
njihove uporabe v skladu s tem 
Zakonom. Na ta način bi dose- 
gli večstransko družbeno ko- 
rist, saj bi omogočili uporabo 
premalo izkoriščenih vikend 
hiš, okrepili materialne temelje 
združenega dela, pridobivanje 
prihodkov, ki bodo podlaga za 
obdavčevanje in s tem poveča- 
nje davčnih prihodkov. 

Osnutek določa, da v organi- 
zacijah združenega dela odlo- 

čitev o prodaji pravice upora- 
be turističnih objektov spreje- 
ma delavski svet Predvidena 
je obveznost, da se o tem pred- 
hodno izjasnijo delavci v OZD 
na način, določen s samou- 
pravnim splošnim aktom orga- 
nizacije, tako da bi prišlo do 
prodaje le, če bi prišlo do de- 
mokratične opredelitve delav- 
cev o tem. S tem je izkjučena 
možnost, da tako odločitev 
sprejmejo nosilci poslovodne 
funkcije. 

PRAVICA DO UPORABE 
ZA OMEJENO 
OBDOBJE 

Pravica časovne uporabe tu- 
rističnega objekta se določa za 
omejeno obdobje, ki ne more 
biti krajše od 5 in ne daljše od 
30 let. Trajanje te pravice se 
omejuje z namenom varstva 
družbene lastnine, kakor tudi 
zaradi interesa kupca. Če na- 
mreč obdobje ne bi bilo časov- 
no omejeno, bi imelo vse zna- 
čilnosti lastninske pravice. Po 
izteku pogodbenega obdobja, 
pogodbena razmerja med kup- 
cem in prodajalcem preneha- 
jo. Kakor omenja obrazložitev, 
pa časovna omejitev te pravice 
ne izključuje možnosti, da bi 
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po izteku omenjenega časa 
sklenili novo pogodbo, pri če- 
mer predhonemu nosilcu pra- 
vice na pripada pravica pred- 
nostnega nakupa. Kupcu pra- 
vice je omogočeno, da v skla- 
du z lastnimi interesi in mož- 
nostmi, določa časovno traja- 
nje te pravice in točno določi 
časovne enote v enem letu, v 
katerih bo izkoristil svojo pra- 
vico. 

Osnutek zakona ne predvi- 
deva možnosti prenosa pravi- 
ce časovne uporabe turistične- 
ga objekta na druge osebe s 
pravnim poslom. Kupec ima le 
pravico, da svojo pravico od- 
stopi drugi osebi, da jo ta izko- 
risti v določenih časovnih ob- 
dobjih. Tako je kupcu omogo- 
čeno, da se prilagaja spre- 
membi položaja in novim po- 
gojem ter potrebam. 

Zelo pomembno je, da imajo 
sredstva, ki se realizirajo s pro- 
dajo, značaj investicijskih 
sredstev in se lahko uporabijo 
za gradnjo, rekonstrukcijo ali 
adaptacijo turističnega objek- 
ta. Taka rešitev, kakor je razlo- 
ženo, pomeni pogoj za uresni- 
čitev cilja, ki naj bi ga zagotovil 
sprejem zakona - torej zago- 
tavljanje graditve novih turi- 
stičnih zmogljivosti. 

Alternativa omenjene določ- 
be predlaga, da se sredstva, 
pridobljena s prodajo pravice 
uporabe turističnih objektov 
uporabijo tudi za povračilo 
kreditov, uporabljenih za gra- 
ditev že zgrajenih turističnih 
objektov. Vendar pa taka reši- 
tev, naj bi bila še tako upravi- 
čena, zmanjšuje temeljno ho- 
tenje zakona, omogoča pa tu- 
di, da se na posreden način 
porabi nezaslužena sredstva. 
Uporaba teh sredstev za od- 
plačilo dolgov omogoča na- 
mreč, da se organizacije zdru- 

ženega dela osvobdijo obvez- 
nosti, da iz tekočega dohodka 
plačujejo dolgove, tako da ga 
lahko v celoti ali v večji meri 
usmerjajo v osebne dohodke 
in skupno porabo. Na ta način 
pa bi se zmanjšala sredstva za 
graditev novih zmogljivosti. 

POGODBENE 
STRANKE SE PROSTO 
DOGOVARJAJO 
O VSEH SESTAVINAH 
POGODBE 

Predvidena je tudi druga va- 
rianta temeljne določbe, da bi 
to določbo izpustili iz zakon- 
skega besedila. Pri tem je bilo 
izhodišče, naj ta Zakon ne bi 
omejeval OZD pri uporabi 
sredstev, pridobljenih s proda- 
jo pravic časovne uporabe tu- 
rističnih objektov. OZD naj bi 
omogočili prosto razpolaganje 
s temi sredstvi. Kakor poudarja 
obrazložitev, bi sprejetje take- 
ga predloga ogrozilo uresniči- 
tev temeljnega zakonskega 
cilja. 

Glede medsebojnih pravic in 
obveznosti prodajalca in ku- 
pca, je predvidena njihova do- 
ločitev v pogodbi o prodaji 
pravice časovne uporabe turi- 
stičnih objektov. Pogodba mo- 
ra biti sestavljena v pismeni 
obliki. Prodajalec in kupec se 
prosto dogovarjata o vseh se- 
stavinah pogodbe (načelo av- 
tonomije volje pogodbenih 
strank), Osnutek zakona pa 
določa bistvene sestavine po- 
godbe (podatki, ki identificira- 
jo turistični objekt, cena, čas 
in način izplačila sredstev, ob- 
dobje za katerega se kupuje 
pravica uporabe, število kup- 
ljenih časovnih enot in čas, v 
katerem bo pravica izkorišče- 
na, nadalje začetek uporabe 

kupljene pravice in obveznost 
kupca, da participira pri dru- 
gih stroških, določenih s to po- 
godbo). 

Kar zadeva ceno, je z njo, 
kakor je omenjeno, zajet zne- 
sek, čas in način izplačila. Po- 
godbeni stranki pa se prosto 
dogovorita, če bo cena izpla- 
čana v enem ali več obrokih. 
Predlog je, da se sredstva za 
nakup pravice časovne upora- 
be vplačuje v dinarjih ali v de- 
vizah, kar naj bi spodbudilo tu- 
di jugoslovanske državljane, 
da uporabljejo devize za na- 
kup te pravice. 

S pogodbo ni mogoče pred- 
videti, da kupec začne uporab- 
ljati svojo pravico v objektu, ki 
se gradi ali rekonstruira prej 
kot je vplačal celotni znesek 
pogodbene cene ali prej kot je 
za objekt izdano uporabno do- 
voljenje. Določena je tudi ob- 
veznost, da se začetek pravice 
uporabe v že zgrajenih objek- 
tih uredi s pogodbo med orga- 
nizacijo združenega dela in tu- 
jo ali domačo pravno ali fizič- 
no osebo. 

PRAVICA UPORABE 
SE VPISUJE V JAVNE 
KNJIGE 

Posebna določba Osnutka 
zakona predvideva, da se pra- 
vica časovne uporabe turistič- 
nega objekta vpisuje v javne 
knjige ali evidentira na drug 
način, določen z Zakonom, v 
skladu z načeli pravnega siste- 
ma. Vodenje evidence je pred- 
lagano zaradi pravne varnosti 
pogodbenih strank in zaradi 
pregleda nad uporabo družbe- 
nih sredstev s strani pravnih in 
fizičnih oseb. Organizacija 
združenega dela mora obvez- 
no pogodbo predložiti v 10 
dneh od dneva sklenitve, pri- 

stojni organ za njeno evidenti- 
ranje pa jo mora evidentirati v 
10 dneh od njenega sprejetja. 

Zakon predlaga, da nosilec 
pravice uporabe turističnega 
objekta plača pogodbena na- 
domestila za posebno vgraje- 
no opremo in druge stroške. 
Vsakemu kupcu je omogoče- 
no, da se posamično sporazu- 
me s prodajalcem o tem, kaj 
želi zadržati v objektu, ki bi ga 
uporabljal v času, za katerega 
je kupil pravico uporabe. Ku- 
pec lahko prav tako zahteva od 
prodajalca, da mu zagotovi 
storitve, ki jih sam določi. Če 
kupec ne plača pogodbenih 
stroškov in nadomestil, mu 
prodajalec lahko odreče upo- 
rabo objekta in ga izda drugi 
osebi v uporabo za tisto ob- 
dobje, za katero bi oddajo ob- 
jekta dosegla višino neplača- 
nih stroškov in nadomestil. 

Te rešitve so predlagane z 
namenom varstva družbenih 
interesov oziroma omogoča- 
nja, da se cena stroškov vzdr- 
ževanja in storitev določa po 
dejanskih izdatkih in se tudi 
spreminja v skladu z gibanjem 
cen storitev. Kupcu ostane 
pravica, da uporablja objekt 
brez kasnejšega plačila cene 
uporabe, vendar mu ostaja ob- 
veznost, da plača' tekočo ceno 
vzdrževanja objekta in vseh 
storitev, ki so mu nudene in so 
zunaj rednih storitev, ki so si- 
cer na voljo vsakemu gostu v 
objektu. 

Na koncu je govora o sank- 
cijah, ki so predvidene za go- 
spodarski prestopek ali prekr- 
šek, če se sredstva, pridoblje- 
na s prodajo pravice časovne 
uporabe turističnih objektov, 
ne uporabljajo v skladu z nji- 
hovim namenom ali, če OZD 
ne predloži pogodbe o prodaji 
teh pravic v evidentiranje. 

Omogočeno je šolanje civilnim 

osebam v vojaških šolah 

- S predloženimi spremembami in dopolnitvami zakona o vojaških šolah in 
znanstveno raziskovalnih ustanovah JLA je omogočeno, da se vojaške šole bolj 
angažirajo pri izpopolnjevanju kadrov za potrebe oboroženih sil in druge zadeve s 
področja splošne ljudske obrambe 

- V osnutku zakona je predvideno, da se v vojaških šolah strokovno 
izobražujejo in izpopolnjujejo tudi civilne osebe, posebej za naloge proizvodnje in 
vojaške opreme ter njihovega vzdrževanja in uporabe, kot tudi za potrebe vodenja 
in poveljevanja v sistemu splošne ljudske obrambe 

- Predvidena je ustanovitev Centra oboroženih sil za strateška raziskovanja in 
študije »Maršal Tito« 
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Nadaljnji razvoj in moderni- 
zacija oboroženih sil zahtevajo 
ustrezno organizacijsko prila- 
gajanje vojaških šol in pospe- 
šitev učnega procesa v njih za- 
radi ustreznejšega kadrovske- 
ga usposabljanja za potrebe 
vojnega gospodarstva za vo- 
denje v sistemu splošne ljud- 
ske obrambe in družbene sa- 
mozaščite in za druge potrebe 
oboroženih sil. Izhajajoč iz te- 
ga je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o vojaških šolah 
in znanstveno raziskovalnih 
ustanovah Jugoslovanske 
ljudske armade z osnutkom 
zakona (AS 626). Obravnava- 
nje tega zakona je v pristojno- 
sti Zveznega zbora. 
PREDLAGANJE 
RACIONALNEJŠI 
SISTEM VOJAŠKEGA 
ŠOLSTVA 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na je poudarjeno, da so se te- 
meljne rešitve v zakonu o voja- 
ških šolah in znanstveno razi- 
skovalnih ustanovah JLA v 
preteklem • sedemletnem ob- 
dobju, kolikor se uporablja, 
potrdile v praksi. Prispevale so 
k afirmaciji vojaškega šolstva 
in znanstveno raziskovalnih 
ustanov JLA kot inštitucij po- 
sebnega družbenega pomena. 
Zgrajen je bil racionalen si- 
stem vojaških šol v katerih se 
izpopolnjujejo vojaške stareši- 
ne za delo v oboroženih silah 
in za diuge naloge, ki so po- 
membne za splošno ljudsko 
obrambo. V okviru znanstveno 
raziskovalne dejavnosti je bilo 
organizirano znanstveno in 
razvojno delo na področjih, ki 
so pomembna za oborožene 
sile in splošno ljudsko 
obrambo. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami se dopol- 
njujejo obstoječe rešitve v za- 
konu in vojaškim šolam je 
omogočeno, da se bolj angaži- 
rajo pri usposabljanju kadrov z 
ustreznim vojaškim izobraže- 
vanjem. Tako bo šolanje v teh 
šolah racionalnejše. 

Čeprav se, kot je poudarjeno 
v obrazložitvi, v vojaških šolah 
izpopolnjujejo predvsem voja- 
ške starešine, zakon pod dolo- 
čenimi pogoji to omogoča tudi 
drugim osebam. Toda zaradi 
naraslih potreb proizvodnje, 
oborožitve in vojaške opreme 
ter njihovega vzdrževanja in 
uporabe, kot tudi sistema po- 
veljevanja in vodenja vojaškim 
enotam in ustanovam je nujno, 

da se podrobneje omogočijo 
možnosti in oblike šolanja ci- 
vilnih oseb v vojaških šolah, 
kadar je to pomembno za obo- , 
rožene sile. 

Zaradi tega so v osnutku za- 
kona točneje določene mož- 
nosti in oblike šolanja civilnih 
oseb v vojaških šolah in po- 
drobneje urejajo posamezna 
vprašanja, ki zadevajo sprejem 
in šolanje teh oseb, kot tudi 
njihove pravice in obveznosti 
med šolanjem. Po tem se s te- 
mi spremembami in dopolni- 
tvami ne spreminja obstoječi 
sistem vojaških šol, ki ga pred- 
stavljajo srednje, višje in viso- 
ke šole. 

Poleg tega so v osnutku za- 
kona izboljšane nekatere ma- 
terialno-pravne rešitve na ka- 
tere je pokazala uporaba tega 
zakona. Tako se določbe ve- 
ljavnega zakona, ki vsebujejo 
pooblastila vrhovnega koman- 
danta oboroženih sil usklajuje- 
jo z ustavnim položajem in 
funkcijami predsedstva SFRJ, 
kot najvišjega organa povelje- 
vanja in vodenja oboroženih 
sil SFRJ. 
VLOGA VOJAŠKIH ŠOL 

V osnutku zakona je določe- 
no, da so vojaške šole in šolski 
centri učni oziroma učnoznan- 
stvene ustanove z nalogo, da 
pripravljajo vojaške starešine 
in druge osebe s srednjo, višjo 
in visoko izobrazbo za naloge 
vodenja in poveljevanja voja- 
škim enotam in ustanovam, 
pouka in vzgoje in opravljanja 
drugih nalog organiziranja, 
razvoja in priprave oboroženih 
sil države in da organizirajo ter 
razvijajo znanstveno-razisko- 
valno delo na področju voja- 
ške znanosti (1. člen). 

Predlog je. tudi, da se v 
splošnih srednjih vojaških šo- 
lah poleg priprave učencev za 
nadaljevanje šolanja v višjih 
vojaških šolah in vojaških aka- 
demijah učenci usposabljajo 
tudi za opravljanje strokovnih 
zadev v proizvodnji oborožitve 
in vojaške opreme, kot tudi za 
opravljanje drugih nalog za 
potrebe oboroženih sil (7. 
člen). 

Točneje je določeno mesto 
in vloga visokih vojaških šol v 
katerih se usposabljajo voja- 
ške starešine in druge osebe 
za več dolžnosti v oboroženih 
silah ali v sistemu vodenja v 
področju splošne ljudske 
obrambe. Namesto dosedanjih 
Komandno-štabnih akademij, 
kot je predloženo z novimi 
spremembami, naj bi se šola- 

- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH ŠOLAH IN 
ZNANSTVENO RAZISKOVALNIH USTANOVAH 
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE - AS 626 

nje nadaljevalo v Komandno- 
štabnih šolah (taktike in opera- 
tive) in v Šoli splošne ljudske 
obrambe, ki se ustanovi name- 
sto Šole ljudske obrambe. 

Z zakonom je prav tako do- 
ločeno mesto in vloga šol za 
podiplomsko izpopolnjevanje 
y katerih se po osnovni vojaški 
izobrazbi oziroma visoki izo- 
brazbi za rodove in službe in 
po določenem času na dolžno- 
sti, nadaljuje šolanje zaradi iz- 
popolnjevanja za višje dolžno- 
sti ali specializacije na posa- 
meznih področjih. To so ko- 
mandno-štabne šole, visoka 
vojaško politična šola JLA in 
šola ljudske obrambe. 

NOVI RAZISKOVALNI 
CENTER 

Ena pomembnih novosti v 
organizaciji šolskih centrov je 
vsebovana v 16. členu zakona. 
Predvidena je ustanovitev 
Centra oboroženih sil za stra- 
teške raziskave in študije 
»Maršal Tito«, ki bi organiziral 
in izvajal raziskovanja samo- 
zaščite, posebej z aspekta 
oboroženega boja in usposab- 
ljal kadre za vodenje in pove- 
ljevanje na strateški ravni. V 
okviru centra bi bila omogoče- 
na pridobitev doktorata voja- 
ških znanosti s področja voja- 
ških veščin (45. člen). 

Sicer pa so v zakonu še ved- 
no pooblastila predsedstva 
SFRJ, da ustanovi ali ukine vo- 
jaške šole ali šolske centre, je 
pa dana možnost, da predse- 
stvo to možnost prenese na 
zveznega sekretarja za ljudsko 
obrambo. Predsestvo SFRJ 
ima sicer možnost, da na po- 
dročju vojaškega šolstva odlo- 
ča v skladu s svojimi ustavno 
pravnimi pooblastili pri uresni- 
čevanju funkcije vrhovnega 
komandanta oboroženih sil. 

Ko je govor o vodenju in po- 
veljevanju vojaškim šolam se 
določbe veljavnega zakona ne 
spreminjajo bistveno. Še na- 
prej je predvideno oblikovanje 
učno-pedagoškega sveta JLA 
v Zveznem sekretariatu za ljud- 
sko obrambo, ki daje pristoj- 
nemu zveznemu sekretariatu 
mnenja in predloge o vpraša- 
njih gradnje in razvoja šolstva 
in vzgojno izobraževalne de- 
javnosti vojaških šol in cen- 
trov. Podrobnejša sestava tega 
posvetovalnega telesa naj bi 
bila v bodoče določena s pred- 
pisom zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo. Člani pa naj 
bi bili izbrani iz vrst zaslužnih 
vojaških starešin, znanstvenih 
in drugih strokovnih delavcev 
(32. člen). 

Po predložnih rešitvah dobi- 
jo aktivni in mlajši oficirji na- 

slov gojenca samo v rednem 
šolanju v vojaški šoli, naslov 
slušalca vojaške šole pa si pri- 
dobi vsaka oseba, tudi civilna, 
če je sprejeta v eno od voja- 
ških šol. Civilna oseba, ki se 
šola v višji vojaški šoli ali voja- 
ški akademiji si pridobi naslov 
študenta, če v času šolanja ne 
postane vojaška oseba in za 
njega veljajo določbe o go- 
jencih. 

V več vojaških šol in vojaške 
akademije se lahko, po določ- 
bah osnutka zakona poleg ak- 
tivnih mlajših oficirjev, sprej- 
mejo tudi aktivni vojaški usluž- 
benci ustreznih razredov, kar 
je v skladu z zakonom o službi 
o oboroženih silah (31. člen 
osnutka). 

Raven šolske izobrazbe pri- 
dobljene v teku prejšnjega šo- 
lanja predstavlja pogoj za na- 
daljevanje šolanja, posebej za 
podiplomsko izpopoljnevanje, 
čeprav se v te šole lahko sprej- 
mejo tudi osebe z ustreznimi 
znanstvenim znanjem ali dru- 
go izobrazbo, ki jo predpiše 
zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo. 

Nekoliko so spremenjene tu- 
di določbe o trajanju šolskega 
leta. Začetek in konec šolske- 
ga leta se določa po osnovah 
znanstvenih načrtov in progra- 
mov. V osnutku zakona so da- 
na tudi osnovna merila za do- 
ločitev splošnega uspeha na 
šolanju v vojaških šolah, po- 
drobneje pa je to vprašanje do- 
ločeno v pravilnikih teh šol. 
Razen tega se uvaja tudi opis- 
na ocena o obnašanju med šo- 
lanjem, usposobljenost za po- 
samezne dolžnosti in poseb- 
nih nagnjenostih, ki vsebuje 
tudi mnenje pristojnih starešin 
o tem katere naloge in dela bi 
najbolj ustrezala osebi, ki se 
šola v vojaški šoli. 

Določbe o znanstveno razi- 
skovalnem delu v vojaških šo- 
lah in ustanovah JLA se ne 
spreminjajo bistveno, predlo- 
žene spremembe pa imajo na- 
men pospešiti njihov nadaljnji 
razvoj in usklajevanje s spre- 
membami v organizaciji obo- 
roženih sil. 

S spremembami in dopolni- 
tvami zakona o vojaških šolah 
in znanstveno raziskovalnih 
ustanovah JLA je omogočeno, 
da se v vojaških šolah strokov- 
no izobražujejo in izpopolnju- 
jejo tudi kadri, ki niso v organi- 
zacijskem sestavu komand, 
štabov, enot in ustanov oboro- 
ženih sil, katerih delo pa vpliva 
na dejavnost oboroženih sil 
(na področju proizvodnje, 
uporabe in vzdrževanja oboro- 
žitve in vojaške opreme, kot 
tudi poveljevanja in vodenja v 
sistemu splošne ljudske 
obrambe). 
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Zboljšujejo se pravice vojaških 

invalidov in družin padlih borcev 

- Članom družin padlih se bodo od 1. januarja 1986 povečale družinske in 
povečane družinske invalidnine 

Uvaja se tekoče usklajevanja mesečnih denarnih zneskov glede na porast 
povprečnega osebnega dohodka SFRJ, le da je od tega izvzet ortopedski dodatek 

- Pravico za nadomestilo osebnega dohodka v času začasne zadržanosti za 
delo bodo razen vojaških invalidov v delovnem razmerju uživali tudi vojaški 
invalidi, ki opravljajo samostojno profesionalno dejavnost 

- Predpisano je, da je lahko zdraviliško in klimatsko zdravljenje vojaških 
invalidov v OZD ki so ustanovljene za zdravljenje, počitek in rekreacijo borcev in 
vojaških invalidov, v katerih je zdravljenje naravni dejavnik 

- Rešitev o zdravstvenem varstvu in stalnem invalidskem dodatku je podvržena 
reviziji drugostopenjskega organa 

Dosedanja uporaba Zakona 
o temeljnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih bor- 
cev je pokazala, da številne do- 
ločbe niso dovolj natančne, 
kot tudi, da nekatera vprašanja 
niso urejena, zaradi česar je v 
praksi prihajalo do različne ra- 
zlage. Zaradi tega je Zvezni iz- 
vršni svet poslal delegatom v 
Skupščino SFRJ Osnutek za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah veljavnega zakona (AS 
618), v katerem so številna 
vprašanja podrobneje urejena, 
obenem pa je predloženih več 
novih rešitev. 

Pri pripravi osnutka zakona, 
sprejem katerega je v pristoj- 
nosti Zveznega zbora je bilo 
izhodišče načelo, da se voja- 
škim invalidom in družinam 
padlih borcev zagotovijo pravi- 
ce za njihovo socialno varnost, 
kot tudi. da se temeljne pravi- 
ce uredijo enotno za vso dr- 
žavo. 

URESNIČEVANJE 
PRAVIC 
MIRNODOBNEGA 
INVALIDA 

Ena od pomembnih novosti 
v osnutku zakona je, da pred- 
pisuje, da tudi ženske, ki si po- 
škodujejo organizem v času 
vojaškega pouka v oboroženih 
silah SFRJ, v skladu z zako- 
nom o vojaški obveznosti, lah- 
ko pod pogoji, ki so predpisani 
v zakonu, uresničijo pravice 
mirnodobskega invalida in vse 

temeljne pravice, ki iz tega iz- 
virajo. 

Novost je tudi to, da je pred- 
videno, da rejniki oziroma re- 
jenci padlega borca ali voja- 
škega invalida sodijo v krog 
oseb kot člani njegove družine 
in da uresničujejo določene 
zakonske pravice. To je pred- 
loženo glede na vojne in po- 
vojne razmere v naši državi. 

Prav tako je zagotovljeno, da 
imajo pravico do družinske in- 
validnine, ob drugih z zako- 
nom predpisanih pogojih, tudi 
otroci v času izrednega šola- 
nja v prvem letu višje šole, fa- 
kultete in druge visoke šole in 
ne samo zakonski tovariš, kot 
je bilo to do zdaj. 

POVEČANJE 
DRUŽINSKE 
INVALIDNINE 

Razen tega je predlog, da se 
članom družin padlih borcev 
poveča družinska in povečana 
družinska invalidnina za 50 od- 
stotkov in to od 1. januarja 
1986. 

Prav tako se uvaja tekoče 
usklajevanje mesečnih denar- 
nih zneskov osebne in družin- 
ske,invalidnine ter dodatka za 
nego in pomoč tuji osebi. 
Predlog je, da se zneski od 1. 
januarja 1986 povečajo za od- 
stotek porasta povprečnega 
mesečnega osebnega dohod- 
ka v SFRJ v letu 1985. Tako 
ugotovljeni zneski se bodo v 
letu 1986 povečali za 70 od- 

stotkov od odstotka porasta 
povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka glede na 
prejšnje leto v SFRJ v obdobju, 
ki ga določi zvezni upravni or- 
gan pristojen za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov, izpla- 
čevali pa se bodo od 1. januar- 
ja 1987. 

S spremembo veljavnih do- 
ločb je predvideno, da meseč- 
ni denarni prejemki pripadajo 
od prvega dne prihodnjega 
meseca po dnevu, ko so izpol- 
njeni pogoji, kar je v praksi 
povzročalo določene težave. 

Prav tako je točneje določe- 
no, kateri dan je tisti, ko so 
izpolnjeni pogoji v primeru bo- 
lezni v predpisanih okolišči- 
nah. Nato je zagotovljeno, da 
vojaški invalidi uporabljajo 
zdravstveno varsto po novem 
zakonu in tri mesece ko je ne- 
hal biti vojaški invalid. Vojaški 
invalid za katerega je vojaška 
invalidnost določena začasno 
uporablja zdravstveno varstvo 
tudi tri mesece po izteku zad- 
njega dne obdobja za katerega 
je bila vojaška invalidnost do- 
ločena. 

Razen tega je predvideno, 
da član družine vojaškega in- 
valida, ki ima pravico do zdrav- 
stvenega varstva po tem zako- 
nu, uporabi zdravstveno var- 
stvo tudi v času tri mesece po 
smrti vojaškega invalida. 

TOČNEJE DOLOČENA 
PRAVICA DO 
DRUŽINSKE 
INVALIDNINE 

S spremembami veljavnih 
določb je jasneje določeno, da 
pravica do družinske invalidni- 
ne ne preneha zakoncu, ki je 
sklenil nov zakon, če si jo je 

pridobil na podlagi nesposob- 
nosti za delo - vdova pred iz- 
polnjenimi 45 leti starosti ozi- 
roma vdovec pred 60 leti sta- 
rosti. 

Sedanja rešitev da otroci - 
uporabniki družinske invalid- 
nine s poroko izgubijo to pra- 
vico je popolnoma spremenje- 
na. V bodoče to ne bo ovira, če 
bodo izpolnjevali ostale pogo- 
je predpisane z zakonom. Obe- 
nem je predpisano, da skleni- 
tev delovnega razmerja pred- 
stavlja oviro za nadaljnjo upo- 
rabo te pravice. 

Osnutek zakona ureja da se 
postopek za zahtevo za določi- 
tev novega odstotka vojaške 
invalidnosti, predpisan s tem 
zakonom, začne tudi na zahte- 
vo oseb katerim je prenehala 
lastnost vojaškega invalida za- 
radi premajhnega odstotka vo- 
jaške invalidnosti. 

Vojaški invalid, kateremu je 
bila prošnja za določitev nove- 
ga odstotka vojaške invalidno- 
sti zavrnjena, lahko po osnut- 
ku novega zakona spet vloži 
prošnjo za določitev novega 
odstotka vojaške invalidnosti 
po preteku dveh let od dne iz- 
daje rešitve s katero je bila 
prošnja, pred iztekom tega ro- 
ka pa v primeru poškodbe or- 
ganizma, določenim v skladu z 
določbami tega zakona. 

Razen tega imajo pravico do 
nadomestila osebnega dohod- 
ka v času začasne nesposob- 
nosti za delo razen vojaških in- 
validov v delovnem razmerju 
tudi vojaški invalidi, ki oprav- 
ljajo samostojno profesional- 
no dejavnost. 

Prav tako je predpisano, da 
je lahko zdraviliško in klimat- 
sko zdravljenje vojaških invali- 
dov tudi v organizacijah zdru- 

-OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH 
VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH BORCEV 
-AS 618 
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ženega dela, ki so bile usta- 
novljene za zdravljenje, poči- 
tek in rekreacijo borcev in vo- 
jaških invalidov v katerih za 
zdravljenje uporablja tudi na- 
ravni dejavnik. 

Osnutek zakona predvideva, 
da so pristojni organi v repu- 
blikah in pokrajinah, ki niso 
sprejeli rešitve o pravici do 
zdravstvenega varstva za ose- 
be, ki imajo to pravico po za- 
konu, dolžini, da to rešitev 
sprejmejo v roku treh mesecev 
od dne, ko bo začel veljati no- 
vo predloženi zakon. Ta za- 
konska določba je predložena 
zato, kot je poudarjeno v obra- 

zložitvi, ker je znano, da je pre- 
cejšnje število občinskih orga- 
nov prijavilo samoupravnim in- 
teresnim skupnostim uporab- 
nike zdravstvenega varstva na 
račun proračuna federacije, da 
pa o pravici do zdravstvenega 
varstva niso sprejeli rešitve. To 
pomeni, da niso določili dejan- 
skega stanja relevantno za 
priznavanje teh pravic. 

Rešitev o zdravstvenem var- 
stvu in stalnem invalidskem 
dodatku je podvržena reviziji 
drugostopenjskega organa, 
kot je predpisano za druge re- 
šitve, ki urejajo temeljne pra- 

STROŠKI ZA 
IZVRŠEVANJE 
ZAKONA 

Poleg z zakonom določenih 
stroškov za izvrševanje tega 
zakona, ki predstavljajo obvez- 
nost za federacijo je določeno, 
da predstavljajo obveznost fe- 
deracije tudi stroški tiskanja 
obrazcev, na podlagi katerih 
se pridobi pravica do brezplač- 
nega pooblastila za vožnjo, 
obrazcev za naloge za izplači- 
lo mesečnih denarnih prejem- 
kov, kot tudi stroški medicin- 
skih raziskav opravljenih po 
nalogu pristojnih zdravniških 
komisij. 

Sicer pa bo treba za te stro- 
ške, kot tudi za izvajanje tega 
zakona glede na nove rešitve o 
tekočem usklajevanju meseč- 
nih zneskov osebne in družin- 
ske invalidnine ter dodatkov za 
nego in pomoč druge osebe s 
porastom povprečnega me- 
sečnega osebnega dohodka v 
SFRJ, povečanje družinske in 
povečane družinske invalidni- 
ne, v proračunu federacija za- 
gotoviti novih 2.700 milijonov 
dinarjev. To pa s pogojem, da 
bo povečanje povprečnega 
mesečnega osebnega dohod- 
ka v SFRJ v letu 1985 oziroma 
v letu 1986 znašalo 45 od- 
stotkov. 

Ohranitev realne vrednosti borčevskih 

prejemkov   

- Prejemki, ki jih prejemajo španski borci, imetniki Partizanske spomenice in 
narodni heroji, kot tudi borčevski dodatek bo usklajen z rastjo povprečnih 
mesečnih osebnih dohodkov med letom v ustreznih obdobjih 

- Končno usklajevanje bo v začetku prihodnjega leta po porastu povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka v državi v preteklem letu, izplačevalo pa se bo z 
veljavnostjo od 1. januarja prejšnjega leta „ 

- Osnova za določenje teh prejemkov in dodatkov se bo v letu 1986 povečala za 
70 odstotkov od odstotka rasti povprečnih mesečnih osebnih dohodkov v 
preteklem letu 

Zvezni izvršni svet je delega- 
tom v Skupščini SFRJ poslal v 
obravnavo in sprejem predlo- 
ge za izdajo zakonov o spre- 
membah in dopolnitvah petih 
zakonov s področja borčevsko 
invalidskega varstva, z osnutki 
zakonov: o temeljnih pravicah 
borcev španskega narodnoo- 
svobodilne in revolucionarne 
vojne 1936-1939 (AS 623), o te- 
meljnih pravicah imetnikov 

. »Partizanske spomenice 
1941« (AS 619), o temeljnih 
pravicah odlikovancev z re- 
dom narodnega heroja (AS 
620), o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o borčevskem 
dodatku (AS 624) in o dopolni- 

tvah zakona o temeljnih pravi- 
cah odlikovancev z redom Ka- 
radjordjeve zvezde z meči, re- 
dom belega orla z meči in z 
zlato medaljo Obilica (AS 625). 

Sprejem teh zakonov je v 
pristojnosti Zveznega zbora. 

VEČJA OSNOVA ZA 
IZPLAČILO 
PREJEMKOV 

Ko je govor o prvih štirih za- 
konskih aktih se predlagane 
spremembe nanašajo na uva- 
janje usklajevanja stalnega 
mesečnega denarnega pre- 
jemka v tekočem letu španskih 
borcev, imetnikov Partizanske 

-OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
TEMELJNIH PRAVICAH BORCEV ŠPANSKE 
NACIONAL.NOOSVOBODILNE IN 
REVOLUCIONARNE VOJNE 1936-1939 - AS 623, 
NOSILCEV PARTIZANSKE SPOMENICE 1941 - AS 
619, ODLIKOVANCEV Z REDOM NARODNEGA 
HEROJA-AS 620, O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O BORČEVSKEM DODATKU 
- AS 624 IN ODLIKOVANCEV Z REDOM 
KARADJORJEVE ZVEZE Z MEČI, REDOM BELEGA 
ORLA Z MEČI IN Z ZLATO MEDALJO OBILIČA-AS 
625 

spomenice in odlikovancev z 
redom narodnega heroja ozi- 
roma oseb, ki prejemajo bor- 
čevski dodatek, glede na giba- 
nje povprečnega osebnega 
dohodka v SFRJ, dokončno 
usklajevanje pa bo v začetku 
prihodnjega leta glede na po- 
rast povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka v državi v 
preteklem letu. Tako določeni 
prejemki bi se izplačevali od 1. 
januarja preteklega leta. 

Zdaj se ti prejemki usklajuje- 
jo od 1. januarja tekočega leta 
glede na porast povprečnih 
osebnih dohodkov v SFRJ v 
preteklem letu in od 1. julija 
tekočega leta za 50 odstotkov 
od odstotka porasta povpreč- 
nega osebnega dohodka v 
SFRJ v prvem polletju tekoče- 
ga leta. S takšnim načinom us- 
klajevanja pa ni v zadostni me- 
ri ohranjena realna vrednost 
teh prejemkov oziroma dodat- 
kov zaradi vse večje inflacije v 
državi, ki se kaže predvsem v 
zadnjih letih. Zaradi tega jo je 
treba usklajevati z rastjo oseb- 
nih dohodkov med letom v 
ustreznih obdobjih, da bi se 
ohranila njihova realna vred- 
nost. 

V osnutkih teh zakonov je 

prav tako določeno, da se bo 
podlaga za določitev štalnega 
mesečnega denarnega pre- 
jemka oziroma borčevskega 
dodatka povečala s 1. januar- 
jem 1986 za odstotek porasta 
povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka v državi v 
letošnjem letu. Razen tega se 
bo osnova za določitev teh 
prejemkov ali borčevskega do- 
datka v naslednjem letu za 70 
odstotkov porasta povprečne- 
ga mesečnega osebnega do- 
hodka glede na preteklo leto. 
Višino, način in roke tekočega 
usklajevanja naj bi določal 
zvezni upravni organ, pristojen 
za vprašanja borcev in voja- 
ških invalidov. Funkcionar, ki 
vodi ta organ, pa bi določil vi- 
šino stalnega mesečnega de- 
narnega prejemka na podlagi 
uradnih podatkov o porastu 
osebnih dohodkov. 
USTREZNEJŠE IN 
PRAVILNEJŠE 
URESNIČEVANJE 
PRAVIC 

Ko je govor o osnutku zako- 
na o dopolnitvah zakona o te- 
meljnih pravicah odlikovancev 
z redom Karadjordjeve zvezde 
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z meči, redom belega orla in 
zlato medaljo Obilica je pred- 
pisana uporaba ustreznih do- 
ločb zakona o temeljnih pravi- 
cah vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev kadar gre za 
vprašanja obveznosti federaci- 
je v zvezi z uporabo zdravstve- 
nega varstva ter zdraviliškega 

in klimatskega zdravljenja, 
stroški, ki izvirajo iz obvezno- 
sti federacije za uresničevanje 
pravic po tem zakonu, nadzor 
nad njihovim izvajanjem in na- 
domestilo škode za neopravi- 
čena izplačila. 

Razen tega je v veljavnem 
zakonu o temeljnih pravicah 

teh oseb določeno, da odliko- 
vane osebe, ki so bile organi- 
zatorji, funkcionarji in aktivni 
člani kvislinških organizacij, 
obsojeni na zapor daljši kot 6 
mesecev ali na strogi zapor ne 
morejo pridobivati pravic s 
tem zakonom. V osnutku je 
zdaj predlog, da se tudi družin- 

skim članom takšnih oseb 
omeji možnost pridobivanja 
pravic s tem zakonom za iste 
primere za katere je predpisa- 
no omejevanje za odlikovance, 
kadar so bili tudi družinski čla- 
ni obsojeni kot organizatorji, 
funkcionarji ali aktivni člani 
kvislinških organizacij. 

ANALIZE IN OCENE 

Večja prometna kultura je pogoj za 

večjo varnost v prometu 

- Splošno stanje varnosti v prometu lani ni bilo zadovoljivo 
- Leta 1984 se je v cestnem prometu zgodilo 39.014 prometnih nesreč, 4.176 

ljudi se je smrtno ponesrečilo, škoda v cestnem prometu pa je znašala 6,6 
milijarde dinarjev; v železniškem prometu so zabeležili 3.283 nesreč, pri katerih je 
izgubilo življenje 416 ljudi, škoda pa se je povzpela na okoli 2,5 milijarde dinarjev 
- Stanje prog, transportnih zmogljivosti in kadrovski položaj na železnici so ood 

potrebno ravnijo 
- Nespoštovanje predpisov, nedisciplina in alkohol so najpogostejši vzroki 

izjemno velikega števila nesreč na cestah 
- Premajhna tehnična opremljenost letališč 
- Težave pri nabavi in vzdrževanju nujnih objektov na plovnih poteh 

V skladu z letošnjim progra- 
mom dela Zveznega zbora in 
njegovimi sklepi o varnosti 
prometa v letu 1980, bodo de- 
legati tega Zbora kmalu raz- 
pravljali o prometni varnosti v 
letu 1984. Za to razpravo jim je 
Zvezni izvršni svet nedavno 
predložil Poročilo o stanju in 
problemih prometne varnosti v 
letu 1984, s predlogi ukrepov 
in dejavnosti za izboljšanje 
varnosti v prometu. 

Dokument dopolnjujejo šte- 
vilni podatki, podrobno je pri- 
kazan prometni varnostni po- 
ložaj na jugoslovanskih želez- 
nicah, cestah, v zračnem pro- 
metu in v pomorskem prometu 
ter na notranjih plovnih poteh. 
Prav tak gradivo omenja ukre- 
pe in dejavnosti, ki so bili spre- 
jeti doslej, predlaga-pa tudi no- 
ve, ki naj bi izboljšali varnost v 
prometu. 

VARNOSTNA 
ŽELEZNICI 

Začetek tega analitičnega 
gradiva poudarja, da kljub 

ugodnim gibanjem in izboljša- 
nju varnosti v prometu, kot po- 
sledici uresničitve sprejetih 
ukrepov, na tem področju še ni 
bistvenejših sprememb. To po- 
trjuje veliko število prometnih 
nesreč v minulem letu, v kate- 
rih je izgubilo življenje veliko 
število ljudi in je bila velika ma- 
terialna škoda. Zaradi tega je 
varnost v prometu tudi nadalje 
zelo resen družbeni problem. 

Poročilo najprej govori o 
varnostnem položaju na želez- 
nici. Kakor je zapisano se je na 
omrežju železniških prog lani 
zgodilo 3.283 nesreč, v katerih 
je izgubilo življenje 416 ljudi, 
težje pa jih je bilo poškodova- 
nih 541. Materialna škoda na 
železniških sredstvih in napra- 
vah je znašala okrog 2,5 mili- 
jarde dinarjev, promet pa je bil 
prekinjen za polnih 2.368 ur. V 
primerjavi z letom 1983 se je 
število izrednh dogodkov 
zmanjšalo za 1,8 odstotka, šte- 
vilo smrtno ponesrečenih pa 
se je povečalo za 7,2 odstotka. 
Število težje poškodovanih je 
bilo za 10,2 odstotka manjše, 

- POROČILO O STANJU IN PROBLEMIH 
PROMETNE VARNOSTI V LETU 1984, S PREDLOGI 
UKREPOV IN DEJAVNOSTI ZA VEČJO PROMETNO 
VARNOST 

medtem ko se je materialna 
škoda povečala za 54,7 odstot- 
ka, prekinitev prometa pa za 
30 odstotkov. 

Med najtežje nesreče po 
mnenju Poročila sodijo tiste, ki 
so se zgodile na železniškem 
območju in postajah, sledijo 
cestni prehodi in trčenja pri 
opravljanju železniškega pro- 
meta. 

NEUGODEN 
MATERIALNI POLOŽAJ 
ŽTO 

Dokument podrobno govori 
tudi o transportnih zmogljivo- 
stih v tej prometni panogi. Po- 
udarjena je njihova premajhna 
tehnična opremljenost, opo- 
zorjeno pa je tudi na razloge 
kot so: neugoden materialni 
položaj jugoslovanskih želez- 
nic, upočasnjena in neusklaje- 
na realizacija programov mo- 
dernizacije in nekakovostno 
vzdrževanje transportnih 
zmogljivosti. 

Nadalje Poročilo opozarja, 
da je za stanje prog značilna 
velika iztrošenost (okoli 70 od- 
stotkov, ponekod pa tudi pre- 
ko 80 odstotkov), kar vpliva na 
omejevanje hitrosti gibanja vo- 
zil in osnih pritiskov, povzroča 
pogoste spremembe voznih 
redov, vpliva na slabo propust- 

nost prog, oziroma poslabša- 
nje varnostnega stanja v želez- 
niškem prometu. K temu pri- 
speva tudi slaba signalno var- 
nostna in telekomunikacijska 
ureditev na mreži železniških 
prog, kakor tudi slaba zavaro- 
vanost nivojskih cestnih pre- 
hodov, in sicer glede vlečnih in 
prevoznih sredstev. Od skupaj 
920 postaj, kolikor jih je na os- 
novni mreži prog, je sodobno 
relejno zavarovanih le 475 po- 
staj, sistem zvez na jugoslo- 
vanskih železnicah pa v celoti 
gledano ne ustreza predvsem 
potrebam dispečerskega vo- 
denja prometa. 

Za mrežo železniških prog je 
značilno tudi nenavadno veli- 
ko število nivojskih cestnih 
prehodov (6.548), tako da pri- 
de povprečno na vsakih 1.440 
metrov proge po en cestni pre- 
hod. Če upoštevamo, da je na 
komaj 23,4 odstotka teh pre- 
hodov po ena zapornica ali 
svetobni signal, na vseh dru- 
gih pa so le znaki cestnega 
prometa, prav tako pa, da so 
na teh prehodih sredstva za 
njihovo zavarovanje zastarela, 
je seveda varnost še toliko več- 
ji problem. 

Nič boljši ni položaj, ko go- 
vorimo o v[ečnih in prevoznih 
sredstvih. Čeprav se je lani, v 
primerjavi z letom 1983, število 
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lokomotiv povečalo za 1,6 od- 
stotka, število električnih in di- 
ezelskih motornih garnitur ter 
šinobusov za 8,8 odstotka, je 
stopnja imobilizacije vlečnih 
vozil še vedno znašala 26 od- 
stotkov. Tako velika imobiliza- 
cija teh sredstev, omenja Poro- 
čilo, je posledica pomanjkanja 
ustreznih zmogljivosti za teko- 
če vzdrževanje, premajhne 
opremljenosti remontnih 
zmogljivosti, pomanjkanja re- 
zervnih delov in sredstev za 
njihovo nabavo. Podoben je 
položaj pri potniških vagonih, 
saj njihova imobilizacija v po- 
sameznih železniških tran- 
sportnih organizacijah znaša 
tudi do 50 odstotkov. Nekoliko 
boljši je položaj pri tovornih 
vagonih, kjer imobilizacija do- 
sega 5 do 8 odstotkov, vendar 
se položaj tudi pri teh vozilih 
poslabšuje, saj jih prepočasi 
obnavljajo. 

Ugodna ni niti kvalifikacijska 
struktura zaposlenih, saj imajo 
na nekaterih področjih na že- 
leznici velike težave s pridobi- 
vanjem delavcev za posamez- 
na delovna mesta (strojevodje, 
odpravniki, maneverski delav- 
ci in kretničarji). 

Kljub določenemu izboljša- 
nju, še ne moremo biti zado- 
voljni s kakovostjo prevoza in 
rednostjo prometa. Čeprav so 
se zmanjšale zamude vlakov v 
potniškem prometu (v primer- 
javi z letom 1983 so bile manj- 
še za 14 odstotkov), kakor tudi 
v tovornem prometu (za okoli 5 
odstotkov), zamude vlakov še 
vedno resno ovirajo odvijanje 
železniškega prometa. 

SUBJEKTIVNI 
DEJAVNIKI- 
TEMELJNI KRIVCI 

Analiza vzrokov izrednih do- 
godkov, predvsem nesreč, ki 
so terjale človeške žrtve, je po- 
kazala, da so nesreče v glav- 
nem posledica nepazljivosti 
železniških delavcev pri uprav- 
ljanju prometa in strojevodij 
potniških vlakov. Zaradi tega 
je treba dosledno izvajati pred- 
pise o varnosti prometa, veliko 
več pozornosti pa je treba na- 
meniti tudi zaostrovanju odgo- 
vornosti posameznih vodij in 
organizatorjev delovnega pro- 
cesa pri izvajanju vsakodnev- 
ne kontrole in sprožanju po- 
stopkov proti ljudem, ki kršijo 
delovne obveznosti. Hkrati Po- 
ročilo opozarja na neučinkovi- 
tost nadzorstva inšpekcijskih 
organov, ki niso dovolj organi- 
zacijsko in kadrovsko uspo- 
sobljeni za opravljanje svojih 
nalog. 

Sicer pa je neustrezen var- 
nostni položaj v tej prometni 
panogi zahteval stalno spreje- 
manje ukrepov, predvsem pri 
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odpravljanju najbolj značilnih 
pojavov in pomanjkljivosti. Ta- 
ko je bilo zaradi hujših kršitev 
delovnih dolžnosti sprejetih 
553 odločb o prenehanju de- 
lovnega razmerja. Opravljeni 
so bili tudi izredni pregledi 
zdravstvene zmožnosti in stro- 
kovne usposobljenosti delav- 
cev, okrepljen je bil nadzor, za- 
ostrene pa tudi sankcije za kr- 
šitev delovne discipline in ne- 
izvajanje predpisov. Dejavnost 
na področju normativnega 
urejanja določenih tehnolo- 
ških vprašanj in reševanje eko- 
nomskih odnosov med želez- 
niškimi transportnimi organi- 
zacijami se je nadaljevalo. Po- 
tekale pa so tudi priprave na 
noveliranje določb Zakona o 
temeljih varnosti v železni- 
škem prometu, usklajevali so 
se samoupravni splošni akti s 
tem Zakonom, analiziranih pa 
je bilo tudi določeno število in- 
ternih predpisov. 

Lani je Zvezni komite za pro- 
met in zveze predlagal Zvezne- 
mu izvršnemu svetu več ukre- 
pov za izboljšanje ekonomske- 
ga položaja železnice (politika 
cen, kreditni pogoji in drugo), 
medtem ko v Skupnosti jugo- 
slovanskih železnic oblikujejo 
samoupravno probrazbo že- 
leznice, in sicer v skladu s Pro- 
gramom ekonomske stabiliza- 
cije. 

PROMET NA CESTAH 

Ko Poročilo govori o varno- 
sti prometa na cestah, najprej 
ugotavlja, da je bilo lani regi- 
striranih za 4,4 odstotka več 
vozil kot leta 1983, število voz- 
nikov pa se je povečalo za 3,4 
odstotka. V jugoslovanski pro- 
met se, poleg preko 3,6 milijo- 
na motornih vozil naših obča- 
nov, vključuje tudi okoli 8 mili- 
jonov voznikov s tujimi vozili, 
ki imajo različne navade in se 
različno obnašajo v prometu, s 
čimer se že tako zapleten polo- 
žaj na naših cestah še bolj zao- 
struje. 

V takih pogojih se je lani na 
jugoslovanskih cestah zgodilo 
39.014 prometnih nesreč, v ka- 
terih so bili ljudje poškodova- 
ni, umrlo pa je 4.176 ljudi, 
medtem ko jih je bilo težje ali 
lažje poškodovanih 53.317. 
Primerjava podatkov z letom 
1983 pokaže, da se je število 
teh nesreč zmanjšalo za 9 od- 
stotkov, žrtev je bilo manj za 
7.5 odstotka, število ponesre- 
čenih oseb pa se je zmanjšalo 
za 6,8 odstotka. Sicer pa je 
skupna materialna škoda, na- 
stala lani v prometnih nesre- 
čah na cestah, znašala okoli 
6.6 milijarde dinarjev, kar je za 
približno 30 odstotkov več kot 
leta 1983. 

Poročilo omenja, da sta na 

take, nekoliko ugodnejše var- 
nostne razmere vplivali ne sa- 
mo zmanjšanje obsega prome- 
ta, temveč tudi precej večja 
družbena aktivnost pri spremi- 
njanju neustreznih razmer na 
tem področju. 

Značilni so tudi podatki o 
številu ponesrečenih ljudi gle- 
de na njihovo udeležbo v pro- 
metu. Med umrlimi je bilo na- 
mreč lani največ voznikov (od 
4.176 žrtev 1.781), na drugem 
mestu med žrtvami so bili peš- 
ci (1.287), medtem ko je bilo 
sopotnikov in drugih 1.108. 
Nekoliko drugačna so razmer- 
ja, če primerjamo podatke o 
ponesrečenih osebah (53.317). 
Med njimi je 22.080 voznikov, 
12.187 pešcev in 19.050 sopot- 
nikov ter drugih udeležencev v 
prometu. Zelo zaskrbljujoče 
pa je, da je med ponesrečenci 
vse več otrok. 

VPLIV OBJEKTIVNIH 
DEJAVNIKOV NA 
PROMETNO VARNOST 

Med tako imenovane objek- 
tivne dejavnike, ki vplivajo na 
splošno prometno varnost, so 
uvrščeni tehnična opremlje- 
nost vozil, stanje cest in njiho- 
vo redno investicijsko vzdrže- 
vanje. Po tehnični plati je bila 
opremljenost vozil v mnogjh 
delovnih organizacijah manjša 
kot zahtevajo predpisi. Na tak 
položaj je vplivala zelo otežena 
preskrba z rezervnimi deli, av- 
tomobilskimi gumami in drugo 
opremo. Težave so bile še več- 
je, ker je v voznih parkih več 
tipov tovornih vozil in avtobu- 
sov. Najpogosteje pa je bila 
vzrok slabega vzdrževanja mo- 
tornih vozil nizka akumulacij- 
ska sposobnost teh organiza- 
cij (pri prevozu potnikov je za 
25 odstotkov nižja od povpreč- 
ja gospodarstva, podobno pa 
je tudi pri prevozu blaga). Zna- 
no je prav tako, da je v promet 
vključenih veliko število teh- 
nično neusposobljenih vozil v 
osebni lasti občanov, tako da s 
številnimi drugimi tehnično 
slabo opremljenimi vozili po- 
menijo pravo nevarnost za ne- 
moten oziroma varen promet. 

VZGOJA 
UDELEŽENCEV 
V PROMETU JE 
TRAJNA NALOGA 

Iz analize prometnih nesreč 
z najtežjimi posledicami izha- 
ja, da so njihov vzrok predv- 
sem ravnanje oziroma pre- 
majhna zavest in odgovornost 
neposrednih in posrednih ude- 
ležencev v prometu (vozniki, 
pešci, kolesarji, kontrolorji, 
poslovni in drugi organi). 

Miličniki vsako leto ugotav- 
ljajo več kot 3 milijone prekr- 
škov voznikov. Takoj kaznuje- 
jo okoli 2 milijona voznikov, 
prijave k sodniku za prekrške 
pa vložijo za okoli 800.000 teh 
ljudi. Pomembno je, da vsako 
leto nadzorni organi odkrijejo 
več kot 100.000 voznikov brez 
vozniškega dovoljenja in prav 
toliko voznikov, ki upravljajo 
vozilo pod vplivom alkohola. 

Nedisciplinirano ravnanje 
posameznikov je pogosto 
omogočeno zaradi premajhne 
notranje kontrole in neodgo- 
vornega odnosa poslovnih in 
samoupravnih organov v OZD, 
ki imajo transportna sredstva. 
Na večji obseg disciplinirano- 
sti pa vpliva tudi praksa so- 
dišč, ki v nejasnih situacijah 
raje kaznujejo organizacijo kot 
voznika. 

Poročilo ugotavlja, da z ne- 
posrednimi ukrepi ne bo mo- 
goče razviti večje varnosti v 
prometu, tako da vzgoja udele- 
žencev v prometu še naprej 
ostaja najpomembnejša nalo- 
ga na tem področju. Pristojni 
organi in organizacije so v ta 
namen že sprejeli določene 
ukrepe. Med drugimi je precej 
pozornosti namenjene pro- 
metno tehnični vzgoji otrok in 
mladine, tako da je v te akcije 
zajetih okoli 4 milijone mladih. 
Postopno pa se razširja tudi 
medsebojno sodelovanje or- 
ganizacij pri oblikovanju skup- 
nih organov notranje kontrole. 

Zaradi prezadolženosti cest- 
no gospodarstvo ne more več 
vzdrževati obstoječega cestne- 
ga omežja, saj skoraj vsa raz- 
položljiva sredstva usmerjajo v 
gradnjo novih cest. Poleg tega 
pa Poročilo opozarja tudi na 
probleme graditve in vzdrževa- 
nja objektov na cestah ter na 
zaščito cest. Na regionalnih 
cestah je vse več točk, kjer je 
promet zožen in začasnih mo- 
stov, pri čemer niso zagotov- 
ljena sredstva za sanacijo teh 
cestišč. 

ZRAČNI PROMET 
V civilnem letalstvu (promet- 

no, poslovno, helikopterji, 
kmetijstvo in šport), se je lani 
zgodilo 56 nesreč in 32 nez- 
god, v katerih je izgubilo življe- 
nje 9 ljudi, ranjenih pa jih je 
bilo 15. Umrlih in poškodova- 
nih ni bilo v potniškem prome- 
tu, temveč so se ponesrečila 
kmetijska letala in helikopterji. 

Za lani je značilno, opozarja 
Poročilo, povečano število ne- 
sreč zaradi poškodb letal na 
pristajalnih stezah naših leta- 
lišč. Ugotovljeno je bilo, da je 
usposabljanje pomožnega teh- 
ničnega osebja bilo slabo in 
neorganizirano, kakor tudi de- 
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lo in spoštovanje predpisov ni- 
sta bila na ustrezni ravni. 

Usposobljenost letališkega 
osebja v prometni aviaciji, je 
dobra. Relativno nizka pa je 
raven delovne discipline posa- 
meznikov pri izvajanju predpi- 
sanih postopkov za vzlet, let in 
pristanek, kar je bilo lani v 
glavnem temeljni vzrok za ne- 
sreče, ki so se zgodile. 

Sicer pa se sestav flote v ci- 
vilnem letalstvu lani, v primer- 
javi z letom 1983, ni bistveno 
spremenil. Poslabšali so se le 
pogoji za vzdrževanje, kadrov- 
sko osiromašeno je letalsko 
tehnično osebje, saj je večje 
število izkušenih delavcev od- 
šlo v pokoj. Za splošno stanje 
letališč pa je značilna premajh- 
na opremljenost in usposob- 
ljenost kadrov za opravljanje 
tistih del, ki so ključna za var- 
nost letalskega prometa. 

Glede kontrole letenja je 
usposobljenost ljudi na po- 
trebni ravni, prav tako pa je 
zelo dobra delovna disciplina 
večine delavcev. Vendar pa so 
zelo različna tehnična sredstva 
kontrole letenja, čeprav njiho- 
vo vzdrževanje ustreza, česar 
pa ne bi mogli trditi za tehnič- 
na sredstva letaliških meteoro- 
loških služb. 

Za zagotovitev temeljnih po- 
gojev za večjo varnost v tej 
prometni panogi je noveliran 
zakon o zračnem prometu, 
sprejetih pa je bilo tudi šest 
izvršilnih, podzakonskih aktov. 

Poleg tega se je povečalo nad- 
zorstvo nad opravljanjem kon- 
trole letenja, zagotovljeno pa 
je tudi tako delovanje tehnič- 
nih sredstev, da je omogočen 
varen zračni promet. 

PROMET NA MORJU 
IN NA NOTRANJIH 
PLOVNIH POTEH 

Leta 1984 je bilo evidentira- 
nih 327 nesreč naših in 117 
nesreč tujih ladij, v katerih je 
življenje izgubilo 10 tujih po- 
morščakov. Te številke so ne- 
koliko manjše kot leta 1983, ko 
je bilo registriranih 342 pomor- 
skih havarij. Večje število ne- 
sreč je povzročila premajhna 
izurjenost posadk pri uporabi 
reševalnih sredstev in sredstev 
za gašenje požarov, določen 
vpliv na neustrezno stanje na 
tem področju pa so imele tudi 
luške kapetanije kot najbolj 
neposredni organi pri zagotav- 
ljanju varnosti plovbe po mor- 
ju. Ugotovljeno je bilo namreč, 
da je precej pomanjkljivosti, 
tako da je bilo lani izdanih 
okoli 1.200 odločb za njihovo 
odpravo. 

Poročilo posebej opozarja 
tudi na problem tehnične 
opremljenosti objektov, name- 
njenih varni plovbi (svetilniki, 
obalne svetilke in oznake, sig- 
nalna telesa in podobno), ozi- 
roma slab položaj na večini 
pomorskih svetilnikov kjer živi- 
jo svetilničaji. Hkrati je po- 

udarjeno, da imamo tri vrste 
objektov, namenjenih varni 
plovbi: zvezne, republiške in 
občinsko-komunalne, kar v 
praksi povzroča mnoge pro- 
bleme. Prav tako je poudarje- 
no, da je še naprej aktualen 
problem starost naše trgovin- 
ske mornarice. 

Tudi na notranjih plovnih 
poteh se je zmanjšalo število 
nesreč. Lani jih je bilo eviden- 
tiranih 909 ali 24 manj kot leto 
poprej. Življenje je izgubilo 8 
oseb, težje pa jih je bilo ranje- 
nih 100. Najpogostejši vzroki 
za nesreče so: hidrološki po- 
goji, megla, udarci v ploveče 
predmete, nenadni močni ve- 
trovi in drugo, med subjektiv- 
nimi dejavniki pa: nedisciplina 
in premajhna izkušenost posa- 
meznih članov posadk, nespo- 
štovanje predpisov o plovbi, 
alkoholizem in podobno. 

Stanje notranjih plovnih poti 
pri srednjih in višjih vodostajih 
je ustrezno, medtem ko radio 
zveze, ki naj bi bile namenjene 
varnosti plovbe in ljudi, še ne 
delujejo kot enotna tehnično- 
tehnološka celota. 

Poseben problem je razvoj 
nautičnega turizma, predvsem 
ob obali večjih naselij. Pristoj- 
ni organi za varnost prometa 
ne morejo nadzorovati vse 
večjega števila malih plovil, ki 
resno ogrožajo varnost prome- 
ta na plovnih poteh. 

Za večjo varnost na morju, 
kakor tudi na plovnih rekah in 
jezerih, je bil spremenjen in 

dopolnjen ustrezen zakon, no- 
velirani so bili samoupravni 
splošni akti v pomorskem in 
rečnem ladjarstvu, zaostreni 
pa tudi ukrepi glede izvajanja 
predpisanih norm za redno 
vzdrževanje ladij, navigacij- 
skih sredstev, sredstev za reše- 
vanje in gašenje požarov. 

Sklepni del poročila našteva 
dejavnosti, ki bi bile potrebne, 
da bi se v prihodnjem obdobju 
izboljšala varnost v vseh pro- 
metnih panogah. Omenjene so 
naloge organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo z javnim 
prometom ali vzdržujejo ceste, 
nadalje so naštete naloge sa- 
moupravnih in poslovodnih or- 
ganov, pristojnih zveznih, re- 
publiških in pokrajinskih orga- 
nov in organizacij, naloge zvez 
SIS za želežniški oziroma cest- 
ni promet, ki predvsem zahte- 
vajo odločnejše sprejemanje 
ukrepov za dosledno izvajanje 
vseh zakonskih obveznosti, 
kakor tudi sklepi Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ o var- 
nosti prometa iz leta 1980 in 
1984. Naloge teh subjektov bi 
morale biti usmerjene h krepi- 
tvi prometne discipline, vzgoj- 
nemu in preventivnemu delo- 
vanju, razvijanju dela in boljše- 
mu vzdrževanju transportnih 
sredstev, k zagotavljanju sta- 
bilnejših finančnfh virov za 
graditev in vzdrževanje cest, 
kakor tudi k financiranju ob- 
jektov na notranjih in pomor- 
skih plovnih poteh. 

Uspešno uresničevanje procesa 

preobrazbe zvezne uprave  

- Lani so bili doseženi nekoliko boljši rezultati pri izvajanju zveznih zakonov in 
predpisov 

- Precej so se razvili stiki zvezne uprave z republiškimi in pokrajinskimi 
upravnimi organi 

- Sprejetih je bilo več ukrepov in akcij za razvoj organizacije zvezne uprave 
- Trend zmanjševanja števila zaposlenih delavcev se je nadaljeval 
- Uprava se še vedno počasi prilagaja zahtevam delegatskega skupščinskega 

sistema, posebej zahtevam združenega dela 

Angažiranost zveznih uprav- 
nih organov iri zveznih organi- 
zacij pri izvajanju Programa 
dejavnosti za nadaljnjo preo- 
brazbo zvezne uprave, je bila 
leta 1984 precejšnja. Čeprav 
gre za dolgotrajen in kontinu- 
iran proces, so bili lani doseže- 

ni uspehi pri uresničevanju 
vseh bistvenih programskih 
nalog. Posebno pomembno za 
pravilno usmeritev zvezne 
uprave je njeno usmerjanje v 
Skupščini SFRJ in Zveznem iz- 
vršnem svetu za realiziranje te- 
meljnih funkcij, izvajanje dolo- 

čene politike in izpolnjevanje 
nalog. V določeni meri sta se 
razvila tudi organizacija in na- 
čin dela uprave, nekoliko pa se 
je uprava tudi kadrovsko okre- 
pila, saj je prišlo precej mlajših 
kadrov. 

Temeljna ocena preobrazbe 
uprave v letu 1984 je, da je 
proces njene preobrazbe zajel 
upravne organe v vseh družbe- 
nopolitičnih skupnostih. 

To poudarja Poročilo o izva- 
janju Programa dejavnosti pri 

nadaljnji preobrazbi zvezne 
uprave v letu 1984, ki so ga 
dobili delegati Skupščine 
SFRJ. Poročilo je pripravil 
Zvezni sekretariat za pravoso- 
dje in organizacijo zvezne 
uprave, za njegovo obravnavo 
pa je pristojen Zvezni zbor. 

CELOVITEJŠE 
IZVAJANJE 
DOLOČENE POLITIKE 

Programsko določene nalo- 

- POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA 
DEJAVNOSTI PRI NADALJNJI PREOBRAZBI ZVEZNE 
UPRAVE V LETU 1984 
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ge glede usmerjanja zvezne 
uprave k celovitejšemu izvaja- 
nju določene politike in izvrše- 
vanju zakonov, so vplivale na 
delo zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij v letu 
1984. 

Splošna ocena je, da so bili 
lani doseženi nekoliko večji 
uspehi pri izvajanju zveznih 
zakonov in predpisov, čeprav 
so na tem področju še številni 
problemi. Zvezni upravni orga- 
ni predvsem nimajo dovolj pre- 
gleda nad izvajanjem zveznih 
zakonov in predpisov, saj ne 
zahtevajo ali pa ne dobivajo 
poročil republiških in pokrajin- 
skih upravnih organov, ali pa 
so premalo izkoriščeni institu- 
ti, kot so dajanje smernic ali 
prevzemanje upravnih zadev. 

K hitrejšemu reševanju teh 
problemov so prispevali, ome- 
nja Poročilo, sklepi Zveznega 
zbora, posebej, ko gre za vpra- 
šanje večjega angažiranja pri- 
stojnih upravnih organov v fe- 
deraciji republikah in pokraji- 
nah, kakor tudi v občinah, pri 
izvajanju zakonov in predpi- 
sov. Inšpekcijski in drugi nad- 
zorni organi so na primer ak- 
tivnejši, manj je pritožb nad 
njihovim delom, manjši pa je 
tudi vpliv drugih organov in or- 
ganizacij na izvajanje njihovih 
nalog. 

Zaradi določitve enotnega 
metodološkega pristopa pri 
spremljanju stanja in izvajanju 
zveznih zakonov, so vsi pristoj- 
ni organi in organizacije v fe- 
deraciji, republikah in pokraji- 
nah, dobili Smernice za pripra- 
vo poročil o izvajanju zveznih 
zakonov, ki jih zvezni upravni 
organi in zvezne organizacije 
predložijo Skupščini SFRJ in 
Zveznemu izvršnemu svetu. S 
tem so dani realnejši pogoji za 
preučevanje stanja na tem po- 
dročju, kar omogoča tudi oce- 
njevanje odgovornosti orga- 
nov za nepopolno in neučinko- 
vito izvajanje zakonov. Ukrepi 
Zveznega zbora, določeni s te- 
mi Smernicami, se uspešno iz- 
vajajo. 

Za krepitev odgovornosti 
zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij pri izvaja- 
nju zveznih zakonov in predpi- 
sov, so se začele priprave za 
dopolnitev veljavnih zakonskih 
predpisov o njihovih poobla- 
stilih, posebej o pooblastilih 
zveznih inšpektorjev in drugih 
kontrolno-nadzornih služb. V 
tem času je bilo sprejetih 65 
sprememb in dopolnitev zvez- 
nih zakonov. 

Zvezni upravni organi in 
zvezne organizacije so lani 
analizirali tudi sankcije, dolo- 
čene v predpisih iz njihove pri- 
stojnosti, in na podlagi povze- 
tega stanja pripravili predlog 
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za ustrezne zakonske spre- 
membe. 

Mimo tega je bilo sprejetih 
230 pravilnikov, navodil in 
odredb, noveliranih je bilo 33 
teh predpisov, ZIS pa je sprejel 
79 uredb in odlokov ter noveli- 
ral 76 teh aktov. 

ODNOSI ZVEZNE 
UPRAVE Z DRUGIMI 
DRUŽBENIMI 
SUBJEKTI 

Zvezni izvršni svet in zvezni 
upravni organi ter zvezne or- 
ganizacije so si prizadevali 
čimbolj pogosto kontaktirati s 
Skupščino SFRJ in njenima 
Zboroma in njihovimi delovni- 
mi telesi, tako da bi lahko 
Skupščina čimbolj celovito 
nadzorovala njihovo delo. 
Zvezni upravni organi in zvez- 
ne organizacije so se, saj taka 
so bila prizadevanja, pojavljali 
v Skupščini, njenih Zborih in 
njihovih delovnih telesih le, če 
je bilo potrebno, saj je treba 
čimbolj dosledno razmejiti in 
določiti njihovo odgovornost, 
kakor tudi odgovornost ZIS 
pred Skupščino SFRJ. Poroči- 
lo poudarja, da so bila ta priza- 
devanja le delno uresničena, 
tako da je na tem področju še 
veliko pomembnih nalog. 

Lani se je začel tudi intenziv- 
nejši proces odpravljanja šte- 
vilnih slabosti med ZIS in zvez- 
nimi upravnimi organi iz zvez- 
nimi organizacijami. Del slabo- 
sti je še vedno izrazit. To pose- 
bej velja za koordiniranje dela 
omenjenih organov in organi- 
zacij pri predlaganju ukrepov, 
za kakovost predlaganih ukre- 
pov, nepopolna gradiva in ne- 
jasnosti ter neustreznosti do- 
ločenega števila določb v os- 
nutkih zakonov in drugih pred- 
pisih. 

Glede razmerij med zvezno 
upravo in republiškimi ter po- 
krajinskimi upravnimi organi. 
Poročilo poudarja, da so se ti 
stiki razvili in se razvijajo v 
skladu z ustavnimi opredeli- 
tvami, pri čemer je bila lani po- 
sebna pozornost namenjena 
odpravljanju tistih slabosti, ki 
so v teh razmerjih že dalj časa 
zaznavne. 

Stiki z ustreznimi organi 
SZDLJ, Zveze sindikatov, ZKJ, 
Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije in drugimi organi so la- 
ni zadovoljivo potekali, kar ve- 
lja posebej za izmenjavo 
mnenj o pomembnejših ukre- 
pih, ki jih predlaga zvezna 
uprava. Pri tem je bilo čutiti 
določeno povečanje vpliva 
vseh dejavnikov političnega si- 
stema na delo in odgovornost 
Zveznega izvršnega sveta in 
zveznih upravnih organov ter 
organizacij. 

Kar zadeva odpiranje zvezne 

uprave združenemu delu, je 
poudarjeno, da je še veliko 
problemov, saj še ni bil odkrit 
pravi način komuniciranja, ki 
bi zagotovil širši vpliv združe- 
nega dela na zvezno upravo. Ti 
stiki potekajo v glavnem kot 
doslej preko Gospodarske 
zbornice in splošnih združenj 
kot nosilcev interesov združe- 
nega dela. 

Glede povezave zvezne 
uprave z znanstvenimi institu- 
cijami so bili zaznavni začetni 
uspehi, vendar je še premalo 
povezav, če upoštevamo spre- 
jete opredelitve. Lani so v 
zvezni upravi aktivno delali tu- 
di številni sveti, komisije in 
skupine, oblikovanih pa je bilo 
tudi več družbenih svetov 
uprave kot oblike njenega od- 
piranja drugim družbenim 
strukturam. 

Na podlagi programa razvo- 
ja informacijskega sistema ZIS 
in zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij za obdobje 
od leta 1983 do 1990, se je 
nadaljevala realizacija obliko- 
vanja informacijskih sistemov 
za potrebe zveznih organov. 
Izdelane so bile tudi Osnove 
večletnega programa razvoja 
tehnično-tehnološke baze 
zveznih organov za obdobje 
1985 do 1990. Uresničevanje 
teh nalog že daje prve rezulta- 
te. Precej prihrankov je na pri- 
mer pri uporabi družbenih 
sredstev z racionalnim, usmer- 
jenim, programiranim in etap- 
nim investiranjem nabave 
opreme, predvsem iz domače 
proizvodnje. 

RAZVOJ 
ORGANIZACIJE 
ZVEZNE UPRAVE 

Izhajajoč iz dejstva, da je 
uresničevanje programiranih 
nalog na področju organizaci- 
je zvezne uprave in načina nje- 
nega dela bistven pogoj za nje- 
no nadaljno preobrazbo, je bi- 
lo leta 1984 sprejetih več ukre- 
pov in akcij, tako v okviru ZIS, 
kot v okviru zveznih upravnih 
organov. Med drugim je bil 
spremenjen in dopolnjen Za- 
kon o organizaciji in delokro- 
gu zveznih upravnih organov 
in zveznih organizacij. Med or- 
ganizacijskimi spremembami v 
zvezni upravi pa lani posebno 
mesto zavzema ustanovitev 
Zveznega zavoda za cene. 

Čeprav se je pokazalo, da 
zaenkrat niso potrebne večje 
organizacijske spremembe, je 
bilo ugotovljenih več nedore- 
čenosti glede dekroga zvezne 
uprave. Treba bi bilo oblikovati 
močnejši gospodarski resor, 
kjer bi združili naloge z neka- 
terih področij. Prav tako je ne- 
kaj težav in problemov pri delu 
ustanov kot posameznih insti- 
tucij, saj ni celovito in ustrezno 
normativno urejen njihov sta- 
tus, premalo so razviti odnosi s 
subjekti, s katerimi sodelujejo, 
doreči pa bo treba tudi njihovo 
občasno poslovanje za upo- 
rabnike storitev zunaj upravne 
strukture. 

Poročilo ocenjuje, da dose- 
danja aktivnost pri preučeva- 
nju notranje organizacije zvez- 
ne uprave omogoča zelo hitro 
sprejetje številnih organizacij- 
skih sprememb, namenjenih 
poenotenju in strnitvi organi- 
zacijskih enot (služb, oddel- 
kov, skupin in podobno) in v 
smeri zmanjševanja števila iz- 
vajalcev in zadev v teh organi- 
zacijskih enotah. 

KADROVSKA 
USPOSOBLJENOST 
ZVEZNE UPRAVE 

Program dejavnosti pri na- 
daljnji preobrazbi zvezne upra- 
ve določa tudi pomembne na- 
loge na področju kadrovskega 
usposabljanja. Trend zmanjše- 
vanja števila zaposlenih, ki je 
bil zabeležen leta 1983, se je 
nadaljeval tudi lani. Zadnjega 
dne leta 1983 je bilo v zvezni 
upravi zaposlenih 15.124 ljudi, 
leto pozneje na isti dan pa 
14.839. Dejansko zmanjšanje 
celotnega števila zaposlenih 
znaša tako 285 delavcev oziro- 
ma 1,88 odstotka. Skupno 
zmanjšanje števila zaposlenih 
v obdobju po sprejetju Progra- 
ma dejavnosti (januarja 1983) 
do konca leta 1984, je znašalo 
463 delavcev ali 3,04 odstotka. 

Analiza kadrovske strukture 
je pokazala, da se zvezna upra- 
va obnavlja in pomlajuje s stro- 
kovnimi kadri, kar je po mne- 
nju Poročila zelo pomembno 
za njeno nadalnjo kadrovsko 
krepitev in omogočanje učin- 
kovitejšega opravljanja funk- 
cij, ki sodijo v pristojnost zvez- 
ne uprave. 

Zaradi zmanjšanja števila za- 
poslenih delavcev in vodilnih 
delavcev v zveznih upravnih 
organih, je ZIS lani sprejel 
sklepe s konkretnimi ukrepi. 
Med drugim je poudarjeno, da 
so posebej pomembne tiste 
naloge, katerih cilj je kreativno 
in učinkovito delo v zvezni 
upravi. Ti ukrepi zajemajo tudi 
možnost uvedbe administrativ- 
ne upokojitve. 

Glede strokovnega usposab- 
ljanja v večjem številu zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij ter služb ZIS, je bi- 
lo strokovno izobraževanje 
praviloma omejeno samo na 
pripravnike. Redkejše pa je bi- 
lo kontinuirano usposabljanje 
in izpopolnjevanje drugih de- 
lavcev. 
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Lani je bila narejena tudi 
analiza družbenoekonomske- 
ga razvoja, dohodka in samou- 
pravnega organiziranja delav- 
cev v zvezni upravi. Pokazalo 
se je, da je med drugim tudi 
odprt problem izvajanja Druž- 
benega dogovora o zagotavlja- 
nju sredstev za osebne dohod- 
ke delavcev in sredstev za 
skupno porabo. V zadnjih letih 
so se kazale težnje za večjim 
odstotkom zaostajanja oseb- 
nih dohodkov delavcev z zvez- 
ni upravi v primerjavi z ustvar- 
jenimi povprečnimi osebnimi 
dohodki v predhodnem pollet- 
ju v gospodarstvu Jugoslavije. 

PREOBRAZBA V 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTIH 

V večini družbenopolitičnih 
skupnostih je lani prišlo do in- 
tezivnejše preobrazbe državne 
uprave, zaokrožen pa je bil tu- 
di proces sprejemanja in izva- 
janja ustreznih programov pre- 
obrazbe v vseh republikah in 
pokrajinah ter številnih obči- 
nah. Vse to je prispevao k 
okrepljeni aktivnosti organov 
državne uprave pri izvajanju 
zakonov, predpisov in sploš- 
nih aktov. 

Skupščine družbenopolitič- 

nih skupnosti so uresničevale 
funkcijo politične kontrole pri 
vsakdanjem delu. Vendar še 
vedno velja splošna ocena, da 
se uprava počasi prilagaja zah- 
tevam delegatskega skupščin- 
skega sistema, posebej zahte- 
vam združenega dela. 

V nekaterih občinah je orga- 
nizacija upravnih organov zelo 
razdrobljena, kar otežuje us- 
klajevanje njihovega dela, 
učinkovito vodenje in enotno 
izvrševanje del in nalog. To je 
posebej značilno za področje 
urbanizma in gradbeništva, ka- 
kor tudi za premoženjsko prav- 
ne in katastrske zadeve. 

V celotni upravi je bilo lani 
veliko prizadevanj, da ne bi na- 
raščala in da bi se zmanjšalo 
število zaposlenih. Rezultati 
pa so še skromni, saj se je ra- 
zraščanje uprave zavrlo le v 
določenem številu družbeno- 
političnih skupnosti. 

Tudi vprašanja družbeno- 
ekonomskega položaja delav- 
cev zaposlenih v državni upra- 
vi, še niso ustrezno rešena. 
Obstoječa materialno tehnična 
opremljenost precejšnjega 
števila upravnih organov pa 
vsekakor tudi omejuje učinko- 
vitejše opravljanje upravnih 
funkcij. 

j STALIŠČA IN SKLEPI 

Nadaljnje spodbujanje združevanja 

dela in sredstev OZD iz razvitejših in manj 

razvitih območij 

- Zagotoviti je treba učinkovito uporabo sredstev Sklada federacije 

Zbor republik in pokrajin je 
ia seji, 18. julija 1985, ko je 
jbravnaval Poročilo o združe- 
vanju dela in sredstev OZD iz 
■azvitih in gospodarsko manj 
azvitih republik in pokrajin 
Poročilo smo povzeli v eni od 
prejšnjih številk glasila), spre- 
el naslednje sklepe: 

1. Zbor republik in pokrajin 
>odpira aktivnosti in ukrepe, 
>menjene v Poročilu Gospo- 
iarske zbornice Jugoslavije in 
sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
iarsko manj razvitih republik 
n avtonomnih pokrajin o re- 
zultatih samoupravnega zdru- 
:evanja dela in sredstev orga- 
lizacij združenega dela iz raz- 
itejših in gospodarsko manj 
azvitih republik in avtonom- 
iih pokrajin, ki jih je v svojem 
nnenju z dne 5. julija 1985 do- 
očil Zvezni izvršni svet, in 
'ztraja, da se na vseh ravneh 
Iružbene organiziranosti, od 
>rganizacij združenega dela in 
ibčin do federacije sprejmejo 
ikrepi in akcije s ciljem zago- 
avljanja pogojev, da se te ak- 

tivnosti in ukrepi v celoti ures- 
ničijo. 

2. Zbor podpira prizadevanja 
Zveznega izvršnega sveta, da v 
sodelovanju z izvršnimi sveti 
skupščin republik in avtonom- 
nih pokrajin, v skladu z Reso- 
lucijo o družbenoekonom- 
skem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ v letu 1985, pre- 
uči stanje sprejetih ukrepov za 
spodbujanje združevanja dela 
in sredstev ter njihove učinke 
in v okviru svojih pooblastil 
sprejme oziroma predloži 
sprejetje tudi drugih spodbuje- 
valnih ukrepov, da bi proces 
združevanja dela in sredstev 
potekal v okviru planskih pred- 
videvanj v letu 1985. 

3. Zbor opozarja na nujnost 
zagotavljanja pogojev, in sicer 
s sistemskimi rešitvami in 
ukrepi tekoče ekonomske poli- 
tike, da organizacije združene- 
ga dela iz razvitih in gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin, združu- 
jejo delo in sredstva za realiza- 
cijo ciljev politike hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj raz- 

vitih republik in avtonomnih 
pokrajin. 

4. Zbor ocenjuje, da je do 
začetka razprave o Družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 
od 1986 do 1990 in o zakonih, 
ki urejajo vprašanja s področja 
spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, v repu- 
blikah in avtonomnih pokraji- 
nah treba prizadevati, da se za- 
gotovijo ustrezne rešitve za 
nadaljnje spodbujanje združe- 
vanja dela in sredstev in za 
učinkovitejšo uporabo sred- 
stev Sklada federacije. 

5. Težišče prihodnjih dejav- 
nosti pri pripravi srednjeroč- 
nih planov od leta 1986 do 
1990 in zakonov, ki zadevajo 
določanje republik in pokrajin, 
ki bodo imele status gospodar- 
sko manj razvitih tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju, 
mora biti na: določanju skup- 
ne razvojne politike kot temelj- 
nega pogoja za uspešnejše po- 
tekanje procesa združevanja 
dela in sredstev in učinkovitej- 
šo uporabo sredstev sklada fe- 
deracije; razvijanju sistema 
spodbujevalnih ukrepov s ci- 
ljem intenziviranja procesa 
združevanja dela in sredstev 
ter preobrazbi Sklada federa- 
cije v smislu krepitve vloge in 
odgovornosti združenega dela 
pri upravljanju s sredstvi Skla- 
da in njegove kontrolne funk- 

cije za namensko in učinkovito 
izkoriščanje sredstev Sklada. 

6. Podpira se aktivnost Zvez- 
nega izvršnega sveta, z izvršni- 
mi sveti skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin, pri spre- 
jemanju Dogovora o spremem- 
bah in dopolnitvah Dogovora o 
združevanju dela sredstev 
Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin v ob- 
dobju od 1981 do 1985, da bi 
našli ustrezne skupne rešitve 
glede dinamike prenosa sred- 
stev Sklada na temelju združe- 
vanja; rešitve glede ekonom- 
skih in drugih ukrepov za in- 
tenziviranje procesa združeva- 
nja dela in sredstev in odprav- 
ljanje administrativnih in dru- 
gih ovir, ki otežujejo proces 
združevanja, pa je treba iskati 
v smeri oblikovanja kompleks- 
nejših ukrepov, ki bodo spod- 
bujevalno delovali na proces 
združevanja dela in sredstev. 

7. Zbor priporoča Gospodar- 
ski zbornici Jugoslavije, da: 

- v okviru svojih oblik orga- 
niziranja spodbuja organizaci- 
je združenega dela in repro- 
dukcijske sisteme, posebej s 
področja razvitih republik in 
SAP Vojvodine, da se kot no- 
silci razvojnih programov bolj 
angažirajo pri pripravi in pred- 
laganju konkretnih programov 
s potrebno dokumentacijo in 

- SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN OB 
OBRAVNAVI POROČILA O ZDRUŽEVANJU DELA IN 
SREDSTEV OZD IZ RAZVITIH IN GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN POKRAJIN, NA 
PODLAGI DELA STALNIH SREDSTEV SKLADA 
FEDERACIJE ZA OBDOBJE OD 1981 DO 1984 
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analizo ekonomske upraviče- 
nosti za objekte, ki se gradijo 
na podlagi združevanja dela in 
sredstev v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo, predvsem pa v najmanj 
razvitih občinah teh republik 
in pokrajine Kosovo: 

- v sodelovanju z gospodar- 
skimi zbornicami republik in 

pokrajin stalno spremlja zdru- 
ževanje dela in sredstev, zaz- 
nava probleme in položaj v 
tem procesu in opozarja ter 
sprejema aktivnosti in ukrepe 
za njegovo nadaljnje odvijanje 
in razvijanje. 

8. Zbor zadolžuje Sklad fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 

nomnih pokrajn, da v skladu z 
zakonskimi pooblastili v za- 
konskih rokih zagotovi pravo- 
časno in učinkovito, realizaci- 
jo celotnih stalnih sredstev 
Skladaj posebej del teh sred- 
stev, ki je namenjen združeva- 
nju in spodbujanju procesa 
združevanja dela in sredstev. 

9. Zbor opozarja, da morajo 

banke in druge finančne or- 
ganzacije nujno preučiti mož- 
nosti in sprejeti ukrepe za 
usmerjanje razpoložljivih sred- 
stev pod ugodnejšimi pogoji 
za prednostno reševanje zah- 
tev za graditev objektov na 
podlagi združevanja dela in 
sredstev v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. 
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obča 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

IZ VSEBINE 
št. 20 (3. oktober 1985): 
PRISPEVKI S PODROČJA DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA 
- Kako naprej po sprejetju zakona o te- 

meljih sistema družbenega planiranja o 
družbenem planu Jugoslavije 

- Priprava dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih aktov 

- Odloženo ^klepanje o dolgoročnem 
planu Slovenije 

- Stališča in pripombe republiškega iz- 
vršnega sveta k osnutku srednjeročnega 
plana Jugoslavije 

- Pomanjkljivosti pri planiranju ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

50204 - Naročninske zadeve: telefon (081) 219-914    



Ljubljana, 1. oktobra 1985 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sistemu državne uprave in o Izvršnem 

svetu Skupščine SR Slovenije ter 

o republiških upravnih organih (ESA-717) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 18. 
9. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O 
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER O 
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo, 

- Jelka PEČAR, pomočnica republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo. 

1. člen 
Besedilo 111. člena zakona o sistemu državne uprave in o 

Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste druž- 
benopolitične skupnosti in upravni organi, za katere opra- 
vljajo delo, z enim ali več samoupravnimi sporazumi urejajo in 
usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem 
dohodka delovnih skupnosti ter druga vprašanja v zvezi s 
pridobivanjem in razporejanjem dohodka delovnih skupnosti 
ter druga vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim položa- 
jem delavcev v delovnih skupnostih. Udeleženca samouprav- 
nega sporazuma sta tudi izvršni svet skupščine ustrezne druž- 
benopolitične skupnosti in sindikat.« 

2. člen 
V 135. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi: 
»Če se delavci v delovni skupnosti zaradi majhnega obsega 

nalog upravnega organa ne morejo ustrezno samoupravno 
organizirati in svojih samoupravnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti urejati s samoupravnimi splošnimi akti na 
način, določen z zakonom, sklenejo samoupravni sporazum 
oziroma pogodbo z izvršnim svetom skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti. S samoupravnim sporazumom oziroma s 
pogodbo neposredno uedijo vsa vprašanja, ki se v skladu z 
zakonom urejajo s samoupravnimi splošnimi akti delovne 
skupnosti in se nanašajo na uresničevanje samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev.« 

3. člen 
Za 135. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita: 

135. a člen 
Če delavci zaradi majhnega obsega nalog upravnega 

organa ne morejo v delovni skupnosti tega upravnega organa 
urejati in uresničevati svojih samoupravnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti na način, določen z zakonom, lahko obliku- 
jejo skupno delovno skupnost z delavci delovnih skupnosti 
drugih upravnih organov. 

S samoupravnim sporazumom, s katerim delavci v delovnih 
skupnostih upravnih organov oblikujejo skupno delovno 
skupnost, se uredijo temeljna vprašanja v zvezi z uresničeva- 
njem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti v 
skupni delovni skupnosti, zlasti pa: 

- način samoupravnega organiziranja v delovni skupnosti 
in organi skupne delovne skupnosti ter njihova sestava, 
- enote, v katerih delavci posameznega upravnega organa 

uresničujejo določene samoupravne pravice, in organi enot 
ter njihova sestava, 

- samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
delavci uresničujejo v enotah. 

Predhodno mnenje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za uresni- 
čevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti 
delavcev v skupni delovni skupnosti, da sindikat, ki je tudi 
udeleženec samoupravnega sporažuma. 

Predno delavci upravnega organa sprejmejo sporazum o 
oblikovanju skupne delovne skupnosti, si morajo pridobiti 

priloga poročevalca 1 



tudi mnenje izvršnega sveta skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

135. b člen 
Pravice in obveznosti, ki jih ima po zakonu funkcionar, ki 

vodi upravni organ, v zvezi z uresničevanjem samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, izvršuje tudi v 
primeru, če delavci več upravnih organov oblikujejo skupno 
delovno skupnost, funkcionar, ki vodi posamezni upravni 
organ. 

V zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje pravic in obvezno- 
sti funkcionarja, ki vodi upravni organ, po 123. členu tega 
zakona in po 146., 147. in 148. členu zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78, 21/82 in 
18/85), odločajo soglasno funkcionarji, ki vodijo upravne 
organe, katerih delavci so oblikovali skupno delovno skup- 
nost. Če ni doseženo soglasje vseh funkcionarjev, odloči o 
zadevi izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti.« 

4. člen 
V 169. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Delavec - delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti je 

lahko razporejen na vsako delo in k vsaki nalogi v upravnem 
organu, ki ustrezajo njegovi preostali delovni zmožnosti in za 
katero izpolnjuje splošne in posebne zahteve, ki so določene 
kot pogoj za opravljanje del in nalog, na katere se razporeja.« • 

5. člen 
175. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi poobla- 

stili, ki po preteku časa, za katerega je bil imenovan, ni 
ponovno imenovan, razporedi organ, pristojen za njegovo 
imenovanje, brez javnega razpisa v isti ali drug organ družbe- 
nopolitične skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni 
delovni zmožnosti. 

Delavcu, ki ga po prejšnjem odstavku ni mogoče razpore- 
diti, se ponudijo dela in naloge v organizaciji združenega dela 
oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridob- 
ljeni delovni zmožnosti. 

Delavca je mogoče po prvem in drugem odstavku tega 
člena razporediti oziroma mu ponuditi dela in naloge v dru- 
gem kraju, če se zaradi dela v drugem kraju bistveno ne 
poslabšajo pogoji glede varstva in šolanja otrok, prevoza, 
stanovanjski pogoji in drugi življenski pogoji delavca in nje- 
gove družine. 

Če delavec ne sprejme razporeditve oziroma del in nalog po 
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, mu preneha 
delovno razmerje po preteku časa, ko v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom sme in mora ostati še na delu«. 

6. člen 
V 171. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita: 
»Delavca je mogoče razporediti iz enega v drug upravni 

organ iste družbenopolitične skupnosti, če je to potrebno 
zaradi nemotenega upravljanja nalog upravnega organa, in 
sicer: 

- če upravni organ za nemoteno delo potrebuje delavca z 
določeno strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami ozi- 
roma z delom pridobljeno delovno zmožnostjo, drug upravni 
organ, v katerem je v delovnem razmerju delavec, ki izpolnjuje 
te pogoje, pa lahko opravljanje svojih nalog zagotovi z dru- 
gačno organizacijo in delitvijo dela, da s prerazporeditvijo 
delavca ni ovirano delo upravnega organa; 

- če zaradi spremenjene organizacije in razporeditev del in 
nalog delo določenega delavca v posameznem upravnem 
organu ni več potrebno, v drugem upravnem organu pa so 
nezasedena dela in naloge, ki ustrezajo strokovni izobrazbi 
oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti delavca. 

Delavca je mogoče v primerih iz prejšnjega odstavka rezpo- 
rediti tudi v upravni organ v drugem kraju, če se zaradi dela v 
drugem kraju bistveno ne poslabšajo pogoji glede varstva in 

šolanja otrok, prevoza, stanovanjski pogoji in drugi življenjski 
pogoji delavca in njegove družine«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Kot upravni organi iste družbenopolitične skupnosti v smislu 
prvega odstavka tega člena se štejejo tudi upravni organi 
posebne družbenopolitične skupnosti in upravni organi, ki je 
združena v to posebno družbenopolitično skupnost«. 

7. člen 
Za 171. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita: 

171. a člen 

Delavec - delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti se 
lahko razporedi na druga ustrezna dela in naloge v drug 
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti pod pogoji in 
po postopku iz drugega do četrtega odstavka prejšnjega 
člena, če v upravnem organu ni njegovi delovni zmožnosti 
ustreznih del in nalog, niti mu ni mogoče takih del in nalog 
zagotoviti z ustrezno prireditvijo delovnih naprav in priprav 
ter delovnega okolja. 

171. b člen 
Delavec, pri katerem je po predpisih o pokojninskem in 

invalidksem zavarovanju podana spremenjena delovna zmož- 
nost ali neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti, se 
pod pogoji iz 169. člena lahko razporedi na druga ustrezna 
dela v istem upravnem organu, pod pogoji in po postopku iz' 
171. člena pa tudi v drug upravni organ iste družbenopolitične 
skupnosti«. 

8 člen 
1§5. člen se dopolni tako, da se glasi: 
»Če delavec utrpi škodo pri delu ali v zvezi z delom v 

upravnem organu, ima pravico zahtevati odškodnino po 
splošnih načelih o odškodninski odgovornosti od družbeno- 
politične skupnosti«. 

9. člen 
V 189. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Delavcem, ki jih po prejšnjem odstavku ni mogoče razpore- 
diti, se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni 
izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v drugem 
državnem organu ali organizaciji združenega dela oziroma 
drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti. Delavcu se 
lahko ponudijo dela in naloge v drugem kraju, če se zaradi 
dela v drugem kraju bistveno ne poslabšajo pogoji glede 
varstva in šolanja otrok, prevoza, stanovanjski pogoji in drugi 
življenjski pogoji delavca in njegove družine«. 

10. člen 
277. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekr- 

šek kaznuje z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev orga- 
nizacije združenega, dela ali druga pravna oseba oziroma 
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja- 
njem dejavnosti: 

1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug 
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen); 

2. če se prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge 
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira ali če mu noče 
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72. 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ali druge pralne osebe, ki store dejanje iz prejšnjega od- 
stavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena«. 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Izvršni svet 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 10/7-1985 

sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o sistemu državne uprave o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih in 
osnutek tega zakona. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva predloge, pripombe in mnenja 
delovnih teles Skupščine in zborov ter pripombe, predloge in 
mnenja iz razprave na sejah zborov. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse 

predloge iz razprave. Večina predlogov in pripomb je dobe- 
sedno ali smiselno upoštevana v predlogu zakona. 

V skladu s pripombo zakonodajnoupravne komisije je v 
predlogu zakona izpuščena določba prve teze osnutka. Po 
mnenju komisije namreč ni potrebno posebej navajati, da ima 
upravni organ pri opravljanju Strokovnih nalog za samou- 
pravno interesno skupnost do te skupnosti enake pravice in 
dolžnosti, kot bi jih imela njena strokovna služba, še posebej 
zato, ker se medsebojne pravice in dolžnosti upravnega 
organa in samoupravne interesne skupnosti uredijo s samou- 
pravnim sporazumom. 

Besedilo 111. člena (1. člen predloga zakona) je glede na 
pripombo zakonodajnopravne komisije usklajeno z besedi- 
lom 135. in novega 135. a člena tako, da je kot udeleženec 
samoupravnega sporazuma naveden sindikat. 

Največ pripomb se je nanašalo na določbi četrtega in 
šestega odstavka novega 135. a člena, ki sta bili predlagni v 
variantah. Pri tem je velika večina pripomb podprla osnovni 
rešitvi, to je da delavci sprejemajo samoupravni sporazum o 
oblikovanju skupne delovne skupnosti na zborih delavcev 
(četrti odstavek) in da si morajo predhodno pridobiti mnenje 
izvršnega sveta (šesti odstavek). Zakonodajnopravna komisija 
pa je menila, da v zakonu ni potrebno navajati, kako se 
sprejema samoupravni sporazum o oblikovanju skupne 
delovne skupnositi. Glede na to je v 135. a členu (3. člen 
predloga zakona) opuščena določba o načinu sprejemanja 
samoupravnega sporazuma. Taka določba bi bila potrebna le 
v primeru, če naj bi zakon zavezoval delavce, da naveden 
samoupravni sporazum sprejmejo z referedumom tako, kot je 
to izrecno določeno za statut delovne skupnosti in samou- 
pravni splošni akt o osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo (četrti odstavek 147. 
člena). 

V skladu z večinskim stališčem je v šestem odstavku 135. a 
člena predvideno, da predhodno mnenje o oblikovanju 
skupne delovne skupnosti daje izvršni svet. Razumljivo pa je, 
da si bo izvršni svet pred oblikovanjem svojega mnenja prido- 
bil stališče funkcionarev, ki vodijo upravne organe, katerih 
delavci oblikujejo skupno delovno skupnost, glede na njihovo 
osebno odgovornost za delo upravnega organa. 

V 171. členu (6. člen predloga zakona) je v skladu s predlo- 
gom odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora dodan nov peti odstavek, ki omogoča (v primerih, 
ko je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja nalog uprav- 
nega organa) razporejanje delavcev tudi med upravnim orga- 
nom občine in upravnim organom posebne družbenopoli- 
tične skupnosti, v katero je ta občina združena. Navedena 
dopolnitev je utemeljena s tem, da upravni organi občin, kot 
tudi upravni organi posebne družbenopolitične skupnosti 
opravljajo naloge iz občinske pristojnosti. 

Pri kazenski določbi (10. člen predloga zakona) se je pred- 
lagatelj glede višine zagroženih kazni v skladu s stališčem 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela 
odločil za variantno rešitev iz osnutka, po kateri so določene 
samo spodnje meje zagroženih denarnih kazni, medtem ko 
kot zgornje meje veljajo maksimalne višine denarnih kazni, 
določene z zakonom o prekrških. Tako v bodoče ne bo 
potrebno spreminjati višine denarnih kazni po tem zakonu. 

III. 
Ob obravnavi osnutka zakona so bili dani tudi nekateri 

predlogi, ki jih predlagatelj ni mogel upoštevati. 
Tako ni upoštevan predlog skupine delegatov za Zbor občin 

iz občine Piran, da se v drugem odstavku 135. a člena izrecno 
navede, kateri organ sindikata naj bi bil udeleženec samou- 
pravnega sporazuma o oblikovanju skupne delovne skupno- 
sti. Taka določba v zakonu bi posegala v pravico sindikata kot 
družbenopolitične organizacije, ki s svojim statutom določi, 
kateri organ oziroma organizacija sindikata sodeluje v različ- 
nih postopkih (za sklenitev samoupravnih sporazumov, v dis- 
ciplinskih postopkih itd.). Tudi drugi zakoni (o združenem 
delu, o delovnih razmerjih itd.) v podobnih primerih upora- 
bljajo le izraz sindikat. Zato je predlagatelj v skladu s pri- 
pombo zakonodajnopravne komisije ustrezno spremenil 111. 
člen (1. člen predloga zakona) in tudi v tej določbi uporabil le 
izraz sindikat. 

Prav tako ni bilo mogoče upoštevati predlogov iste skupine 
delegatov, da se črta določba 170. člena (5. člen predloga 
zakona) in da se v 189. členu (9. člen predloga zakona) 
konkretno določi, kaj pomeni»drug kraj« in "bistveno poslab- 
šanje pogojev«. 

Sedanja določba 170. člena zakona je vsebinsko povzeta po 
162. členu zakona o temeljih sistema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. Po 
navedeni določbi razporedi organ, pristojen za imenovanje 
(izvršni svet), vodilnega delavca in delavca s posebnimi poo- 
blastili, ki ga ne imenuje ponovno na isto dolžnost, in sicer v 
isti ali drug organ iste družbenopolitične skupnosti k delom in 
nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma 
delovnim sposobnostim.Ta določba zveznega rakona (ki 
neposredno velja ne glede na to, ali jo vsebuje tudi republiški 
zakon) se nanaša le na tiste vodilne delavce oziroma delavce s 
posebnimi pooblastili, ki po izteku časa, za katerega so bili 
imenovani, niso ponovno imenovani. Upoštevati je namreč 
potrebno, da gre pri tem za delavce, ki kot strokovnjaki 
pomagajo funkcionarju voditi posamezna delovna področja 
in opravljajo najzahtevnejše strokovne naloge (vodilni 
delavci) oziroma opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo in druge 
pomembnejše upravne in strokovne zadeve (delavci s poseb- 
nimi pooblastili), ne pa za funkcionarje. Enake pravice daje 
tudi zakon o združenem delu (171. člen) tistim delavcem s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki po preteku časa, 
za katerega so bili izbrani, niso ponovno izbrani, ter poslovod- 
nim delavcem, ki niso ponovno izbrani ali jim preneha fun- 
kcija pred iztekom mandata. 

Predlagana dopolnitev 170. člena (drugi in tretji odstavek 5. 
člena predloga zakona) dodatno odpira možnost, da se 
delavcu, ki ni ponovno imenovan, ponudijo dela in naloge, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z deiom prido- 
bljeni delovni zmožnosti tudi v organizaciji združenega dela 
oziroma drugi samoupravni organizaciji in skupnosti, če v 
istem ali drugem organu družbenopolitične skupnosti ni 
ustreznih del in nalog. Nekatera dela in naloge v upravnih 
organih, ki jih opravljajo vodilni delavci in delavci s posebnimi 
pooblastili namreč zahtevajo ožjo oziroma specialno stro- 
kovno usposobljenost, ki ni potrebna za veliko večino del in 
nalog v upravnih organih. Zato delavcu s tako strokovno 
usposobljenostjo (npr. inšpektorju), ki v postopku reelekcije 
ni ponovno imenovan, praktično ni mogoče zagotoviti ustrez- 
nega dela v upravnem organu, v katerem je delal, ali v drugem 
organu družbenopolitične skupnosti. Pri preddlagani dopol- 
nitvi gre za smiselno enako ureditev, ki je za druge delavce že 
predvidena v primerih, ko se trajno zmanjša obseg dela ali 
odpravi upravni organ, zato predlagatelj meni, da je predla- 
gana rešitev ustrezna in da rešuje tudi probleme, na katere 
opozarja skupina delegatov. 

Glede predloga, da se v 189. členu natančno določi, kaj je 
razumeti pod pojmom »drug kraj« oziroma »bistveno poslab- 
šanje pogojev«, predlagatelj ugotavlja, da ta pojma uporablja 
že zakon o delovnih razmerjih (46. člen), ko ureja enako 
situacijo. V pojasnilo predlatelj navaja, da je pod pojmom 
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»kraj« mišljeno naselje, kot ga opredeljuje zakon o imenova- 
nju in evidentiranju naselij, uličen stavb (Uradni list SRS, št. 5/ 
80). Podrobnejše definiranje iMaljenih in v zakonodajni ter- 
minologiji uporabljanih pojmov bi bilo v nasprotju z resolucijo 
o zakonodajni politiki in s stališči, ki jih je v zvezi s tem 
sprejela Skupščina SR Slovenije, ter bi presegalo okvir zakon- 
skega urejanja. Zakon primeroma navaja najbolj bistvene in 
pogoste pogoje (varstvo in šolanje otrok, prevoz, stanovanje), 

medtem ko bodo vse druge pogoje in okoliščine, ki vplivajo 
na življenjske pogoje delavca in njegove družine, organi, 
pristojni za odločanje o razporeditvi, presojali v vsakem posa- 
mičnem primeru. Vseh primerov pa zakon ne more zajeti, ne 
da bi zašel v pretirano normiranje, še posebej, ker vprašanja v 
zvezi z delovnimi razmerji - torej tudi razporejanje delavcev - 
podrobneje uredijo delavci s svojimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti v skladu z zakonom. 

DOLOČBE ZAKONA O SISTEMU 
DRŽAVNE UPRAVE IN O IZVRŠNEM 
SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANIH, KI SE SPREMINJAJO 

111. člen 
Delavci v delovni skupnosti upravnega organa in upravni 

organ, za katerega opravljajo delo, s samoupravnim sprazu- 
mom urejajo in usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in 
razporejanjem dohodka delovne skupnosti ter druga vpraša- 
nja v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev v 
delovni skupnosti. Udeleženca samoupravnega sporazuma 
sta tudi izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične 
skupnosti in organ sindikata, določen v statutu sindikatov. 

135. člen 
Če se delavci v delovni skupnosti zaradi majhnega obsega 

nalog upravnega organa ne morejo ustrezno samoupravno 
organizirati Jn svojih samoupravnih pravic, obveznosti in 
odgovornost urejati s samoupravnimi splošnimi akti na 
način, določen z zakonom, sklenejo samoupravni sporazum z 
izvršnim svetom skupščine družbenopolitične skupnosti. S 
samoupravnim sporazumom se neposredno uredijo vsa vpra- 
šanja, ki se v skladu z zakonom urejajo s samoupravnimi 
splošnimi akti delovne skupnosti in se nanašajo na uresniče- 
vanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev. 

Predhodno mnenje o tem, ali so v delovni skupnosti uprav- 
nega organa izpolnjeni pogoji za urejanje samoupravnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev na način iz prejš- 
njega odstavka, da sindikat, ki je tudi udeleženec samouprav- 
nega sporazuma. 

169. člen 
Med trajanjem delovnega razmerja je delavec lahko razpo- 

rejen na vsako delo in k vsaki nalogi v upravnem organu, ki 
ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom prido- 
bljeni delovni zmožnosti. Razporejanje delavcev se izvaja na 
podlagi ugotovljenih delovnih potreb v primerih, določenih v 
samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih, zlasti pa, 
če je to potrebno za izvršitev nalog upravnega organa, za 
izboljšanje organizacije dela, za smotrnejšo razporeditev 
delavcev glede na njihovo strokovno izobrazbo oziroma 
delovno zmožnost, če se spremenijo pristojnosti upravnega 
organa, ali če se ukinejo dela in naloge, za katere je delavec 
sklenil delovno razmerje v upravnem organu. 

170. člen 
Vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili, 

ki po preteku časa, za katerega je bil imenovan, ni ponovno 
imenovan, razporedi organ, pristojen za njegovo imenovanje, 
brez javnega razpisa v isti ali drug organ družbenopolitične 
skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni 
izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti; če 
delavec ne sprejme razporeditve, mu preneha delovno raz- 
merje. 

171. člen 
Delavca je mogoče razporediti iz enega v drug upravni 

organ iste družbenopolitične skupnosti na dela in k nalogam, 
ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom 

pridobljeni delovni zmožnosti, če je to potrebno zaradi nemo- 
tenega opravljanja nalog upravnega organa. 

Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste druž- 
benopolitične skupnosti s samoupravnim sporazumom dolo- 
čijo primere in pogoje, pod katerimi je mogoče razporediti 
delavca iz enega v drug upravni organ iste družbenopolitične 
skupnosti. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena sklene delavec 
delovno razmerje brez javnega razpisa oziroma oglasa. 

O razporeditvi delavca v smislu prvega odstavka tega člena 
sporazumno odločita funkcionarja, ki vodita ustrezna 
upravna organa, po predhodnem mnenju delovnih skupnosti 
teh upravnih organov. 

185. člen 
Če delavec utrpi škodo pri delu ali v zvezi z delom v 

upravnem organu, ima pravico zahtevati odškodnino po 
splošnih načelih o odškodninski odgovornosti. 

189. člen 
Če so zaradi spremenjenih pristojnosti upravnega organa 

ali zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela posamezna dela in 
naloge postale nepotrebne, se delavci, ki so opravljali taka 
dela in naloge, razporedijo na dela in naloge, ki ustrezajo 
njihovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti, v isti oziroma drug upravni organ iste družbeno- 
politične skupnosti. 

Delavcem, ki jih po prejšnjem odstavku ni mogoče razpore- 
diti, se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni 
izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v drugem 
državnem organu ali organizaciji združenega dela oziroma 
drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti v istem kraju 
oziroma kraju, ki je bližji njihovemu stalnemu prebivališču. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sklene 
delavec delovno razmerje v drugem organu ali organizaciji 
brez javnega razpisa oziroma oglasa. 

Če delavec odkloni ponujena dela in naloge iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, mu preneha delovno razmerje v 
upravnem organu po preteku časa, ko v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom sme in mora še ostati na delu. 

Delavci, ki jim ni bilo mogoče ponuditi del in nalog v smislu 
prvega in drugega odstavka tega člena, se dajo na razpolago, 
vendar najdalj za šest mesecev. 

Delavcu, ki mu v času, ko je bil dan na razpolago, ni bilo 
mogoče ponuditi ustreznih del in nalog v drugem organu 
oziroma organizaciji združenega dela oziroma drugi samou- 
pravni organizaciji ali skupnosti, preneha delovno razmerje 
po preteku časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom 
sme in mora ostati še na delu. 

277. člen 
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekr- 

šek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev 
organizacija združenega dela oziroma druga pravna oseba: 
1. Če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug 
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen); 

2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge 
inšpekcijskega nadzorstva, ali ga pri tem ovira ali če mu noče 
dat1 potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72. 
člen). 

Odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma 
druge pravne osebe in fizična oseba, ki stori dejanje iz 1. in 2. 
točke prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od 
500 do 5.000 dinarjev. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o prekrških (ESA-728) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 18. 9. 
1985 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegov predstavniki pri delu skupščinskih 
delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje in upravo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRA VOSODJE IN UPRA VO 

POVZETEK 

Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) je celovito 
uredil splošne institute prava o prekrških ter postopek o 
prekrških, izhajajoč iz spoznanja, da je pravo o prekrških 
del kaznovalnega prava. Uporablja se za obravnavanje 
prekrškov, določenih v zakonih ter drugih republiških 
predpisih in odlokih občinskih skupščin, njegov postop- 
kovni del pa tudi za obravnavanje prekrškov, določenih v 
zveznih predpisih, razen v primerih, kadar so za postopek 
o prekršku pristojni zvezni organi. Rešitve, ki jih vsebuje ta 
zakon, so bile v praksi dobro sprejete. Določeni problemi 
pa so nastali v zvezi z izvajanjem 3. člena zakona, po 
katerem kršitev pravilnikov in odredb republiških upravnih 
organov ti organi ne morejo več sankcionirati sami. Ker 
teh kršitev, zlasti če gre za tehnične in druge strokovne 
predpise, iz vsebinskih in zakonodajnopolitičnih razlogov 
ni mogoče vedno ustrezno sankcionirati z zakonom, je 
predlagana sprememba 3. člena, po kateri bi prekrške 
lahko predpisovali s svojimi podzakonskimi akti tudi repu- 
bliški upravni organi. Uporaba te določbe bi morala biti po 
mnenju predlagatelja restriktivna, kar bi kazalo posebej 
poudariti ob sprejemanju zakona. Zaradi doslednejšega 
zagotavljanja davčne discipline se v osnutku predlaga 
dopolnitev, po kateri bi bila hujša kršitev davčnih predpi- 
sov razlog za možnost izreka varstvenega ukrepa prepo- 
vedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica. 

Zaradi enotnosti republiškega prava o prekrških z zvez- 

nim je potrebno nekatere določbe zakona o prekrških 
uskladiti s spremembami in dopolnitvami zakona o prekr- 
ških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi (Uradni list SFRJ, 
št. 14/85) in se nanašajo v pretežni meri na določbe o 
valorizaciji. Gre predvsem za uskladitev spodnjih in zgor- 
njih mej denarnih kazni, uskladitev zneska, ki se upošteva 
pri vračunanju pridržanja v denarno kazen oziroma pri 
spremembi denarne kazni v zaporno, ter ureditev odgo- 
vornosti pravne osebe, ki je v stečaju. Pri tem spremembe 
denarnih zneskov bistveno ne odstopajo od ustreznih zne- 
skov iz zveznega zakona o prekrških, v katerem so valorizi- 
rani praviloma z desetkratnim faktorjem, razen spodnje 
meje višine denarne kazni, ki je valorizirana s petkratnim 
faktorjem. Pomembno vprašanje, ki je povezano s predla- 
ganimi valorizacijskimi določbami, je način, po katerem bi 
razpone denarnih kazni v posameznih predpisih, ki dolo- 
čajo prekrške, prilagodili sedanji vrednosti dinarja. Predla- 
gatelj ugotavlja, da zaenkrat ni pravne možnosti, da bi 
uskladitev opravili brez ustreznih sprememb predpisov, 
zato v prehodni določbi predlaga obveznost uskladitve 
predpisov, ki določajo denarne kazni za prekrške, s tem 
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako 
izvajanje zakona ne bo zahtevalo povečanja administrativ- 
nih del in nalog ter izdaje podzakonskih predpisov. 

1. člen 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, štev. 25/83) se v 

prvem odstavku 3. člena za 2. točko doda nova 3. točka, ki se 
glasi: 

»3. s pravilnikom ali odredbo kolegijskega republiškega 
upravnega organa oziroma republiškega sekretarja ali dru- 
gega funkcionarja, ki vodi delo republiškega upravnega or- 
gana;« 

Dosedanja 3. točka postane 4. točka. 
V drugem odstavku se besedilo »iz 2. in 3. točke« nadome- 

sti z besedilom »iz 2., 3. in 4. točke«. 

2. člen 
V drugem odstavku 17. člena se za besedo »opustitvijo« 

pika črta in dodata besedi »dolžnega nadzorstva.«. 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek 
ne glede na to, ali je bil ta storjen pred uvedbo stečajnega 
postopka ali med njim, vendar pa se ji ne more izreči kazen, 
temveč le varstveni ukrep odvzema predmetov in odvzem 
premoženjske koristi.« 

3. člen 
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se v 1. in 3. 
točki številka: »100« nadomesti s številko: »500«, številka: 
»30.000« pa s številko: »100.000«; v 2. točki se številka: »500« 
nadomesti s številko: »2.500«, številka: »150.000« pa s šte- 
vilko: »1.000.000«. 

V tretjem odstavku se številka: »100« nadomesti s številko: 
»500«, številka: »30.000« pa s številko: »100.000«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) S pravilnikom ali odredbo kolegijskega republiškega 
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upravnega organa ali republiškega sekretarja ali drugega 
funkcionarja, ki vodi delo republiškega upravnega organa, ter 
z odlokom občinske skupščine, se lahko predpiše denarna 

1. za posameznika od 250 do 50.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 1.000 do 
300.000 dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 250 do 50.000 
dinarjev.« 

V petem odstavku se številka: »500« nadomesti s številko: 
»5.000«, številka: »1.000« pa s številko: »10.000«. 

4. člen 
V prvem odstavku 28. člena se številka: »100« nadomesti s 

številko: »500«. 
5. člen 

V drugem odstavku 38. člena se za besedami »ali določen 
poklic« pika nadomesti z vejico in dodajo besede »ali če je 
huje prekršil davčne predpise.«. 

6. člen 
V prvem odstavku 84. člena se številka: »5.000« nadomesti s 

številko: »20.000«, številka: »10.000« pa s številko »40.000«. 

7. člen 
V prvem odstavku 111. člena se številka: »100« nadomesti s 

številko: »500«. 

8. člen 
V četrtem odstavku 159. člena se številki: »3.000« nadome- 

stita s številkama: »10.000«, številka: »15.000« pa s številko: 
»100.000«. 

9. člen 
V prvem odstavku 160. člena se številka: »1.000« nadomesti 

s številko: »3.000«. 

10. člen 
V prvem odstavku 161. člena se številka: »1.000« nadomesti 

s številko: »3.000«. 

11. člen 
V 2. točki 202. člena se številka: »10.000« nadomesti s 

številko: »50.000«. 
V 2. in 3. točki istega člena se številki: »20.000« nadomestita 

s številkama: »100.000«. 

12. člen 
V prvem odstavku 241. člena se številka: »500« nadomesti s 
številko: »5.000«, številka: »1.000« pa s številko: »10.000«. 

13. člen 
Predpisi o prekrških, ki niso v skladu s tem zakonom, se 

morajo v enem letu od dneva uveljavitve tega zakona uskladiti 
s tem zakonom. 

14. člen 
Če je bila neizterjana denarna kazen spremenjena v zapor 

(1. odstavek 28. člena zakona o prekrških) pred dnevom 
uveljavitve tega zakona, se odločba izvrši tako, da se za vsakih 
začetih neizterjanih 500 din izvrši en dan zapora. 

15. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. julija 

1985 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek 
zakona, pri tem pa upošteva stališča Družbenopolitičnega 
zbora, po podrobni proučitvi nekaterih rešitev iz predloga za 
izdajo zakona, oziroma tez, h katerim so bile v skupščinski 
obravnavi dane pripombe, ali bo za prve jesenske seje p,redla- 
gal združitev druge in tretje faze zakonodajnega postopka, 
zlasti glede določb o valorizaciji, ali pa predložil celoten 
zakon v reden zakonodajni postopek. Pri pripravi osnutka 
zakona naj prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge 
in mnenja delovnih teles zbora in skupščine ter stališča sku- 
pin delegatov. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona proučil vse predloge iz 
razprave, zlasti pa pretehtal vprašanje, kakšen obseg spre- 
memb in dopolnitev naj vsebuje osnutek zakona glede na to, 
da je potrebno valorizacijo dinarskih zneskov sprejeti čim- 
preje in da so nekatera druga vprašanja, katerih ureditev je 
nakazal v predlogu za izdajo zakona, sorazmerno občutljiva in 
potrebna vsestranske strokovne preveritve. Po ponovni pro- 
učitvi teh vprašanj predlagatelj meni, da bi bilo smotrneje 
posamezne rešitve, ki so bile z zakonom o prekrških uvelja- 
vljene s 1.1. 1984, podrobno analizirati z vidika njihove 
ustreznosti po nekoliko dlje trajajoči uporabi, zlasti ker bo na 
tej podlagi zanesljiveje doseči poenotenje strokovnih pogle- 
dov do njih. V tem okviru bi po njegovem mnenju kazalo 
spreminjati tudi potrebo po nekaterih redakcijskih spremem- 
bah, glede katerih posamezni organi, ki delujejo na področju 
prekrškov, menijo, da zaenkrat niso nujno potrebne. Iz teh 
razlogov se je predlagatelj odločil, da v osnutku zakona pred- 
laga predvsem tiste spremembe in dopolnitve, ki so pogojene 

s spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških, s kate- 
rimi se kršijo zvezni predpisi, in katere se nanašajo v pretežni 
meri na določbe o valorizaciji. 

II. 
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83) je celovito 

uredil splošne institute prava o prekrških ter postopek o 
prekrških, izhajajoč iz stališča, da je pravo o prekrških del t.i. 
kaznovalnega prava, v katerega poleg prekrškov vključujemo 
še gospodarske prestopke in kazniva dejanja, in ga je zato 
treba čimbolj približati kazenskemu pravu, pri tem pa ohraniti 
specifičnosti, ki zagotavljajo učinkovito varstvo družbe pred 
tistimi kršitvami družbenih norm, ki so v posameznih predpi- 
sih opredeljene kot prekrški. Eno temeljnih načel tega zakona 
je načelo omejevanja represije, ki se je v zakonu odrazilo tudi 
v tem, da po njegovi uveljavitvi ni mogoče več predpisovati 
prekrškov s podzakonskimi predpisi republiških upravnih 
organov. To načelo je v zakonu o prekrških uveljavljeno v 
njegovem 3. členu, katerega delno spremembo je predlagatelj 
nakazal v predlogu za izdajo zakona. Glede na mnenje zako- 
nodajnopravne komisije, da je v načelu treba še naprej ohra- 
niti sedanjo zakonsko rešitev in da naj le izjemoma, ko narava 
stvari ne omogoča sankcioniranja kršitev podzakonskih aktov 
z zakonom, zakon predvidi možnost, da upravni organi sami 
sankcionirajo svoje predpise, ter glede na napotilo komisije 
za pravosodje, je predlagatelj to vprašanje proučil s strokovno 
skupino, katere člani so sodelovali pri pripravi zakona o 
prekrških. Večinsko stališče strokovne skupine sicer je, da 
3. člena zakona ne bi kazalo spreminjati, ker bi šlo za odsto- 
panje od opredelitve, ki je kot v SR Sloveniji uzakonjena tudi v 
zakonih o prekrških nekaterih drugih republik, in ker bi vrni- 
tev na staro ureditev zopet omogočila podvajanje dejanskih 
stanj in sankcij za prekrške, vendar predlagatelj meni, da so 
podani tudi tehtni argumenti, ki pa narekujejo spremembo. 
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V praksi se je namreč izkazalo, da kršitev določenih tehnič- 
nih in drugih strokovnih predpisov, ki jih republiški upravni 
organi izdajajo na podlagi zakonskih pooblastil, ni mogoče 
vselej ustrezno sankcionirati s samim zakonom. Zakonska 
sankcija bi v takih primerih imela značaj zelo splošne blan- 
ketne norme, s katero ni mogoče konkretneje razmejiti tistih 
kršitev podzakonskega akta, ki imajo težo prekrška, od tistih, 
ki takšnega značaja nimajo, pa tudi kazni za kršitve z različno 
stopnjo nevarnosti ni mogoče predpisati različno. Zlasti v 
primerih, ko podzakonski predpisi republiških upravnih orga- 
nov vsebujejo pretežno tehnične ali druge strokovne določbe 
(n.pr. varstvo pri delu, varstvo pred nalezljivimi boleznimi itd.), 
pri sedanji zakonski ureditvi kršitev njihovih določb bi bilo 
mogoče ustrezno sankcionirati, ne da bi take določbe vnašali 
že v zakon, kar pa bi bilo v nasprotju z usmeritvami resolucije 
o zakonodajni politiki. Prav tako morajo republiški upravni 
organi, ki odgovarjajo za stanje na svojih področjih, na neka- 
tere pojave kršitev predpisov reagirati hitro, česar s spremem- 
bami zakonov vedno ni mogoče doseči. 

Glede na te razloge predlagatelj v skladu s stališčem zako- 
nodajno-pravne komisije predlaga spremembo oziroma 
dopolnitev 3. člena zakona o prekrških, po katerih bodo repu- 
bliški upravni organi lahko določali prekrške s pravilniki in 
odredbami, kadar kršitev določb teh podzakonskih aktov ne 
bo sankcionirana že z zakonom. Predlagatelj bo zagotovil, da 
bodo republiški upravni organi to spremembo uporabljali čim 
bolj restriktivno, to je zgolj v primerih, ko kršitev njihovih 
podzakonskih aktov ni mogoče ustrezno sankcionirati z zako- 
nom, meni pa, da bi bilo smotrno, če bi zbori Skupščine SR 
Slovenije takšno usmeritev posebej poudarili ob sprejemanju 
predlaganega zakona (1. člen osnutka). 

Predlagatelj glede na nekatere probleme, ki se pojavljajo pri 
izvajanju davčnih predpisov, tudi meni, da je potrebno dopol- 
niti 38. člen zakona o prekrških z določbo, ki bo omogočala 
izrek varstvenega ukrepa prepovedi samostojnega opravlja- 
nja dejavnosti ali poklica v primerih hujših kršitev davčnih 
predpisov. Možnosti izreka tega varstvenega ukrepa predvi- 
deva drugi odstavek 226. člena zakona o davkih občanov 
(Uradni list SRS, štev. 44/82 in 9/85), vendar ukrepa glede na 
restriktivna določila 1. odstavka 36. člena in 2. odstavka 
38. člena zakona o prekrških, po uveljavitvi tega zakona 
dejansko ni bilo mogoče izrekati. Glede na družbene zahteve 
po doslednejšem zagotavljanju davčne discipline, predlaga- 
telj po ponovni proučitvi vprašanja, ali ni mogoče zaželenih 
učinkov doseči z uporabo ukrepov, ki so predvideni v predla- 
ganih spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, ugota- 
vlja, da v določenih primerih kršitve davčnih predpisov trajno 
prenehanje obratovalnic (81. člen obrtnega zakona) ne bi bilo 
družbeno smotrno. V takih primerih bi bilo ustrezneje izreči 
(začasni) varstveni ukrep, kar bo omogočila dopolnitev pred- 
lagana v 5. členu osnutka. 

III. 
Večina ostalih predlaganih sprememb se nanaša na uskla- 

ditev denarnih zneskov z zneski, ki so bili letos sprejeti z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, s 
katerimi se kršijo zvezni predpisi (Uradni list SFRJ, št. 14/85), 
ki je začel veljati 1. 7. 1985. Ob sprejemanju republiškega 
zakona o prekrških v letu 1983 namreč zaradi načela skladno- 
sti zakonodaje na področju prekrškov pri določanju razponov 
denarnih kazni, višine kazni za procesne kršitve ter drugih 
denarnih zneskov, nismo mogli bistveno odstopati od ustrez- 
nih zneskov iz zakona o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni 
predpisi. Ti zneski so bili določeni 1977. leta in so bili v času 
sprejemanja našega zakona o prekrških že sorazmerno nizki. 
S sedanjimi spremembami in dopolnitvami tega zveznega 
zakona so bili valorizirani praviloma z desetkratnim faktorjem, 
razen spodnje meje višine denarne kazni, ki je bila valorizi- 
rana s petkratnim faktorjem. 

V skladu s temi spremembami zveznega zakona predla- 
gamo v zakonu o prekrških spremembe spodnjih in zgornjih 
mej denarne kazni za prekrške (3. člen) spremembe zgornjih 
mej denarnih kazni, določenih za kršitev procesnih določb 
zakona (t. i. redovnih kazni, 5., 8. in 9. člen) ter spremembo 
zneska denarne kazni, ki se pri spremembi denarne kazni v 
zaporno šteje za en dan zapora (4. in 6. člen). S predlaganimi 
spremembami bo ponovno vzpostavljeno sorazmerje med 
višinami denarnih kazni, določenimi v tem zakonu, in višinami 
denarnih kazni, določenimi v zakonu o prekrških, s katerimi 

se kršijo zvezni predpisi, zakon o gospodarskih prestopkih in 
v kazenskem zakonu SFRJ, ki je bilo uveljavljeno s sprejemom 
teh zakonov v letu 1976 in 1977. 

Glede na spremembe, predlagane v 3. členu osnutka, bi bilo 
odslej mogoče z republiškim predpisom predpisati denarno 
kazen za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti v razponu od 
2.500 do 1,000.000 dinarjev, za odgovorne osebe v razponu od 
500 do 100.000 dinarjev v enakem razponu pa tudi za posa- 
meznike. Z odlokom občinske skupščine pa bi bilo mogoče 
denarno kazen za posameznike in odgovorne osebe predpi- 
sati v razponu od 250 do 50.000 dinarjev, za pravne osebe in 
posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravlja- 
njem dejavnosti, pa v razponu od 1.000 do 300.000 dinarjev. 
Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, bi se smela predpi- 
sati za posameznika in odgovorno osebo v določenem znesku 
do višine 5.000 din, za pravno osebo in posameznika, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa 
do višine 10.000 dinarjev. 

S spremembo, predlagano v 4. in 7. členu, bi se pri spre- 
membi neizterjanje denarne kazni v zapor in pri vštevanju 
pridržanja v denarno kazen računalo 500 dinarjev za en dan 
zapora oziroma pridržanja. S tem bi bilo to računanje vskla- 
jeno s kazenskim zakonom SFR Jugoslavije in z zaknom o 
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi, kar je eden od 
najpomembnejših razlogov za čimprejšnji sprejem valorizacij- 
skih določb. Položaj kaznovanih za prekrške bo v pogledu 
izvršitve neplačane denarne kazni z zaporom izenačen s polo- 
žajem obsojenca za kaznivo dejanje in sicer glede vseh denar- 
nih kazni, ki bodo spremenjene v zapor po uveljavitvi tega 
zakona, ne glede na to, kdaj so bile izrečene (14. člen). 

V 6. členu se predlaga dvig procesnih kazni za obdolženo 
pravno osebo, ki na zahtevo organa ne določi predstavnika v 
postopku o prekršku, do 20.000 din oziroma do 40.000 din v 
primerih, če prva kazen ne zaleže. V 9. in 10. členu se pred- 
laga dvig procesne kazni za nedisciplinirane priče, izvedence 
in druge udeležence v postopku (z izjemo obtoženca, ki ga po 
zakonu ni mogoče procesno kaznovati) do zneska 3.000 din. 

Z zveznim zakonom bi bili v skladu s predlogom, ki je 
vsebovan v 8. členu osnutka izrečeni tudi zneski, do katerih se 
sme pod pogoji, določenimi v zakonu o prekrških, izreči 
denarna kazen v skrajšanem postopku, s predlogom, ki ga 
vsebuje 11. člen, pa zneski denarne kazni ali odvzete premo- 
ženjske koristi, nad katerimi je mogoče vložiti zahtevo za 
sodno varstvo. Prav tako gre za vskladitev z zveznim zakonom 
v 2. členu osnutka, ki v prvem odstavku redakcijsko izpopol- 
njuje besedilo 17. člena zakona o prekrških, v drugem 
odstavku pa odpravlja pravno praznino glede obsega odgo- 
vornosti pravne osebe, ki je v stečaju. 

Skladno s spremembo višine, do katere se lahko predpiše 
denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju (mandatna kazen), 
se v 11. člena osnutka predlaga ustrezna sprememba zneskov 
v določbi, ki ureja izterjavo te kazni. 

IV. 
Predlagatelj je v skladu s pripombami Komisije za pravoso- 

dje in zakonodajno-pravne komisije ponovno proučil rešitve, 
po katerih naj bi se valorizirani razponi denarnih kazni (3. člen 
osnutka) neposredno uporabljali pri odmeri kazni za posa- 
mezne prekrške. Predlagatelj ugotavlja, da so sicer podani 
razlogi, na katere bi bile takšne rešitve lahko oprte (zlasti 
racionalizacija potrebe po spreminjanju predpisov o prekr- 
ških zaradi vsktajevanja določb o višini denarnih kazni), da pa 
nobena od možnih rešitev ne zagotavlja uresničevanja, enega 
temeljnih načel prava o prekrških oziroma kaznovalnega 
prava sploh, to je načela določenosti prekrška in kazni zanj v 
zakonu oziroma predpisu. Dokler sistem določanja denarih 
kazni ne bo ustrezno spremenjen v zveznem kazenskem 
zakonu, s katerim morajo biti po svoji vsebini vsklajene tudi 
druge veje kaznovalnega prava (gospodarski prestopki in 
prekrški), po mnenju predlagatelja ni druge možnosti, kot da 
se razponi denarnih kazni za prekrške usklajujejo s spremem- 
bami zakona o prekrških s spremembo predpisov, ki denarne 
kazni konkretno določajo. Takšna rešitev je sprejeta tudi v 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
prestopkih ter v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi (oba Uradni 
list SFRJ, štev. 14/85). Zaradi skladnosti pravnega reda pred- 
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lagatelj v prehodni določbi 13. člena osnutka ne predlaga 
rešitev, ki bi od navedenih uredutev odstopale. 

V. 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o prekrškoh 

bodo prispevale k večji učinkovitosti izvajanja tega zakona in 
drugih predpisov o prekrških. S predlaganimi spremembami 

in dopolnitvami se organom za postopek o prekrških ne 
nalagajo nove naloge in zato izvajanje tega zakona ne bo 
zahtevalo novih oziroma dodatnih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo izdaje podzakonskih 
predpisov in tudi ne povečanje administrativno-strokovnih 
opravil v organih za postopek o prekrških. 

DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH, 
KI SE SPREMINJAJO: 
Predpisovanje prekrškov 

3. člen 
(1) Prekrški se lahko določijo: 
1. z zakonom; 
2. z uredbo in odlokom Izvršnega sveta Skupščine Sociali- 

stične republike Slovenije; 
3. z odlokom občinske skupščine. 
(2) Organi, ki izdajajo predpise iz 2. in 3. točke prejšnjega 

odstavka, smejo določiti prekrške in sankcije zanje samo za 
kršitve predpisov, ki jih sami izdajo. 

(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne 
določbe) veljajo za vse prekrške, ki jih določajo predpisi iz 
prvega odstavka tega člena. 

Odgovornost pravnih in odgovornih oseb 

17. člen 
(1) Pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe sta 

lahko odgovorni za prekršek, če je v predpisu o prekršku tako 
določeno. 

(2) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek je podana, 
če je do prekrška prišlo z njenim dejanjem ali z njeno opusti- 
tvijo. 

(3) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne preneha, 
če ji je prenehalo delovno razmerje v pravni osebi, v organu 
družbenopolitične skupnosti ali v drugem državnem organu, 
in tudi ne, če ni več mogoče kaznovati pravne osebe, ki je 
prenehala. 

(4) Za prekršek je pravna oseba odgovorna, če je prišlo do 
njega z dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva s strani 
organa upravljanja ali odgovorne osebe ali z dejanjem koga 
drugega, ki je bil pooblaščen ravnati v imenu pravne osebe. 

Denarna kazen 

25. člen 
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določe- 

nem znesku. 
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega 

sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko 
predpiše denarna kazen: 

1. za posameznika od 100 do 30.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 500 do 
150.000 dinarjev; 

3. za dogovorno osebo pravne osebe od 100 do 30.000 
dinarjev. 

(3) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgo- 
vorno osebo organa družbenopolitične skupnosti, drugega 
državnega organa ali krajevne skupnosti od 100 do 30.000 
dinarjev. 

(4) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše 
denarna kazen: 

1. za posameznika od 50 do 15.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v 

zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 250 do 
60.000 dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 50 do 15.000 
dinarjev. 

(5) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme 

predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določe- 
nem znesku od 500 dinarjev, za pravne osebe in za posamez- 
nika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, pa v določenem znesku do 1.000 dinarjev. 

(6) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek repu- 
blike. 

(7) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz 
prejšnjega odstavka v razmerju, v kakršnem posmezne občine 
financirajo organe za postopek o prekršku, 70 odstotkov pa v 
razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo temeljna 
sodišča in temeljna javna tožilstva. 

(8) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristo- 
jen za pravosodje. 

Način spremembe denarne kazni v zapor 

28. člen 
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih 

začetih 100 dinarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne 
sme bjti daljši od 30 dni. 

(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi kazen zapora, 
pri spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne 
sme biti daljša kot 60 dni. 

(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne kazni alter- 
nativno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spre- 
meni denarna kazen, ne sme presegati največje mere kazni 
zapora, ki je predpisana za ta prekršek. 

(4) Ce se izrečeta za prekrške, storjene v steku, kazen 
zapora nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega 
se spremeni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno 
kaznijo zapora, presegati 90 dni. 

(5) če kaznovani plača smo del denarne kazni, se mu 
ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega 
člena, sorazmerno spremeni v zapor. 

(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spremenjena 
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne 
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni 
zapora. 

Prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti 
ali poklica 

38. člen 
1) Prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali 

poklica je v tem, da se storilcu prekrška začasno prepove 
samostojno opravljati določeno dejavnost, za katero izda 
dovoljenje pristojni organ, ali določen poklic. 

(2) Ta ukrep se sme izreči storilcu prekrška, če bi bilo 
nevarno za življenje ali zdravje ljudi, da bi še naprej samo- 
stojno opravljal dejavnost ali določen poklic. 

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena ne sme trajati manj 
kot tri mesece in ne več kot eno leto, njegovo trajanje pa se 
šteje od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku. 

(4) Čas, ki ga je storilec prekrška prebil v zaporu, se ne 
všteje v trajanje tega varstvenega ukrepa. 

84. člen 
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi 

postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo 
kaznuje z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev. Če tudi po tej 
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnjo 
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev. 

(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem odstavku se lahko 
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izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, sicer 
pa samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku. 

111. člen 
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana 

odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se 
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora 
oziroma 100 dinarjev denarne kazni. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v pri- 
poru, se šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekr- 
šek, če je bil zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil 
za isto dejanje kaznovan v postopku o prekršku. 

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku 

159. čleri 
(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na 

neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali 
na uradnih podatkih in če organ, ki vodi postopek o prekršku, 
na podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in drugih 
dokazov spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi 
brez zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku. 

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega 
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana 
denarna kazen. 

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpi- 
sana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za 
postopek o prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo 
prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen 
in glede na osebne lastnosti obdolženca izreči denarno 
kazen. 

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se 
sme izreči posamezniku denarna kazen do 3.000 dinarjev, 
pravni osebi ali posamezniku, ki' stori prekršek v zvezi z 
opravljanjem samostojne dejavnosti, denarna kazen do 
15.000 dinarjev, odgovorni osebi pa denarna kazen do 3.000 
idinarjev. 
■ (5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni 
mogoče izreči varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženj- 
skopravnem zahtevku, niti odvzeti protipravne premoženjske 
koristi, pridobljene s prekrškom. 

(6) Zoper odločbo o pekršku, izdano po prvem odstavku 
tega člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v 
drugem odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od 
dneva vročitve ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor 
zavrže, je dovoljena pritožba. 

(7) Ce je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki 
vodi postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni po- 
stopek. 

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme 
biti za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na 
njegov ugovor razveljavljena. 

Kazni za kršitev postopka 

160. člen 
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče 

pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 1.000 dinarjev. 

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača 
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se 
kazen prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene 
izvršitve. 

161. člen 
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno 

obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 1.000 
dinarjev. 

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali 

ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz 
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa 
se kaznovati z denarno kaznijo. 

202. člen 
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, 

izdano na drugi stopnji: 
1. Če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen 

varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti 
ali poklica ali prepoved vožnje motornega vozila; 

2. Če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgo- 
vorni osebi denarna kazen nad 10.000 dinarjev ali pravni osebi 
oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 20.000 dinarjev; 

3. Če je odločeno o premoženjskem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 20.000 dinarjev. 

Izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška 

241. člen 
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo 

denarna kazen v določenem znesku do 500 oziroma do 1.000 
dinarjev, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih orga- 
nov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo 
nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so 
določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen od 
tistih, ki jih zalotijo pri prekršku. 

(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno 
kazen za več prekrškov, storjenih v steku. 

(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme 
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška. 

(4) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec 
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni 
nalog (položnico). 

(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju 
prekrška ni pritožbe. 

(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekr- 
ška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v 
tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je 
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči 
kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v 
tem primeru lahko kazen plača, ali vloži ugovor v istem roku. 

(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. 
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka 
o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju 
prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku. 

(8) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za 
postopek o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izterjati 
takoj na kraju prekrška. 

(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, 
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, 
pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev 
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov. 

(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno 
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o obdavčitvi tujih oseb (ESA-696)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 82. seji dne 
12. 9. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 

TVAH ZAKONA O OBDAVČITVI TUJIH OSEB. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena. 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke. 

1. člen 
V zakonu o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73 in 

15/83) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Tuje osebe plačujejo po tem zakonu naslednje davke: 
1. davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organi- 

zacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: domača orga- 
nizacija); 

2. davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti; 
3. davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejav- 

nosti.« 

2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek, ki ga tuje osebe plačujejo po doiočbah prejšnjega 

člena, je prihodek SR Slovenije.« 

3. člen 
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo organiza- 

cijo« 

4. člen 
Besedila 4., 5., 6. in 7. člena se spremenijo tako, da se 

glasijo: 

»4. člen 
Zavezanec za davek od dobička iz vlaganja sredstev v 

domačo organizacijo je tuja oseba, ki na območju SR Slove- 
nije doseže dobiček iz skupnega poslovanja. 

5. člen 
Osnova za davek od dobička iz vlaganja sredstev v domačo 

organizacijo je del ostanka čistega dohodka iz skupnega 
poslovanja, ki pripada tuji osebi (v nadaljnjem besedilu: dobi- 
ček tuje osebe) v sorazmerju z vloženimi sredstvi ali drugimi 
merili, ki jih določijo sopogodbeniki. 

6.člen 
Davčna stopnja za davek od dobička tujih oseb znaša 10%. 

7. člen 
Če uporabi tuja oseba del dobička ali ves njegov znesek iz 

posameznega leta za to, da s tem poveča svoj delež sredstev, 
ki jih je vložila v skupno poslovanje, ali ga vloži v drugo 
domačo organizacijo ali pa ga naloži pri kakšni banki v SFR 
Jugoslaviji, se ji obračunani davek zniža v sorazmerju s tako 
vloženim dobičkom.« 

5. člen 
Besedili 8. in 9. člen se črtata. 
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6. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Domača organizacija mora v svojih poslovnih knjigah 

posebej izkazovati dohodek iz skupnega poslovanja s tujimi 
osebami.« 

Četrti odstavek se črta. 

7. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če domača organizacija, v katero so vložena sredstva tuje 

osebe, ne obračuna in ne vplača ali ne vplača pravočasno 
davka od dobička tuje osebe, mora za zamujeno dobo plačati 
obresti po obrestni meri, ki je določena za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.« 

8.člen 
Na mestih, kjer se v drugem poglavju zakona uporablja 

pojem »dohodek« oziroma »davek od dohodka«, se ta pojem 
nadomesti s pojmom »dobiček« oziroma »davek od dobička«. 

9. člen 
Besedilo tretjega poglavja se črta v celoti. 

10. člen 
Naslov četrtega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
»4. Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti« 

11. člen 
Besedila 29., 30. in 31. člena se spremenijo tako, da se 

glasijo: 

»29. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti 

je tuja oseba, ki doseže dohodek z opravljanjem prevozniške 
dejavnosti na območju SR Slovenije, če nima svojega pred- 
stavništva v SFR Jugoslaviji. 

30. člen 
Osnova za davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti je 

vsak posamezni kosmati dohodek, dosežen z opravljanjem 
prevozniške dejavnosti. 

31. člen 
Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti se plačuje po 

stopnji 5%.« 

12. člen 
Za 31. členom se doda novi 31 .a člen, ki se glasi: 

»31.a člen 
Davčni zavezanci iz držav, ki jugoslovanskim prevoznikom 

obračunavajo davek po nižji ali višji stopnji od 5%, plačujejo 
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davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti po stopnjah, po 
katerih v teh državah obračunavajo davek jugoslovanskim 
prevoznikom. 

Višjo ali nižjo stopnjo ugotovi v takem primeru Republiška 
uprava za družbene prihodke.« 

13. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti obračuna in 
vplača ob vsakokratnem izplačilu računa plačnik računa za 
opravljeno prevozniško dejavnost.« 

14.člen 
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Davek od dohodka iz prevozniške dejavnosti se ne plačuje, 
če je z mednarodnim sporazumom dogovorjena reciproč- 
nost.« 

15. člen 
Naslov petega poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»5. Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti« 

16. člen 
33. a člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodka iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti je tuja oseba, ki na območju SR Slovenije doseže 
dohodek z opravljanjem gospodarske in poklicne dejavnosti.« 

17.člen 
Za 33. a členom se doda novi 33. aa člen, ki se glasi: 

»33.aa člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

plačuje tuja oseba po dejanskem dohodku ali v odstotku od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka.« 

18. člen 
Za 33. aa členom se doda novo podpoglavje: 

»5.a) Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavno- 
sti po dejanskem dohodku« z novim 33. ab členom, ki se glasi: 

»33. ab člen 
Osnova za davek od dohodka iz gospodarske in poklicne 

dejavnosti po dejanskem dohodku je dejanski dohodek, ki ga 
doseže iz gospodarske ali poklicne dejavnosti tuja oseba, ki 
ima predstavništvo na območju SR Slovenije, ali tuja oseba, ki 
nima predstavništva na območju SFR Jugoslavije, če je opra- 
vljala dejavnost nepretrgoma več kot tri mesece.« 

19. člen 
33.b člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dejanski dohodek tuje osebe se ugotovi tako, da se celotni 
prihodek tuje osebe, dosežen v posameznem koledarskem 
letu, zmanjša za materialne stroške, amortizacijo in izplačane 
osebne dohodke zaposlenih delavcev.« 

20. člen 
Za 33. b členom se doda novi 33. ba člen, ki se glasi: 

»33. ba člen 
Celotni prihodek tuje osebe se ugotovi po predpisih, ki 

urejajo ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in 
dohodka za uporabnike družbenih sredstev.« 

21. člen 
Besedila 33. c, 33. č in 33. d člena se spremenijo tako, da se 

glasijo: 

33. c člen 
Materialni stroški se priznajo tudi osebi po predpisih o 

materialnih stroških domačih organizacij. 
Amortizacija se priznava v znesku, ugotovljenem po mini- 

malnih stopnjah, ki so določene za domačo organizacijo 
združenega dela, povečanem za znesek, obračunan po stop- 
njah, ki so večje od predpisanih minimalnih, vendar največ do 

višine 75 odstotkov amortizacije, obračunane po stopnjah, ki 
so s posebnim zakonom določene za amortizacijo osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 

Za osebne dohodke delavcev se štejejo denarni prejemki 
delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni pogodbi, ki jo 
sklene tuja oseba, oziroma drugi izplačani osebni prejemki, ki 
se izplačujejo po tej kolektivni pogodbi. 

33. č člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

po dejanskem dohodku se plačuje po stopnji 3,5%. 

33. d člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

po dejanskem dohodku se obračuna na podlagi podatkov iz 
poslovnih knjig, ki jih mora tuja oseba voditi po posebnih 
predpisih. 

Tuja oseba je dolžna plačati davek do konca meseca febru- 
arja za preteklo leto. 

Med letom mora tuja oseba v 15 dneh po preteku vsakega 
trimesečja plačati akontacijo davka od dohodka, ugotovlje- 
nega na podlagi podatkov o doseženem dohodku v preteklem 
trimesečju. Če tuja oseba začne opravljati gospodarsko in 
poklicno dejavnost med letom, se ji odmeri trimesečna akon- 
tacija davka glede na predvideni obseg poslovanja in predvi- 
deni dohodek, ki bi ga lahko ustvarila v tem letu. 

Tuja oseba mora obračunati davek na obrazcu, ki ga pred- 
piše Republiška uprava za družbene prihodke.« 

22. člen 
Za 33. d členom se dodata nova 33. da in 33. db člena, ki se 

glasita: 

»33. da člen 
Če so v posameznem koledarskem letu vplačane akontacije 

manjše od ugotovljenega zneska davka od dohodka za to leto, 
mora tuja oseba do konca februarja vplačati razliko. 

Če pa so vplačane akontacije večje od ugotovljenega davka 
od letnega dohodka, se iz več vplačanih akontacij krijejo 
akontacije v naslednjem letu, razen če tuja oseba ne zahteva, 
da se ji preveč plačani znesek vrne. 

33. db člen 
Če tuja oseba ne obračuna in ne vplača ali ne vplača 

pravočasno davka od dohodka, mora za zamujeno dobo pla- 
čati obresti po obrestni meri, ki je določena za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti.« 

23. člen 
33.e člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pravilnost obračunavanja in plačevanja davka od dohodka iz 
gospodarske in poklicne dejavnosti po dejanskem dohodku 
kontrolira služba družbenega knjigovodstva.« 

24. člen 
Za 33. e členom se doda novo podpoglavje »5.b) Davek od 

dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti v odstotku od 
vsakega posameznega kosmatega dohodka« z novima 33. f in 
33. g členoma, ki se glasita: 

»33. f člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti v 

odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka (v 
nadaljnjem besedilu: davek od dohodka iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti po odbitku) plača tuja oseba, ki nima 
predstavništva na območju SFR Jugoslavije, če ni s tem 
zakonom in z zakonom o davkih občanov drugače določeno. 

33. g člen 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

po odbitku se plačuje po stopnji 5%. 
Davek od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

po odbitku obračuna in vpalača ob vsakokratnem izplačilo 
računa plačnik računa za opravljena del9.« 
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25. člen 
V drugem in tretjem odstavku 34. člena se beseda »kazen- 

skih« nadomesti z besedo »zamudnih«. 

26. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek domača organizacija, v 
katero so vložena sredstva tuje osebe, če ne izkaže v svojih 
poslovnih knjigah posebej dohodka iz skupnega poslovanja 
in vseh drugih podatkov, ki imajo pomen za ugotovitev 
dobička tuje osebe (drugi in tretji odstavek 11. člena). 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba domače organizacije, ki stori gospo- 
darski prestopek iz prejšnjega odstavka.« 

27. člen 
Besedilo 36. člena se črta. 

28. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek tuja oseba, ki ne obračuna 
in ne vplača davka od dohodka iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti po dejanskem dohodku (33. ab člen), plačnik 
računa za opravljen prevoz (32. člen), ki ob izplačilu tega 
računa ne obračuna in ne vplača davka od dohodka iz prevoz- 
niške dejavnosti, in plačnik računa, ki ob izplačilu računa tuji 
osebi ne obračuna in ne vplača davka od dohodka iz gospo- 
darske in poklicne dejavnosti po odbitku za opravljena dela 
(33. g člen). 

Z denarno kaznijo od 80.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba plačnika računa, ki stori gospodarski 
prestopek iz prejšnjega odstavka.« 

29. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o obdavčitvi tujih oseb. 

30. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 26. junija 1985 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdav- 
čitvi tujih oseb z osnutkom zakona. Oba zbora sta sprejala 
predlog za izdajo zakona z osnutkom in zadolžila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona ter pri 
tem prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja delovnih teles skupščine. 

V skupščinski razpravi k predlogu za izdajo zakona z osnut- 
kom ni bilo spreminjevalnih predlogov, zato je predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona ustrezno upošteval le stališča skup- 
ščinskih delovnih teles. Pripombi Odbora za finance Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in Odbora za 
finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije se nanašata na 
24. člen osnutka zakona, in sicer na določbo novega 33. g 
člena, kjer je predlagana 2% oziroma variantna 5% stopnja 
davka od dohodka iz gospodarske in poklicne dejavnosti v 
odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka (v 
nadaljnjem besedilu: davek od dohodka iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti po odbitku), ki bi ga plačala tuja oseba, ki 
nima predstavništva na območju SFR Jugoslavije. 

Odbor za finance Zbora občin je menil, naj predlagatelj pri 
oblikovanju predloga zakona uskladi stopnjo tega davka z 
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama zaradi 
poenotenja oziroma enakega davčnega tretmana tujih oseb 
na celotnem območju SFR Jugoslavije. Odbor za finance 
Zbora združenega dela pa je podprl variantni predlog, po 
katerem naj bi tuje osebe, ki nimajo predstavništva na 
območju SFR Jugoslavije, plačevale davek od dohodka iz 
gospodarske in poklicne dejavnosti po odbitku po stopnji 5%. 

Predlagatelj je pri oblikovanju besedila predloga zakona 
upošteval predlog Odbora za finance Zbora združenega dela 
in Odbora za finance Zbora občin ter v 24. člen predloga 
zakona, in sicer v novi 33. g člen vnesel davčno stopnjo v 
višini 5%. 

Glede na to, da je bil zakon že enkrat spremenjen in dopol- 
njen ter da bi bil s predlaganimi spremembami in dopolni- 
tvami še bolj nepregleden, kar bi oviralo njegovo uporabo, 
predlagamo, da se Zakonodajnopravno komisijo Skupščine 
SR Slovenije pooblasti, da določi prečiščeno besedilo za- 
kona. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o posebnem republiškem davku 

od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter 

o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 

obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 

in storitev (ESA-726) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 83. seji dne 
18. 9. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD PROMETA PRO- 
IZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE TER O NAČINU, 
PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE PRAVNE OSEBE 
OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD PROMETA 
PROIZVODOV IN STORITEV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke. 

1. člen 
V tarifi posebnega republiškega prometnega davka, ki je 

sestavni del zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list 
SRS, št. 6/84 in 4/85), se spremeni tretji odstavek opombe k 
tarifni številki 6 tako, da se glasi: 

»Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 
od plačil za reklame, obvjavljene v tisku, radiu in televiziji« 

2. člen 
Tarifna številka 9 se črta. 
Tarifne številke 10, 11, 12 in 13 postanejo tarifne številke 9, 

10, 11 in 12. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 24. julija 1985 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o spremembah zakona o posebnem republi- 
škem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter 
o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obra- 
čunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev 
s tezami, s katerimi se predlaga ukinitev posebnega republi- 
škega davka od plačil za projektantske in odvetniške storitve. 

Oba zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona s tem, da 
sta na predlog delovnih teles Skupščine SR Slovenije teze 
prekvalificirala v osnutek, kar je v skladu z 260. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in zadolžila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona. 

V skupščinski razpravi k predlogu za izdajo zakona z osnut- 
kom ni bilo spreminjevalnih oziroma dodatnih predlogov. 

Predlagatelj je naknadno prejel predlog Splošnega združe- 
nja grafične, grafično-predelovalne industrije, časopisne in 
založniške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije, da se ukine 
posebni republiški davek od plačil za reklame, objavljene v 
vseh časopisih, revijah, knjigah in publikacijah. Predlog za 

ukinitev tega davka utemeljuje s poslabšanjem ekonomskega 
položaja organizacij združenega dela s tega področja. 

Navedeni predlog je ponovitev pobude istega združenja iz 
leta 1982, ki je bila delno upoštevana že v zakonu o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po 
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in 
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list 
SRS, št. 40/83) in sicer tako, da se posebni republiški davek 
od plačil za storitve ne plačuje od plačil za reklame, objav- 
ljene v političnoinformativnih dnevnikih, radiu in televiziji, v 
lokalnih periodičnih časopisih ter lokalnih radijskih postajah. 

Predlagatelj sprejema pobudo Splošnega združenja gra- 
fične, grafično-predelovalne industrije. .. in predlaga spre- 
membo besedila tretjega odstavka opombe k tarifni številki 6 
tarife posebnega republiškega prometnega davka tako, da se 
posebni republiški davek od plačil za storitve ne bi plačeval 
od reklam, objavljenih v vsem tisku in ne le kot sedaj, od 
reklam, objavljenih v političnoinformativnih dnevnikih ter v 
lokalnih periodičnih časopisih. 

Zakonske določbe, ki se spreminjajo 
(Uradni list SRS, št. 6/84 in 4/85): 

Tarifna številka 6 
Opomba, tretji odstavek: 
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 

od plačil za reklame, objavljene v političnoinformativnih dnev- 
nikih, radiu in televiziji ter v lokalnih periodičnih časopisih ter 
lokalnih radijskih postajah. 

Tarifna številka 9 
Od plačil za projektantske in odvetniške storitve se plačuje 

posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 5%. 
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Opomba: 
1. Za projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni 

republiški davek od plačil za storitve se šteje: 
- izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o 

graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81); 
- izdelava druge tehnične dokumentacije - drugo projekti- 

ranje iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti, 
2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila za opravljeno 

projektantsko in odvetniško storitev. 
3. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 

plačuje od plačil za projektantske storitve, izvršene za izva- 
jalca del v tujini ali za tuje naročnike. 

Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje 
od plačil za izdelavo izvlečka iz glavnega gradbenega pro- 
jekta za etažne lastnike. 

4. Davčna osnova posebnega republiškega davka od plačil 
za odvetniške storitve je prejeta nagrada za odvetniško stori- 
tev po določbah pravilnika in tarife o nagrajevanju odvetnikov 
(Uradni list SRS, št. 14/75, 11/77, 30/78 in 38/79). 

Prejemnik plačila za opravljeno odvetniško storitev je dol- 
žan napovedati in vplačati posebni republiški davek od plačil 
za storitve do 10. v mesecu za opravljene storitve v prejšnjem 
mesecu. 

Posebni republiški davek od plačil za storitve plačujejo tudi 
odvetniki, ki na podlagi pogodbe o stalnem zastopanju preje- 
majo pavšal. 

5. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne 
plačuje od odvetniških storitev, če so opravljene po uradni 
dolžnosti. 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Odbor za napredek dela in 
poslovanja 

Kakovost - bistveni element 

naše gospodarske uspešnosti 

Tokrat pbjavljamo gradivo »Kakovost - bistveni 
element gospodarske uspešnosti«, ki ga je Skup- 
ščina Gospodarske zbornice Slovenije obravnavala 
na seji 25. aprila 1985. Ob tem so bila sprejeta 
stališča in usmeritve za nadaljnje delo na tem 
področju, v katerih je poudarjeno, da gre za širši 
družbeni problem in da bomo uspešni le, če bodo 
aktivnosti zastavljene čim širše ter če bodo potekale 
sistematično in usklajeno. Zato je tudi predlog, da 
bi problematiko kakovosti - ne samo v gospodar- 
stvu ampak v celotni družbi - uvrstili na dnevni red 

I. UVOD 

Uspešnost družbenega razvoja, še posebej pa uspešnost 
gospodarstva kot celote je pogojena z uspešnostjo delovnih 
organizacij in inštitucij, torej neposredno s kakovostjo proiz- 
vodnje in storitev. Predvsem pa vpliva vrsta drugih faktorjev- 
to so kakovost odločanja, kakovost razvoja, kakovost samou- 
pravnih odnosov itd. Vse to je neposredno povezano s položa- 
jem delavca v združenem delu in z doseženimi samouprav- 
nimi odnosi. 

Kakovost je pojem, ki ga je mogoče samo večplastno defini- 
rati. Tako se v pojmu kakovost pojavlja več stvari: tehnološki 
nivo, oblikovnost, dimenzijska ali drugačna natančnost, 
ugodna uporaba energije oziroma v celoti ugodni (majhni) 
stroški delovanja, dovolj dolga življenjska doba, občutek 
zadovoljstva, udobja in sigurnosti, možnost popravila in servi- 
ranja itd. 

Hiter vsesplošni gospodarski razvoj v svetu z visoko stopnjo 
produktivnosti zagotavlja široko ponudbo izdelkov, ki je večja 
od povpraševanja in potreb. Razumljivo postaja v takih razme- 
rah odnos do kakovosti, še posebno pa skrb za kakovosten in 
po kupčevih željah narejen proizvod prvi in najpomembnejši 
faktor, ki zagotavlja ne samo ekonomsko uspešnost, ampak 
tudi omogoča hiter razvoj. 

Zato industrija in storitvena dejavnost v svetu zelo skrbi za 
izboljšanje kakovosti. Značilnost teh dogajanj je v nasled- 
njem: kakovost postaja dolžnost in odgovornodt vseh delav- 
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zasedanja Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije. 

Gospodarska zbornica Slovenije meni, da bi bilo 
to gradivo lahko ena od podlag za skupščinsko 
razpravo o kakovosti. Ta razprava oziroma sprejete 
usmeritve bi pa gotovo veliko prispevale k ustvarja- 
nju ugodnejše klime za doseganje večje kakovosti. 
Sicer pa bi kazalo do kakovosti, ki je ne samo eden 
bistvenih elementov za gospodarsko uspešnost, 
ampak za naš celotni nadaljnji družbeni razvoj. 

cev, kakovosti v proizvodnji se podreja organiziranost dela, 
pojavljajo se nove oblike v proizvodnji (kot primer celična 
proizvodnja), kakovost oziroma skrb zanjo postaja ena osnov- 
nih zadolžitev in odgovornost poslovodnih struktur, kakovosti 
se podreja tehnologija in oprema, uvajajo se krožki kakovosti 
in druge oblike. Posebej značilno pa je, da je za hiter in 
učinkovit napredek kakovosti potrebno sinhronizirano delo, 
usklajeno in sočasno na več področjih, zlasti pa na glavnih 
treh: kadri, tehnologija in oprema. 

Kakovost je zelo ozko povezana s procesi razvoja in zajema 
tri stopnje: razvoj, proizvodnjo (to je proizvod ali storitev) in 
trženje. Vse troje predstavlja celovit sistem, ki učinkovito 
zagotavlja kakovost, ekonomiko in na koncu zadovoljstvo 
uporabnika. Posredno pa zagotavlja tudi ustrezen status 
(dobro ime, image). Gibanja v svetu, delno tudi pri nas (pogo- 
jena z večjim vključevanjem v izvoz in v mednarodno delitev 
dela) kažejo, da je napredek kakovosti nujnost. Pri tem ne gre 
samo za izdelke in stofitve, ampak tudi za spremembe v 
odnosu do kakovosti. 

Razvoj v svetu v zadnjem času temelji na izboljševanju 
kakovosti na vseh ravneh. Zavestno smo se odločili za sodelo- 
vanje z razvitim svetom in za vključevanje v mednarodno 
delitev dela ter za večji in hitrejši prodor na tuje trge, zato je 
tudi za naš razvoj stalno izboljševanje kakovosti imperativ. 
Slovenija je razmeroma majhna z zelo specifičnimi in tudi 
omejenimi razvojnimi možnostmi, prav to pa še posebej nare- 
kuje orientacijo v čim boljšo kakovost. 
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II. STANJE PRI NAS 

1. Odnos do kakovosti v preteklem obdobju 
Splošna značilnost našega razvoja v preteklih srednjeroč- 

nih obdobjih je bila ekstenzivnost - želja po večanju proizvod- 
nje, zaposlovanja, po hitri stopnji rasti na vseh področjih. 
Temu je bila podrejena celotna ekonomska politika. V teh 
pogojih se ni mogla ustrezno razvijati niti kakovost niti odnos 
do kakovosti. Deformirane ekonomske zakonitosti ob pogojih 
nerealnih cen energije, transporta, kapitala, v pogojih ko trg 
deluje deformirano (vse to pomeni bistveno razliko do razmer 
v razvitem svetu), povzročajo, da tudi tehnološki razvoj ne 
vodi k izboljšanju kakovosti. 

V zavesti proizvajalcev ni prevladovala resnica, da se prične 
kakovost graditi od zamisli, ideje in zasnove proizvoda naprej, 
oz. da mora že tržna raziskava podati zahteve po kakovosti, ki 
se potem vgrajuje v proizvod začenši s planiranjem. Vsa 
kontrola proizvodnje le malo pomaga k izboljšanju kakovosti, 
če ta ni načrtovana že pri projektu proizvoda, vgrajena v 
proizvod pri njegovem razvoju in končno zagotovljena v 
nabavi in v proizvodnem procesu. Samo integralno zagota- 
vljanje kakovosti prinese koristi in uspeh proizvodnje. 

Čeprav so bili osnovni pogoji za razvoj kakovosti neugodni 
pa je bilo v preteklem obdobju več aktivnosti. V letu kakovosti 
1972-1973 smo veliko govorili in pisali o kakovosti, naredili pa 
malo. Tudi pobuda v letih 1975-1976 za vsakoletno akcijo 
Mesec kakovosti je klavrno propadla. Niti na zvezni niti na 
republiški ravni nimamo nikogar, ki bi se profesionalno ukvar- 
jal s planiranjem kakovosti ali z drugimi oblikami družbenega 
osveščanja za zagotavljanje kakovosti. Vse vrste potrošniških 
svetov pri nas životarijo, enako primerjalno preizkušanje in 
ocenjevanje blaga in storitev (nekaj pozitivnih rezultatov so 
dosegli v Centru za potrošače v Beogradu in v Centru za 
napredek gospodinjstva v Ljubljani). V svetu so te dejavnosti 
veliko bolje razvite. V Veliki Britaniji »British National Quality 
Compaign«, ki ga vodi ministrska predsednica, v Franciji 
imajo pri ministrstvu za industrijo »Service de la Oualite des 
Produits Industriels« od leta 1975, poznamo švedsko in švi- 
carsko ustanovo »Ombudsmana« in nemško »Stiftung 
VVarentest«, pa avstrijski zlati znak kakovosti, v Evropski 
gospodarski skupnosti pa imajo »Dangerous Products Inter- 
pol« s sedežem v Bruslju. 

Te in podobne ustanove tudi v drugih razvitih državah s 
ciljem zaščite potrošnika delujejo v smeri zagotavljanja in 
stalnega izboljševanja kakovosti. V Jugoslaviji poznamo prav- 
zaprav samo mednarodni (uvoženi) znak za čisto ovčjo volno. 
Da pa se je tudi v Sloveniji že pred leti razmišljalo o tem, 
dokazujeta zaščitni znamki slovenskih vin, ki je dobro poz- 
nana, in štajerskega sadja (ta je praktično nepoznana). 

V Sloveniji je bilo ustanovljeno tudi Društvo za kontrolo 
kakovosti, ki pa je delovalo samo krajši čas in je zaradi 
splošnega nerazumevanja delovanja zamrlo. 

Pred začetkom leta kakovosti 1972 smo že vedeli pravza- 
prav vse, kar bi morali narediti. Program je obsegal praktično 
vse, od predloga za snovanje zveznega organa za standardi- 
zacijo, metrologijo in kakovost v okviru Zveznega izvršnega 
sveta, ki bi bedel nad celokupno problematiko kakovosti pri 
nas, preko pobud za informacijski sistem ter za enotno jugo- 
slovansko nomenklaturo in terminologijo za kakovost, zane- 
sljivost in standardizacijo, pa do podrobnih učnih programov 
za redno in izredno izobraževanje na področju zagotavljanja 
kakovosti. Zvezna skupščina je 29. 12. 1971 sprejela Resolu- 
cijo o kakovosti proizvodov in storitev in o proglasitvi leta 
1972 za leto kakovosti v Jugoslaviji. Rezultati takrat niso 
izpolnili pričakovanj, podeljene so bile 104 zlate, srebrne in 
bronaste plakete raznim organizacijam, ne toliko za kakovost 
njihovih proizvodov in storitev, kolikor za prizadevanje v akciji 
leta kakovosti. Doslej je "bilo organizirano tudi 16 jugoslovan- 
skih posvetovanj o kakovosti in standardizaciji, zadnje posve- 
tovanje o kakovosti je bilo oktobra 1983 z osnovno temo 
»Kakovost - pogoj izvajanja dolgoročnega programa stabili- 
zacije«. In kdo je za kakovost pri nas sploh kaj resnično storil? 
Predvsem so to tiste delovne organizacije, ki so bile že od 
samega začetka prisiljene v izvoz in v mednarodno sodelova- 
nje. V teh so bili pripravljeni in tudi realizirani programi za 
izboljšanje kakovosti, velikokrat tudi kot posledica izkušenj 
na tujem trgu visoko kakovostnih zahtev tujih partnerjev za 
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sodelovanje, pa tudi zavrnjenih pošiljk, reklamacij. Prav tako 
velja omeniti več posameznikov, ki so svoje delo za napredek 
kakovosti realizirali predvsem združeni v republiških društvih 
za kakovost (razen v Sloveniji, kjer ga ni) in povezani v zvezo 
teh društev JUSK. S svojimi posvetovanji, pripravo seminar- 
jev, izdajanjem literature in z drugimi aktivnostmi pa so pre- 
več osamljeni. Nekaj je na tem področju naredila tudi Komi- 
sija za standardizacijo in kakovost GZS ter sorodne komisije 
pri_nekaterih drugih republiških zbornicah. 

Številne razprave in usmeritve, pa tudi sprejeti dolgoročni 
dokumenti v družbi dokazujejo, da se vse bolj zavedamo 
pomena kakovostnih dejavnikov gospodarjenja in tudi kako- 
vosti proizvodnje, storitev in zlasti kakovosti poslovanja in 
odločanja. Postopoma se začenja uvajati tudi takšna ekonom- 
ska politika, ki gospodarske rezultate in medsebojne odnose 
delavcev v združenem delu postavlja v realnejše okvire v 
osnovi v svetu uveljavljenih kakovostnih zakonitosti. Zato se 
postopoma uveljavljajo kakovostni faktorji v gospodarjenju in 
v medsebojnih odnosih v družbi. 

Z uveljavljanjem ekonomskih ukrepov se uveljavlja tudi 
realno vrednotenje denarnih sredstev in večanje dohodka z 
večanjem produktivnosti, kakovosti poslovanja, posodablja- 
nja tehnologije ter izdelkov. Tako postaja polagoma dohodek 
osnovna motivacija za nadaljnji razvoj. Zato moramo s hitrej- 
šim tempom razvijati vse kakovostne faktorje, ki lahko pripo- 
morejo k hitrejšemu preseganju sedanjih neugodnih razmer. 
Ti faktorji pa morajo izpolnjevati nekatere osnovne pogoje: 
razvoj tehnološke infrastrukture, večje razpolaganje delavcev 
z razpoložljivo akumulacijo za nadaljnji razvoj, postopno in 
sistematično odpravljanje administrativnega razporejanja 
dohodka z uveljavljanjem kvalitetnejšega planiranja in 
doslednega razvoja. 

2. Pravna urejenost 
Kakovost ima svoje pravne osnove predvsem v naslednjih 

zakonih: 
1. Zakon o standardizaciji - ZS (Ur. I. SFRJ, št. 38/77, 

spremembe in dopolnitve 11/88, do leta 1978 je veljal zakon o 
jugoslovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov) s 
podzakonskimi akti (standardi, tehniški normativi, norme 
kakovosti, odredbe itd.) 

2. Zakon o merskih enotah in merilih - ZMEM (Ur. I. SFRJ, 
št. 9/84) s podzakonskimi akti (metrološki pogoji, navodila, 
odredbe, pravilniki in drugo). 

Poleg tega pa še v številnih zakonskih in drugih aktih, na 
primer: 

- Zakon o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Ur. I. 
SFRJ, št. 59/81) 
- Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. I. SFRJ, št. 27/78) 
- Zakon o združenem delu (Ur. I. SFRJ, št. 53/76, člena 46 

in 68, posredno tudi členi 23, 24 in 78) 
- Zakon o zaščiti izumov, tehničnih izboljšav in znakov 

razlikovanja (Ur. I. SFRJ, št. 34/81) 
- Zakon o blagovnem prometu (Ur. I. SRS, št. 21/77) 
- Zakon o graditvi objektov (Ur. I. SRS, št. 34/84) 
- Politika standardizacije v Jugoslaviji (ZIS 16.11. 1978) 
- Družbeni dogovor o načinu in oblikah sodelovanja pri 

določanju splošne politike standardizacije in izboljševanja 
kakovosti proizvodov, del in storitev (Ur. I. SFRJ, št. 11/83). 

V zadnjih planskih dokumentih je kakovost bolj pogosto 
zastopana, tako v republiškem kot tudi v zveznem nivoju. To 
še posebej velja za obe resoluciji (SR Slovenije, SFRJ) za leto 
1985. 

Kot so bile pristojne inštitucije neuspešne in neučinkovite 
pri kontroli najemanja tujih kreditov in finančni nedisciplini, 
imamo tudi neurejeno problematiko kakovosti blaga in stori- 
tev na domačem in na tujih trgih. Vzroki so isti, predvsem v 
pogostem spreminjanju zakonodaje (kot primer - zakon o 
standardizaciji se redikalno obnavlja v manj kot 10. letih in že 
lani julija bi moral biti predložen Zveznemu izvršnemu svetu 
predlog za sprejem zopet novega zakona). Ovira je zlasti 
nesposobnost izvajanja zakona (n. pr. ZS predvideva režijo 
standardov vsakih pet let, kar bi pomenilo okrog 2.0Q0 stan- 
dardov letno, predvideva pa se jih 400 do 500 skupaj z novimi. 
To so zakasnitve v ažuriranju domače tehnične regulative 
nasproti mednarodni. V jezikih narodov Jugoslavije izide 
samo polovica objavljenih standardov in je s tem kršeno 
ustavno načelo o enakopravnosti jezikov. ZMEM predpisuje 
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razne tipske preizkuse, ki jih pri nas zaradi pomanjkanja 
merilne opreme ni mogoče izvajati ali pa so sploh nepotrebni 
itd.). Velike težave povzroča tudi neurejena razmejitev pristoj- 
nosti med Zveznim zavodom za standardizacijo in Zveznim 
zavodom za mere in plemenite kovine, ko oba izdajata podza- 
konske predpise, prvi kot standarde in drugi kot metrološke 
pogoje. 

Tudi republiška tehnična regulativa pogosto ni usklajena z 
zvezno (o nepravilni uporabi izraza atest v republiški zakono- 
daji je moralo odločati celo Ustavno sodišče Jugoslavije). Na 
panožni ravni nimamo panožne standardizacije, kar pomeni 
tudi, da ni dogovarjanja in usklajevanja med OZD na področju 
standardizacije. 

Določeno izjemo predstavlja področje zdravil, kjer je od 
1.1.1985 v veljavi že četrta »jugoslovanska farmakopeja«, za 
zdravila velja tudi predpisani postopek registracije in poseben 
zakon o dajanju zdravil v promet. 

Zakon o standardizaciji predvideva tudi podeljevanje znaka 
kakovosti JUS, vendar do sedaj ni še nobena OZD v celi 
Jugoslaviji prijavila svojega izdelka za podelitev tega znaka. 
Zato tudi Zvezni zavod za standardizacijo še ni sprejel pravil- 
nika za podeljevanje tega znaka in tako se krog nedejavnosti 

' sklene. 
Na ravni organizacij združenega dela so težave naslednje: 

interna standardizacija je v ZS tako ohlapno obdelana, da je 
včasih proizvajalcu bolje, da za proizvod nima urejene teh- 
nične dokumentacije, ker mu inšpekcija ne more do živega. 
Zadeve, ki jih v zahodnem svetu regulira trg, na vzhodu pa 
bolj ali manj državna (planska) regulativa, so pri nas prepuš- 
čene iznajdljivosti OZD. Zato nas predvsem zahodni trg tepe 
pri vsakem poizkusu izvoza na vse mogoče načine, od posta- 
vljanja tehniških in kontingentnih ter drugih zaprek do zavla- 
čevanja preizkušnje naših proizvodov v njihovih laboratorijih, 
zahtev po vpogledu v našo tehnično in finančno dokumenta- 
cijo ter drugih oblik ekonomskega zapostavljanja. Našteti 
problemi in zraven še prevečkrat neustrezna ekonomska poli- 
tika v mnogočem onemogočajo prodornejše izvozne učinke. 

Pomemben element regulative predstavlja industrijska 
lastnina, ki pa na žalost na jugoslovanskem trgu kljub oprede- 
litvam v zakonih ni dosledno ovrednotena kot sestavni del 
minulega dela. To povzroča negativne posledice na tehnolo- 
škem razvoju. Tehnološki dosežek ima posebno tržno vred- 
nost in predstavlja v širokem spektru kakovostnih faktorjev 
enega od najpomembnejših. 

Iz razlogov kakovostnih dejavnikov gospodarjenja bi 
morala biti zakonska regulativa medsebojno usklajena, realna 
in eksaktna ter dosledno izvajana. Ob tem je nujno upoštevati 
tudi' mednarodno regulativo in prakso, ker sicer OZD ne 
morejo enakopravno nastopati na svetovnih trgih. 

3. Aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije 
Pri Odboru za napredek dela in poslovanja deluje Komisija 

za standardizacijo in kakovost, ki ima že dolgo tradicijo 
(deluje že 22 let). Komisija dela po letnem programu dela, ki 
se med letom dopolnjuješ potrebnimi akcijami. Nosilci posa- 
meznih aktivnosti v komisiji so 5 do 10 članske delovne 
skupine. 

Stalne delovne skupine so: 
- za družbeno dogovarjanje in zakonodajo, 
- za krožke za izboljšanje proizvodnje, 
- za merilno tehniko, 
- za nomenklaturo materiala, 
- za zanesljivost izdelkov. 
Pravkar pa komisija ustanavlja novo delovno skupino za 

zagotavljanje kakovosti. 
Ce se pokaže potreba po dodatni aktivnosti, se osnuje nova 

delovna skupina. Te skupine same, lahko tudi v razširjenem 
sestavu z zunanjimi delavci, izvajajo naloge. 

Delovna skupina za družbeno dogovarjanje in zakonodajo 
se ukvarja največ z osnutki in predlogi zakonskih, podzakon- 
skih in drugih aktov tehniške regulative. Ob sprejemanju 
zakona o standardizaciji je bila skupina pobudnik amandma- 
nov, ki so bili vnešeni v besedilo zakona. V zadjem času je 
skupina že pripravila pripombe k predosnutku novega zakona 
o standardizaciji, že prej pa je sodelovala tudi pri pripravi 
družbenega dogovora o splošni politiki standardizacije in 
zboljševanje kakovosti proizvodov, del in storitev. Področje 
dela te skupine so v nekaterih primerih tudi standardi oziroma 

pravilniki (n. pr. o podeljevanju znaka kakovosti JUS). O svojih 
stališčih preko komisije redno obvešča slovenske delegate v 
Skupščini SFRJ ali Skupščini SRS. Skupina stalno daje 
pobude za večje sodelovanje Jugoslavije pri pripravi in spreje- 
manju mednarodnih standardov, za uveljavljanje teh standar- 
dov pri nas in sploh za večje možnosti vključevanje v medna- 
rodni sistem (n. pr. za atestiranje). Skupaj s Splošnim združe- 
njem lesarstva je tudi pobudnik za uvedbo kolektivne zaščitne 
znamke za označevanje posebno kakovostnih izdelkov in 
storitev. 

Delovna skupina za krožke za izboljšanje proizvodnje je bila 
pobudnik uvajanja (v Združenih državah in na Japonskem 
poznanih) krožkov kakovosti pri nas. Skupaj z Zavodom SRS 
za produktivnost dela je izpeljala raziskovalno nalogo o uvaja- 
nju teh krožkov. Rezultat so prvi krožki po naših delovnih 
organizacijah (Iskra-več krožkov, Tomos, LIK Kočevje, Elan, 
Inles in drugi), priročnik za uvajanje teh krožkov (v izdaji 
Gospodarskega vestnika) ter razni seminarji za izobraževanje 
vodij in pospeševalcev krožkov. Skupina občasno sodeluje z 
Ekonomskim centrom Maribor, ki uvaja soroden način pospe- 
ševanja inovativne dejavnosti USOMID. 

Delovna skupina za merilno tehniko je pred leti pripravila 
izdajo priročnika Merilni laboratoriji v Sloveniji (v založbi 
Društva za merilno procesno tehniko in Elektrotehniške zveze 
Slovenije). To je prvi priročnik take vrste pri nas s podatki o 
opremljenosti posameznih preskuševališč in možnosti pre- 
skušanja v njih. Letos je skupina prijavila nadaljevanje tega 
dela, oziroma dopolnitev in obnovitev priročnika kot razisko- 
valno nalogo obenem z nalogo Vloga merilno-procesne teh- 
nike za prestrukturiranje gospodarstva, povečanje produktiv- 
nosti in izvoza. Ob pripravah novega Zakona o merskih eno- 
tah in merilih leta 1983 si je skupina močno prizadevala za 
sodobne koncepte metrologije tudi preko slovenskih delega- 
tov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Delovna skupina za nomenklaturo materiala dela že nekaj 
let na konceptu enotne nomenklature in klasifikacije proiz- 
vodnov in storitev, uporabne tako v proizvodnji in prometu 
blaga in storitev, kot tudi pri vseh oblikah zajemanja in obde- 
lave podatkov za potrebe samoupravnih in družbenopolitič- 
nih organov (planiranje, statistika, SDK, ipd.) Uspela je, da bo 
preko Zveznega odbora za družbeno informiranje v združe- 
nem delu predlog enotne nomenklature in klasifikacije posre- 
dovan Skupščini SFRJ. 

Delovna skupina za zanesljivost izdelkov je bila pobudnik 
raziskovalne naloge Organizacijski modeli sistema zagota- 
vljanja zanesljivosti v OZD, ki jo je izdelala Visoka šola za 
organizacijo dela. Letos je skupina dala pobudo medobčin- 
skim gospodarskim zbornicam in splošnim združenjem za 
organizacijo enodnevnih seminarjev za vodstvene in vodilne 
delavce za temo Kakovost in zanesljivost. 

Ad hoc skupina je pripravila gradiva in predavanja za semi- 
nar Vloga standardizacije v tehnološkem razvoju, kakovosti in 
uspešnosti nastopa na tujih trgih za vodilne tehnično-tehno- 
loške kadre. Zaradi kadrovskih težav v službi Gospodarske 
zbornice Slovenije za izobraževanje kadrov skupina že skoraj 
dve leti čaka na izvedbo seminarja v okviru Centra za usposa- 
bljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu na Brdu pri Kranju. 
Tudi nekatera splošna združenja imajo različne oblike dela, 
ko se ukvarjajo s kakovostjo (n.pr. Odbor za tehnologijo, 
komisija za razvoj) in ponavadi še s standardizacijo. V nekate- 
rih primerih imajo ti organi svoje operativne delovne skupine 
za pripravo osnutkov standardov in opravljanje drugih kon- 
kretnih nalog. 

Komisija za standardizacijo in kakovost ima redne stike z 
ustreznimi republiškimi upravnimi organi (komiteji, inšpekcij- 
skimi službami), s Centralno tehniško knjižnico (kateri Gospo- 
darska zbornica Slovenije sofinancira nabavo literature s 
področja standardizacije) in z organi, ki se v okviru splošnih 
združenj ukvarjajo s standardizacijo in kakovostjo. 

Od leta 1977 do 1982 je pri Gospodarski zbornici Slovenije 
delovala Komisija za spremljanje kakovosti blaga široke 
potrošnje. V glavnem je ta komisija odobravala programe 
Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva za primer- 
jalno ocenjevanje naslednjih izdelkov: posteljni vložki, elek- 
trični štedilniki, pralni praški za strojno pranje perila, elek- 
trične svetilke za dodatno razsvetljavo, električni pralni in 
pomivalni stroji, posteljno perilo, električni sesalniki, elek- 
trični aparati za nego las, siri (večkrat), jedilne mize, sredstva 
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za ročno pomivanje posode, gospodinjski aparati glede na 
šumnost, ribje konzerve in paštete, preje za ročno pletenje, 
ročne pletilne stroje in statve. 

Na žalost ta aktivnost Centralnega zavoda za napredek 
gospodinjstva stagnira, oziroma se prekinja zaradi nereše- 
nega financiranja. Obenem s primerjalnim ocenjevanjem je 
zavod izvajal tudi kontrolo temperatur v hladilnih napravah za 
živila v samopostrežnicah ter založenost oziroma pestrost 
izbire živilskih izdelkov v teh trgovinah. 

Poleg že omenjenih stikov med gospodarsko zbornico Slo- 
venije in Centralno tehniško knjižnico pri sofinanciranju 
nabave literature se je v zadnjem času naša zbornica močno 
angažirala tudi v akciji za posodobitev CTK, ker je sedanje 
stanje neustrezno, predvsem prostorsko nevzdržno, in za 
izgradnjo nove sodobne Centralne tehniške knjižnice. 

4. Politika do kakovosti v OZD 
Zaradi zaostrenih gospodarskih pogojev, izvajanja progra- 

mov ukrepov gospodarske stabilizacije, predvsem pa zaradi 
zahtevnih trgov pri izvozu so nekatere organizacije združe- 
nega dela v SR Sloveniji začele sistematično razvijati in zago- 
tavljati politiko kakovosti. To politiko v OZD sistematično 
izvajajo tako iz planskih opredelitev kot iz vrste drugih dejav- 
nikov. V delovni skupini, ki je sodelovala pri pripravi tega 
gradiva, so bili predstavniki več delovnih organizacij, ki so 
prispevali svoje izkušnje in poglede, pa tudi način organizira- 
nja in sprejete dokumente v OZD za področje kakovosti. 

Večina delovnih organizacij pa nima točneje opredeljene 
lastne politike do kakovosti. Za uspešen razvoj in napredek 
kakovosti je nujno, da vsaka OZD na nivoju delovne organiza- 
cije (ali na nivoju SOZD) opredeli osnovne cilje in načine za 
realizacijo teh ciljev, kot politiko OZD do kakovosti. Pri tem 
velja opozoriti na nekatere skupne in splošne ugotovitve in 
stališča, ki so jih kot svoje izkušnje posredovale nekatere 
organizacije združenega dela: 

- Problematike kakovosti ni mogoče več obvladovati z 
improvizacijami, neorganizirano, nestrokovno in neprofesi- 
onalno, to je stihijsko, kot je v povprečju (obstajajo redke 
izjeme) današnja praksa večine industrijskih in tudi drugih, na 
primer storitvenih OZD v Jugoslaviji (Gorenje, Tivovo Velenje) 

—Politika kakovosti mora izhajati iz temeljitega proučevanja 
problemov kakovosti, ker šele to vodi do ustvarjalnih spre- 
memb za izboljšanje stanja (Sava, Kranj) 
- Medsebojni odnosi delavcev morajo temeljiti na takem 

položaju delavca v združenem delu, ki zavezuje za aktivnosti 
na področju politike kakovosti vsakega posameznika z ustrez- 
nimi opredelitvami v samoupravnem sporazumu (Iskra) 
- Integralni sistem kakovosti, kot najvišji nivo organizacije, 

zajema vse faze procesa od ideje, projektiranja, proizvodnje, 
eksplotacije, trženja oziroma distribucije, servisiranja in vzdr- 
ževanja (TAM, Maribor) 

- Pomemben element v celotnem zagotavljanju kakovosti 
predstavlja ustrezen informacijski sistem o kakovosti (TAM, 
Maribor) 

- Za zagotavljanje kakovosti naj poteka delo v poslovnem 
procesu na osnovi premišljeno izdelane matrike aktivnosti 
(Sava, Kranj) 

- Zagotavljanje kakovosti je v razvitih državah instituciona- 
lizirana veja znanosti, zagotoviti jo moramo v ustrezni obliki 
tudi pri nas (Gorenje) 

- Potrebno je zagotavljati publiciranje kakovosti v raznih 
oblikah (Gorenje) 

- Kakovost zahteva dinamični teamski pristop z natančno 
opredeljenimi kompetencami in odgovornostmi (TAM, Ma- 
ribor) 
- Izreden pomen za zagotavljanje kakovosti je ustrezna 

motivacija delavcev pa tudi primerne sankcije (TAM, Maribor) 
- Izreden pomen imajo medsebojni reprodukcijski odnosi, 

ki morajo sloneti na kvalitetnem izvajanju sporazumov tako v 
dogovorjeni kakovosti, ceni in dobavnih rokih. Večina proble- 
mov in težav izvira prav iz nespoštovanja dogovorov in spora- 
zumov med OZD (večina OZD) 
- Zelo velik pomen v politiki zagotavljanja kakovosti ima 

sistematično izobraževanje kadrov, na vseh nivojih in v vseh 
usmeritvah (večina OZD) 
- Posledica nenehnega zapostavljanja kakovosti pri nas je 

tudi ugotovitev, da odstotek slabe kakovosti na vhodu 
narašča in da iz leta v leto prodajamo enako kvalitetno blago 

vedno ceneje, oziroma da se nam povečuje odstotek zavrnje- 
nega blaga. 

Namenski prispevki, ki naj podrobneje prikažejo celovitost 
pristopa politiki kakovosti v OZD oziroma k zagotavljanju 
integralne kakovosti v delovni organizaciji, so priloga temu 
gradivu (prispevek Sava Kranj in prispevek TAM Maribor). 
Prispevka obeh delovnih organizacij pokažeta na različen 
pristop k urejanju odnosov do kakovosti v OZD, pa tudi 
različno organizacijsko reševanje. Najbrž pa je mogoče in tudi 
smotrno določen del politike do kakovosti v OZD poenotiti in 
tudi koordinirati bodisi v panogah ali v večjih asociacijah 
združenega dela. 

Splošna združenja lahko veliko pripomorejo k izboljševanju 
kakovosti, še posebej pa za izboljšanje kakovosti raznih stori- 
tev. Nekatera splošna združenja se zavedajo svoje naloge in 
odgovornosti za dvig kakovosti - na primer za dvig kakovosti 
v turizmu, za kakovostnejšo gostinsko ponudbo, za izboljša- 
nje kakovosti v transportu in na celovitem področju prometa 
in zvez, za kakovostnejšo proizvodnjo in tudi povezave na 
nivoju drobnega gospodarstva itd. 

Kot ilustracija pristopa splošnega združenja k izboljšanju 
kakovosti služi priloga SZ gostinstva in turizma Slovenije o 
Pospeševanju kakovosti gostinskih in turističnih storitev ter 
dopolnilno izobraževanje delavcev. Tematiko je nedavno 
obravnaval tudi Izvršilni odbor tega splošnega združenja. 

Podoben pristop, v obliki akcijskega programa, ki je zasno- 
van širše za celoten razvoj, delitev dela in uresničevanje 
programa gospodarske stabilizacije, je bil nedavno sprejel 
tudi na področju prometa in zvez. 

III. AKTIVNOSTI IN USMERITVE 
Kakovost je družbeni problem in ga ni moč reševati samo v 

gospodarstvu. Zato je potrebna družbena klima, ki naj zago- 
tovi vlogo kakovosti v vseh oblikah družbenih dejavnosti (kot 
primer poslovna kakovost). Skrb za zagotavljanje kakovosti 
mora biti stalno prisotna v življenju družbe in ne sme biti zgolj 
kampanjska akcija, kot naprimer leto kakovosti. Zato moramo 
dati v naši družbi kakovostnim dejavnikom absolutno pred- 
nost. 

Kakovost izhaja iz odnosa do dela (dobrega ali slabega) na 
vseh ravneh odločanja, ukrepanja in proizvodnega dela. Da bi 
stanje spremenili in izboljšali, moramo dati priznanje kakovo- 
stnemu delu, moramo postaviti jasna ekonomska merila in se 
jih potem tudi držati, kar pomeni priznanje tržnih zakonitosti 
in prenehanje socializacije vseh mogočih oblik »nekako- 
vosti«. 

S kakovostjo je najtesneje povezana odgovornost v vseh 
svojih pojavnih oblikah in na vseh ravneh. Zato so izvršni sveti 
zvezne in republiških ter pokrajinskih skupščin najbolj odgo- 
vorni za odnos in skrb za kakovost v vseh njenih dimenzijah. 
Generalni in drugi direktorji ter predsedniki in drugi člani 
poslovodnih organov v organizacijah združenega dela svoje 
odgovornosti za kakovost ne morejo in ne smejo prenesti na 
kakršnekoli službe za kontrolo kakovosti, njihova odgovor- 
nost se mora začeti že pri planiranju. Obveznost vodstvenih in 
vodilnih struktur v zvezi s kakovostjo mora biti dovolj 
podrobno opredeljena in vnešena v samoupravne akte OZD. 
Dolžnost delavcev samoupravljalcev pa je, da to dosledno 
zahtevajo in uveljavljajo. 

Enako moramo vgraditi elemente kakovosti v vse družbene 
plane. Sestavni del planskih dokumentov v organizacijah 
združenega dela mora postati tudi analiza stanja, vključno s 
predlogi ukrepov za izboljšanje na področju kakovosti. Ugota- 
vljamo lahko, da kakovostni razvoj zavisi od planskih aktov, 
od njihova realizacije v proizvodnji in na trgu. To pa lahko 
izhaja samo ob ustreznih samoupravnih odnosih, ob visoki 
strokovnosti delavcev vključno neprestano izpopolnjevanje 
znanja in ob visoki stopnji organiziranosti. 

Obravnavanje kakovosti z vseh vidikov v naši družbi mora 
zagotavljati tak nadaljnji razvoj, da se raven našega življenja 
ne bo poslabševala, ampak ria vseh področjih konstantno 
izboljševala. 

1. Predlogi aktivnosti v organizacijah 
združenega dela 

1. Vsaka organizacija združenega dela naj bi sprejela svojo 
dolgoročno politiko kakovosti. Potrebna celovitost pristopa 
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narekuje predvsem oblikovanje ustrezne politike do kakovosti 
na nivojih delovne organizacije oziroma SOZD. 

Opredelitev konkretnih ciljev je pomembno načelo pri kon- 
cipiranju in tekočem uveljavljanju politike kakovosti. 

Tak cilj je n. pr. v prvi stopnji doseči raven kakovosti, 
definirano z JUS in mednarodnimi standardi, (ki določajo 
minimalne kakovostne zahteve oziroma lastnosti) in jih v 
drugi stopnji pri najatraktivnejših (predvsem izvoznih) proiz- 
vodih ali storitvah tudi preseči. Opredelitev konkretnih ciljev 
je pomembno načelo. 

Politika kakovosti OZD mora biti sestavni del dolgoročnih in 
letnih načrtov, vgrajena mora biti v pravilnikih ali drugih 
dokumentih, ki kot organizacijski predpisi urejajo kakovost. 

2. Vodilni organ organizacije združenega dela je odgovoren 
za pripravo, sprejem in izvajanje politike kakovosti. Uspešnost 
vodilnih organov na tem področju naj bo tudi eden od kriteri- 
jev za ocenjevanje delovne uspešnosti teh delavcev. 

3. Razvoj tehnološke infrastrukture 
Tehnološka infrastruktura obsega vrsto dejavnosti - kot 

primer standardizacije in tipizacija, tehnični predpisi, 
obvezno in neobvezno atestiranje, razna navodila za uporabo, 
vzdrževanje in servisiranje, obvezne oznake, tehnična komu- 
nikacijska sredstva - katalogi, prospekti itd. 

Ustrezna stopnja razvoja tehnološke infrastrukture, pri- 
merna stopnji razvoja OZD, je eden osnovnih pogojev za 
uspešnost dela delovne organizacije. OZD mora predvsem 
skrbeti za ustrezno urejenost, ažuriranje in stalno izpopolnje- 
vanje kakovosti in za stalen razvoj vseh elementov tehnološke 
infrastrukture; samo na ta način bodo zagotovljene osnove za 
kakovost. 

4. Samoupravna urejenost in organiziranost 
Temeljna zahteva za hitrejši razvoj kakovosti v OZD je, da 

imajo pravno in samoupravno urejeno funkcijo kakovosti (s 
pravilniki in samoupravnimi akti), tako da je zagotovljeno 
celovito zagotavljanje kakovosti (od raziskave trga, preko 
zasnove, planiranja, razvoja, konstrukcije in proizvodnje 
izdelka, do vzdrževanja, servisiranja in zbiranja povratnih 
informacij o njegovem delovanju). 

Posebej pomemben je pravni red na področjih kakovosti: 
urejena industrijska lastnina, razni načini zaščite lastne indu- 
strije (kot primer uvozne bariere, ki so lahko realizirane na 
razne načine, tudi z zahtevami standardov, atestov ipd.), 
posebne oznake kakovosti kot so znak kvalitete, zaščitne 
znamke, označevanje porekla ipd. Vse našteto predstavlja 
sklop vprašanj, ki so zelo ozko povezana s kakovostjo proiz- 
vodov. Urejenost tega celotnega sklopa je tudi eden osnovnih 
pogojev za uspešno gospodarjenje OZD. 

Celovito zagotavljanje kakovosti v OZD naj sloni na nasled- 
njih pomembnih načelih: 

- Sprejet mora biti odnos do kakovosti, opredeljena politika 
kakovosti z glavnimi cilji ter ustrezno vgrajena v planske in 
samoupravne akte. 

- Službe za kakovost (ne glede na raven in njihovo števil- 
čnost, torej od posameznega strokovnjaka pa do TOZD ali DO 
za kakovost) morajo biti samostojne in podrejene le najviš- 
jemu organu delovne enote, v nobenem primeru pa ne morejo 
biti organizacijsko priključene katerikoli službi v organizaciji, 
ki operativno prispeva k rezultatu kakovosti. 
- Kompetence vseh sodelujočih v procesu morajo biti jasno 

definirane, enako osebna odgovornost za rezultate dela, kar 
se prične pri generalnem direktorju ali predsedniku KPO. 

- Informacijski sistem mora biti zasnovan tako, da so infor- 
macije o sprejeti politiki kakovosti, ciljih, kompetencah in 
dolžnostih, stimuliranju, tekočih nalogah, rezultatih poslova- 
nja in druge dostopne vsem delavcem. 

- Samoupravni akti, ki urejajo nagrajevanje, morajo zagoto- 
viti tudi stimuliranje za doseganje boljše kakovosti, prav tako 
pa morajo biti uvedene tudi moralne (disciplinske) in materi- 
alne sankcije za slabo kakovost. 

- Pomemben pogoj za razvoj kakovosti v organizacijah 
združenega dela je povezovanje in medsebojna odgovornost 
med konstrukcijo in proizvodnjo, med službo razvoja in trže- 
nja, med raziskovalnim delom in njegovo aplikacijo itd. 

5. Kadri 
Ustrezen razvoj kakovosti je mogoč samo na osnovi dobrih 

kadrov. Pri tem je osnovna naloga stalno izpopolnjevanje in 
dopolnjevanje znanja za vse nivoje, pomembno pa je tudi, da 
so kadri pravilno razporejeni in da je njihovo znanje smotrno 
izkoriščeno. 

Nikakor ne zadošča, da v OZD poskrbijo samo za usposa- 
bljanje in, strokovno izpopolnjevanje tistih delavcev, ki delajo 
neposredno na nalogah zagotavljanja kakovosti, oziroma so 
organizacijsko vključeni v službo za kakovost. Ustrezno zna- 
nje o kakovosti je potrebno vsakemu delavcu, od projektanta, * 
tehnologa, planerja, proizvodnih delavcev do vseh ostalih, saj 
je samo na tak način mogoče doseči, da bo skrb za kakovost 
postala lastna vsakemu delavcu. 

Tuje, zlasti razvite dežele posvečajo prav tem vprašanjem 
veliko pozornosti. Veljalo bi v večji meri uporabljati njihove 
izkušnje. 

6. Razvoj znanja 
Poseben pomen ima tudi raziskovalno-razvojna dejavnost, 

ki mora v svojih vsebinah dela vključevati tudi cilje kakovosti, 
predvsem pa zagotoviti take rezultate, ki bodo dali ustrezen 
nivo kakovosti (proizvodnje, proizvodov, novih tehnolo- 
gij . . .). Snovanje, razvoj in konstrukcija novih izdelkov, ki 
imajo kakovost ustrezno vgrajeno že od stopnje planiranja 
naprej, omogoča uspešen prodor na svetovni trg. Ustvarjal- 
nost in celotna inovacijska dejavnost sta neposredno pove- 
zani s kakovostjo, saj je uveljavljanje lastnega znanja in origi- 
nalnih lastnih dosežkov pomemben element pri uspešnem 
prodiranju na zahtevne trge in v mednarodno delitev dela. 

Vsaka organizacija združenega dela bi morala imeti 
ustrezno organizirano raziskovalno-razvojno dejavnost 
(bodisi na nivoju službe ali oddelka, raziskovalne enote, TOZD 
ali instituta, pač odvisno od velikosti in organiziranosti 
delovne organizacije), oziroma sklenjen sporazum za opra- 
vljanje teh dejavnosti z neko drugo OZD, z raziskovalno orga- 
nizacijo ali z Univerzo (s fakulteto). 

2. Predlog aktivnosti splošnih združenj in 
zbornic 

Aktivnosti na tem nivoju imajo predvsem usklajevalen zna- 
čaj in jih lahko opravljajo strokovno okrepljene komisije ozi- 
roma drugi organi splošnih združenj in zbornic, ki imajo (bi 
morale imeti) na skrbi kakovost. Kot primer takih aktivnosti 
lahko naštejemo snovanje skupnih laboratorijev za preizkuša- 
nje, spodbujanje primerjalnega ocenjevanja, skupno izobra- 
ževanje kadrov. Na ta nivo'spadajo tudi takoimenovani veliki 
tehnološki sistemi (energetika, PTT, železnica, Luka) in druge 
med seboj povezane storitvene dejavnosti (integralni tran- 
sport, turizem). 

Izhajajoč iz dosedanjih nalog, izkušenj in spoznanih mož- 
nosti ter usmeritev je v zborničnem sistemu mogoče pospe- 
šeno realizirati naslednje naloge in aktivnosti: 

1. Pospeševanje interne standardizacije v organizacijah 
združenega dela kot temeljne dejavnosti za vse nadaljnje 
oblike dela in aktivnosti na področju standardizacije (do 
sodelovanja v mednarodnih organizacijah za standardizacijo, 
atestiranje ipd.). 

2. Več nalog s področja metrološke dejavnosti: 
- Pregled preizkuševališč oziroma merilnih laboratorijev v 

Sloveniji kot osnova za smotrn razvoj mreže teh laboratorijev 
in njihovo usposabljanje za pooblaščeno opravljanje meritev 
in preskusov. 

- Vloga merilno-procesne tehnike za prestrukturiranje 
gospodarstva, povečanje produktivnosti in izvoza kot prispe- 
vek k stabilizacijskim gibanjem. 
- V okviru projekta »Merilni sistem jugoslavije« podrbno 

ugotoviti stanje v Sloveniji kot osnova za predlog metrološke 
organiziranosti v Sloveniji, vključno z metrološko informatiko. 

3. Spremljanje razvoja standardizacije in metrologije v 
svetu in prenašanje teh znanj, dosežkov in izkušenj v naše 
razmere, da tako omogočimo in obenem zagotovimo sodelo- 
vanje Jugoslavije ter njenih standardizacijskih in metroloških 
subjektov v tovrstnih mednarodnih organizmih. 

4. Spremljanje tehnološkega razvoja, ki je v svetu izredno 
hiter, ne samo v okviru mednarodnih organizacij za standardi- 
zacijo, ampak tudi po posameznih trgih in njihovih specifič- 
nostih, kot osnovni pogoj za vključevanje v mednarodno 
delitev dela. 

5. Zagotavljanje vseh oblik transferja znanja za hitrejši 
domači tehnološki razvoj. Sem spada vzpodbujanje delovanja 
organizmov kot so n. pr. odbor za orodjarstvo, za fluidno 
tehniko, za robotiko, strokovnjaki za galvane in drugi, ter 
prenašanje njihovih izkušenj še na druge tehnološke skupine, 
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pri čemer pa moramo zagotavljati spoštovanje poslovne tajne 
in industrijske lastnine. 

6. Podpiranje uveljavljanja kakovosti kot celote z razvojem 
znanj in ukrepov, ki vplivajo v organizacijah združenega dela 
na njihov »image«. Namreč, predstava v javnosti pomembno 
vpliva v povratni zvezi na aktivnosti pri razvoju kakovostnih 
dejavnikov v organizacijah združenega dela. 
7. Uveljavljanje znaka kakovosti (Samoupravni sporazum o 
kolektivni znamki je priložen.) 
8. Pospeševanje pravnih oblik kakovosti, predvsem z uvelja- 
vljanjem dobrih poslovnih običajev in uzanc, skupaj z uvelja- 
vljanjem arbitraže. 
9. Podpiranje primerjalnega ocenjevanja blaga in storitev, 
tudi finančno. 
10. Vsestransko pospeševanje industrijskega oblikovanja (di- 
zajna). 
11. Strokovno usposobljanje kadrov v centrih GZS za usposa- 
bljanje in razširitev programov izobraževanja na področje 
kakovosti in standardizacije. 
12. Pospeševanje vseh oblik poslovnega in samoupravnega 
sodelovanja, ki razvijajo kakovost v odločanju, predvsem z 
uvajanjem družbenih svetov ali razvojno-projektnih svetov 
organizacij združenega dela, s tem da v sodolovanje vključijo 
najboljše strokovnjake za področja narodnogospodarske, 
tržne in tehnološke presoje. Delovanje takih svetov mora biti 
osnovano na javnosti strokovnega odločanja ob spoštovanju 
poslovne tajne. 

3. Predlog aktivnosti za družbeno-politične 
skupnosti, za samoupravne interesne skupnosti 
in strokovne organizacije. 

Prva naloga je ustvarjanje družbene klime. To je dolgo- 
ročna naloga s ciljem pridobiti kakovosti v najširšem pomenu 
besede njeno pravo veljavo. Pri tej nalogi bodo morale sode- 
lovati vse družbenopolitične strukture, sredstva javnega 
obveščanja in komuniciranja in celotno gospodarstvo skupaj 
z vso strokovno sfero, združeno v raznih društvih in podobnih 
organizacijah. Tako oživljena klima bo sama od sebe povzro- 
čila potrebo in tudi premik v načinu izobraževanja na vseh 
stopnjah. Tako bo kako.vost predstavljena kot neločljiva nujna 
spremljevalka našega življenja. Iz te osnove potem izhajajo 
praktične in konkretne izobraževalne aplikacije kakovosti v 
tehnično-tehnoloških, ekonomskih, humanističnih in ostalih 
smereh izobraževanja na vseh stopnjah. Ena prvih konkretnih 
nalog s tem v zvezi je tudi aktiviranje društva za zagotavljanje 
kakovosti. 

Druga, tudi osnovna naloga je priprava in sprejem takih 
družbenih razvojnih načrtov, ki bodo zagotavljali in stimulirali 
razvoj kakovosti. Vzporedno k temu je potrebno oblikovati 
takšne ekonomske ukrepe in merila, ki bodo omogočili hitro 
in učinkovito izboljšanje kakovosti na vseh ravneh. Na zvez- 
nem nivoju (v skupščini in v zveznem izvršnem svetu) je 
potrebno najprej definirati in potem ustrezno vgraditi v doku- 
mente in v odločitve tako politiko do kakovosti, da bo omogo- 
čen željeni razvoj kakovosti, ki pa mora bazirati na realnih 
razvojnih načelih družbe in gospodarstva, verificira glede na 
svetovne pogoje in trende, in na zagotavljanje takšne eko- 

nomske politike, ki bo dajala prednost tistim produkcijskim 
odnosom in kakovostnim rezultatom, kateri bodo potrjeni na 
zahtevnih tujih ali domačih trgih. 

Zvezni izvršni svet naj zagotovi, da bodo zvezne ustanove 
kot so Zvezni zavod za standardizacijo, Zvezni zavod za mere 
in plemenite kovine, Zvezni patentni zavod, Zvezni zavod za 
statistiko, delovali tako, da organizacije združenega dela pri 
sodelovanju z razvitim svetom ne bodo imele slabših pogojev 
kot njihovi partnerji v razvitih deželah. Pri tem je potrebno 
poskrbeti, da bodo predpisi maksimalno usklajeni s predpisi v 
svetu (upoštevaje specifičnosti naših odnosov), da bodo pred- 
pisi hitro in ažurno dopolnjevani, da se bodo hitreje in fleksi- 
bilneje urejali problemi atestiranja, primerjalnih poskusov itd. 
Prav tako je potrebno hitrejše in učinkovitejše prevzemanje 
mednarodnih standardov, pa tudi zagotavljanje sodelovanja 
pri sprejemanju teh standardov, neposredno sodelovanje pri 
pripravi in razvoju teh standardov, neposredno sodelovanje in 
vključevanje v mednarodno delitev dela naših atestnih usta- 
nov in tudi delovnih organizacij, predvsem pa hitrejši razvoj 
pretoka informacij in gradnje potrebnih baz podatkov. 

Za uspešno realizacijo vseh naštetih nalog je nujna boljša 
koordinacija dela naštetih zveznih zavodov. 

Pomembno področje je priprava in uvajanje enotne nomen- 
klature blaga in storitev in enotne klasifikacije, ki mora biti 
uveljavljena na zveznem nivoju. 

Nujne so tudi spremembe in dopolnitve obeh glavnih zako- 
nov, ki urejata področje tehniške regulative. Te spremembe 
so že pripravljene in verificirane v strokovnih krogih. Najbrž 
pa je nepotrebno posebej poudarjati, da je za vse našteto 
bistveni pogoj dosledno izvajanje sprejete regulative. 

Za vse naštete predlagane aktivnosti, tako za organizacije 
združenega dela, za zbornico in splošna združenja in za 
družbeno-politične in samoupravne interesne skupnosti pa 
veljajo naslednja priporočila: 

Kakovostnih dejavnikov, ki bistveno vplivajo na gospodar- 
sko uspešnost in na celoten družbeni razvoj, je veliko. Tudi na 
videz manj pomembni imajo pri neustreznem vrednotenju 
lahko dolgoročne škodljive posledice. Zato lahko sloni razvoj 
kakovosti samo na trajnem, sistematičnem, visoko-strokov- 
nem in odgovornem delu od posameznega delavca do vseh 
njegovih asociacij in skupnosti. 

Občasne aktivistično zastavljene akcije so se v preteklosti 
izkazale kot malo uspešne, zato je potrebno nadaljnji razvoj 
kakovosti graditi iz strokovno pogojenih in dolgoročno narav- 
nanih usmeritev. Potrebna je stalna verifikacija, ne samo v 
domačem, temveč obvezno s primerjanjem v svetovnem oko- 
lju, ki naj sproža potrebne korekcije in dopolnitve. 

PRILOGA1: Pristop k opredelitvi politike kakovosti v 
DO SAVA Kranj 

PRILOGA 2: Politika kakovosti in sistem zagotavlja- 
nja kakovosti v DO TAM Maribor 

PRILOGA 3: Pospeševanje kakovosti gostinskih in 
turističnih storitev ter dopolnilno izobraževanje delav- 
cev (Splošno združenje gostinstva in turizma Slove- 
nije) 

PRILOGA 1 

SAVA-KRANJ 

PRISTOP K OPREDELITVI 

POLITIKE KAKOVOSTI V 

DO SAVA KRANJ 

1. Razlogi za opredelitev politike kakovosti v DO SAVA 
Zahteve za opredelitev v industrijsko razvitih državah so v 

pogledu kakovosti vse ostrejše. Prevzemni pogoji se obliku- 
jejo na podlagi dosežkov najsposobnejših proizvajalcev, ki 
obravnavajo kakovost kot eno osnovnih komponent poslov- 
nega uspeha. 

Delež v izvoz prodane proizvodne DO SAVA bo v prihodnje 
še naraščal, ob tem pa se bo moral bistveno povečati finančni 
učinek te prodaje. Ta cilj bo dosežen, če bo ob manjših 
stroških proizvodnje dosežena večje prilagodljivost zahtevam 
kupcev na zapadnem tržišču. 

V DO SAVA je v tekočem srednjeročnem planu opredeljena 
usmeritev za stalen dvig ravni kakovosti na osnovi zahtev 
tržišča. V letu 1985 bo za nadaljnje obdobje kot podlaga za 
učinkovit napredek na področju kakovosti opredeljena poli- 
tika kakovosti. 

2. Izhodišče za opredelitev politike kakovosti v DO SAVA 
Opredelitev politike kakovosti je prvi korak v procesu upra- 

vljanja kakovosti. Prednost pisno opredeljene politike kako- 
vosti je v temeljitem proučevanju problemov kakovosti, ki 
praviloma vodi do ustvarjalnih sprememb za izboljšanje sta- 
nja. Opredeljena politika kakovosti daje podlago za opredeli- 
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tev dolgoročnih in kratkoročnih ciljev kakovosti, kot tudi 
osnovo za spremljanje napredka v pogledu kakovosti. Prav 
tako predstavlja pisno opredeljena politika kakovosti podlago 
za dopolnitev sistema zagotavljanja kakovosti. 

V politiki kakovosti morajo biti jasno podana stališča do: 
- splošnih zahtev kakovosti (čim manjša poraba energije, 

varovanja človekovega okolja, neškodljivosti delovnih proce- 
sov in uporabe, čim manjši stroški vzdrževanja) 

- posebnih zahtev kupcev (v pogledu kakovosti konstruk- 
cije izdelave, zanesljivosti, razpoložljivosti, ekonomičnosti, 
trajnosti, hitrosti prilagodljivosti zahtevam kupcev, kakovosti 
storitev) 

- načina zagotavljanja in kotrole kakovosti (odgovornost 
za kakovost, samokontrola, motivacija itd.) 

Odgovornost za pisno opredeljevanje politike kakovosti je 
na najodgovornejših poslovodnih delavcih, ki vodijo procese 
na posameznih ravneh poslovanja. 

3. Potek nastajanja politike kakovosti 
V DO SAVA je v teku opredeljevanje politike kakovosti v 

temeljnih organizacijah. Na osnovi vsklajenih stališč med 
temeljnimi organizacijami bo opredeljena politika kakovosti 
za posamezne poslovne funkcije ter na kraju opredeljena 
politika kakovosti za DO kot celoto. 

V tem bo v posebnem poglavju obravnavana politika do 
dobaviteljev. Usmeritev na večjo porabo domačih surovin 
zahteva sistematičen pristop k povezovanju z jugoslovan- 
skimi dobavitelji za kakovost. Zato bodo potrebne številne 
aktivnosti tako v okviru panoge kot tudi povezovanju z doma- 
čimi dobavitelji za opredelitev skupne politike kakovosti, v 
tem še posebej obojestranske odgovornosti za skladen razvoj 
na osnovi dviga kakovosti. 

4. Organizacija za zagotavljanje kakovosti 
Istočasno z opredeljevanjem politike poteka v DO SAVA 

delo na izdelavi matrike aktivnosti za zagotavljanje kakovosti 
v celotnem poslovnem procesu. V delo so aktivno vključeni 
najodgovornejši vodilni in vodstveni delavci poslovnih fun- 
kcij, ki spremljajo proizvodnjo (razvoj, organizacija proizvod- 
nje, blagovni promet, kontrola). Delo koordinira Sektor za 
kakovost in zanesljivost. 

Izdelana matrika bo služila kot podlaga za dopolnitev 
mikroorganizacije, kot podlaga za natančno opredelitv odgo- 

vornosti za kakovost. Ta podrobna razčlenitev delovnega pro- 
cesa v strokovnih službah bo podlaga za še močnejše vključe- 
vanje vseh delavcev v celotnem procesu za izboljšanje kako- 
vosti. Skupni vpogled v proces zagotavljanja kakovosti bo 
osnova za učinkovitejše ustvarjalno sodelovanje za izboljša- 
nje kakovosti. 

Timom za kakovost, ustanovljenim pred leti na treh ravneh 
organiziranja (DO, TOZD, skupina izdelkov), se bodo v letoš- 
njem letu priključili še tirni za kakovost v vsakem delu delov- 
nega procea. 

Posebna pozornost je v poslovni funkciji kakovosti name- 
njena dopolnjevanju baze podatkov o kakovosti, s pomočjo 
novo pridobljene mreže terminalov. 

5. Vpliv zunanjih dejavnikov na izvajanje politike kakovosti 
v DO SAVA 

Raven kakovosti izdelkov in storitev v jugoslovanskem pro- 
storu ni zadovoljiva. Brez izboljšanja kakovosti ni mogoče 
pričakovati uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev 
dela, ki je ena temeljnih predpostavk dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije. 

Izboljševanje kakovosti ni lahka in tudi ne kratkotrajna 
naloga. Napori posameznih delovnih organizacij za izboljše- 
vanje kakovosti ne bodo učinkoviti, če ne bodo v nacionalnem 
okviru opredeljena stališča do kakovosti in ne bo v jugoslo- 
vanskem prostoru ustvarjena klima kakovosti. 

Zato je nujno, da GZS začne in razvija aktivnosti za oprede- 
litev politike kakovosti na jugoslovanski ravni. 

V srednjeročnih planih razvoja na vseh ravneh (od TOZD do 
federacije) morajo biti zapisane obvezujoče usmeritve za 
izboljšanje kakovosti na vseh področjih dela. V teh dokumen- 
tih morajo biti zapisana jasna stališča do kakovosti kot bistve- 
nega dejavnika za dvig produktivnosti in s tem za doseganje 
optimalne dohodkovne uspešnosti. 

GZS mora delovati, da bodo pogoji gospodarjenja prisilje- 
vali k dvigu kakovosti. Tiste organizacije, ki problemu kakovo- 
sti ne posvečajo dovolj pozornosti, ne bi smele dosegati 
normalnih delovnih in dohodkovnih rezultatov. 

GZS mora zagotoviti medsebojno izmenjavo izkušenj pri 
upravljanju kakovosti v različnih razmerah delovnih procesov. 
P^av tako je nujna naloga GZS sistematično seznanjanje 
poslovodnih delavcev z družbenim pomenom kakovosti in 
vodenje aktivnosti za izobraževanje kadrov za področje kako^ 
vosti. 

PRILOGA 2 

TAM MARIBOR 

POLITIKA KAKOVOSTI V 

OZD 

SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V DO 
TAM 

Že v začetku 60. let je v DO TAM prevladovalo spoznanje, da 
je za doseganje višje ravni in stabilnosti dosežene stopnje 
kakovosti treba ustrezneje organizirati funkcijo zagotavljanja 
kakovosti in opredeliti funkcijo kontrole kakovosti kot kompo- 
nento celotnega poslovnega sistema, ki naj temelji na nasled- 
njih načelih: 

- zaradi enotnega proizvoda v DO mora biti izvajanje nalog 
na področju zagotavljanja kakovosti koordinirano v enotnem 
okviru; 

- zagotovljena mora biti ustrezna stopnja kakovosti v vseh 
segmentih proizvodnega procesa; 

- kriteriji za ocenjevanje kakovosti v lastni proizvodnji in pri 
kooperantih morajo biti enotni. 

Izhajajoč iz tako zastavljenih načel je bila funkcija kontrole 
kakovosti poverjena Sektorju za kontrolo kakovosti, ki je 
kasneje prerasel v TOZD Kontrola kvalitete. 

Na osnovi konstrukcijsko-tehnične in tehnološke dokumen- 
tacije, standardov in normativov se v kontroli kvalitete formira 

enotni program delovanja, ki se realizira na vsakem delovnem 
mestu v proizvodnji. Uporaba statističnih metod kontrole 
kakovosti omogoča zbiranje, urejanje in ustrezno interpreta- 
cijo podatkov ter s tem tekoče informiranje o stanju kakovo- 
sti, kar je osnova za kreiranje politike kakovosti v TOZD in DO. 

STANJE 
Čeprav so v DO TAM prizadevanja usmerjena k uveljavitvi 

integralnega sistema zagotavljanja kakovosti, moramo ugoto- 
viti, da cilj še ni v celoti dosežen. 

V organizacijskem smislu dorečena in v izvedbeni funkciji 
zelo učinkovita kontrola kvalitete dejansko zagotavlja pred- 
vem »komfornost« proizvodnje, t.j. izdelke take kakovosti, kot 
jo zahteva dokumentacija in drugi tehnični predpisi. 

Ker je TOZD Kontrola kvalitete s svojo kadrovsko strukturo 
glede na število zaposlenih (cca 7% vseh zaposlenih) in teh- 
nično opremljenost sposobna opravljati vse zahtevane 
naloge, je skrb za kakovost dejansko delegirana skoraj v 
celoti na to organizacijsko tvorbo. To pa seveda pomeni 
nenehno vračanje pretežno na funkcijo inšpekcije, s čimer se 
aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti omejujejo na 
delo kontrolorjev v okviru službe za kontrolo kakovosti. 

KAKO DO INTEGRALNE KONTROLE KAKOVOSTI 
Sodobna filozofija politike kakovosti na nivoju podjetja 

izhaja iz trga in potrošnika. Z drugimi besedami: prehajamo 
od tržišča, na katerem so prevladovali proizvajalci, k trgu, na 
katerem bodo prevladali kupci, ki predvsem na temelju ponu- 
jene kakovosti sprejemajo izdelke nekega proizvajalca ali jih 
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odklanjajo. Pri tem moramo podčrtati, da je v normalnih 
tržnih razmerah cena izdelka in termin dobave važna le ob 
nakupu, medtem ko kakovost izdelka deluje na zavest kupca 
ves čas trajanja tega izdelka; zavest o kakovosti ostane tudi 
potem, ko je cena že pozabljena. Potemtakem je bistven 
pomen pri kreiranju in izvajanju poslovne politike podjetja, če 
kakovost razumemo kot lastnost izdelka, da zadovolji potrebe 
kupca. Zato moramo uvesti in uporabiti širši pojem kakovosti 
- pojem totalne ali integralne kakovosti, ki vključuje ne samo 
proizvodno kakovost nekega izdelka, temveč tudi njegovo 
uporabnost, primernost, zanesljivost, zamenljivost ter 
ustrezne informacije. 

Integralni sistem kakovosti kot najvišji nivo organizacije na 
področju kakovosti zajema vse faze procesa od ideje in pro- 
jektiranja preko proizvodnje do eksploatacije. To pomeni, da 
govorimo o sistemu za kakovost, ki se kot podsistem poslov- 
nega sistema vanj vključuje in katerega končni cilj je 

- povečanje prometa in 
- povečanje dohodka. 
Dinamični ciklus integrirane kontrole kakovosti, ki se zače- 

nja in končuje na tržišču vključuje: 
- raziskavo trga, 
- razvoj in konstrukcijo, 
- tehnološko pripravo proizvodnje, 
- nabavo, 
- proizvodnjo, 
- preskušanje, 
- distribucijo, 
- servisiranje in vzdrževanje. 
Katere so torej komponente, ki jih je v TAM še treba vzpo- 

staviti, da bi v celoti zaživel integralni sistem kakovosti? 
Če upoštevamo, da je zagotovljeno izvajanje naslednjih 

funkcij: 
- planiranje kakovosti, 
- usklajevanje kakovostnih kriterijev, 
- nadzor in ugotavljanje kakovosti, 
- zagotavljanje kakovosti v eksploataciji, 
- analize kakovosti in zanesljivost, 
- informacijski sistem o kakovosti, 
preostaja le še nekaj aktivnosti, ki pa so za učinkovito 

delovanje sistema še posebej pomembne. To so: 

Politika in cilji kakovosti 
Vodstvo podjetja in organi upravljanja najčešče posebej ne 

razmišljajo o kakovosti, oni jo enostavno želijo, kar pa seveda 
ne zadošča. Zato je treba v letih, srednjeročnih in dolgoročnih 
planih podjetja sprejeti povsem konkretne obveznosti za vse 
službe, ki sodelujejo v procesu nastajanja in vzdrževanja 
kakovosti. Ker so v TAM stroški kakovosti v celoti kvantifici- 
rani, so rezultati takih ukrepov lahko merljivi. 

Izobraževanje za kakovost 
Izdelati in izvajati je treba čvrst program usposabljanja za 

kakovost. Premik na področju kakovosti mora biti zasnovan 
na masovnem programu izobraževanja, ki se mora začeti pri 
vrhovnem poslovodnem kadru. Le-ta mora prvi doseči 
potrebna znanja in prevzeti v navado, da je usmerjanje kvali- 
tetnih zadev del njihove regularne dolžnosti. 

Dinamični timski pristop 
Od ideje, preko izdelave programov, specifikacij, do organi- 

ziranja proizvodnje, distribucije in servisiranja je dolga pot. 
Potrebni so mnogi strokovnjaki za zelo različna področja. 
Zato bi bilo umestno v OZD formirati »svet za kakovost«, v 
katerem bi delovali strokovnjaki z vseh področij dela, ker bo le 
tako postala kakovost skrb vseh delov podjetja in ne le službe 
za kontrolo kakovosti. 

Kompetence in odgovornost 
Za kakovost oziroma neustrezno kakovost je odgovoren 

tisti, kjer je le-ta nastala. Služba za kontrolo kakovosti je 
dokončni arbiter na področju kakovosti in je odgovorna za 
svoje odločitve. 

Motivacija in sankcije 
Razvijati je treba sistem nagrajevanja z elementi stimulacije 

za kakovost (avtokontrola ipd,.) in penalizacije za neustrezno 
kakovost. 

SKLEP 
Stanje, ki sicer zadovoljuje trenutne zahteve na domačem 

in tujih trgih, je v veliki meri pogojeno z zunanjimi vplivi. 
Neurejene tržne razmere, ki so posledica skozi leta admini- 
strativno določenih cen ne glede na stopnjo kakovosti, niso 
stimulirale temeljitejših sprememb na področju kakovosti. 

Vse kaže, da je pred nami čas, ko bomo morali o tem resno 
razmisliti. 

PRILOGA 3 

SPLOŠNO ZDRUŽENJE GOSTINSTVA IN 
TURIZMA SLOVENIJE 

Izvršilni odbor 
Odbor za kvaliteto storitev 
Odbor za izobraževanje kadrov 

POSPEŠEVANJE 

KAKOVOSTI GOSTINSKIH 

IN TURISTIČNIH STORITEV 

TER DOPOLNILNO 

IZOBRAŽEVANJE 

DELAVCEV 
V letu 1984 so bili v Jugoslaviji in v Sloveniji doseženi dobri 

rezultati na področju turističnega prometa, zlasti inozem- 
skega, s čimer je bil realiziran pomemben pozitiven premik 
glede na velik izpad obsega inozemskega turističnega pro- 
meta v letu 1982 ter stagnacijska gibanja na tem področju v 
letu 1983. Skupen obseg prenočitev je bil leta 1984 v Sloveniji 
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za 9% večji kot leta 1983, od tega so bile prenočitve od 
domačih gostov večje za 2% in od tujih gostov za 21%. 
Podobna gibanja so bila zabeležena tudi v Jugoslaviji, kjer je 
bil v 11 mesecih ugotovljen porast prenočitev tujih gostov za 
19%, obseg prenočitev domačih gostov pa je bil za 1% nižji. 

Po predhodnih podatkih je devizni priliv v Jugoslaviji pora- 
sel za 25%. Ti pozitivni trendi so nedvomno v pretežni meri 
rezultat cenovne konkurenčnosti naše turistične ponudbe. K 
povečanju pritoka tujih gostov pa je prispevala tudi boljša 
oskrba in odprava ali vsaj ublažitev nekaterih drugih pomanj- 
kljivosti, ki so zavirale večji razmah turizma v preteklih letih 
(zastoji na mejnih prehodih, motnje v oskrbi pogonskega 
goriva, nepravočasen uvoz tujih časopisov, idr.). Zai pa nismo 
uspeli odpraviti nekaterih drugih pomanjkljivosti v naši 
gostinsko turistični ponudbi, ki so pretežno subjektivnega 
značaja in na katere nas ponovno opozarjajo tako gostje 
preko anket kot tour operatorji in turistični predstavniki v 
tujini. Te pomanjkljivosti, ki vplivajo na odločitve o letovanju 
tujih turistov pri nas, njihovi strukturi in potrošnji, lahko 
Strnemo v en sam pojem - kakovost gostinske in turistične 
ponudbe. 

Oživljano povpraševanje za našo turistično ponudbo se na 
mednarodnem tržišču nadaljuje tudi v letošnjem letu. Po 
podatkih turističnih predstavnikov v tujini poteka prodaja 
naših gostinskih in turističnih zmogljivosti zelo dobro. Takšno 
stanje pri prodaji zmogljivosti jugoslovanske turistične 
ponudbe je predvsem posledica zadržanja cenovne konku- 
renčnosti, medtem ko so nekatere druge turistične države 
povečale svoje cene celo do 20%. Posledica tega je preorien- 
tacija dela turistov, saj je po prvih podatkih zabeležen padec 
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prodaje za Španijo in tudi za Italijo, poleg Jugoslavije pa 
beležijo dobre rezultate pri prodaji predvsem Grčija, Portugal- 
ska in Tunis. Nekateri tour operatorji celo napovedujejo, da 
bo letošnja turistična sezona v celoti slaba. Pri sedanjem 
stanju ima Jugoslavija nedvomno svoje prednosti, bistveno 
vprašanje pa je, če bomo in kako bomo te prednosti izkoristili 
ne le za letošnjo, temveč tudi za prihodnje turistične sezone. 

Da bi dosegli nadaljnje povečanje turističnega prometa ter 
s tem večji dohodek in devizni priliv, moramo odpraviti 
pomanjkljivosti v naši turistični ponudbi. Le tako bomo valori- 
zirali prednosti, ki smo jih dosegli na tržišču, ko se je zaradi 
naravnih lepot in še vedno čiste narave ter drugih turističnih 
zanimivosti ob konkurenčnih cenah povečal interes inozem- 
skih turistov za potovanja in letovanja v naši državi. Ob tem ne 
smemo mimo dejstva, da so bili sprejeti določeni predpisi, ki 
so izboljšali turistične možnosti (predvsem odprava depozita 
in bencinskih bonov za jugoslovanske državljane ter komerci- 
alnih bencinskih bonov za tuje državljane) ter da je v pripravi 
vrsta pozitivnih ukrepov, ki naj bi bili uveljavljeni pred pričet- 
kom glavne turistične sezone (razširitev prostih carinskih 
prodajaln v pristaniščih in na cestnih mejnih prehodih; priz- 
nanje deviznega priliva od prodaje blaga za plačila s čeki NBJ; 
uvoz blaga za izboljšanje strukture turistične potrošnje, idr). 
Delovanje teh ukrepov bo vzpodbujalo turistično potrošnjo 
ter omogočilo realizacijo večjega deviznega priliva. 

Neustrezna kakovost gostinske in turistične ponudbe ter s 
tem povezana kadrovska vprašanja so prerasla okvire posa- 
meznih obratov in krajev in so postala vsejugoslovanski pro- 
blem.Za razreševanje tega problema so bili sprejeti tudi kon- 
kretni sklepi na akcijski konferenci ZKJ za področje turizma v 
dneh 14. in 15. februarja 1985. V gradivu »Naloge zveze 
komunistov pri izvajanju dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije na področju turizma«, ki je bilo obravnavano na 
tej konfrenci, je bil med drugim predlagan tudi naslednji 
sklep: »Odločujoči značaj za realizacijo ciljev in nalog nadalj- 
njega razvoja turizma ima subjektivni faktor, katerega prven- 
stvena naloga je, da vlaga napore za stalno izboljšanje organi- 
zacije dela in za dvig nivoja storitev, predvsem z boljšo orga- 
nizacijo in ponudbo izvenpenzionske potrošnje, ki je danes 
na nedopustno nizkem nivoju (povprečno okoli 7-8 dolarjev). 
Zato komunisti v OZD turističnega gospodarstva in komple- 
mentarnih dejavnosih prevzemajo obveze, da realizirajo kon- 
kretne programe za intenzifikacijo (povečanje povprečne 
potrošnje in fizičnega prometa na osnovi obstoječih zmoglji- 
vosti) najkasneje v roku šest mesecev od sprejetja teh skle- 
pov. Realizacija takih programov se mora kontinuirano 
spremljati in pospeševati, a komunisti se obvezujejo, da se 
bodo potrebna finančna sredstva zagotovila predvsem iz 
lastnih sredstev akumulacije, z združevanjem sredstev, iz ban- 
čnih sredstev in sredstev drugih finančnih institucij.« 

Glede na sprejete obveznosti za povečanje fizičnih in finan- 
čnih rezultatov od turizma ter na navedene zaviralne dejav- 
nike na tem področju, je ena izmed prvenstvenih nalog orga- 
nizacij združenega dela izboljšanje kakovosti storitev ter 
strukture kadrov in strokovnega znanja delavcev. Za dosego 
teh ciljev morajo organizacije združenega dela sprejeti (v 
kolikor jih še nimajo) konkretne programe aktivnosti, ki izha- 
jajo tudi iz predlaganega programa dela Splošnega združenja 
gostinstva in turizma Slovenije za leto 1985. 

1. POSPEŠEVANJE KAKOVOSTI GOSTINSKIH 
IN TURISTIČNIH STORITEV 

Anketa, ki jo je v okviru akcije pospeševanja kakovosti 
storitev v turizmu v preteklem letu izvedla Turistična zveza 
Jugoslavije, je dala naslednje rezultate: 

za gostoljubnost smo dobili povprečno oceno 4, za kako- 
vost storitev 3 in za informativni servis 2. To je povprečna slika 
naše turistične ponudbe, v okviru katere so pozitivna in nega- 
tivna odstopanja glede na posamezne vrste storitev ter na 
posamezne obrate, kraje in območja. 

Iz izjav naših turističnih predstavnikov in tour operatorjev 
izhajajo naslednje najpogostejše pripombe na kakovost 
gostinskih in turističnih storitev: 

neustrezno vzdrževanje objektov; nečistoča v sanitarijah, 
na kopališčih, prevoznih sredstvih in javnih prostorih; hrup iz 
teras in drugih zabavišč, kar moti goste v hotelih; neustrezna 
hrana glede na izbor, kakovost in pestrost (ni pestrih solat in 
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zelenjave, ne nudi se sadje, hrana je čestokrat hladna, ipd.); 
neljubeznivost delavcev, ki prihajajo v stik z gosti; neustrezen 
in počasen servis; premajhne možnosti za zabavo in celo 
prezgodnje zapiranje nekaterih tovrstnih obratov; neprilago- 
jen obratovalni čas; neustrezen sistem in posredovanje infor- 
macij. Vrsta pripomb se nanaša tudi na ostale dejavnosti, ki 
prav tako tvorijo sestavni del turistčne ponudbe, t. j. trgovino, 
PTT, promet, mejne prehode, servise, pojav kraj in vlomov v 
avtomobile, idr. 

Naštete pripombe turistov niso nove, ponavljajo se iz leta v 
leto. Pretežna večina teh pripomb je subjektivnega značaja, to 
je posledica neustreznega dela in odnosa do gostov. Zato se 
te pripombe lahko odpravijo in morajo odpraviti in to veči- 
noma brez vlaganja dodatnih finančnih sredstev, le s spreme- 
njenim odnosom do dela in večjo odgovornostjo. V tem smi- 
slu je bil tudi na navedeni akcijski konferenci ZKJ predložen v 
sprejem naslednji sklep: 

»Z ozirom na pripombe na kakovost storitev in odnos zapo- 
slenih delavcev do gostov, se komunisti v dejavnosti turizma 
obvezujejo, da izvršijo detaljno analizo stanja v svojih organi- 
zacijah ter da izdelajo konkretne programe akcij za odpravlja- 
nje slabosti na tem področju. S tem ciljem morajo organizirati 
razgovore, seminarje in ostale oblike usposabljanja zaposle- 
nih delavcev in po potrebi tudi menjati kadre, v kolikor s 
svojim obnašanjm niso v stanju zadovoljiti zahteve sodob- 
nega turizma. Pri tem je posebno važno, da komunisti pred- 
vsem z osebnim zgledom vplivajo na ustvarjanje etike turistič- 
nih delavcev, posebno vodilnih kadrov, kot tudi tistih, ki so v 
neposrednem stiku s turisti. Akcijska konferenca priporoča 
tudi vsem ostalim organizacijam ZK v dejavnostih, ki so nepo- 
sredno povezane s turizmom, kot so trgovina, promet, carina, 
kulturne ustanove in drugi, da vlagajo iste napore. Na ta način 
se bo zagotovilo ustvarjanje splošne ugodne klime in občutja 
turistične gostoljubnosti, ki je najbolj pomembna za pritegni- 
tev večjega števila gostov iz tujine.« 

V ta namen morajo organizacije združenega dela za 
odpravo svojih pomanjkljivosti in izboljšanja kakovosti stori- 
tev ter ponudbe izvajati predvsem naslednje aktivnosti: 

- izboljšati odnos do gostov; 
- odpraviti tehnične pomanjkljivosti v objektih ter le-te 

ustrezno vzdrževati; upoštevati minimalne hotelske standarde 
drobnega inventarja; 

- zagotoviti čistočo v sanitarijah in drugih prostorih v 
gostinskih in turističnih obratih ter v okolici objektov, na 
kopališčih, lastnih prevoznih sredstvih, itd.; 

- zagotoviti ustrezen izbor, kakovost in pestrost hrane; 
preveriti normative jedi ter jih po potrebi prilagoditi povpreč- 
nim normativom; 

- izboljšati servis pri nudenju gostinskih storitev; 
- razširiti možnosti rekreacije in zabave gostov tako, da to 

ne bo motilo ostalih gostov; 
- obogatiti in popestriti ponudbo z dodatnimi storitvami; 
- izvajati diferencirano politiko cen glede na vrsto in kate- 

gorijo obratov ter kakovost storitev; 
- obratovalni čas prilagoditi potrebam gostov; 
-zagotoviti celovitejše posredovanje turističnih informacij; 
- posodobiti poslovanje, dosledno uvesti registrske bla- 

gajne in uvajati nove tehnološke dosežke ter izboljšati notra- 
njo organizacijo dela. 

Izredno pomembno pa je, da se bodo tudi poslovodni 
organi in vodilni delavci v TOZD in hotelih več neposredno 
ukvarjali z gosti. 

Glede na različen nivo kakovosti storitev v posameznih 
obratih bodo OZD prilagodile svoje aktivnosti za odpravo 
pomanjkljivosti in izboljšanje kakovosti ponudbe. Postavljeni 
cilji pa bodo doseženi le, če bodo k temu pristopile vse OZD. S 
celovitim pristopom za pospeševanje kakovosti storitev bodo 
tudi valorizirana dolgoletna prizadevanja za izboljšanje kako- 
vosti, ki se izvajajo v okviru Splošnega združenja gostinstva in 
turizma Slovenije na podlagi Samoupravnega sporazuma o 
označevanju kvalitete gostinskih storitev od leta 1976 dalje in 
ki doslej niso dala ustreznih učinkov. V to aktivnost je vklju- 
čena tudi Zveza obrtnih združenj Slovenije ter medobčinske 
gospodarske zbornice, kjer so oblikovane posebne komisije 
za ocenjevanje obratov. S široko aktivnostjo na tem področju 
je bilo doslej ocenjenih 868 gostinskih obratov. Očividno pa 
OZD in samostojni gostinci do te aktivnosti nimajo pravega 
odnosa, sicer bi ugotovljene pomanjkljivosti odpravljali in 
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tudi sami ocenjevali svoje obrate na podlagi sprejetih meril. 
Najpogostejša so mnenja, da od ocenjevanja ali od doseže- 
nega števila »zvezdic« nimajo koristi, čeprav bi tudi kvaliteta 
morala biti eno od osnovnih meril pri oblikovanju cen gostin- 
skih storitev. Tak odnos pa kaže na negiranje prizadevanj za 
izboljšanje kakovosti storitev. Iz tega pa izhaja, da je prven- 
stveno treba spremeniti miselnost gostinskih in turističnih 
delavcev tako, da se bo sleherni delavec zavedal, da je od 
kakovosti njegovega dela ter od odnosa do gostov odvisen 
dohodek in njegov osebni dohodek ter da je »zadovoljen gost 
naša najboljša propaganda«. 

2. DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV 
V GOSTINSTVU IN TURIZMU 

Kakovost gostinske in turistične ponudbe je zaradi speci- 
fike dejavnosti v pretežni meri odvisna od dela gostinskih in 
turističnih delavcev ter s tem od njihove strokovne usposo- 
bljenosti. Izobrazbena struktura delavcev v gostinstvu in 
turizmu je bistveno slabša kot v povprečju gospodarstva, v 
sami dejavnosti pa je v Sloveniji celo nižja kot v Jugoslaviji. 
Glede na to so v okviru Splošnega združenja gostinstva in 
turizma Slovenije vseskozi prisotna prizadevanja za izboljša- 
nje kadrovske strukture delavcev ter njihovega strokovnega 
znanja. Podana je bila vrsta predlogov za izboljšanje rednega 
izobraževanja, v okviru združenja pa se že osmo leto izvaja 
dopolnilno in funkcionalno izobraževanje delavcev. Podrob- 
nejši preglede teh aktivnosti je bil zajet v vsakoletnem poro- 
čilu o delu splošnega združenja, zato je v nadaljnjem podan le 
globalni prerez te dejavnosti: 

Za izvajanje dopolnilnega izobraževanja so bili v okviru 
splošnega združenja izdelani in sprejeti posebni programi, 
izobraževanje pa je bodisi izvajalo združenje neposredno ali 
preko izobraževalnih organizacij. Izvedeni so bili seminarji za 
vodstvene gostinske delavce, direktorje, vodje obratov in 
oddelkov; specializirani seminarji za kuharje, natakarje, kle- 
tarje, receptorje in delavce v prodaji ter hotelske gospodinje; 
za organizatorje oz. koordinatorje kulturno-zabavnega življe- 
nja (animatorje); za tuje jezike; za turistične vodnike, idr. V 
preteklem letu je bil v okviru Splošnega združenja gostinstva 
in turizma Slovenije izdelan in sprejet nov program dopolnil- 
nega funkcionalnega izobraževanja za: vodje obratov; vodje 
oddelkov kuhinje, strežbe, prodaje in recepcije, hotelske 
gospodinje, nadzornice sob, tehnično-vzdrževalne službe; 
delavce, ki izvajajo delovno prakso učencev v usmerjenem 
izobraževanju; delavce, ki vodijo potek pripravništva in člane 
izpitnih komisij za strokovne izpite pripravnikov; delavce, ki 
vodijo potek usposabljanja delavcev ob delu. Na podlagi tega 
programa so bili organizirani trije enotedenski seminarji v 
novembru in decembru na Bledu, ki se jih je udeležilo preko 
200 delavcev. Vsi udeleženci seminarja so tudi morali izdelati 
seminarske naloge iz svojega področja dela s predlogi za 
izboljšave organizacije in poslovanja. Izobraževanje po tem 
programu ima to prednost, da se prepleta teorija- in praksa, 
izvaja pa se v najkvalitetnejših gostinskih oz. hotelskih obra- 
tih, kar omogoča neposredno posredovanje kakovostnih sto- 
ritev udeležencem seminarja. Tovrstno izobraževanje se bo 
nadaljevalo tudi v letošnjem letu. 

Poleg navedenih oblik dopolnilnega izobraževanja je 
splošno združenje razvijalo tudi tiste oblike, ki jih pogojuje 
usmerjeno izobraževanje. V ta namen je za delavce, ki v 
organizacijah združenega dela izvajajo delovno prakso učen- 
cev v usmerjenem izobraževanju, izdelalo poseben program 
izobraževanja, po katerem so srednje šole za gostinstvo in 
turizem izvajale seminarje v letu 1980. V letu 1984 je združenje 

navedeni program dopolnilo, šole pa so na podlagi le-tega 
organizirale in izvajale seminarje. 

V sodelovanju s PIS za gostinstvo in turizem ter Zavodom 
SRS za šolstvo so bili v letu 1983 izdelani programi usposa- 
bljanja za pomožna dela v gostinstvu in sicer za kuharskega, 
natakarskega in receptorskega pomočnika ter sobarice. 
Aktivno vlogo pri usposabljanju delavcev po tem programu 
morajo prevzeti organizacije združenega dela, medtem ko 
bodo teoretični del izvajale srednje šole za gostinstvo in 
turizem. 

V pomoč organizacijam združenega dela pri izvajanju pri- 
pravništva, ki je zaradi premajhnega obsega praktičnega 
pouka postalo obvezno za vse diplomante usmerjenega izo- 
braževanja, je splošno združenje izdelalo program pripravni- 
štva za vse poklice. Kot inštruktaža za kadrovske službe pri 
izvajanju izobraževanja in usposabljanja ter pri reševanju 
drugih kadrovskih problemov v OZD, sta bila v preteklem letu 
organizirana poseben seminar in posvetovanje za vodje 
kadrovskih služb. 

V letošnjem letu se bo v okviru splošnega združenja v 
skladu s predlaganim programom dela nadaljevalo dopol- 
nilno izobraževanje delavcev na naslednjih področjih: 

- nadaljevanje izobraževanja za vodje obratov, vodje 
oddelkov in druge strokovne delavce, 

- izvedba seminarja za direktorje TOZD, 
- izvedba seminarjev o narodnih jedeh in po potrebi tudi 

drugih specializiranih seminarjev, 
- strokovno izpopolnjevanje delavcev s področja kuharstva 

in strežbe na Madžarskem in v Avstriji, 
- organiziranje tečaja za animatorje kulturnega in zabav- 

nega življenja, 
- organiziranje seminarja za vključevanje računalnikov pri 

prodaji in recepciji v hotelih, 
- organiziranje tečaja za turistične vodnike, 
- izvedba raznih strokovnih predavanj in posvetovanj, 
- sodelovanje na strokovnih tekmovanjih, 
- pričetek izvajanja inštruktaže oz. svetovanja v gostinskih 

obratih preko skupine vrhunskih strokovnjakov in sicer v prvi 
fazi predvsem za področje kuharstva in strežbe. 

Dopolnilo izobraževanja delavcev je, kot je bilo že nave- 
deno, namenjeno izboljšanju kakovosti turistične in gostinske 
ponudbe. Za realizacijo tega cilja pa je nujen večji pretok 
strokovnega znanja in izkušenj, ki jih delavci pridobijo s tem 
izobraževanjem, pri vsakdanjem delu v praksi. V ta namen 
morajo poslovodni organi v OZD obvezati vse delavce, ki se 
dopolnilno izobražujejo, da bodo ta znanja resnično upora- 
bljali pri svojem delu. Uvesti je potrebno tudi sistem kontinu- 
iranega dopolnilnega izobraževanja; v ta namen so v teku 
priprave za ustanovitev posebnega centra, kjer bo to izobra- 
ževanje potekalo. Ker pa v dopolnilno izobraževnje, ki se 
izvaja v republiki, ni mogoče vključiti vseh strokovnih delav- 
cev, je nujno, da podobne oblike izobraževanja izvajajo za 
svoje delavce vse organizacije združenega dela. 

Vsaka organizacija združenega dela mora izdelati program 
za izvajanje dopolnilnega izobraževanja svojih delavcev, na 
podlagi katerega bo vključevala delavce v seminarje, ki pote- 
kajo na nivoju Splošnega združenja gostinstva in turizma 
Slovenije ali v regijah in posameznih krajih preko izobraževal- 
nih organizacij ter izvajale izobraževanje delavcev tudi v 
okviru lastne organizacije. Organizacije združenega dela pa 
morajo izvajati tudi usposabljanje pomožnih gostinskih delav- 
cev ter preko dobro usposobljenih mentorjev strokovno izo- 
braževati pripravnike ter posvetiti tudi več pozornosti izvaja- 
nju delovne prakse učencev usmerjenega izobraževanja v 
gostinskih obratih. 

priloga poročevalca 23 



OSNUTEK UGOTOVITEV, PRIPOROČIL IN SKLEPOV 

za nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in 

družbene samozaščite v SR Sloveniji 

V skladu z sklepi skupine delegatov vseh zborov za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito z dne 
4/9-1985 vam v prilogi pošiljamo dopolnjen osnutek ugo- 
tovitev, priporočil in sklepov, ki naj bi jih zbori Skupščine 
SR Slovenije sprejeli ob zaključku razprave o obeh v 

naslovu omenjenih poročilih. Pri dopolnitvi osnutka smo 
upoštevali usmeritve in predloge skupine, odbora zbora 
združenega dela za družbenopolitični^ sistem ter mnenja, 
ki so nam jih v tem času poslali iz večine občin. 

Na podlagi 335. člena, drugega odstavka 336. člena, 19. 
alinee prvega odstavka 342. člena in 4. alinee 344. člena 
Ustave SR Slovenije, 70. in 252. ter 253. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, je Skupščina SR Slovenije na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora, dne sprejela 

UGOTOVITVE,PRIPOROČILA IN SKLEPE ZA 
NADALJNJO KREPITEV SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE V SR 
SLOVENIJI 

I. 
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o uresničevanju splošne ljudske 
obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v obdobju 
1981-1984 ter poročilo Republiškega štaba za teritorialno 
obrambo o uresničevanju razvoja Teritorialne obrambe SR 
Slovenije v obdobju 1981-1984, ki prikazujeta razvoj, dose- 
ženo stanje ter aktualne probleme uveljavljanja splošne ljud- 
ske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite v tem 
srednjeročnem obdobju. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so bili v skladu z 
idejnopolitičnimi usmeritvami 11. in 12. kongresa ZK Jugosla- 
vije 8. in 9. kongresa ZK Slovenije, priporočili Skupščine 
Slovenije iz leta 1980 in ob upoštevanju aktualnih zunanjih ter 
notranjih razmer v preteklem obdobju doseženi rezultati na 
vseh področjih obrambnega in samozaščitnega pripravljanja 
ter delovanja. Izpopolnjena je bila celotna sistemska norma- 
tivna ureditev. Temeljne rešitve, ki so z njo določene, so se 
začele praktično uveljavljati. Napredek je bil dosežen pri upo- 
števanju obrambnih in samozaščitnih potreb in interesov v 
delu in razvoju določenih gospodarskih in družbenih dejavno- 
sti, pri izpopolnjevanju obrambnih priprav ter pri večji pripra- 
vljenosti in usposobljenosti teritorialne obrambe, civilne zaš- 
čite in drugih sestavin. Izboljšala se je zanesljivost in konkret- 
nost priprav za organiziranje in vodenje splošnega ljudskega 
odpora, za zaščito in reševanje ter deloma varnostnih priprav. 
Kljub neugodnim družbenoekonomskim razmeram se je s 
prizadevanjem večine družbenih subjektov ob stalni družbe- 
nopolitični podpori dosegla višja skupna obrambna in samo- 
zaščitna pripravljenost ter odpornost. 

Še prepočasi pa se krepi pripravljenost ter sposobnost 
delovnih ljudi in občanov, nekaterih krajevnih skupnosti, 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij ter skupnosti za samoiniciativno samozaščitno prepre- 
čevanje in odpravljanje družbeno škodljivih pojavov in doga- 
janj. Posebej to velja za varstvo družbene lastnine, požarno 
varnost, varstvo naravnih danosti in varstvo pred nesrečami, 
ki izvirajo iz tehnoloških procesov. Predvsem pri pripravah 
organizacij združenega dela za njihovo uspešno delovanje v 
vseh morebitnih, tudi najtežjih izrednih ali vojnih razmerah, še 
ni odpravljeno določeno zaostajanje za pripravami posebej 
organiziranih obrambnih in samozaščitnih sil. Premalo uskla- 
jeno in povezano je izvajanje posameznih oblik in vrst obram- 
bno samozaščitnega usposabljanja. Ponekod so premalo 
aktivni pri izvajanju programov opremljanja delovnih ljudi in 
občanov za osebno in kolektivno zaščito ter pri graditvi več- 
namenskih zaklonišč. Delni pozitivni premiki so doseženi le 

pri usmerjanju mladih v obrambne in vojaške poklice in zago- 
tavljanju potrebnih strokovnih kadrov na obrambnem po- 
dročju. * . 

Dosežena obrambna in samozaščitna razvitost, pripravlje- 
nost ter sposobnost omogočajo nadaljnjo vsebinsko uvelja- 
vljanje sprejetih dolgoročnih sistemskih rešitev za krepitev 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite kot stal- 
nice celotnega družbenega razvoja v zahtevnih mednarodnih 
in notranjih razmerah. Temeljnih normativnih rešitev zato ni 
potrebno spreminjati, pač pa moramo poskrbeti za njihovo 
nadaljnjo vsebinsko uveljavljanje. 

Z namenom, da se s stalnim prizadevanjem zagotovi nadalj- 
nja načrtna rast obrambne in samozaščitne pripravljenosti ter 
usklajen in povezan razvoj vseh sestavin splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, sprejema Skupščina SR 
Slovenije naslednja: 

II. 

PRIPOROČILA 
1 Tudi za nadaljnje povečanje obrambne sposobnosti, var- 

nosti in stabilnosti razmer je bistvenega pomena hitrejša 
industrijska rast s prestrukturiranjem proizvodnih zmogljivo- 
sti, boljše izkoriščanje lastnih zmogljivosti, večja produktiv- 
nost ter krepitev ekonomskih zakonitosti na temeljih dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije. Povečevanje 
dejanske odgovornosti in vloge vseh družbenih subjektov za 
obvladovanje zahtevnih družbenoekonomskih razmer bo 
izboljšalo tudi skupno učinkovitost družbenih prizadevanj ter 
še okrepilo obrambno in samozaščitno pripravljenost. Zlasti 
pa bo pospešilo krepitev ekonomskega in političnega polo- 
žaja delovnih ljudi kot nujnega predpogoja za nadaljnje 
podružbljanje splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite ter krepitev obrambne in samozaščitne zavesti. _ 

2. Odpravljanje zaostajanja pri uresničevanju družbene 
samozaščite je bistvenega pomena za stabilnejše razmere in 
odnose v vseh okoljih ter temelj nadaljnje krepitve varnostnih 
in obrambnih priprav. Zato naj krajevne skupnosti, organiza- 
cije združenega dela, družbenopolitične skupnosti ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti s praktičnim in raz- 
meram prilagojenim delovanjem v vsakem delovnem in 
življenjskem okolju stalno spodbujajo aktivnosti delovnih 
liudi in občanov za preprečevanje in odpravljanje pojavov in 
dejanj, ki ogrožajo družbeno lastnino, samoupravne odnose, 
zakonitost in spoštovanje samoupravno sprejetih obveznosti 
ter druge vrednote. Odgovornost za varstvo družbene lastnine 
bomo izostrili predvsem z nadaljnjo krepitvijo odločujočega 
vpliva delovnega človeka na pogoje in rezultate njegovega 
dela. Prizadevati se moramo za uresničevanje družbene 
samozaščite kot neločljive sestavine vsake družbene in samo- 
upravne funkcije. To še posebej velja za upravne, inšpekcij- 
ske, poslovodne, strokovne in druge organe, ki morajo okre- 
piti svojo odgovornost za stanje na področju, kjer delajo in 
kar najbolj neposredno povezati svoje aktivnosti s temeljnimi 
okolji. . . . . 

3 Vzgojno-izobraževalne organizacije ter pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti naj v sodelovanju z družbeno- 
političnimi organizacijami še izpopolnijo in odločneje vodijo 
stalne aktivnosti za usmerjanje mladih v obrambne in vojaške 
poklice, kar je ena izmed temeljnih nalog, ki je dolgoročnega 
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pomena, za uspešen razvoj in krepitev obrambno samozaščit- 
nih sposobnosti. Z ustreznejšo izbiro, štipendiranjem in dru- 
gimi ukrepi morajo predvsem sveti za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito dosledno uveljavljati 
kadrovski značaj študija, šolanja in usposabljanja za opravlja- 
nje vseh pomembnejših obrambnih in varnostnih dolžnosti. 
Prednostno je treba zagotoviti potrebno število strokovno 
usposobljenih pedagoških delavcev za obrambno usposablja- 
nje v srednjih in visokih šolah, vodstvenih delavcev v upravnih 
organih za ljudsko obrambo, štabih za teritorialno obrambo in 
drugih strokovnih organih ter službah. Sveti za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito pa tudi izvršni sveti 
morajo hitreje razrešiti tudi kadrovska in statusna vprašanja 
stalne ter vojne sestave teritorialne obrambe. 

Izvršni sveti, upravni organi občin, zlasti pa organizacije 
združenega dela ter veliki gospodarski sistemi naj še izpopol- 
nijo vključevanje vseh razpoložljivih kadrovskih zmogljivosti 
za opravljanje obrambnih in samozaščitnih nalog v skladu z 
dejanskimi potrebami in možnostmi ter načrti ob upoštevanju 
prednosti priprav za oborožen boj ter za zaščito in reševanje. 

4. Organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
zlasti v energetiki, kmetijstvu, prometu in zvezah, vodnem, 
komunalnem in stanovanjskem gospodarstvu, v zdravstvu in 
druge naj kot sestavni del svojega mirnodobnega dela in 
razvoja zagotovijo uresničevanje predvsem tistih nalog, ki so 
družbenoekonomsko utemeljene in povečujejo njihove in 
splošne sposobnosti za učinkovito delovanje v vseh obram- 
bnih in varnostnih razmerah. Nadaljujejo naj z izvajanjem 
programov ter nalog, ki so sprejeti za to srednjeročno 
obdobje. Pozornost naj posvetijo razvoju manjših proizvodnih 
in storitvenih zmogljivosti na strateško pomembnih področ- 
jih, oblikovanju najnujnejših rezerv kritičnega reprodukcij- 
skega materiala in surovin ter naj v ta namen sprejmejo 
potrebne programe. Konkretneje je treba zagotoviti tudi ures- 
ničevanje obrambnih in samozaščitnih interesov v vzgoji in 
izobraževanju, informiranju ter varovanju naravne in kulturne 
dediščine. Se premalo so interesi obrambe in začite upošte- 
vani tudi kot sestavni del znanstveno-raziskovalnega dela. 

Skupščine občin naj spodbujajo, usmerjajo in usklajujejo 
izvajanje programov, ki s sodelovanjem lastnih možnosti in sil 
krepijo skupno, zlasti materialno obrambno in samozaščitno 
sposobnost območja posamezne občine, krajevnih skupnosti 
ali širšega območja. Posebno skrb naj namenijo pripravljeno- 
sti urbanih okolij, predvsem mest. Prednostna dolgoročna 
naloga občin in republike, ki je tudi obrambnega pomena, 
mora biti tudi vnaprej pospeševanje hitrejšega razvoja hribo- 
vitih, obmejnih in manj razvitih območij. S selektivnimi eko- 
nomskimi ukrepi, z vključevanjem organizacij združenega 
dela, bank, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih, 
moramo hitreje krepiti gospodarske sposobnosti teh območij, 
kar bo zaustavilo procese deagrarizacije in migracije, ki so 
ponekod še prisotni. Izboljšati je treba tudi druge pogoje za 
obrambno in samozaščitno delovanje v najtežjih dolgotrajnih 
vojnih razmerah. V sosednjih območjih s SR Hrvatsko se 
morajo obrambne priprave in naloge urejanja prostora za 
obrambo in zaščito uskladiti med pristojnimi nosilci iz obeh 
republik. V skladu z zakonom se mora začeti uveljavljati vloga 
krajevnih skupnosti kot temeljnih nosilcev organiziranja in 
vodenja odpora, da bodo sposobne za samoiniciativno delo- 
vanje. Strokovni organi pa morajo nuditi večjo pomoč za 
boljše usklajevanje priprav na območju posameznih krajevnih 
skupnosti. 

5. Izvršni sveti in upravni organi ter drugi nosilci zadev 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite naj z 
nadaljnjim izpopolnjevanjem obrambnih in še posebej varno- 
stnih priprav le-te kar najbolj uskladijo z razvitostjo posebej 
organiziranih obrambnih in samozaščitnih sil. Hitreje moramo 
razvijati priprave velikih gospodarskih sistemov in dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. Z realnimi, konkretnimi in 
enostavnimi rešitvami je treba presegati posploševanje 
obrambnih in samozaščitnih zadev, pri temeljnih nosilcih pa 
tudi preveliko administriranje. Sprotno spremljanje, ocenjeva- 
nje in seznanjanje delovnih ljudi in občanov z aktualnimi 
politično-varnostnimi razmerami moramo postati osnova in 
spodbuda za razreševanje in odpravljanje pomanjkljivosti, 
nepravilnosti, vzrokov za konfliktne situacije in drugih proble- 
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mov, ki lahko prerastejo v izredna družbenoekonomska ali 
politična dogajanja. 

6. Skupščina SR Slovenije meni, da dosežena razvitost 
enot, štabov in ustanov teritorialne obrambe, civilne zaščite in 
drugih sestavin v glavnem zadošča obrambnim in samozaščit- 
nim potrebam in ni več potrebno njihovo nadaljnje številčno 
povečevanje, razen tam, kjer to terjajo ocene ogroženosti ter 
nove ali spremenjene naloge. Zato pa je potrebno na vseh 
ravneh družbenega organiziranja težišče dela usmeriti v 
usklajen in povezan razvoj vseh sestavin, v večjo kvaliteto 
priprav, zlasti pa v boljšo materialno tehnično opremljenost 
ter višjo dejansko usposobljenost pripadnikov posameznih 
sestavin za delovanje v miru, ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v morebitnih izrednih in vojnih razmerah. Skupščine občin 
in njihovi sveti za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito ter izvršni svet so neposredno odgovorni za 
stanje in usklajenost celotnih priprav na svojem območju. 

7. Občine naj spodbujajo in usmerjajo razvoj teritorialne 
obrambe ter zagotovijo njeno še večjo skupno bojno zmoglji- 
vost in vključenost v vse vrste in oblike obrambnih in varno- 
stnih priprav. Nadaljuje naj se z njenim organizacijskim utrje- 
vanjem ter poveča naj se usposobljenost za izvajanje oboro- 
ženega boja v skladu z njenimi nalogami tudi v najtežjih in 
dolgotrajnih vojnih razmerah ter za opravljanje določenih 
nalog v morebitnih izrednih razmerah, ob naravnih ter drugih 
nesrečah. Na podlagi vzajemnosti in izenačevanja materialnih 
pogojev obrambnih priprav med občinami ter njihovimi mate- 
rialnimi možnostmi naj se nadaljuje s tehničnim opremlja- 
njem teritorialne obrambe za bojevanje v sodobnih vojnih 
razmerah s prednostjo opremljanja za protioklepni boj, proti- 
letalsko obrambo in z zagotavljanjem sredstev zvez. Poveča 
naj se skrb za zavarovanje, vzdrževanje in obnavljanje obsto- 
ječih sredstev ter izgradnjo nujnih skladiščnih zmogljivosti za 
shranjevanje materialno-tehničnih sredstev. 

6. Krajevne skupnosti, temeljne organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti naj dajo poseben poudarek nadalj- 
njemu uveljavljanju dopolnjene zasnove narodne zaščite. S 
tem se bo povečevala tudi skupna obramba in vojaška moč 
Priprave za delovanje narodne zaščite naj se uskladijo s 
pripravami teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve, 
civilne zaščite in drugih sestavin. Dejanskim potrebam naj se 
v kar največji meri prilagodi praktično usposabljanje novih 
ljudi in občanov za opravljanje najpomembnejših nalog 
narodne zaščite ter pospeši njegovo izvajanje. 

9. Krajevne skupnosti, organizacije združenega dela, organi 
hišne samouprave in samoupravne interesne skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti naj v naslednjem obdobju usme- 
rijo svoje aktivnosti v hitrejšo krepitev osebne in vzajemne 
zaščite vseh delovnih ljudi in občanov kot temelja učinkovite 
civilne zaščite. Z učinkovitejšim in širšim preventivnim delo- 
vanjem bo moč izboljšati tudi varstvo pred požari, nesrečami 
z nevarnimi snovmi ter drugimi nevarnostmi. Komunalne, 
gradbene, zdravstvene in druge organizacije združenega 
dela, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za zaščito in reševa- 
nje, morajo izpopolniti svoje organizacijske, tehnične in 
druge priprave za delovanje v civilni zaščiti. 

Skupne priprave za zaščito in reševanje bo mogoče izbo- 
ljševati predvsem z opremljanjem delovnih ljudi in občanov s 
sredstvi za osebno in kolektivno zaščito po sprejetih progra- 
mih, s povečanjem rezerv civilne zaščite, z vključevanjem 
znanstveno-raziskovalnega dela ter izpopolnjevanjem pove- 
zovanja informacijskih sistemov. Dosledno se bo izvajala 
sprejeta politika graditve zaklonišč s poudarkom na graditvi 
dvonamenskih zaklonišč. Sproti pa je treba seznanjati 
delovne ljudi in občane z rezultati graditve. Pri razvoju štabov 
in enot civilne zaščite naj se v skladu z ocenami ogroženosti 
zagotovi do konca naslednjega srednjeročnega obdobja do 
80% tehnična opremljenost in višja usposobljenost za učinko- 
vito delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, morebitnih 
izrednih in vojnih razmerah. 

10. V občinah in drugih okoljih naj se usmerja in izvaja 
splošne, dopolnilne in posebne oblike obrambno-samozaščit- 
nega usposabljanja s poudarkom na usklajenosti in racional- 
nih, sodobnih in praktičnih metodah ter načinih. S tem se bo 
dopolnjevalo znanja, ki se posredujejo v vzgojno-izobraževal- 
nem sistemu in povečala skupna obramba in samozaščitna 
usposobljenost delovnih ljudi in občanov za opravljanje nalog 
v posebej organiziranih sestavinah in različnih obrambnih ter 
varnostnih razmerah. 
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Že v naslednjem srednjeročnem obdobju naj se v vseh 
občinah angažirajo razpoložljive materialne, prostorske in 
druge zmogljivosti tako, da bodo uporabne v vrstah in oblikah 
obrambnega in samozaščitnega usposabljanja. Republiški 
center za obrambno usposabljanje pa naj zagotovi usklajeno 
in povezano delovanje občinskih in drugih centrov za obram- 
bno usposabljanje. 

11. Nadaljnjo povečevanje obrambne, varnostne in samo- 
zaščitne odpornosti in sposobnosti je pogojeno tudi z zagota- 
vljanjem najnujnejše materialne osnove. Zato naj družbeno- 
politične skupnosti, organizacije združenega dela, samou- 
pravne interesne skupnosti ter drugi subjekti v naslednjem 
srednjeročnem obdobju namenijo v povprečju sredstva v 
višini najmanj 0,4% od narodnega dohodka SR Slovenije za 
opravljanje neposrednih obrambnih nalog. 

III. 
SKLEPE 

1. Skupščina SR Slovenije bo pri spremljanju, usmerjanju 
ter urejanju družbenoekonomskih vprašanj, gospodarskih in 
družbenih dejavnosti ter drugih temeljnih nalog in vprašanj 
družbenega razvoja posebno pozornost namenila tudi uresni- 
čevanju in upoštevanju aktualnih interesov, nalog in potreb, 
ki izboljšujejo obrambno in samozaščitno sposobnost. 

2. Samoupravne interesne skupnosti naj v procesu planira- 
nja zagotovijo, da bo v srednjeročne in dolgoročne planske 
dokumente vgrajeno nadaljnje izvajanje programov obram- 
bnega in samozaščitnega pomena ter urejanja prostora za 
obrambo in zaščito, ki ne bodo uresničeni v sedanjem plan- 
skem obdobju. Te programe je potrebno še izpopolniti in 
konkretne naloge določiti tudi v dejavnostih, kjer se v teko- 
čem planskem obdobju niso izvajale, izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pa mora ta proces spodbujati in usklajevati, 
določiti potrebno prioriteto ter vire financiranja. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj preuči možnosti 
za izpopolnjevanje sistema rezerv, za načrtnejše urejanje pro- 
stora za obrambo in zaščito ter pospeševanje razvoja hribovi- 
tih, manj razvitih in obmejnih območij z vidika njihovega 
obrambnega pomena, in zato naj predlaga ustrezne ukrepe 
tekoiče in razvojne ekonomske politike. 

4. Pri spremljanju in usmerjanju obrambnih, varnostnih in 
samozaščitnih priprav naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zagotovi, da bo pri izvajanju obrambnorazvojnih načrtov 

zagotovljena v razmerah omejenih materialnih možnosti 
potrebna selektivnost nalog. Prednost naj bo dana uresniče- 
vanju priprav za oborožen boj, za zaščito in reševanje ter 
priprav gospodarskih in družbenih dejavnosti posebnega 
družbenega pomena zlasti za delovanje v morebitnih izrednih 
razmerah. Izpopolniti je treba tudi enoten sistem materialne in 
zdravstvene oskrbe oboroženih sil, prebivalstva in drugih 
potreb splošnega ljudskega odpora. 

Organi za notranje zadeve, upravni organi za ljudsko 
obrambo in štabi za teritorialno obrambo morajo še povečati 
aktivnosti in nuditi več strokovne pomoči pri krepitvi priprav 
za organiziranje in delovanje narodne zaščite, zlasti v krajev- 
nih skupnostih in organizacijah združenega dela. 

5. Po izteku tekočega srednjeročnega obdobja naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pripravi oceno uresničevanja 
ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o 
enotnem sistemu organizacije, odgovornosti in obveznosti ob 
naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji iz leta 1982 in 
predlaga sprejem potrebnih ukrepov. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj zagotovi 
postopno in načrtno usmerjanje aktivnosti za praktično uve- 
ljavljanje novih ali dopolnjenih sistemskih rešitev sprejetih v 
zadnjih letih s poudarkom na uresničevanju temeljev enot- 
nega sistema mobilizacije, popoinjevanju oboroženih sil in 
drugih sestavin splošne ljudske obrambe ter vzpostavitvi 
enotnih osnov informacijskega sistema za potrebe splošne 
ljudske obrambe. Pri tem naj se še naprej zavzema v okviru 
svojih pristojnosti za učinkovitejše in enostavnejše rešitve na 
področju obrambnega načrtovanja. Pospeši naj tudi aktivno- 
sti in priprave za prenos nalog Uprave vojaškega okrožja na 
pristojne organe SR Slovenije in občin. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj poskrbi, da bo 
do konca naslednjega srednjeročnega obdobja dograjen 
avtonomni sistem upravnih zvez razen žičnih zvez, ter uve- 
deno neprekinjeno delovanje centrov za obveščanje z raci- 
onalnimi kadrovskimi ter tehničnimi rešitvami. Prouči naj tudi 
stanje pri izvajanju zakona o izgradnji zaklonišč za republiške 
organe in po potrebi predlaga njegove spremembe. 

10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mora spremljati 
uresničevanje s temi priporočili in sklepi določenih usmeritev 
in nalog ter o tem poročati Skupščini SR Slovenije ob vsako- 
letnem poročilu o uresničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe. 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora 

občin in Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije za 

IV. trimesečje 1985 

Seje zborov 

15. in 16. oktobra 1985 

1. Osnutek družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-190 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje 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 
SIS s področja družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega ctela 

2. Poročilo o uresničevanju Osimskih 
sporazumov 

3. Poročilo o položaju slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za mednarodne odnose, Komisija za narodno- 
sti, odbori za družbenopolitični sistem, odbori za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

4. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor 
Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, odbor Zbora občin za ureja- 

nje prostora in varstvo okolja, Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

5. Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane v letu 1986 z osnutkom 
zakona 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoja, od- 
bor Zbora združenega dela za agrarno politiko, odbora 
za finance 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

6. Predlog za izdajo zakona o zagotavljanju 
sredstev za republiške blagovne rezerve 
v letu 1986 z osnutkom zakona 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin ' 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in od- 
bora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

7. Uresničevanje splošne ljudske obrambe 
in določenih nalog družbene samozaščite 
v obdobju 1981-1984 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem, medzborovska sku- 
pina delegatov za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpresednik Skupščine SRS 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1985 z osnutkom zakona 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

priloga poročevalca 27 



Pristojni delovni telesi: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

9. Predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine 

10. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
delegatov v Zbor republik in pokrajin 
skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Miloš Prosenc, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

11. a) Poročilo o uresničevanju stališč in 
sklepov zborov Skupščine SR Slovenije o 
stanju in usmeritvah razvoja drobnega 
gospodarstva 

b) Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah obrtnega zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske 
odnose, odbor Zbora občin za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, odbor Družbenopolitičnega zbora za 
družbenoekonomske odnose in odbori za družbenopoli- 
tični sistem 
V razpravi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 

12. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 

13. Predlog 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 spremljanje uresničevanja zdrav- 
stvenega varstva v SRS, odbora za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

14. Predlog 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 družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

Seje zborov 

6. novembra 1985 

1. Poročilo o uresničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za narodnosti, odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

2. Kakovost - bistveni element gospodarske 
uspešnosti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odobri za družbenoekonomske odnose in razvoj, skupi- 
na delegatov za spremljanje planskih aktov 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Skupščine SIS s področja družbenih dejavno- 
sti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za pravosodje, odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: 
Miloš Prosenc, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

4. Osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prekrških 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za pravosodje, odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: 
Miloš Prosenc, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb 

6. Predlog zakona o spremembah zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in zasebne 
pravne osebe obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov in storitev 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
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Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

Seje zborov 

27. novembra 1985 

1. Predlog za izdajo zakona o sistemu 
družbenega planiranja in družbenem planu 
SR Slovenije 

2. a) Osnutek resolucije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986 do 1990 v letu 1986 

b) Globalna ocena uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter ocena možnosti razvoja v 
letu 1986 

3. Osnutek resolucije o 
družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 
1986 s spremljajočimi akti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora 
za finance 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Skupščine 
SIS s področja družbenih dejavnosti in materialne pro- 
izvodnje, Samoupravna interesna skupnost za ekonom- 
ske odnose s tujino 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

4. Predlog za izdajo zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1986 z osnutkom zakona 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti 

6. Predlog za izdajo zakona o določitvah 
stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 
1990 z osnutkom zakona 

7. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1985 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področjih družbenih dejavnosti z osnutkom 
zakona 

9. Predlog za izdajo zakona o ureditvi 
obveznosti obračunavanja amortizacije za 
določena osnovna sredstva v letih 1986 in 
1987 z osnutkom zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin za 4. in 7. 
točko, Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega de- 
la za 5., 6., 8. in 9. točko 

10. Osnutek zakona o nepravdnem postopku 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za pravosodje, odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: 
Miloš Prosenc, predsednik Družbenpolitičnega zbora 

Seje zborov 

11. decembra 1985 

1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja osnutka resolucije 
o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ v letu 1986 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora 
za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev 
za republiške blagovne rezerve v letu 1986 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in od- 
bora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

3. Predlog zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane v letu 1986 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor 
Zbora združenega dela za agrarno politiko, odbora za 
finance 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 
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5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih 
zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij) 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preživninskem 
varstvu kmetov 

7. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združevanju kmetov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pri 4. točki Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor 
Zbora združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

8. Predlog zakona o javnem obveščanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za informiranje, odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

9. Osnutek družbenega dogovora o skupnih 
izhodiščih in nekaterih osnovah pri 
planiranju pridobivanja dohodka, 
razporejanja dohodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo v SR 
Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje uresničevanja zakona o združe- 
nem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, odbora za finance 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

10. Osnutek programa dela Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1986 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori vseh zborov in komisije skupščine 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SRS 

Seje zborov 

25. decembra 1985 

1. Predlog družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 

2. Predlog resolucije o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1986 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje 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 
SIS s področja družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino. 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1986 

4. Predlog zakona o določitvi stopenj in 
nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti 

6. Predlog zakona o ureditvni obveznosti 
obračunavanja amortizacije za določena 
osnovna sredstva v letih 1986 in 1987 

7. Predlog odloka o odstopu posebnega 
republiškega davka od prometa proizvodov 
občinam v letu 1986 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin za 3. točko, 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela za 4., 
5., 6. in 7, točko 

8. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbor 
Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, odbor Zbora občin za ureja- 
nje prostora in varstvo okolja, komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 
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9. 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, odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: 
Miloš Prosenc, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

10. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

11. Predlog odloka o programu statističnih 
raziskovanj Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1986-1990 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance, odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

12. Predlog programa dela Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1986 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori vseh zborov in komisije skupščine 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

Iz programa dela Zbora republik 

in pokrajin Skupščine SFRJ bodo 

zbori v skladu 

s svojimi pristojnostmi 

obravnavali: 

1. Večkrat in po potrebi poročila delegacije o 
poteku usklajevanja: 
- zakonov s področja ekonomskih odnosov s tujino, 
- zakonov v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, 
- zvezne resolucije s spremljajočimi akti za leto 1986, 
- osnutke družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 
kot so dana pooblastila in zadolžitve delegacij. Računati 
je treba, da bo zaradi različnih rokov za usklajevanje in 
predvidenih zasedanj zborov potrebno sklicati tudi 
izredne seje zborov in v skrajšanih rokih. Delegacija ima 
obveznost poročanja še pri zakonu o financiranju fede- 
racij, o katerem se bo usklajevanje nadaljevalo jeseni. 

2. Na sejah v oktobru: 
- zakon o izvajanju investicijskih del v tujini, 
- zakon o združevanju v GZJ, 
- poročilo o izvajanju prve etape dolgoročnega progra- 
ma ekonomske stabilizacije. 

3. Na sejah v novembru in decembru: 
- analiza uresničevanja hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo za 1984 in 1985, 
- osnutek resolucije s spremljajočimi akti za leto 1986 s 
poročanjem delegacije o poteku usklajevanja na decem- 
berskih sejah. 
Po potrebi bodo obravnavana tudi odprta vprašanja izva- 
janja ekonomske politike v letu 1985 in predlogi ukrepov 
za njihovo uresničevanje in drugi zakoni, ki jih sprejema 
Zbor republik in pokrajin v soglasju s skupščinami repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 
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OPOMBE: 

. 
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