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SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

21. junija 1989 

Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije je skli- 
cana za sredo, 21. junija 1989. 

Na dnevnem redu skupne seje vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije so volitve dveh delegatov Skupščine SR Slovenije 
v Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

SKLIC SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

21. junija 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 21. junija 1989. 

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

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
0 usmerjenem izobraževanju 

1 - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 

- predlog zakona o pedagoški službi 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju federacije 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za spodbujanje teh- 
nološkega razvoja Jugoslavije 
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupš- 

čine SR Slovenije za III. trimesečje 1989. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 

- predlog za izdajo zakona o spremembah obrtnega zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o goz- 

dovih s predlogom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o rudarstvu s predlogom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zagotav- 

ljanju sredstev za uresničevanje pravic iz zavarovanja za pri- 
mer brezposelnosti s predlogom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varnosti cestnega prometa 
- osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi 

sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo 
rastlin in kakovostno sortno seme 
- osnutek odloka o določitvi višine regresa za umetna 

gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme 
za obdobje od 1. julija do 31. decembra 1989 

INFORMACIJA 
o regijskih posvetih s predsedniki skupščin občin in vodji skupin delegatov za delegiranje delegatov 
v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije s predlogi za razrešitev nekaterih 
problemov pri delu zborov Skupščine SR Slovenije s sklepi str. 3 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI str 10 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI O VKLJUČEVANJU SFRJ V ZDRUŽEVALNE PROCESE V EVROP" 
str. 10 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV str. i6 

POBUDE DELEGATOV str 19 

KOMISIJA ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA str.24 

PRILOGA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o podjetjih stT. i 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in drugih finančnih organizacijah str. 12 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o računovodstvu str. 16 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju str. 28 



osnutek zakona o spremembi zakona o posebnih davšči- 
nah pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov 

- osnutek zakona o regresiranju dela obresti za kredite, ki 
se v letu 1989 uporabljajo za namene v okviru selektivneaa 
programa v kmetijstvu 

- osnutek zakona o urejanju tečajnih razlik in obresti iz 
naslova deviznih obveznosti pri Narodni banki Jugoslavije 

- osnutek zakona o pogojih in načinu za zagotavljanje 
sredstev v letu 1989 in uporabo sredstev za kritje razlike 
v ceni, tečajnih razlik in obresti, nastalih iz naslova uvoza 
nafte in o kritju tečajnih razlik za jugoslovanski naftovod 

- osnutek zakona spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokritju tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov 

- osnutek zakona o spremembi zakona o določitvi virov 
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv 
- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za regres dela 

obresti po 6. členu družbenega dogovora o posebnih ukrepih 
za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja Socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju 1986-1990 

- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkeqa razvoia 
Jugoslavije za leto 1989 

- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za ustanovitelj- 
sko vlogo federacije v Jugoslovanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 

- osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za 1989. leto 

- osnutek zakona o deležu federacije pri financiranju del' 
na cestah, določenih v sporazumu o pospešitvi gospodar- 
skega sodelovanja med SFRJ in Republiko Italijo ter o načinu 
zagotovitve tega deleža 

- °snu,ek zakona o garanciji federacije za obveznosti bklada za financiranje povečanja zaposlenosti v manj razvitih 
in izrazito emigracijskih območjih SFRJ iz posojila Sklada za 
reintegracijo Evropskega sveta 

- osnutek zakona o zagotavljanju dela sredstev iz primarne 
emisije za časovno premostitev priliva sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč, ki so v letu 1986 prizadele 
določena območja v Socialistični republiki Hrvatski ter Soci- 
alistični republiki Bosni in Hercegovini 

- osnutek zakona o spremembah zakonov, ki določajo c1- 
predpise za njihovo izvrševanje izdaja Zvezni i^vrsn.' <--v»t na 
podlagi soglasja pristojnih repbuliških in poKn^si- i or- 
ganov 
- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financuan s del 

in nalog zveznih organov in organizacij pri podpisu prebival- 

1991 gospodm'stev' stanovanj in kmetijskih posestev v letu 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o pogojih in načinu zagotavljanja dela sredstev za opravljanje 
železniškega tovornega prometa med SFRJ in LR Albanijo za 
leto 1989 

~ osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za vlogo SFRJ v četrtem splošnem povečanju kapitala Afriške banke za 
razvoj 

~ osnu;ek zakona o zagotovitvi sredstev za dodatno vlogo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v Afriški sklad 

stevaZV°' °b P6tem sPlošnem dopolnjevanju njegovih sred- 
. ~ predlog dogovora o izdaji doplačilne poštne znamke »29 
sahovska olimpiada v Novem Sadu 1990.« 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o prometu blaga in storitev s tujino 
- osnutek zakona o spremembah carinskega zakona. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
24. maja 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

— uvodno besedo Cvetke Selšek, predsednice Republi- 

škega komiteja za mednarodno sodelovanje, pred razpravo 
o evropskih skupnostih, vključevanju v Evropo 1992 ter regi- 
onalnem in obmejnem sodelovanju. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so po obravnavi »Informacije o Evropskih skupnostih in 
Evropi 1992 ter vključevanju in pripravah Slovenije na nove 
zahteve evropskega trga«, »Informacije o vključevanju SR 
Slovenije v obstoječe oblike regionalnega sodelovanja 
v ev.r?pskerT! Pastoru« ter »Poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije iz leta 1975 in srednjeročnega 
programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega 
gospodarskega sodelovanja« sprejeli ugotovitve, stališča in 
sklepe o vključevanju SFRJ v združevalne procese v Evropi. 

Na skupnem zasedanju vseh treh zborov so delegati poslu- 
šali tudi pojasnilo predsednika Skupščine SR Slovenije 
Mirana Potrča v zvezi z odgovorom Skupščine SR Srbije na 
stališča, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na skupni 
seji vseh zborov 30. marca 1989 pri obravnavi aktualnih druž- 
benopolitičnih razmer v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ter 
uresničevanja programa za Kosovo. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 
- zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev kazenskega 

zakona SFR Jugoslavije s predlogom za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SFRJ 
s tezami. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog sprememb in dopolnitev družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1986 -1990 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

kazenskega zakona SR Slovenije 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notranjih 

zadevah z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o javnem obveščanju 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov soreiel 

stališča. 
Ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku uskla- 
jevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ so Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor sprejeli sklep. 

Po poročilu delegacije o usklajevanju pa je Zbor združe- 
nega dela sprejel še: 

- sklep k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin 

- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi dinarskih sredstev 
za predčasno odplačilo obveznosti iz naslova zunanjih kredi- 
tov Narodne banke Jugoslavije 

- sklep k osnutku zakona o oprostitvi plačila carine in 
uvoznih dajatev za uvoz opreme in reprodukcijskega materi- 
ala za potrebe IX. konference neuvrščenih držav 1989 v Beo- 
gradu. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 
- predlog za izdajo zakona o republiških praznikih in 

o dela prostih dnevih v SR Sloveniji z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o razlasti- 

tvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 
s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 s predioaom 
zakona a 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sredstvih Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o prenehanju veljav- 
nosti zakona o Muzeju revolucije narodov in narodnosti Juao- 
slavije 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji sred- 
stev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini vplačale za leto 
1988 za odpravo posledic katastrofalnega potresa ki je priza- 
del območje SR Crne gore v letu 1979 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Zvezne republike Nemčije o pošiljanju jugoslo- 



vanskih delavcev organizacij združenega dela in SFRJ in 
o zaposlovanju v Zvezni republiki Nemčiji na podlagi pogodb 
o izvajanju del 

- sklep ob obravnavi predloga za sklenitev družbenega 
dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ 

- sklep ob obravnavi poročila o poteku usklajevanja druž- 
benega dogovora o financiranju železniške infrastrukture. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor sta spre- 
jela: 

- sklep ob obravnavi osnutka deviznega zakona. 
Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zunanjetrgovin- 

skem prometu 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o opravljanju gospo- 

darskih dejavnosti v tujini 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o preložitvi vračanja 

dela kreditov iz primarne emisije 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zadolževanju v tujini za refinanciranje 
kreditov in najemanje finančnih kreditov v obdobju 
1988-1996 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji protokola k sporazumu o sodelovanju med SFRJ in Evrop- 
sko gospodarsko skupnostjo po pristopu Kraljevine Španije 
in Republike Portugalske k skupnosti, z aneksi. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- predlog odloka o potrditvi zaključnega računa prihod- 

kov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1988 in 
o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki 

- predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1989 

- sklep ob obravnavi letnega poročila o delu in zaključ- 
nega računa Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
za leto 1988. 

Vsi trije zbori so sprejeli: 
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana Sveta 

Narodne banke Slovenije; dolžnosti čiana Sveta NBS je bil 
razrešen Marjan Planine, za člana tega sveta pa je bil imeno- 
van Jože Užmah; 

- predlog odloka o imenovanju članov Sveta Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji: za člane so bili imeno- 
vani: 

mag Stanko Debeljak, Jurij Drnovšek, Damjana Hribar, 
Jože Jelene, Stane Kaluža, mag. Janez Kocijančič, Pavel 
Koder, Viktor Kozjan, Marija Magdalene, Eva Naglič, Ivan 
Obal, Marija Rasteiger, Hilda Schaubach, Anton-Nino Spinelli. 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani; dolžnosti namestnika 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je bil 
razrešen Primož Bajželj; 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju člana skupine 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov, dolžnosti članice skupine je 
bila razrešena Silva Bauman-Čenčič, za člana skupine pa je 
bil imenovan Ivan Zelenšek. 

INFORMATIVNO GRADIVO - INFORMATIVNO GRADIVO 

INFORMACIJA 

o regijskih posvetih s predsedniki skupščin občin in vodji 

skupin delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 

dela in Zbor občin Skupščine SRS s predlogi za razrešitev 

nekaterih problemov pri delu zborov Skupščine SRS s sklepi 

Vodstvo Skupščine SR Slovenije je v februarju 1989 
imelo posvete s predsedniki skupščin občin, vodji skupin 
delegatov ter predstavniki družbenopolitičnih organiza- 
cij v vseh slovenskih regijah. 
O ugotovitvah, stališčih in predlogih na teh posvetih je 
pripravljena informacija. Predsedstvo Skupščine SR Slo- 
venije je na seji 26. 5. 1989 obravnavalo informacijo in na 
njeni podlagi sprejelo sklepe, ki zavezujejo predlagatelje 
aktov, vodstvo skupščine, delovna telesa skupščine in 
zborov, strokovne službe skupščine, delovna telesa 
skupščine in zborov, strokovne službe skupščine za 
dosledno izvajanje poslovniških določb, ki se nanašajo 
na postopke in roke za obravnavo gradiv. S sklepi pred- 
sedstva Skupščine SR Slovenije želimo seznaniti vse 
delegate, posebej pa bodo na izvajanje sklepov opozor- 
jeni predlagatelji aktov, zlasti vodstvo Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

UVOD 
V zvezi z uresničevanjem vrste pomembnih in zahtevnih nalog 

zborov Skupščine SR Slovenije, povezanih z ustavnimi spremem- 
bami in uresničevanjem gospodarske reforme v tekočem letu, 
nekaterimi aktualnimi vprašanji, ki se pojavljajo v zadnjem času 
v Sloveniji, še posebej pa glede na izražene številne pripombe, 
mnenja in predloge ter kritike delegatov v zvezi z delom Skupš- 
čine SR Slovenije in njenih zborov, je vodstvo Skupščine SR 
Slovenije opravilo v prvi polovici meseca februarja 1989 posvete 
s predsedniki skupščin občin in vodji skupin delegatov ter s pred- 
stavniki družbenopolitičnih organizacij v vseh slovenskih regijah. 

Tako organizirani posveti so bili ocenjeni kot zelo dobrodošla, 
primerna in ustrezna oblika neposredne izmenjave mnenj, dose- 
danjih izkušenj, sugestij, pripomb in predlogov med vodstvom 
republiške skupščine in pa skupščinami družbenopolitičnih skup- 

nosti ter z vodji posameznih skupin delegatov o dosedanjem delu 
in težavah pri uresničevanju delegatskega skupščinskega sistema 
ter možnostih za premagovanje ovir, ki otežkočajo delo delegatov, 
da bi lahko učinkovito ter s polno odgovornostjo sodelovali pri 
kreiranju in sprejemanju delegatskih odločitev v skupščinah dru- 
ženopolitičnih skupnosti oziroma v Skupščini SR Slovenije. Raz- 
prave so bile bogate in obširne ter so se v glavnem dotikale 
podobnih.problemov in težav, ki jih delegati doživljajo v vseh 
sredinah pri svojem delu. 

V razpravah je bilo zavzeto enotno stališče, da vplivajo na delo 
delegatov oziroma skupin delegatov, zlasti v zadnjem obdobju, 
tudi zelo zapletene in protislovne družbenoekonomske ter poli- 
tične razmere v celotnem jugoslovanskem prostoru. Posledica 
tega je, da je zaradi objektivnih težav in pa razlik v pristopih 
k reševanju posameznih vprašanj ter kvalitete pripravljenih gradiv, 
še dodatno otežkočeno delo delegatov pri sprejemanju pomemb- 
nih in odgovornih odločitev. Sedanje razmere gotovo niso ugodna 
podlaga za kreativno, odgovorno in vsebinsko kvalitetno delo 
delegatov v delegatskem skupščinskem sistemu, zato je potrebno 
vložiti napore vseh sodelujočih v procesu delegatskega odločanja 
in pa vseh odgovornih dejavnikov v obstoječem delegatskem 
sistemu, da bodo s skupnimi napori skušali čimbolj učinkovito 
premagovati številne probleme in biti kos oviram, ki vplivajo na 
razpoloženje delegatov pri odločanju o nadaljnji razvojni politiki 
naše samoupravne socialistične družbe. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene pogojem, metodam in 
načinu dela ter obveznostim in odgovornosti delegatov za 
uspešno izvajanje in uresničevanje skupščinskega delegatskega 
sistema v celoti, saj je spričo celotne družbenogospodarske situ- 
acije po eni strani povečana odgovornost vseh za delovanje legal- 
nih institucij sistema, po drugi strani pa oteženo ali celo onemo- 
gočeno zavestno spremljanje delegatskih odločitev v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Opravljanje funkcije delegata je iz dneva v dan zahtevnejša 
naloga, ki zahteva zaradi povečanega normativizma oziroma ob 
številnih potrebnih sistemskih ukrepih tako v gospodarski kot tudi 
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v politični sferi za uresničitev gospodarske stabilizacije, stalno 
dodatno strokovno usposabljanje delegatov ob nuđenju vsestran- 
ske pomoči ustreznih upravnih organov in drugih strokovnih 
institucij pri njihovem delu. Gradiva, ki so zelo strokovne narave, 
to nujno terjajo, kajti sedanji delegatski sistem z institutom 
zamenljivosti delegatov, ne daje več dovolj možnosti delegatu, da 
bi bil sam lahko kos težavni in zahtevni vsebini posameznih aktov, 
ki jih sprejema skupščina in do katerih se mora odgovorno opre- 
deljevati ter o njih odločati na sejah zborov skupščine. 

Posledice težjih pogojev za delo delegatov, ki sovpadajo z raz- 
merami v družbi, so tudi vse pogostejše nesklepčne seje skupin 
delegatov, njihova demotivacija in pasivizacija pri delu, saj imajo 
marsikje občutek, da se stvari odvijajo mimo njih in da ni niti časa 
niti dovol] možnosti, da bi lahko vplivali na potek dogodkov in 
sprejemanje pomembnih odločitev. Slabe so tudi povezave med 
delegacijami in delegatsko bazo, kar vpliva na to, da ni potreb- 
nega pretoka informacij, ki bi opozarjale na akutne probleme ter 
posledice sprejetih skupščinskih odločitev. V zvezi s sklepčnostjo 
posameznih delegacij je bilo rečeno, da je teh problemov manj pri 
delegacijah za Zbor občin, večji pa so pri delegacijah za Zbor 
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6re:)aLdeia' kar )e bil° ^Postavljeno že v preteklih mandat- obdobjih. Zaradi tega se tudi pojavlja problem nekompetent- 

nosti odločanja, posledica pa je slabša kakovost pri odločanju. 
Enotno je bilo ocenjeno, da so razprave v družbenopolitičnih 

organizacijah lahko dobra podlaga za odločanje in sprejemanje 
stališč v skupini delegatov, vendar je odzivnost teh delegatov še 
vedno šibka, prav tako pa je slaba tudi odzivnost krajevnih skup- 
nosti in organizacij združenega dela na pobude posameznih sku- 
pin delegatov. Čeprav je bilo zavzeto stališče, da je neredno 
sestajanje ali celo odsotnost sestajanja tako temeljnih delegacij 
kot ponekod tudi skupin delegatov sicer odraz kriznih razmer 
v družbi velja hkrati opozoriti, da pa so spremembe na področju 
delegatskega sistema prepočasne oziroma, da delegatski sistem 
tak kakršnega danes prakticiramo, ne ustreza več razmeram 
v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Zato bi morala vsa ta 
vprašanja postati tudi del javne razprave o republiških ustavnih 
amandmajih oziroma kasneje - podlaga za nadaljnje dograjeva- 
nje delegatskega skupščinskega sistema ob celovitejših spre- 
membah oziroma pripravi nove ustave SR Slovenije. 

V zadnjem obdobju, ko smo soočeni z resno gospodarsko 
situacijo in ko se zaostrujejo tudi odnosi v družbenopolitični sferi 
je otezkočeno tudi delovanje skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti Ocenjeno je bilo, da je sedaji skupščinski delegatski sistem 
preobremenjen z vsebino, o kateri odloča, metode dela pa mu 
niso prilagojene. Delegatske skupščine bi bilo treba zato razbre- 
meniti tistih zadev, ki po svoji vsebini lahko preidejo v odločanje 
izvršnim in upravnim organom, skupščine pa naj bi obravnavale 
temeljna vsebinska vprašanja in nadzorovale izvajanje svojih 
odločitev. Glede na preobremenjenost skupščin, bi bilo treba tudi 
nujno uveljaviti specifičnost posameznih zborov in ne istih zadev 
obravnavati hkrati v vseh zborih. 

Ob tem je bilo še opozorjeno, da sklici sej občinskih skupščin 
pogosto sovpadajo s sklici sej republiške skupščine,zato bi bilo 
treba vztrajati na tem, da bodo zbori občinskih skupščin zasedali 
pred zasedanjem zborov republiške skupščine. Na ta način bodo 
lahko tudi pravočasno pripravljena stališča, predlogi in mnenja 
s čemer bo delegatom omogočeno kvalitetnejše in učinkovitejše 
delo tako v temeljnih sredinah kot v Skupščini SR Slovenije. 

Veliko časa in pozornosti je bilo v razpravah namenjene meto- 
dam dela Skupščine SR Slovenije oziroma njenim zborom ter 
vlogi, ki naj jo ima republiška skupščina v bodoče za učinkovitejše 
izvajanje in dosledno uresničevanje delegatskega skupščinskega 
sistema. Zavzeto je bilo enotno stališče, da je obremenitev zborov 
in skupščine v celoti v zadnjem obdobju poglabljanja kriznih 
razmer v družbi in težke gospodarske situacije, bistveno porastla. 
Številni ukrepi in nenehne spremembe zakonskih predpisov 
gotovo vplivajo tudi na način dela republiške skupščine. Iz pro- 
grama dela skupščine za letošnje leto je razvidno še nadaljnje 
obremenjevanje z vrsto pomembnih in zahtevnih nalog, ki so 
povezane z ustavnimi spremembami in uresničevanjem gospodar- 
ske reforme. Vse to zahtevno in obsežno delo, vezano na uresni- 
čevanje stabilizacije razmer v gospodarstvu, na sprejemanje 
amandmajev k ustavi SR Slovenije, na usklajevanje z ustavnimi 
amandmaji in sistemsko zakonodajo terja od članov skupin dele- 
gatov, članov delovnih teles skupščine in zborov ter delegatov 
v zborih polno aktivnost in mnogo naporov za to, da bi lahko 
zagotovili normalen potek dela zborov 

V zvezi s programom dela Skupščine SR Slovenije v letu 1989 je 
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nolt tn° Zh?° » sodelovanie skupščin občin. Glede na obsež- 0St Pro9rama je bilo tudi ugotovljeno, da vse 
kntanH? spremembe zakonov, ki večkrat tudi ne dajejo priča- kovanih rezultatov, imajo nemalokrat prej negativne kot pa pozi- 

tivne posledice v praksi. Glede na situacijo je potrebno, da skupš- 
ln obravnavajo pomembnejša gradiva iz programa dela republiške skupščine, vendar je zato potrebna pravočasna predlo- 

žitev teh gradiv oziroma dosledno spoštovanje določenih termi- 
nov za obravnavo posameznih zadev. 

V delegatskih sredinah je bilo opozorjeno, da še vedno prevla- 
duje vtis, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in upravni organi 
v svojem delu, glede na nujnost urejanja določenih vprašani 
prepozno reagirajo, da bi bilo še dovolj časa za obravnavo 
v skupščini. Zamude v pripravah gradiv pogosto onemogočajo 
v vseh zainteresiranih sredinah opraviti potrebna usklajevanja in 
na podlagi tega podlage za sintezo političnih usmeritev. Čeprav 
so razlogi za to tudi objektivne narave oziroma relativno kratki 
roki in nujnost presoje reševanja posameznih vprašanj tako 
s strani federacije kot republike, bi moral v prihodnje izvršni svet 
in upravni organi v skladu s svojo odgovornostjo za stanje na vseh 
področjih, pravočasno predlagati ukrepe oziroma jih, kolikor so 
v njihovi pristojnosti, sprejemati, kadar so takšni ukrepi potrebni 
in nujni za uresničevanje politike, ki jo je določila skupščina 
v svojih planskih in drugih aktih oziroma za uresničevanje skupš- 
činskih sklepov, ki se nanašajo na urejanje družbenih odnosov na 
posameznih področjih. Pri tem je bilo tudi rečeno, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije še ni izkoristil dovolj možnosti, da bi 
v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami, z neposred- 
nim angažiranjem vseh političnih, raziskovalnih, strokovnih in 
drugih ustvarjalnih sil oblikoval čimkvalitetnejše podlage za dele- 
gatsko odločanje, zato bo treba tudi temu nameniti v prihodnje 
več pozornosti. 

V delovnih telesih in zborih skupščine bi moral izvršni svet 
nastopati tako, da bi bolj spodbujal ustvarjalno razpravo delega- 
tov. V zvezi s tem je treba doseči njegovo večjo odprtost za 
spreminjevalne predloge delegatov ter za aktivnejši odnos do 
delegatskih vprašanj, pobud, predlogov in s strani delegatov vlo- 
ženih amandmajev. Za dosego tega pa bo po splošni oceni 
potrebno vzpostaviti tudi več direktnih, neposrednih stikov med 
predlagateljem oziroma izvršnim svetom in upravnimi organi ter 
Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi institucijami s skupš- 
činami občin ter v obliki pogostejših posvetov, zlasti s predsedniki 
skupščin občin, sprotno razčiščevati probleme in odprta vpraša- 
nja, ki so vezana na posamezna gradiva, pojasnjevati različne 
posledice možnih odločitev ter v obrazložitvah posameznih gradiv 
jasno opredeliti, o katerih temeljnih vprašanjih je potrebna raz- 
prava, kaj od tega je že usklajeno, kje so nastopile določene 
razlike in kakšni so razlogi za drugačne rešitve. Pri tem pa morajo 
vsi ti subjekti ohraniti samostojnost in odgovornost pri uresniče- 
vanju tistih nalog, ki sodijo v njihovo delovno področje. 

★ ★ ★ 
Za učinkovito in kvalitetno ter odgovorno opravljanje dela nosil- 

cev uresničevanja delegatskega sistema, si bo treba prizadevati za 
°dP™° a *saj zmanjšanje vrste problemov, na katere opozarjajo delegati ze dalj časa in ki so bili prisotni tudi na posvetih Zato so 
v nadaljevanju povzeti nekateri bistveni problemi s predloqi reši- 

ustrezne)ših Pogojev dela, ki jih mora zagotoviti 
Skupščina SR Slovenije za učinkovitejše delo delegatov v zborih 
okupščine SR Slovenije. 

I. DELEGATSKI SISTEM IN USTAVNE 
SPREMEMBE 

™^KtZf>raVah T,a re9'iskih Posvetih so bile dane številne pri- pombe in predlogi v zvezi s funkcioniranjem deleaatskeaa 
sistema in delegatskih odnosov. Pripombe so se nanašale pred- 
vsem na organizacijo in delo skupin delegatov, defegatske oko- 

deleoatske^nkH Ph a"' nestalnih de|egatov, profesionalizacijo 
in Snim . ' 0 razmeJ'tev pristojnosti med skupščino 
skena manHat®!]1 SeS,a„V0 Zb0r0V skupščin, naravo delegat 
skNnnoT.fh I ; e9a'skl sistem v samoupravnih interesnih skupnostih, volilni sistem ipd. 
ckMoli0 Sč? vPrašanfa' ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj 
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k ustavf Sr'<?L->UStaVi 5RJ del0Vni osnutek amandmajev 
uonnlr Slovenije dajejo odgovor na nekatera vprašanja vendar ne na vsa. Nekatera vprašanja bodo, na podlagi sprejetih 
Hnn^i Ta,eV' "red.1,11 volllni Predpisi, nekatera spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije, pa seveda praksa 
ki se bo izoblikovala na podlagi teh aktov. Zato smatramo te 
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II. PREDSEDSTVO SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Na posvetih je bilo izraženo mnenje, da bi bilo treba bolj 

precizirati vlogo in status predsedstva Skupščine SR Slovenije. 
Le-to naj bi delovalo v smeri hitrejšega reševanja problemov, 
sproti seznanjalo delegate ter tako prispevalo k večji učinkovitosti 
delegatov pri odločanju. 

Funkcije predsedstva skupščine urejajo 364. člen ustave SR 
Slovenije in 141. do 143. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Pri tem je treba spomniti, da predsedstvo skupščine ni organ 
skupščine, ki bi mu ustava dajala kakšne pristojnosti. To je 
v bistvu delovni termin (samo v poslovniku), kadar predsednik 
skupščine, podpredsednika in predsedniki zborov ter komisij sku- 
paj opravljajo določene naloge; skrbijo na primer za opravljanje 
nalog, ki se tičejo funkcioniranja skupščine, zborov in delovnih 
teles. Razen tega opravlja predsedstvo skupščine še nekatere 
naloge v izrednih razmerah, v neposredni vojni nevarnosti in 
v vojni (443. do 449. člen poslovnika Skupščine SR Slovenije). 

Nesporno je, da si predsedstvo skupščine stalno prizadeva, da 
bi čimbolj dosledno in učinkovito uresničevalo svoje funkcije. Pri 
tem se, razumljivo, omejuje le na tiste funkcije, ki so določene 
v ustavi in poslovniku skupščine. Predsedstvo uresničuje svojo 
funkcijo pri oblikovanju programa dela, pri skrbi za funkcioniranje 
zborov, za tekoče obveščenje delegacij in delegatov ipd. Posebej 
je treba omeniti njegova prizadevanja za doslednejše spoštovanje 
poslovniških določb, kadar Skupščina SR Slovenije oziroma 
njena delegacija nastopa kot subjekt odločanja v Skupščini SFRJ 
(postopki, roki, omejevanje strogo zaupnih zadev itd ). Predsed- 
stvo skupščine kontinuirano vzdržuje stike s predsedniki skupščin 
občin in jih občasno vabi na posvete, prav tako, sicer redkeje, 
vodje skupin za delegiranje delegatov. Na zadnjem posvetu 
s predsedniki občinskih skupščin je bilo tudi dogovorjeno, da 
bodo ti posveti pogostejši. Vsekakor bo možno, ob spremembah 
in dopolnitvah poslovnika skupščine, pregledati vlogo in status 
predsedstva skupščine in na podlagi konkretnih, utemeljenih 
predlogov, spremeniti oziroma dopolniti ustrezne določbe. Ne 
glede na to pa bo predsedstvo proučilo svoje delo z vidika pri- 
pombe in ocenilo ali je njegovo delo v okviru veljavnih ustavnih in 
poslovniških določb, dovolj ustrezno in učinkovito. 

S to pripombo bi veljalo povezati mnenje, da so sekretarji 
skupščin občin premalo povezani z republiško skupščino, prav 
tako, da ni zaslediti nobenih inštruktaž, niti na področju splošne 
jjudske obrambe. 

Mnenju, da so sekretarji občinskih skupščin premalo povezani 
z republiško skupščino je možno samo pritrditi, saj so te povezave 
omejene predvsem na občasne neposredne stike ali telefonske 
pogovore ob posameznem problemu v občini, kadar lahko v dolo- 
čenem smislu pomaga strokovna služba republiške skupščine 
Doslej so bili posveti vseh sekretarjev občinskih skupščin z gene- 
ralnim sekretarjem skupščine sila redki, in bi bilo prav, da bi se to 
stanje popravilo. Za letošnje pomladansko obdobje so v načrtu 
razgovori generalnega sekretarja republiške skupščine in njego- 
vih sodelavcev s sekretarji nekaterih občinskih skupščin (en tak 
razgovor je bil že opravljen) in posvet vseh sekretarjev občinskih 
skupščin z generalnim sekretarjem republiške skupščine. Na tem 
posvetu bi obravnavali zlasti naloge, ki za vse skupščine in njihoe 
strokovne službe izhajajo iz pravkar končanih regijskih posvetov. 

Kar se tiče mnenja, da ni zaslediti nobenih inštruktaž niti na 
področju splošne ljudske obrambe je treba reči, da republiška 
skupščina oziroma njene službe ne morejo dajati sekretarjem 
občinskih skupščin nobenih inštruktaž v smislu obveznih navodil. 
Gre lahko le za mnenja in nasvete, ki jih sekretarji, kolikor jih 
zahtevajo, vselej dobijo, če gre za vprašanja, ki so v obsegu znanja 
in delovnega področja služb Skupščine SR Slovenije Glede 
inštruktaž na področju splošne ljudske obrambe je treba reči, da 
je bilo prav na tem področju precej storjenega, bodisi prek nepo- 
srednih stikov s sekretarji skupščin občin, bodisi prek izmenjave 
gradiv. 
III. GRADIVA l. 
a) Osnovna gradiva 

Udeleženci na posvetih so se pogosto pritoževali nad gradivi, 
češ da niso prilagojena za potrebe delegatskega odločanja. 
Menijo, da so gradiva preobsežna, premalo pregledna, določeni 
strokovni pogledi in problemi premalo razumljivo izraženi, v gra- 
divih niso povzeti bistveni problemi in iz njih ni razvidno, kakšne 
rešitve teh problemov so možne in kakšne so prednosti predlaga- 
nih rešitev Opozorjeno je bilo tudi, da se v priprave gradiv 
premalo vključuje znanstvene in strokovne institucije ter druge, ki 
bi lahko prispevali k predhodni razjasnitvi vprašanj, ne pa, da se to 
opravi potem, ko je gradivo že v skupščinskem postopku. Nave- 
deni problemi onemogočajo kvalitetno obravnavo v delegatski 
bazi, odraža pa se to tudi v razpravah na sejah zborov in v kvaliteti 
odločanja. 

Na mnogih posvetih so udeleženci predlagali, da ne bi bilo treba 
pošiljati celotnega gradiva vsem delegatom, ampak le skupinam 
oziroma vodjem skupin. 

Po dosedanji praksi se celotno gradivo pošilja vsem tistim, ki na 
kakršenkoli način sodelujejo v procesu delegatskega odločanja 

' (delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, sku- 
pine delegatov, občinske skupščine, samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in drugi). Razmišljanja 
gredo v to smer, da bi izdajali dve vrsti oziroma dve obliki Poroče- 
valca. V Poročevalcu ene vrste bi bila tako kot doslej objavljena 
vsa gradiva v celoti. Ta Poročevalec bi pošiljali članom skupin 
delegatov, občinskim skupščinam, družbenopolitičnim organiza- 
cijam in drugim družbenim subjektom. V drugi vrsti Poročevalca 
pa bi objavljali zgolj povzetke gradiv oziroma kratko označitev 
vsebine posameznega gradiva; ta Poročevalec bi bil namenjen 
predvsem delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Na ta način bi zagotovili celovito informacijo vsem 
tistim, ki neposredno sodelujejo v skupščinskem odločanju, pov- 
zetke z osnovnimi inf®Ynacijami pa najširši delegatski bazi. Teh- 
nično je to možno izvesti, morali pa bi predhodno s predlagatelji 
gradiv rešiti problem povzetkov, saj je kvaliteten povzetek sposo- 
ben pripraviti edinole avtor besedila, to je predlagatelj. Pri tem ni 
čisto zanemarljiv tudi finančni učinek, saj bi s takim načinom 
prihranili znatna finančna sredstva, zlasti še, ker stroški tiskanja 
gradiv predstavljajo največji del stroškov skupščine. 
Predlogi za razrešitev problemov v zvezi z osnovnimi gradivi 

1. Poslovnik skupščine in poslovniki zborov natančno oprede- 
ljujejo kriterije, ki jih morajo vsebovati posamezna gradiva, in 
sicer za zakone in druge splošne akte in obrazložitve teh aktov ter 
za poročila, analize in informacije. Zbor lahko ob določitvi pro- 
grama dela in periodičnega delovnega načrta oziroma ob odloči- 
tvi, da naj se pripravijo za zbor ustrezna poročila, analize in 
informacije sklene v kakšni vsebini, smeri in obsegu naj se poro- 
čila, analize in informacije pripravijo (26. člen poslovnika Zbora 
združenega dela). Glede na to mora predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije dosledneje uporabljati pravico, ki mu jo daje poslovnik 
skupščine, da lahko zadrži posamezen akt oziroma gradivo, ki je 
predloženo skupščini in ni pripravljeno v skladu z določbami 
poslovnika in zahteva od predlagatelja naj ga dopolni (drugi 
odstavek 143. člena poslovnika). 

Tudi delovna telesa skupščine in zborov morajo dosledneje 
opravljati eno izmed svojih nalog in sicer, da ob ugotovitvi, ko 
določena vprašanja v gradivih niso dovolj proučena, predlagajo 
zborom, da se le-to ne uvrsti v dnevni red sej zborov oziroma da 
se ga ne obravnava, če je že v dnevnem redu (149. člen poslovnika 
skupščine). 

2. S predlagatelji se je potrebno dogovoriti, da pri pripravah 
gradivupoštevajo zahteve, ki izhajajo iz poslovnikov skupščine in 
zborov, zlasti da spoštujejo roke za predložitev gradiv in prilago- 
dijo vsebino in obseg gradiv tako, da bodo spodbujali ustvarjalno 
razpravo delegatov in s tem prispevali h kvalitetnim odločitvam. 

3. Predlagatelji aktov in drugih gradiv morajo obvezno priložiti 
povzetke le-teh. Povzetki morajo biti pripravljeni tako, da omogo- 
čajo racionalno seznanitev z gradivom. Povzetki morajo predsta- 
viti bistvene probleme in možne rešitve ter prednosti predlaganih 
rešitev, zlasti njihovih posledic. Dokler ne bo opredeljen krog 
seznanjanja uporabnikov s celovitimi gradivi oziroma nekaterih le 
s povzetki, bo potrebno povzetke objavljati na začetku pred celot- 
nimi besedili gradiv. Za akte, ki jih predloži ZRP skupščini 
v soglasje, predstavi bistveno vsebino in probleme Izvršni svet 
Skupščine SRS v mnenju, ki ga pošlje skupščini. 

4. Za izvajanje teh nalog skrbijo predlagatelji gradiv, predsed- 
stvo skupščine, delovna telesa skupščine in zborov, strokovnopo- 
litični delavci služb skupščine. Rok izvajanja: stalna naloga. 

b) Dodatna gradiva 
Tudi ta gradiva često povzročajo nejevoljo in težave delegatom. 

Poročila delovnih teles sicer delegati ocenjujejo kot koristen 
pripomoček pri njihoem delu. Ob tem pa so pogosto opozorila, da 
se vsebina podvaja, bodisi med samimi delovnimi telesi posamez- 
nega zbora in skupščine, bodisi z mnenji izvršnega sveta.Delegati 
bi želeli prejemati tudi nekatera dodatna gradiva v povzetkih. 
Predlogi za razrešitev problemov v zvezi z dodatnimi gradivi 

Pri dodeljevanju gradiv v obravnavo delovnim telesom morajo 
predsedniki zborov ravnati zelo selektivno. V obravnavo naj se 
vključi le tista delovna telesa, ki bodo glede na svojo delovno 
področje lahko dala kvaliteten prispevek.Poročila delovnih teles 
morajo biti pregledna in razumljiva. Vsebovati morajo le bistvena 
stališča, brez nepotrebnih povzemanj obrazložitev v osnovnih 
gradivih in mnenj drugih, s katerimi se hkrati seznanja delegate. 
Delegatom se pošlje le poročila, ki vsebujejo pomembno vsebino, 
sicer pa se jih v spremnem pismu ali na sejah zborov obvesti! 
katera delovna telesa so določeno problematiko obravnavala in 
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niso imela bistvenih stališč. Kolikor bodo spoštovani roki za 
pravočasno predložitev osnovnih gradiv in se bodo delovna telesa 
temu ustrezno čimprej vključila v obravnavo, bodo strokovne 

t^PnpraVI'e k P°samezni zadevi skupno poročilo delovnih teles zbora in skupščine. 
Mnen|a izvršnega sveta, stališča drugih, ki se vključuieio 

v skupscinski sistem (DPO, SIS, Gospodarska zbornica Slovenije 
in drugi), morajo biti za delegate pripravljena primerno zahtevam 
kot so navedena za poročila delovnih teles. V primerih, da so ta 

9radlva °bsezn,a. se jih predloži le delovnim telesom/za delegate pa predlagatelji pripravijo povzetke. 
,zvala"ie navedenih nalog poskrbijo predvsem predsedniki de ovnih te es, koordinatorji za posamezne zadeve in strokovno- 

politični delavci. 
c) Problematika strogo zaupnih gradiv 

Na posvetih so bila ponovno prisotna opozorila glede obravnav 
strogo zaupnih gradiv. V zvezi s tem je v Poročevalcu št 1 z dne 
31. 1.1989 objavljeno mnenje službe za zakonodajo ter ugotovitve 
in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi programa dela, 
, !er,so kon'<retni predlogi v zvezi z gradivi strogo zaupne narave, ki jih skupščini predlaga v obravnavo Skupščina SFRJ. V Skupš- 
čini SR Slovenije ni mogoče spreminjati označitve strogo zaupnih 
gradiv, ker je to v pristojnosti predlagateljev gradiv. Zato bo 
P°tre?.n° vztrajati, da se v poslovniku Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ to uredi tako, da morajo biti v gradivu, za kate- 
rega predlagatelj ocenjuje, da bi njegova vsebina lahko škodovala 
varnosti države, ljudske obrambe in oboroženim silam ali bi ogro- 
zila izvajanje politike SFRJ oziroma bi lahko povzročila škodljive 
politične in gospodarske posledice, posebej navedeni in utmelieni 
razlogi za takšno označbo gradiv. 
Predlogi za poenostavitev obravnave strogo zaupnih gradiv 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 14.4.1989 sprejeli 
spremembe in dopolnitve pravilnika o ravnanju z gradivi zaupne 
narave, katerih glavna značilnost je v tem, da se gradivo, ki je 
uradna tajnost s stopnjo strogo zaupno, pošilja po pošti vodjem 
skupin delegatov, delegatom Družbenopolitičnega zbora in čla- 
nom delovnih teles skupščine in zborov, ki so pristojni za obrav- 
navo določenega gradiva. Na ta način se ni potrebno delegatom 
seznanjati z gradivom na sedežu občinske skupščine, pač pa 
neposredno na sejah skupin delegatov, razen v izjemnih primerih, 
ki so določeni v spremenjenem pravilniku o ravnanju z aradivi 
zaupne narave. 
IV. POSTOPKI IN ROKI ZA OBRAVNAVO AKTOV 
IN DRUGIH GRADIV IN OBLIKOVANJE DNEVNIH 
REDOV 

Glede postopkovnih problemov so bile izražene predvsem pri- 
pombe na: nespoštovanje poslovniških rokov, hitre in skrajšane 
postopke, združevanje faz in tematsko nepovezane obravnave. 
1. Postopki 

Poslovnik skupščine določa, da se zakon sprejema praviloma 
v treh fazah (predlog za izdajo zakona, zakonski osnutek in 
zakonski predlog). Ob tem pa poslovnik omogoča tudi nekatere 
izjemne postopke in sicer: 

1) združitev faz 
2) skrajšani postopek za izdajo zakona 
3) hitri postopek. 
V prilogi k informaciji so navedeni podatki za Zbor združeneqa 

dela v tem mandatnem obdobju, ki se nanašajo na postopke 
obravnav in predložene amandmaje. 
Združitev faz 

Na predlog predlagatelja zakona, delegata v zboru, delovnega 
telesa in nekaterih drugih pooblaščenih predlagateljev se lahko 
prva in druga faza združita. To je lahko predvideno tudi v pro- 
gramu dela ali periodičnem delovnem načrtu. Ta izjema je vseka- 
kor predvidena zaradi racionalnosti obravnave in razbremenitve 
dela zborov^ O tem se mora pred določitvijo dnevnega reda 
opredeliti zbor To pomeni, da se lahko na predlog delegatov 
delovnih teles ali predlagatelja, ne sprejme tak postopek (združi- 
tev faz), če se ugotovi, da bi bilo potrebno zaradi pomembnosti 
opraviti celovit postopek. Takšna ugotovitev je lahko sprejeta tudi 
potem, ko se v zboru opravi razprava. 
Skrajšani postopek za izdajo zakona 

Poslovnik skupščine v 312. členu določa, da pristojni zbor lahko 
na predlog predlagatelja zakona, s katerim soglaša pristojno 
delovno telo zbora in zakonodajno-pravna komisija, odloči, da 
bo hkrati obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona in .zakon- 
ski predlog oziroma zakonski osnutek in zakonski predlog po 
postopku, ki velja po določbah tega poslovnika za obravnavanje 
in sprejemanje zakonskega predloga. Skrajšani postopek za 
izdajo zakona lahko predlaga tudi pristojno delovno telo. 

V poslovniku je določeno, da je mogoče tak postopek sprejeti le 
v sedmih primerih, predvsem ko gre za manj zahtevne zakonske 
ureditve. Tudi v teh primerih delegati lahko tak postopek pred 
določitvijo dnevnega reda ali po razpravi ne sprejmejo, če ugoto- 
vijo, da niso podani utemeljeni razlogi. Poslovnik je omogočil to 
izjemo prav tako zaradi racionalizacije dela in razbremenitve 
zborov. 
Hitri postopek 

Največ kritik je izraženih na sprejemanje zakonov po hitrem 
postopku. V zvezi s tem je potrebno pojasniti, da je bilo v tem 
mandatu zelo malo zakonov sprejemanih po hitrem postopku. 
Ločiti je namreč potrebno postopek, ko gre za združevanje faz in 
skrajšani postopek (zaradi racionalne obravnave) - kar se obrav- 
nava v normalnem roku - od hitrih postopkov. Hitri postopek 
pomeni, da je zakon predložen v zadnji fazi kot zakonski predloo 
za katerega ne veljajo poslovniško določeni roki. To pomeni da se 
lahko predloži tudi neposredno na seji zbora. Ob tem pa je 
bistveno, da morajo biti zato posebej utemeljeni razlogi in sicer 
kadar gre za preprečevanje in odpravljanje večjih motenj v gospo- 
darstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske obrambe, varstva 

L.6 ureditve' naravne nesreče in druge izredne potrebe. Če zbor, ki o tem posebej odloča, ne sprejme predloga, da se zakon 
izda po hitrem postopku, se tak zakon obravnava v rednem po- 
stopku. K 

Drugi akti, ki niso zakoni, se obravnavajo praviloma v enofaz- 
nem postopku, razen če zbor ne odloči drugače. 

V povezavi s postopki je potrebno omeniti tudi razširitve dnev- 
nih redov po tem, ko so seje zborov sklicane (v 30 dnevnem roku). 
Ker je ta način dopolnjevanja dnevnih rdov vse prepogost, so 
vsekakor kritike delegatov sprejemljive in opravičene. Razširitve 
so prav tako predvidene kot izjemna situacija, kadar so utemeljeni 
razlogi, da gre za preprečevanje in odpravljanje večjih motenj 
v gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske obrambe, 
varstva ustavne ureditve, večje naravne nesreče in zaradi 
postopka usklajevanja aktov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ ter 
zaradi drugih izrednih potreb republike. Z gradivi, ki so predla- 
gana za razširitev, morajo biti delegati čimprej seznanjeni, najkas- 
neje pa 15 dni pred sejami zborov. O tem ali se v dnevni red sej 
zborov uvrstijo razširitve, odločijo delegati na sejah zborov. V pri- 
hodnje bo potrebno dosledno zavračati razširitve, kadar za to ne 
bodo dejansko utemeljeni razlogi. 
Predlogi v zvezi s postopki 

Ker poslovnik skupščine natančno opredeljuje postopke obrav- ' 
nave zakonov in drugih aktov in razloge za razširitve, je potrebno 
dosledno ta določila spoštovati. Tudi v teh primerih je naloga 
predsedstva skupščine, predvsem pa pristojnih delovnih teles da 
se ne uvrsti v predlog dnevnega reda akte, ki niso predloženi 
v skladu z opredelitvami v poslovniku skupščine. Tudi delegati 
morajo ob določitvi dnevnega reda oceniti ali sprejemajo v posto- 
pek akte, ki so predlagani mimo rednega trifaznega postopka. 

Za izvajanje teh nalog so zadolženi: predlagatelji aktov pred- 
sedstvo skupščine in delovna telesa. 

Rok izvajanja: stalna naloga. 

2. Roki 
Poseben problem, na katerega delegati stalno opozarjajo, so 

roki, ki marsikdaj niso spoštovani. Poslovnik natančno določa 
roke za: sklice sej (najmanj 30 dni, krajši rok le v izjemnih 
primerih); pošiljanje osnovnih gradiv (45 oziroma 60 dnevni rok); 
pošiljanje dodatnih gradiv čimprej po obravnavi oziroma pre- 
jemu, najkasneje pa 8 dni pred sejami zborov (poročila delovnih 
teles, predlogi sklepov, mnenja izvršnega sveta, stališča organov 
in organizacij in drugo). Izjema je določena v četrtem odstavku 97 
člena in v 311. členu poslovnika, ko zbor lahko na obrazložen 
predlog predlagatelja akta ali delovnega telesa skrajša roke za 
obravnavo gradiv, vendar ti roki ne smejo biti krajši od 15 dni. 
Predlogi za odpravo nespoštovanja rokov 

1. V skladu z 2. točko ugotovitev in sklepov, sprejetih na sejah 
zborov 25.1.1989 mora predsedstvo skupščine vztrajati, da predla- 
gatelji aktov spoštujejo poslovniške roke. 

2- Kljub temu, da poslovnik dopušča izjemni 8 dnevni rok za 
pošiljanje dodatnih gradiv, bo v prihodnje zadnja pošiljka poslana 
delegatom 15 dni oziroma v izjemnih primerih 10 dni pred sejami 
zborov. ' 
,3 Dodatna gradiva ne bodo predložena neposredno na sejah 

zborov. Kolikor bodo posamezni predlagatelji teh dodatnih gradiv 
ocenili, da je potrebno zaradi pomembnosti obravnavane proble- 
matike s tem seznaniti delegate, bodo morali posebej utemeljiti 
razloge za tako predložitev oz. o opredelitvah v gradivu poročati 
ustno na sejah zborov. 

Službe skupščine bodo v okviru svojih strokovnih in administra- 
tivno-tehničnih nalog poskrbele, da bodo delegati za eno sejo 
zborov poleg Poročevalcev prejeli največ 3 pošiljke in sicer- v 30 
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dnevnem roku sklic z nekaterimi osnovnimi in dodatnimi gradivi 
in v 15 dnevnem roku dodatna gradiva in eventuelne razširitve ter 
v izjemnem 10 dnevnem roku predloge sklepov in le tista dodatna 
gradiva, ki jih iz utemeljenih razlogov ni bilo mogoče poslati v 15 
dnevnem redu. 

Glede na opozorila delegatov bodo pošiljke pregledno urejene 
po naslednjem načinu: 

1. V osnovnih gradivih, sklicih in dodatnih gradivih bo vidno 
označena klasifikacijska številka ESA (evidenca skupščinske 
administracije) in praviloma datum seje. 

2. V spremnih pismih bo označeno, katera gradiva se pošiljajo 
k posameznim točkam dnevnega reda in eventuelnim razširitvam, 
s tem, da bodo skrbno zložena po zaporednem vrstnem redu kot 
je navedeno v sklicu in razširitvah. 

3. Dnevni redi 
Veliko nezadovoljstva in ostrih kritik je že dalj časa izraženih 

glede preobsežnih dnevnih redov sej zborov in nepovezanosti 
obravnave sorodnih in medsebojno /sebinsko povezanih obrav- 
nav. Problem je v tem, da osnovni predlog dnevnega reda ob 
sklicu običajno ni preobsežen, kasneje pa to postane zaradi 
razširitev To povzroča tudi neurejenost dnevnega reda, ki se šele 
na sami seji uredi S prečiščenim dnevnim redom. Vse to povzroča 
delegatom mnogo napora za urejanje in pregled vseh dodatnih 
gradiv. Pri tem pa seveda zasluži kritiko obravnava popolnoma po 
vsebini različnih vprašanj. 

Seje Družbenopolitičnega zbora imajo sicer vedno precej 
manjše število točk dnevnega reda kot ostala dva zbora. Zaostro- 
vanje družbenih razmerij, ki terja od družbenopolitičnih organiza- 
cij vse večje angažiranje, vpliva tudi na potek sej Družbenopolitič- 
nega zbora. Razprave so namreč vseobsežne, zadevajo vrsto 
področij družbenega življenja, včasih tudi nasprotujoče in pole- 
mične, kar občutno podaljšuje trajanje sej. To dejstvo bo zbor 
skušal premostiti s prilagajanjem vrstnega reda posameznih točk, 
tako da bo lahko zagotavljal kar najbolj nemoteno delo ostalih 
dveh zborov ter obravnavo svojih zadev (to pa so le vprašanja, 
predlogi in pobude delegatov) na način, ki ne bo oviral dela 
drugih zborov. Delegati zbora bodo tudi naprošeni k jedrnatim 
razpravam, pri čemer moramo upoštevati, da v tem zboru delegati 
sodelujejo le ustno in da pismenih razprav tako rekoč ni. 
Predlogi za razrešitev problemov v zvezi z dnevnimi redi: 

1. Predsedstvo skupščine mora ob sodelovanju delovnih teles in 
strokovnopolitičnih delavcev služb skupščine, oceniti nujnost 
obravnave problematike pred uvrstitvijo v predlog dnevnega reda. 
Poleg tega, kar je že povedano v zvezi s predlogi za razširitve, je 
treba vztrajati na tem, da je razširitev dejansko izjemna in da se 
pošlje delegatom le enkrat skupaj z dodatnimi gradivi. Pri progra- 
miranju dela se mora predsedstvo skupščine zavzemati, v dogovo- 
rih s predlagatelji, da se hkrati obravnava sorodno problematiko. 

2. V primerih, ko je kljub selekciji, potrebno obravnavati veliko 
vprašanj (npr. na julijskih ali decembrskih sejah) je potrebno 
sklicai dvodnevne seje, bodisi v dveh zaporednih dneh, bodisi kot 
nadaljevanje sej s časovnim presledkom. 

3. Delovna telesa morajo ob obravnavi zadev, ki niso predvidene 
neposredno za obravnavo na sejah zborov z vso odgovornostjo 
oceniti pomen problematike. Izjemoma, če gre za sprejemanje 
ukrepov, za katere so pristojni zbori, predlagajo vključitev v pred- 
log dnevnega reda, sicer pa o obravnavi obvestijo zbore. 

V. PROBLEMI, KI SO VEZANI NA POTEK SEJ 
ZBOROV 
a) Ekspozeji in uvodne obrazložitve 

Pogosto imajo delegati pripombe na daljša skupna zasedanja 
zborov skupščine oziroma na vse daljše ekspozeje in uvodne 
obrazložitve Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugih 
predstavnikov. Glede na to, da delegati običajno prejmejo ekspo- 
zeje in uvodne obrazložitve za skupno zasedanje tudi v pisni 
obliki, ocenjujejo kot nepotrebno podaljševanje trajanja sej branje 
celotnih uvodnih obrazložitev, zlasti še, če se v njih ponavljajo 
obrazložitve in pojasnila, ki so razvidna že iz gradiva k posamezni 
točki dnevnega reda. 

Ker se v praksi večkrat izenačujejo ekspozeji in uvodne obrazlo- 
žitve ali pa prihaja do posameznih odstopanj od njihove opredeli- 
tve v poslovnikih posameznih zborov, kaže na te določbe ponovno 
opozoriti: 

»Ekspoze je uvodno poročilo, v katerem so zajeta ključna 
politična vprašanja v zvezi z zadevo, ki se obravnava na seji zbora. 
Ekspoze mora biti predložen delegatom v zboru tudi v pisni 
obliki.« (21. člen poslovnika Zbora združenega dela, 20. člen 
poslovnika Zbora občin in 15. in 16. člen poslovnika Družbenopo- 
litičnega zbora). 

»Uvodne obrazložitve, ki jih podajo predstavniki predlagatelja 
pri posameznih točkah dnevnega reda, se morajo omejiti na 
pojasnila v zvezi z novimi dejstvi in podatki, ki še niso bili znani ob 
predložitvi gradiva ter na opredelitev predlagatelja do stališč, 
mnenj in predlogov, izraženih v razpravi o posameznem aktu ali 
drugem gradivu, ki ga obravnava zbor. Predlagatelj mora uvodno 
obrazložitev prilagoditi posebnostim zbora glede na njegovo pri- 
stojnost.« (22. člen poslovnika ZZD, 21. člen poslovnika ZO in 17. 

% člen poslovnika DPZ). 
Predlogi 

1. Z ekspozeji in uvodnimi besedami, ki so pripravljeni vnaprej 
za skupna zasedanja vseh zborov Skupščine ŠRS, naj se glede na 
značaj in pomen obravnavane zadeve seznani delegate že pred 
zasedanjem zborov Skupščine SR Slovenije. 

2. V primerih, ko delegati zborov Skupščine SRS prejmejo 
uvodno besedo tudi v pisni obliki, naj se ustno podajanje uvodne 
besede oziroma obrazložitve omeji le na bistvene poudarke. 

b) Amandmaji 

V zvezi z amandmaji k zakonskim aktom se večkrat pojavljajo 
posamezna vprašanja oziroma nejasnosti, čeprav je ta institut 
v poslovniku Skupščine SR Slovenije dokaj podrobno urejen 
(členi od 290 do 297). Do nekaterih manjših nesporazumov je 
prihajalo zlasti v zvezi s predpisanimi roki za njihovo predložitev, 
od česar je odvisen tudi nadaljnji postopek njihove obravnave, 
v nekaterih primerih pa tudi v zvezi z »amandmaji« posameznih 
organizacij in skupnosti, ki po poslovniku niso takoimenovani 
»pooblaščeni predlagatelji« in ne morejo samostojno predlagati 
niti zakona, niti amandmaja. V zvezi s tem naj opozorimo na 
ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z amandmaji v poslovniku 
Skupščine SR Slovenije: 

- predlog za dopolnitev ali spremembo zakonskega predloga 
(amandma) mora biti predložen v pisni obliki in obrazložen (prvi 
odstavek 290. člena); 

- amandma lahko predlagajo tisti, ki imajo po 266. členu 
poslovnika pravico predlagati zakon (tj.'vsak delegat oziroma 
skupina delegatov v svojem zboru, občinska skupščina oziroma 
skupščina skupnosti občin kot posebna družbenopolitična skup- 
nost, vsak zbor s svojega delovnega področlja, Izvršni svet, 
Skupščina SR Slovenije za območje republike, komisija skupš- 
čine, delovno telo dveh ali več zborov in odbor zbora s svojega 
delovnega področja, republiški sekretarji in drugi funkcionarji, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov s svojega delovnega 
področja). Zato se »amandmaji«, ki jih predlagajo drugi predlaga- 
telji, ki niso zajeti v tej določbi, ne morejo šteti za amandmaje 
k zakonskemu predlogu in se lahko obravnavajo le kot pripombe 
oziroma lahko postanejo formalni amandmaji le v primeru, če jih 
prevzame in predlaga kot svoje amandmaje tisti, ki je po poslov- 
niku lahko pooblaščeni predlagatelj; 

- amandma je treba poslati predsedniku zbora najmanj deset 
dni pred dnem, določenim za sejo zbora, oziroma delovna telesa 
morajo predlagati amandma najmanj sedem dni pred sejo zbora, 
medtem ko zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj lahko 
dajeta amandmaje do konca obravnave zakonskega predloga 
(291. člen). V tem primeru se torej šteje, da je bil amandma 
predložen pravočasno, zato se pošlje predsednikom pristojnih 
delovnih teles, predlagatelju zakonskega predloga, Izvršnemu 
svetu in zakonodajno-pravni komisiji in vsem prejemnikom gra- 
div, ki se jim pošilja gradivo za sejo zbora; 

- le izjemoma se sme amandma predlagati tudi po roku, 
krajšem od 10 dni (oziroma 7 dni) oziroma na sami seji zbora vse 
do konca obravnave na seji zbora. V tem primeru se šteje, da je bil 
amandma predložen izven s poslovnikom določenega roka, zato 
ga je potrebno obrazložiti z navedbo posebno utemeljenih razlo- 
gov. Zbor posebej razpravlja o utemeljenosti razlogov za predloži- 
tev amandmaja in z glasovanjem odloči, ali bo obravnaval predlo- 
ženi amandma. Tak postopek obravnave amandmaja, vloženega 
po roku, določenem v poslovniku, pa se izvaja le v primeru, če je 
bil zakonski predlog poslan vsem prejemnikom v predpisanem 
roku (najmanj 45 dni pred dnem, določenim za sejo) (294. člen). 
Predlagatelji amandmajev oziroma delegati, ki so delegirani na to 
sejo,le redko lahko navajajo posebno utemeljene razloge za 
obravnavo predloženih amandmajev. Zaradi teh težav, zbor obi- 
čajno soglaša, da se amandmaji vzamejo v obravnavo, kljub temu, 
da niso predhodno vsestransko proučeni. 

V zvezi z amandmaji, ki se predlagajo le nekaj dni pred sejo 
zbora ali celo na sami seji, včasih šele med samo obravnavo 
zakonskega predloga, pa je treba ugotoviti, da to povzroča vrsto 
težav, zlasti še v primerih, ko se morajo do njih opredeliti, poleg 
izvršnega sveta in zakonodajno-pravne komisije, tudi pristojna 
delovna telesa oziroma, kadar vsebujejo posamezni amandmaji 
k zakonskemu predlogu rešitve, s katerimi se spreminjajo načela, 
na katerih naj temelji zakon in za katera se je opredelil zbor med 
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pred|oga za izdajo zakona oziroma zakonskega 
osnutka ali če bi sprejetje amandmaja zahtevalo bistveno SDre- 

tftd!,la predla9ane9a zakona oziroma dodatna finančna Primerih pa so še v posebno težavnem položaju 
delegati zbora, ki naj bi se do teh amandmajev tudi opredelili 
- Za'°Je ,b''° ze večkrat predlagano, na seji Zbora občin pa tudi 
fpu li-tl , d°9°v°r,eno z delegati, naj bi predlagatelji amandma- J®' te Pošiljali praviloma najpozneje tri do štiri dni pred sejo zbora. S tem bi omogočili, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zavzame stališče do posameznih amandmajev še pred sejo zbora 
hkrati pa bi to prispevalo k boljšemu in hitrejšemu delu zbora Da 
tudi usklajevanju med zbori. Zato naj bi to predlagali kot skupni 
dogovorvsem skupinam delegatov za Zbor združenega dela in 

ih°skupnost?ma skupžčlnam občin in posebnih družbenopoli- 
Predlog 

kraiiiSoli 'iif w"ih primeri
u

h' k0 se amandma predlaga v roku, ki je krajši od 10 dni mora zbor v skladu s 294. členom poslovnika 
skupščine posebej razpravljati in z glasovanjem odločiti ali bo 
nftcfiho^i predloženi amandma. Zato mora predlagatelj navesti posebej utemeljene razloge za predložitev amandmaja izven 10- 
dnevnega roka. 

Tudi v teh primerih se je s pooblaščenimi predlagatelji amand- 
majev k predlogu zakonov ali drugih aktov potrebne dogovoriti 
da bodo svoje amandmaje predlagali najmanj tri dni pred dnevom 
seje zborov, na katerih naj bi se obravnavali. Od tega naj bi bili 
'z_v.2® Ie amandmaji, ki jih predlagata predlagatelj akta in Zakono- dajno-pravna komisija Skupščine SRS. 

c) Pobude, predlogi in vprašanja delegatov 

Med pravice delegatov sodi tudi pravica delegata, da daie 
pobude oziroma predloge za obravnavo oziroma ureditev določe- 

InZn,^' h zasPrelem določenih ukrepov na posameznih družbenih področjih oziroma opozori na probleme, ki se poiav- 
''a'° v zvezi z izvrševanjem politike in aktov skupščine, njenega ^vršnega sveta in republiških upravnih organov. Prav tako pa ima 
delegat pravico postaviti izvršnemu svetu ali republiškim uprav- 
nim organom vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na 
zadeve iz njihove pristojnosti. V ta namen je na vsaki seji, v skladu 
s poslovnikom skupščine, tudi predvidena posebna točka dnev- 

Sdgovorov n^niT^96 in vprašania delegatov ter za dajanje 
. ^0,datki ° številu postavljenih delegatskih vprašanj oziroma danih predlogov in pobud delegatov kažejo, da se je njihovo 

stevilovprimeriavi s prejšnjimi mandatnimi obdobji močno pove- 
,? Vt 3 teh vPrašan) in Pobud se nanaša na izvajanje 

nrprtn ćnu0)ia ci |e '?■ predlo9e za spremembe posameznih predpisov ter vprašanja, ki se nanašajo na delo oziroma zadeve iz 
pristojnosti izvršnega sveta in republiških upravnih organov le 
manjši del pa na vprašanja iz pristojnosti zveznih organov, neka- 

r£a J13 zadeve }z Pr'stojnosti posameznih samoupravnih 
skupnosti pn0stl ozirorTla drugih samoupravnih organizacij in 
h„^epravdosl®i v zvezi z delegatskimi vprašanji in pobudami ni bilo večjih problemov in nesporazumov, pa vendarle kaže opozo- 
riti na nekatere slabosti in pomanjkljivosti: 
■ I, pog°s,° so, zastavljena delegatska vprašanja dokaj obsežna in premalo konkretna, zato ni vedno mogoče razbrati njihovega 
namena ali pa m jasno, komu so naslovljena. To še posebej velia 
za tista vprašanja in predloge, ki jih delegati izrazijo ustno v raz- 
pravi ob posamezni točki dnevnega reda in predlagajo da se 
opredelijo kot delegatsko vprašanje oziroma delegatska pobuda 

koi delegatska vprašanja oziroma pobude se večkrat postav- 
ljajo zahteve za nekatera pojasnila v zvezi z izvajanjem posamez- 
"i, P'S0V al'zahteve za določene podatke, informacije itd ki 
Ju rl^.Ki"Ii?°1 tUdl dolžni daja,i "eposredno pristojni občinski 
m ski^pnostr' Upravm or9ani oziroma samoupravne organizacije 
,^V rek3Kerih prirr,enh delegati oddajajo pisna vprašanja, pred- loge in pobude posameznih organizacij, iz katerih je glede na 
^,h°v° vse

T
bl"° razvidno, da niso bila obravnavana v skupinah delegatov. Takšna vprašanja in pobude naj bi skupine delegatov 

obravnavne na svojih sejah in se do njih opredelile, predno jih 
posredujejo na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, prav tako pa 
tudi do odgovorov nanje; 

- večkrat se v kratkem časovnem obdobju pojavljajo ista vpra- 
šanja oziroma pobude, glede katerih so bili že dani odgovori 
PnZ't

rTa^ne,n,a '2V^ne9a sveta ali pr'stojnega upravnega organa in tudi objavljeni v Poročevalcu; 

oatovdnri^nih^"' povratnih informacij o stališčih skupin dele- 
stal?šč na pobude^ielegato"^ °Zir°ma d° P°Sredovan,h 

pogosto se vprašanja ali pobude delegatov nanašajo na 
vprašanja, ki so v pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 
Glede na to, da Skupščina SR Slovenije ne predstavlja delegatske 
oro®, Zf dele9ate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 

,. * nlma pravice nalagati tem delegatom nobenih obvez- nosti. Zato takšna vprašanja in pobude lahko zbor le posreduje 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 
v zvezi s tem menimo, da bi se zaradi utrjevanja neposrednih 
delegatskih odnosov med temeljnimi samoupravnimi organizaci- 

t jami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi organizacijami in nji- 
hovimi delegati v Zveznem zboru morali prizadevati, da bi se 
delegatska vprašanja in pobude iz teh organizacij in skupnosti 
posredovale neposredno delegatom v Zveznem zboru 
Predlogi 

1. Iz delegatskih vprašanj in pobud mora biti jasno razvidno 
komu je naslovljeno. V skladu z 41. členom poslovnika Skupščine 
bHb ima delegat pravico postaviti izvršnemu svetu ali republiškim 
upravnim organom vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali 
na zadeve iz njihove pristojnosti; 

2. vprašanja, pobude in predloge, izražene v razpravi pri posa- 
mezni točki dnevnega reda, so sestavni del razprave, ki se v celoti 
posreduje predlagatelju v proučitev, vendar pa zanje ne velja 
postopek, ki ga določa poslovnik Skupščine SRS za delegatska 
vprašanja in pobude. Če želijo delegati, da se tako vprašanje ali 
pobuda obravnava po postopku,ki velja za delegatska vprašanja 
oziroma delegatske pobude v skladu z določbami 40. do 48. člena 
poslovnika Skupščine SRS, ga morajo posredovati pisno ali ustno 
v okviru posebne točke dnevnega reda vsake seje, ki je predvi- 
dena za ta vprašanja, pobude in predloge. Enako naj bi veljalo tudi 
za tista vprašanja, pobude in predloge, ki jih nekatere skupine 
delegatov navajajo v zapisnikih sej skupin delegatov; 

3. vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na zadeve iz 
pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ, naj v prihodnje 
samoupravne organizacije in skupnosti, skupine delegatov ozi- 
roma skupščine družbenopolitičnih skupnosti posredujejo nepo- 
o^d?0!^ f 9atc)r1I.iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 

• °f'egati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ naj predlagatelje pobud, vprašanj in predlogov, ki se nanašajo na 
zadeve iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ, sproti 
obveščajo o nadaljnjem postopku obravnave teh pobud, vprašani 
in predlogov, še posebej pa naj jim posredujejo ustrezne odgo- 
vore, zakaj posameznih pobud, vprašanj in predlogov ne posredu- 
jejo v nadaljnji postopek. 

d) Razjasnjevanje vprašanj med sejo zbora in 
usklajevanje med zbori 

K dolgemu trajanju sej zborov in obremenjevanju delegatov 
prispevajo zelo pogosto problemi, ki se odpirajo šele na samih 
sejah in usklajevanje med zbori. Poslovniki te oblike omogočajo 
m določajo poleg delegatov tudi krog drugih udeležencev, bodisi 
v skupinah delegatov za posamezen zbor ali medzborovskih sku- 
pinah in v usklajevalni komisiji. Problemi so v tem, ker ta delovna 

dekf zborov'"0 Že'° d°'9° zasedai° in se zaradi tega podaljšuje 
Predlogi za racionalizacijo 

f Ko se na zboru ali večih zborih imenujejo člani, je potrebno 
predlagati tudi, kdo bo vodil delo skupine ali komisije. Kolikor gre 
za medzborovsko telo, se morajo o tem dogovoriti člani skupine in 
določiti poročevalca skupine za posamezen zbor. 

Razprava na teh skupinah mora potekati organizirano z jasnimi 
opredelitvami, ki jih v pisno poročilo povzame strokovnopolitični 
delavec, ki mora biti naprej določen za to delo. Predsedujoči 
skupiine oceni ali je treba delegate poleg ustnega poročanja 

rf * s pisnim poročilom V tem primeru mora strokovno- politični delavec poskrbeti, da vnaprej dobi poročilo predsednik 
zbora, nato pa ga razmnožiti za vse delegate. 

VI. INFORMIRANJE* 

Regijski posveti so ugotovili, da so informacije v sredstvih 
javnega obveščanja pogosto enostranske, tendenciozne in izkriv- 
ljene. Ta ugotovitev je točna, vendar je ne kaže posploševati. 
^n.a'lze o poročanju in komentiranju dela Skupščine SR Slovenije, ki jih je doslej obravnavala Komisija za informiranje Skupščine SFI 
Slovenije, so namreč pokazale, da v objavljenih prispevkih o delu 
bkupšcine SRS lahko odkrijemo pisano paleto poročevalskih pri- 
stopov. Od skrajno korektnih, ki ne skrivajo ambicij, da bi bral- 
cem poslušalcem in gledalcem predstavili čimbolj celovito 
podobo o posameznem vprašanju, s katerim se ukvarjajo zbori 
Skupščine SRS, delovna telesa skupščine ali zborov, do zelo 
površnih ali pa celo tendencioznih. Pri tem so največji problemi 
predvsem v poročilih z zasedanja zborov in predstavitvah posa- 

8 
poročevalec 



meznih delegatskih razprav v sredstvih javnega obveščanja. Od 
bolj ali manj srečne roke novinarja in predvsem od njegovega 
znanja je odvisno, kako so delegatske razprave predstavljene 
javnosti. 

V povezavi z informiranjem je bilo na posvetih opozorjeno tudi 
na povratno informiranje s sej zborov. Te informacije se delno 
pokrivajo prek sredstev javnega obveščanja. So pa še druge 
oblike povratnega informiranja, in sicer prek delegatov, ki so se 
udeležili sej zborov, ki naj bi skupine delegatov obvestili o delu 
zbora in o svojem delu v zboru. Delegati naj bi dali tudi obvestila 
o razlogih, zakaj v zboru niso bila uveljavljena stališča oziroma 
smernice, ki naj bi jih zastopali. S pravilnim pojasnjevanjem teh 
razlogov oziroma širših družbenih interesov, bi bila marsikdaj 
lahko presežena miselnost, da delegati s svojimi predlogi in mne- 
nji ne morejo uspeti, kar vodi - tako kot je bilo tudi opozorjeno na 
posvetih - do malodušja in s tem do slabitve oziroma do neučin- 
kovitosti delegatskega sistema. Povratne informacije s sej zborov 
prejmejo delegati tudi v zapisnikih sej zborov in v Poročevalcu, 
kjer se objavljajo sprejete odločitve, delegatska vprašanja in 
pobude ter odgovori nanje. 
Predlogi 

1. Komisija za informiranje naj tudi v bodoče redno spremlja in 
analizira poročanje v sredstvih javnega obveščanja o delu Skupš- 
čine SR Slovenije. 

2. Na eni prihodnjih sej naj Komisija za informiranje Skupščine 
SR Slovenije posebej razpravlja o Navodilu za zagotavljanje pogo- 
jev za delo predstavnikov sredstev javnega obveščanja ter pred- 
laga eventuelne dopolnitve tega dokumenta, ki ga je generalni 
sekretar Skupščine SR Slovenije izdal leta 1983. Bistveno vpraša- 
nje je predvsem izdajanje akreditivov in morebitno zaostrovanje 
pogojev za njihovo delo. 

3. Sekretariat za informacije mora v skladu z določbami zakona 
o javnem obveščanju zahtevati objavo popravkov v sredstvih jav- 
nega obveščanja za vsa stališča Skupščine SR Slovenije, ki so bila 
napačno predstavljena. Hkrati pa morajo delegati oziroma drugi 
udeleženci pri delu Skupščine SR Slovenije v sredstvih javnega 
obveščanja neposredno zahtevati objavo popravkov, če so bile 
njihove razprave napačno ali pomensko izkrivljeno predstavk- 
Ijene. 

4. V skladu s tehničnimi možnostmi si morajo Skupščina SR 
Slovenije oziroma njene strokovne službe še naprej prizadevati za 
izboljšanje delovnih pogojev novinarjev, ki spremljajo dogajanje 
v Skupščini SRS. 

5. Uredniški odbor Poročevalca mora zagotoviti, da so čimprej 
po sejah zborov objavljene pomembnejše povratne informacije, 
predvsem sklepi, stališča in predlogi zborov ob sprejemanju aktov 
in gradiv, pobude, predlogi in vprašanja delegatov in odgovori 
nanje in druge pomembnejše informacije s sej zborov. 

6. Službe zborov morajo čimprej po sejah zborov pripraviti osnu- 
tek zapisnika in ga poslati delegatom najmanj 15 dni pred sejami 
naslednjih zborov, na katerih se zapisnik verificira, razen v prime- 
rih, ko je več sej zborov v enem mesecu. 

VII. TEHNIČNA OPREMLJENOST SLUŽB 
SKUPŠČINE 

Nekatere pomanjkljivosti, na katere opozarjajo delegati, so 
posledica tudi nezadostne tehnične opremljenosti služb Skupš- 
čine SR Slovenije. Pri tem mislimo zlasti na neurejenost gradiv, 
pomanjkljivosti pri označevanju gradiv, zamude pri odpošiljanju 
gradiv in podobno. 

V tej zvezi moramo pojasniti, da so sredstva za nabavo opreme, 
s katerimi razpolagajo službe skupščine, močno omejena in ne 
morejo preseči sredstev, ki jih republiški proračun nakazuje 
skupščini iz naslova amortizacije. Kljub temu smo zaradi racional- 
nega koriščenja teh sredstev ob velikem razumevanju financerja 
za potrebe skupščine uspeli v zadnjih letih dokaj modernizirati del 
opreme in prostorov v skupščini. Prednost dajemo tistim investici- 
jam, ki so najbolj nujne, da skupščina in njene službe lahko 
kolikor toliko normalno funkcionirajo in tistim, ki pomenijo 
bistveno izboljšanje delovnih pogojev v posameznih službah. Pro- 

gram nabave opreme in drugih investicij, ki ga pripravljamo vsako 
leto, izhaja prav iz teh predpostavk. Potrebe so seveda večje kot 
razpoložljiva finančna sredstva, zato je nemogoče v enem ali dveh 
letih modernizirati vso opremo, katere del je v resnici zelo zasta- 
rel. Tudi za letošnje leto planiramo nabavo nekatere opreme, ki je 
neposredno povezana s tiskanjem, sortiranjem in pošiljanjem 
gradiv in upamo, da nam bo uspelo ta program uresničiti. Poleg 
materialnih problemov pa obstajajo tudi določeni problemi na 
področju organizacije in tehnologije dela, ki jih bomo tudi skušali 
odpraviti in s tem zagotoviti boljše delo in manj težav delegatov. 
Sicer pa bomo v najkrajšem času pripravili informacijo o materi- 
alni in tehnični opremljenosti služb Skupščine SR Slovenije, zlasti 
z vidika izvajanja osnovnih nalog skupščine in jo poslali dele- 
gatom. 

Nekateri problemi se pojavljajo v zvezi s povračili stroškov 
delegatom za delo v Skupščini SR Slovenije. Ta vprašanja ureja 
poseben sklep, ki ga je februarja 1987 sprejela Komisija Skupš- 
čine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Le-ta mora, v skladu z določbami tega sklepa, spremljati 
izvajanje sklepa in ga po potrebi dopolnjevati. Nekatera odprta 
vprašanja s tega področja bomo čimprej uvrstili na sejo komisije 
in poiskali ustrezne rešitve. 

Priloga 

PODATKI O POSTOPKIH, RAZŠIRITVAH IN 
VLOŽENIH AMANDMAJIH ZA 38 SEJ ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SRS 

- Razširitve z republiškimi zadevami 
- Razširitve z zveznimi zadevami 
- Hitri postopki 
- Skrajšani postopki 
- Združevanje faz . 
- Odložitev sklepanj 
- Vrnitev v prejšnjo fazo 
- Umiki z dnevnega reda 
- Odložitve z dnevnega reda 
AMANDMAJI 
- Vloženi 
- Sprejeti 
- Umaknjeni 
- Zavrnjeni 
- Niso bili sprejeti v obravnavo 

61 
170 

18 
81 
31 

9 
2 

12 
23 

413 
278 
140 

9 
3 

* Sekretariat za informacije Skupščine SR Slovenije, ki skrbi za stike 
s predstavniki sredstev javnega obveščanja, je za obdobje od leta 
1988 do 1990 akreditiral 150 stalnih in 80 začasnih poročevalcev. 
Stalne akreditive imajo novinarji in uredniki vseh osrednjih glasil 
v Jugoslaviji, kakor tudi radijskih in televizijskih postaj. Akreditirani 
so tudi uredniki oziroma novinarji vseh periodičnih glasil, ki izhajajo 
v Sloveniji, iz zamejstva pa redno spremlja delo Skupščine SR 
Slovenije novinar Primorskega dnevnika. Ob spoštovanju načela 
javnosti dela Skupščine SR Slovenije, Sekretariat za informacije izda 
stalen ali občasen akreditiv vsem tistim novinarjem, za katere to 
zaprosijo uredništva. 
Vsem predstavnikom sredstev javnega obveščanja, ki spremljajo 
delo zborov Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih teles, Sekre- 
tariat za informacije omogoči dostop do vseh gradiv, ki so na voljo 
delegatom Skupščine SR Slovenije. Izjema velja le za tista gradiva, 
ki so označena z določeno stopnjo zaupnosti. Tudi ta gradiva pa 
lahko novinarji preberejo in se za osebno informacijo z njihovo 
vsebino seznanijo v prostorih Sekretariata za informacije. 
Kakor se je, predvsem v zadnjem letu dni, pozornost slovenske in 
jugoslovanske javnosti usmerjala v dogajanje v Skupščini SRS, se je 
tudi povečevalo zanimanje predstavnikov sredstev javnega obveš- 
čanja za delo zborov Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih 
teles. Vse pogosteje se dogaja, da zasedanja zborov ne spremljajo 
le novinarji osrednjih slovenskih in jugoslovanskih dnevnikov ter 
radijskih postaj, temveč prihajajo na seje tudi posebni poročevalci iz 
vse Jugoslavije. 

SKLEPI 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o regijskih 
posvetih glede gradiv, postopkov in rokov za obravnavo aktov in drugih gradiv 

Za izvajanje ugotovitev in sklepov, ki 
so jih zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejeli na sejah 25. januarja 1989 in so 
objavljeni v Poročevalcu št. 1 z dne 31. 

1. 1989 je Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 26. 5. 1989 ob 
obravnavi informacije o regijskih posve- 
tih glede gradiv, postopkov in rokov za 

obravnavo aktov in drugih gradiv spre- 
jelo naslednje 

SKLEPE: 
1. Predlagatelji morajo akte in druga 
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gradiva predložiti pravočasno, da jih bo 
mogoče delegatom poslati v poslovniško 
določenih rokih. Zato morajo biti osnov- 
na gradiva, kijih skupščina SR Slovenije 
pošilja delegatom v 45 dnevnem roku, 
predložena najmanj 50 dni pred sejami 
zborov, ki so predvidene v periodičnem 
delovnem načrtu. Ob sklicih sej zborov, 
ki morajo biti najmanj 30 dni pred dnem, 
določenim za seje zborov (razen v prime- 
rih izrednih sej), morajo biti priložena 
osnovna gradiva za vse točke dnevnega 
reda. Delegati bodo ob sklicu seje orien- 
tacijsko obveščeni tudi o načinu obrav- 
nave zadev, ki so v predlogu dnevnega 
reda, s tem da bodo predlagani tudi roki 
za posamezne aktivnosti. 

Gradiva, predlagana v posebej uteme- 
ljenih primerih za razširitve predlogov 
dnevnih redov, kar velja tudi za gradiva iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ in dodatna gradiva (po- 
ročila delovruh teles, stališča in mnenja 
in druga analitična gradiva) morajo bitt~ 
predložena 18 dni * pred sejami zborov, 
da bodo lahko poslana delegatom naj- 
manj 15 dni pred sejami zborov. 

V 10 dnevnem roku pred sejami zborov 
službe Skupščine SR Slovenije izjemoma 
pošiljajo delegatom le predloge sklepov 
in tista dodatna gradiva, ki jih iz posebej 
utemeljenih razlogov ni bilo mogoče po- 
slati v 15 dnevnem roku. Ta gradiva mo- 
rajo biti predložena najmanj 12 dni* 
pred sejami zborov. 

Dodatna gradiva ne bodo predložena 
neposredno na sejah zborov. Če bodo 
predlagatelji dodatnih gradiv presodili, 
da je potrebno zaradi pomembnosti 
obravnavane problematike z njimi sezna- 
niti delegate, bodo morali posebej ute- 
meljiti razloge za njihovo predložitev ozi- 
roma o vsebini teh gradiv ustno poročati 
na sejah zborov. Izjema velja za mnenja 
in poročila, ki so dana k razširitvam in 
zahtevajo temeljito obravnavo in prouči- 
tev. V teh primerih o tem obvesti delegate 
na seji predsednik zbora. 

2. Delovna telesa skupščine in zborov 
(komisije, odbori in skupine delegatov) 
morajo svoje delo programirati tako, da 
bodo delegati z njihovimi stališči, po- 
membnejšimi za opredeljevanje na sejah 
zborov, seznanjeni 15 dni pred sejami 
zborov. Izjema velja le za delovna telesa, 
ki se morajo zaradi zahtevnosti obravna- 

vane problematike vključiti v obravnavo 
v krajšem roku pred sejami zborov. 

Tudi drugi udeleženci, ki se vključujejo 
v delo zborov Skupščine (Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, družbenopoli- 
tične organizacije, samoupravne interes- 
ne skupnosti, Gospodarska zbornica Slo- 
venije in drugi) naj svoje delo programi- 
rajo tako, da bodo lahko njihova stališča 
in mnenja poslana delegatom v 15 dnev- 
nem roku oziroma prisotna že v razpravi 
na delovnih telesih. Izjema velja le za 
izvršni svet, kadar zaradi zadev, ki so 
predlagane v razširitev, ne more pripravi- 
ti mnenja pravočasno. 

3. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije 
bo dosledno upoštevalo poslovniško do- 
ločbo in zadržalo posamezen akt oziro- 
ma gradivo, ki ni pripravljeno v skladu 
z določbami poslovnika. Od predlagate- 
ljev bo zahtevalo ustrezno dopolnitev. 

Delovna telesa skupščine in zborov bo- 
do ugotavljala kvaliteto gradiv in bodo 
v primerih, ko določena vprašanja v gra- 
divu niso dovolj proučena, zborom pred- 
lagala, da jih ne uvrstijo v dnevni red 
oziroma jih ne obravnavajo. Delovna tele- 
sa bodo v prihodnje pošiljala delegatom 
le tista pisna poročila, ki vsebujejo po- 
membno vsebino, sicer pa bodo delegati 
v spremnih pismih ali na sejah zborov 
obveščeni, katera delovna telesa so dolo- 
čeno problematiko obravnavala in niso 
imela bistvenih pripomb. 

4. Ker delegati na sejah zborov zaradi 
eventualne razjasnitve določenih vpra- 
šanj in usklajevanja imenujejo skupine 
delegatov ali usklajevalne komisije, je 
potrebno v prihodnje zagotoviti učinkovi- 
tejše delo teh delovnih teles. Zato je po- 
trebno na seji zbora predlagati, kdo bo 
vodil delo skupine. Kolikor gre za medz- 
borovsko skupino delegatov ali usklaje- 
valno komisijo, se morajo o tem spora- 
zumno dogovoriti člani skupine delega- 
tov in določiti poročevalce skupine za 
posamezne zbore. Razprava na skupinah 
delegatov in usklajevalnih komisijah mo- 
rja potekati organizirano z jasnimi opre- 
delitvami, ki so povzete v pisno poročilo. 

5. Skupine delegatov naj zaradi pravo- 
časne in kvalitetne priprave sej zborov 
čimprej pred sejami zborov pošljejo po- 
membnejša pisna mnenja, stališča in 
predloge o obravnavanih vprašanjih, kar 
bo omogočilo proučitev pred sejami zbo- 

rov in opredelitev do teh stališč. 
Amandmaje k zakonskemu predlogu 

ali drugemu aktu predložijo skupine de- 
legatov in drugi pooblaščeni predlagate- 
lji najmanj 10 dni pred sejami zborov 
(delovna telesa najmanj 7 dni pred sejami 
zborov), razen v primerih, če zakon ni bil 
predložen v 45 dnevnem roku. V vsakem 
primeru pa je zaradi predhodne prouči- 
tve potrebno amandma predložiti vsaj 
3 dni pred sejami zborov. 

6. Komisija za informiranje redno 
spremlja in analizira poročanje s sej zbo- 
rov in delovnih teles v sredstvih javnega 
obveščanja. Oceni naj tudi Navodilo za 
zagotavljanjae pogojev za delo predstav- 
nikov sredstev javnega obveščanja ter 
predlaga eventualne dopolnitve tega na- 
vodila. 

Sekretariat za informacije mora, v skla- 
du z določbami zakona o javnem obveš- 
čanju zahtevati objavo popravkov v sred- 
stvih javnega obveščanja, kadar so odlo- 
čitve zborov in delovnih teles vsebinsko 
napačno predstavljene. 

Za učinkovito povratno informiranje 
mora uredniški odbor Poročevalca zago- 
toviti čimprejšnjo objavo sklepov, stališč 
in predlogov zborov ter objavo pobud, 
predlogov in vprašanj delegatov, odgo- 
vore nanje, kakor tudi vse druge po- 
membnejše informacije s sej zborov. 

Službe zborov morajo čimprej po sejah 
zborov pripraviti osnutke zapisnikov in 
jih praviloma poslati delegatom najmanj 
15 dni pred naslednjimi sejami zborov. 

7. Službe skupščine bodo v okviru svo- 
jih strokovnih, administrativnih in tehnič- 
nih zadolžitev, opredeljenih v poslovniku 
skupščine, skrbele za izvajanje sklepov 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije. Pri 
tem bodo poskrbele za preglednost in 
urejenost posameznih pošiljk delegatom 
z vidnimi oznakami vseh gradiv (klasifi- 
kacijska oznaka, ESA, praviloma pa tudi 
datum seje). V spremnih pismih delega- 
tom bo označeno, katera gradiva sodijo 
k posameznim točkam dnevnega reda in 
razširitvam, s tem da bodo gradiva v po- 
šiljki skrbno zložena po zaporednem 
vrstnem redu kot je navedeno v sklicu, 
razširitvah in spremnih pismih. 

* V18 In 12 dnevni rok (prvi in drugi odstavek 
1. točke) se ne všteje sobota in nedelja pred 
dnevom pošiljke. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROVSKI lPŠriMFQDQ 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije o vključevanju SFRJ v združevalne procese v Evropi 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 24. 5. 
1989 ob obravnavi »Informacije o Evrop- 
skih skupnostih in o Evropi 1992 ter 
vključevanju in pripravah Slovenije na 
nove zahteve evropskega trga«, Infor- 
macije o vključevanju SR Slovenije 
v obstoječe oblike regionalnega sodelo- 
vanja v evropskem prostoru« in »Poro- 
čila o izvajanju sklepov in stališč Skupš- 
čine SR Slovenije iz leta 1975 ter sred- 
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njeročnega programa ukrepov in aktiv- 
nosti za pospeševanje obmejnega qo- 

Isn I? 911 sodelovanja« na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPI O VKLJUČEVANJU 
SFRJ VZDRUŽEVALNE 
PROCESE V EVROPI 

l. 
Pospešeni združevalni procesi v Evro- 

pi, kljub številnim še ne premaganim ovi- 
ram in protislovjem, pomenijo pomem- 
ben korak v smeri uresničevanja vizije 
o združeni Evropi. SFRJ vsekakor mora 
videti v teh procesih kvalitativne premike 
k vzpostavljanju stabilnejših in bolj perp- 
sektivnih odnosov na celini, katere se- 
stavni del smo. Zato za Jugoslavijo ne bi 
smelo biti dvoma o tem, da mora pred- 
stavljati enakopravni in aktivni sestavni 
del združevalnih procesov v Evropi. To je 
tako njen lastni razvojni interes, kot tudi 

poročevalec 



njen zanunanjepolitični interes, izražen 
v načelih njene neuvrščene politike. Ak- 
tivno vključevanje Jugoslavije v evropske 
združevalne procese- pomeni, na tak na- 
čin, tudi uresničevanje ciljev gibanja ne- 
uvrščenih v regiji, ki ji geografsko, zgo- 
dovinsko, kulturno in civilizacijsko pri- 
pada. 

Skupščina SRS poudarja, da je interes 
SR Slovenije čim hitrejše in čim tesnejše 
vključevanje v proizvodne, tehnološke, 
znanstvene, informacijske, finančne in 
druge tokove v sodobni Evropi. Tem inte- 
resom mora nujno slediti konkretna poli- 
tika in aktivnost. Skupščina SRS zato po- 
navlja zahtevo Skupščine SFRJ, da naj 
Zvezni izvršni svet čimprej izdela predlog 
jasne strategije vključevanja Jugoslavije 
v evropske združevalne procese. Pri tem 
je posebej pomebno nedvomno ovredno- 
titi integracijske procese v okviru Evrop- 
ske skupnosti, Evropskega združenja za 
svobodno trgovino (EFTA) in Sveta Evro- 
pe, ki predstavljajo za nas najrealnejšo 
razvojno perspektivo. Zato smo ne le za 
funkcionalno, temveč tudi za instituci- 
onalno povezavo z njimi. Obstoječe obli- 
ke in mehanizmi sodelovanja Jugoslavije 
z evropskimi ekonomskimi integracijami 
postajajo preozki za vključevanje v toko- 
ve razvoja v Evropi. Potrebno jih je, 
v skladu z našimi potrebami po izhodu iz 
krize in zmanjševanja zaostajanja v raz- 
voju, postaviti na nove temelje, ki nam 
bodo ob vsestranski prilagoditvi jugoslo- 
vanskega gospodarstva omogočili ena- 
kopravnejši odnos z državami Evrope. 

Skupščina SR Slovenije soglaša z ana- 
litičnimi ocenami izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije ter podpira ugotovitve, 
predloge in sklepe v navedenih gradivih. 
Pri tem Skupščina SR Slovenije posebej 
ugotavlja, da ti dokumenti izhajajo iz 
strateških usmeritev mednarodnega so- 
delovanja SFRJ in SR Slovenije v njenem 
okviru, opredeljenih v dokumentih 
Skupščine SFRJ in Ugotovitvah, stališčih 
in sklepih Skupščine SR Slovenije o vlogi 
SR Slovenije pri oblikovanju in uresniče- 
vanju zunanje politike in mednarodnih 
odnosov SFRJ, sprejetih na seji zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 25.5. 1988. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno takoj začeti s čim tesnejšim in 
čim bolj odprtim povezovanjem s procesi 
razvoja sodobnega sveta. Pri tem ne 
smemo čakati na to da najprej uredimo 
pereče probleme v domovini, temveč 
prav s povezovanjem s svetom, zlasti 
z razvitejšimi deželami, z vključevanjem 
v razvojne procese, v samem toku iskati 
rešitve za obvladovanje lastne krize. 

II. 
Skupščina SR Slovenije podpira usme- 

ritve Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in Gospodarske zbornice Sloveni- 
je, posebej pa ob tem poudarja: 

1. Za mednarodni položaj SFRJ in nje- 
no suverenost, za učvrstitev njene politi- 
ke neuvrščenosti, za razvoj in povečanje 
kvalitete življenja, za zaščito interesov 
njenih državljanov, za prosperiteto nje- 
nega gospodarstva je nujno odprto in 
tesno povezovanje z vsemi naprednimi 
tokovi na vseh področjih. Zato Skupščina 
SR Slovenije poziva vse pristojne organe 
v SR Slovenije in SFRJ, da nemudoma 

izvršijo vse ukrepe, ki jih lahko storimo 
sami v Jugoslaviji za naše ustrezno vklju- 
čevanje v integracijske procese v Zahod- 
ni Evropi. Pri tem je zlasti pomembno, da 
jasno opredelimo naše namene glede in- 
stitucionalnega povezovanja z najpo- 
membnejšimi integracijskimi oblikami 
v Evropi in glede pristopa k posameznim 
pomembnim mednarodnim sporazu- 
mom, na katerih je zasnovano sodelova- 
nje v Evropi. Skupščina SF Slovenije me- 
ni, da mora biti dolgoročna strategija 
SFRJ polnopravno včlanjen je v Evropsko 
skupnost. Skupščina SR Slovenje zato 
ponavlja stališče, da je potrebno: 

- da Skupščina SFRJ uradno izrazi na- 
mero za vstop Jugoslavije v Svet Evrope 
in za pristop k mednarodnim sporazu- 
mom, na katerih ta temelji. Skupščina 
SFRJ bi na temelju take odločitve morala 
zadolžiti pristojne zvezne organe, da ne- 
mudoma začnejo razprave in pogajanja 
v Svetu Evrope in z državami članicami 
o vključitvi Jugoslavije v to evropsko telo. 
V tem okviru bi bilo potrebno še posebej 
izraziti našo pripravljenost za pristop 
k Evropskemu paktu o človekovih pravi- 
cah in drugim sporazumom s področja 
izobrževanja, ekologije, zdravstvene in 
socialne politike, itd. Z vključevanjem 
v pozitivne in napredne tokove, nastale 
na skupni evropski dediščini, bi se Jugo- 
slavija priključila kot enakopraven part- 
ner v proces izgradnje sodobne Evrope. 
Priključitev Jugoslavije Svetu Evrope bi 
tako olajšala in pospešila procese njene- 
ga vključevanja v sodobne evropske to- 
kove in hkrati bistveno prispevala k na- 
šim notranjim reformam, nujnim za našo 
politično in gospodarsko stabilizacijo: 

- da Skupščina SFRJ jasno opredeli 
namero našega polnopravnega vključe- 
vanja v skupni evropski gospodarski pro- 
stor s tem, da uradno izrazi namero 
o vstopu v Evropsko združenje svobodne 
trgovine (EFTA). Institucionalna ureditev 
odnosov z EFTA, vključno z opredelitvijo 
do luksemburške deklaracije o odnosih 
med EGS in EFTA, predstavlja najbolj 
racionalno in realno možnost vključeva- 
nja Jugoslavije v ekonomske, tehnolo- 
ške, znanstvene, informacijske, upravno- 
administrativne in druge procese razvite- 
ga evropskega gospodarstva. 

Skupščina SFRJ naj zato zahteva od 
Zveznega izvršnega sveta, da posreduje 
Svetu in državam članicam EFTA uradni 
predlog Jugoslavije za vključitev v EFTA 
na temelju točke 5 člena 24 Splošnega 
sporazuma o trgovini in tarifah (GATT), 
kar vključuje vzpostavitev cone svobod- 
ne trgovine na osnovi recipročnosti in 
simetričnosti koncesij po določenem, 
obojestransko dogovorjenem, prehod- 
nem obdobju prilagajanja. 

Zvezni izvršni svet bi moral tako pobu- 
do Jugoslavije hkrati obravnavati tudi 
v okviru rednih pogajanj z Evropsko go- 
spodarsko skupnostjo: 

- da naj Skupščina SFRJ uradno izrazi 
namero o vključevanju Jugoslavije 
v združevalne procese v Evropi z instituti- 
conalnim povezovanjem z Evropsko go- 
spodarsko skupnostjo (EGS) s ciljem po- 
stopne polnopravne vključitve v to skup- 
nost. Skupščina SR Slovenije meni, da 
dinamika sprememb v EGS, ki sodi v obli- 
kovanje enotnega evropskega trga po le- 

tu 1992 in naše potrebe terjajo spremem- 
be »sui generis« sporazuma med EGS in 
SFRJ. Povezovanje z EGS mora omogo- 
čiti funkcionalno integriranost jugoslo- 
vanskga gospodarstva z gospodrstvom 
EGS. Zato bi bilo potrebno, da Jugoslavi- 
ja teži za sklenitvijo sporazumov z EGS 
o sektorski recipročnosti, to je ustvarja- 
nje cone svobodne trgovine za določene 
sektorje, do vzpostavitve carinske eko- 
nomske unije po določenem obdobju pri- 
lagajanja. Jasna opredelitev Skupščine 
SFRJ za takšno usmeritev bi Zveznemu 
izvršnemu svetu omogočila in olajšala 
tudi pogajanja o povezovanju z EGS, zla- 
sti glede prilagajanja Jugoslavije pogo- 
jem enotnega evropskega trga po letu 
1992. S tem bi bil jasno opredeljen inte- 
res Jugoslavije, da sodeluje v evropskih 
integracijskih procesih. 

Ne glede na to pa moramo v Jugoslaviji 
čimprej pričeti s sistematičnim prilagaja- 
njem, z Belo knjigo predvidenim, ukre- 
pom poenotenja t. i. skupnega evropske- 
ga trga, ki bodo stopili v veljavo s 1. 1. 
1993. Državni organi SFRJ in gospodar- 
ske zbornice bi morali zato prilagoditi 
administrativne postopke v njihovi pri- 
stojnosti predvidenim spremembam in 
pospešeno pričeti -intenzivno dejavnost 
za sistematično, organizirano in strokov- 
no informiranje vseh subjektov v Jugo- 
slaviji, ki jih bodo spremembe v Evropski 
gospodarski skupnosti prizadele. 

2. Skupščina SR Slovenije ponavlja 
zahtevo, da morajo vsi zakonski osnutki, 
predloženi v sprejem republiški ali zvezni 
skupščini, v svoji obrazložitvi vsebovati 
tudi tolmačenje, na kakšen način predla- 
gani akt upošteva ureditev sorodne pro- 
blematike v Evropski skupnosti in našo 
prilagoditev temu. 

3. Skupščina SR Slovenije zahteva, da 
Izvršni svet Skupščine SRS v okviru svoje 
pristojnosti temeljito pregleda razisko- 
valne programe ter zahteva potrebne ko- 
rekcije še pred iztekom tekočega sred- 
njeročnega obdobja z namenom, spod- 
buditi tisto raziskovalno delo, ki je po- 
trebno za naše hitrejše vključevanje 
v razvojne procese Evrope. To velja tudi 
za programe izobraževanja. 

4. Skupščina SR Slovenije podpira 
predlagane usmeritve Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v obstoječe obli- 
ke regionalnega sodelovanja v evrop- 
skem prostoru. Pri tem izhaja iz stališča, 
da razvito regionalno sodelovanje SFRJ 
kot celote, ali posameznih zveznih enot 
predstavlja pomemben dejavnik našega 
vključevanja v evropske integracijske 
procese in so kot take sestavni del enot- 
ne jugoslovanske zunanje politike. Regi- 
onalno sodelovanje postaja vse bolj po- 
membna oblika mednarodnega sodelo- 
vanja v Evropi, tudi z vidika uresničeva- 
nja Helsinške listine. 

Izkušnje SR Slovenije iz njene dejavno- 
sti v okviru Delovne skupnosti Alpe-Ja- 
dran in v Skupščini evropskih regij, potr- 
jujejo pozitivno vlogo in vpliv regij v so- 
dobnih združevalnih procesih v Evropi in 
s tem na možnosti vključevanja Jugosla- 
vije v proizvodne, tehnološke, znanstve- 
ne, informacijske, socialne, kulturne in 
druge trende sodobne Evrope. 

V tem okviru Skupščina še vosebej 
podpira predloge Izvršnega sveta Skupš- 
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čine SRS o pristopu SFRJ k »Evropske- 
mu okvirnemu sporazumu o sodelovanju 
področnih teles in oblasti onkraj držav- 
nih meja« v okviru Sveta Evrope, kot tudi 
druge pobude, ki se nanašajo na vključe- 
vanje Slovenije v razne oblike regional- 
nega sodelovanja v Evropi in Sredo- 
zemlju. 

5. Skupščina SR Slovenije iz enakih 
razlogov podpira nadaljnji razvoj obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja in pri 
tem ponavlja zahtevo po čim kvalitetnejši 
vsebini tega sodelovanja. Skupščina SR 
Slovenije posebej ocenjuje, da so tržaški 
in goriški sporazumi z Italijo dragocena 
oblika sodelovanja, ki imajo širši pomen 
sodelovanja tudi z Evropo in ne soglaša 
z restriktivnimi pristopi pri njihovi reali- zaciji, pač pa meni, da jih je treba s si- 
stemskimi ukrepi okrepiti in posodobiti. 
Prav tako je za to sodelovanje pomem- 
ben tudi ekonomski del Osimskih spora- 

zum?v\ k' ie bH verificiran tudi s strani najvišjih organov EGS in katerega bi bilo 
potrebno tudi temeljiteje izkoristiti za na- 
še vključevanje v evropske gospodarske 
tokove. 

6. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da 
so doslej vzpostavljene povezave za pri- 
pravo kandidature Jugoslavije za skupno 
organizacijo Zimskih olimpijskih iger 
»Treh dežel« rezultat dobrega vsestran- 
skega sodelovanja SR Slovenije, Dežele 
Koroške in Furlanije-Julijske krajine. 

7. Skupščina SR Slovenije se zavezuje, 
da bo redno spremljala izvajanje spreje- 
tih stališč ter občasno uvrščala na seje 
zborov in njenih delovnih teles proble- 
matiko prilagajanja in vključevanja SFRJ 
v tokove integracije Evrope. Pri tem bo 
obravnavala tudi nova spoznanja in pri- 
poročila, oblikovana v razpravah v druž- 
benopolitičnih skupnostih in organizaci- 
jah. Skupščina SR Slovenije je bita sez- 
nanjena z rezultati Problemske konferen- 

ce RK SZDL o vključevanju v Evropo in 
ob tem ugotovila, da morajo biti spozna- 

jo [n ,za,kllučki te konference sestavni del tekoče dejavnosti vseh organov in 
institucij SRS. 

8. Skupščina SR Slovenije nalaga dele- 
gatom iz SR Slovenije v Skupščini SFRJ 
in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije da v svoji bodoči dejavnosti delujejo 
na temelju sprejetih stališč in v okviru 
svojih pooblastil in pristojnosti storijo 
vse potrebno za njihovo uresničevanje. 
Skupščina SR Slovenije zavezuje Izvršni 

vVSkun<fŠČqpbS,R S,oven'ie in delegate Skupščini SFRJ iz SR Slovenije, da ji do 

°izvrševanJU nave- 
9. Skupščina SR Slovenije nalaga Iz- 

tnrtv6?" SV6tU SkuPščine SR Slovenije tudi obveznost, da v svojih rednih posve- 
tih s predsedniki izvršnih svetov skupš- 
čin obcm spodbudi dejavnost za uresni- 
čevanje teh ugotovitev, stališč in sklepov. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloaa 
sprememb m dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi predloga sprememb in dopol- 
nitev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da so spremembe in 

dopolnitve družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990, ki temeljijo 
na dopolnjenem dolgoročnem planu SR 
Slovenije, z ozirom na to, da bodo veljale 
le kratko obdobje, primerne oziroma da 
omogočajo izvajanje stališč problemske 

konference o ekologiji, energiji in varče- 
vanju m da so ureditvenega pomena za 
naslednje plansko obdobje. Upoštevati 
je da so razpoložljiva materialna sred- 
stva za uresničevanje posameznih nalog 
omejena, kar tudi pomeni močan omeji- 
tveni faktor za hitrejše doseganje želenih 
ciljev. Spremembe in dopolnitve so do- 
bra podlaga, da za naslednje srednjeroč- 
ne obdobje pripravimo plan, ki bo celovi- 
to upošteval usmeritve, ki so jih sprejeli 
zbori republiške skupščine ob obravnavi 
predloga sprememb in dopolnitve dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije. Poseben 
poudarek bo moral biti dan prestrukturi- 
ranju gospodarstva, ki je povezano 
z uresničevanjem sprejetih usmeritev. 

Prestrukturiranje gospodarstva, ki upo- 
števa zmanjševanje porabe energije bo 
moralo imeti prednost pred vlaganji v no- 
ve energetske objekte. Še v tem plan- 
skem obdobju opravljene raziskave na 
različnih področjih pa bodo temelj za 
sprejem optimalnih odločitev za nasled- 
nji srednjeročni družben plan. 

2. Družbenopolitični zbor sprejema 
predlog sprememb in dopolnitev družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 z amandmaji Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, amandmaji Sku- 
pine delegatov vseh zborov za spremlja- 
nje uresničevanja planskih aktov in 
amandmaji Komisije za varstvo človeko- 
vega okolja. 

SKLEP 

sssssssss 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi predloga sprememb in dopol- 
nitev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 ob tem, ko je bil in- 
formiran, da se sprejeti plani ne uresni- 
čujejo med drugim tudi zaradi neredno- 
sti pri združevanju sredstev na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor nalaga Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slovenije, da te- 
koče spremlja delo nosilcev nalog iz 
družbenega plana SR Slovenije in v pri- 
meru neuresničevanja sprejme vse ukre- 
pe, ki so v njegovi pristojnosti, da zagoto- 
vi uresničevanje v planu predvidenih na- 
log. Posebno pozornost je ob tem dolžan 
posvetiti združevanju sredstev za razre- 
ševanje prioritetnih nalog na področju 
varstva okolja in racionalni porabi teh 
sredstev. 

Izvršni svet mora kot najodgovornejši 
za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja v republiki poskrbeti tudi za 
strokovnost reševanja posamezne pro- 
blematike, kajti le strokovne in temeljito 
proučene odločitve lahko dajo pričako- 
vane rezultate. Izvršni svet naj zato da 
pobude za vlaganja v razvoj tistih strok, 
ki bi lahko največ prispevale k uresniče- 
vanju planskih ciljev, še zlasti na področ- 
ju varstva okolja in urejanja prostora. 

STALIŠČA 

?j£te™P°mičneaa zbora Stopi*™ SR Slovenije ob obravnavi oredloaa « 
' kcna ° sPremembah In dopolnitvah Kazenskega zakona SR Slovenfje 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah Kazen- 

skega zakona SR Slovenije na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor podpira spremembe in dopolni- 
tve Kazenskega zakona SR Slovenije ter 
meni, da ustrezajo zahtevam po dekrimi- 
naciji nekaterih kaznivih dejanj, ustrezno 
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znižujejo zagrožene kazni ter nakazujejo 
smer prenosa nekaterih kaznivih dejanj 
v prekrške. Zbor posebej podpira ukini- 
tev smrtne kazni v Kazenskem zakonu SR 
Slovenije. 

2. Zbor meni, da je potrebno v nadalj- 
nem postopku priprave sprememb in do- 

polnitev tega zakona proučiti tudi kazni- 
va dejanja, ki se nanašajo na gospodar- 
ske subjekte ter jih prilagoditi ciljem 
uresničevanja gospodarske reforme. Po- 
sebej pa se zavzema, da se vgradi v za- 
konske rešitve tudi ustrezen sistem dolo- 
čanja vrednostnih količin, ki ga je potreb- 

no uveljaviti tudi v zveznem zakonu. 
3. Zbor predlaga predlagatelju, da pro- 

uči pripombe delovnih teles ter da ob 
nadaljni pripravi sprememb in dopolnitev 
sodeluje s Komisijo Skupščine SR Slove- 
nije za proučitev kazenske zakonodaje. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zahteve za izdajo sprememb in dopolnitev 
kazenskega zakona SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je dne 24/5- 
1989 na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora obravnavala zahtevo za izdajo 
sprememb in dopolnitev kazenskega 
zakona SFRJ in na podlagi 260. in 319. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije sprejema 
zahtevo za izdajo sprememb in dopolni- 
tev Kazenskega zakona SFRJ, skupaj 
s spremembami in dopolnitvami iz poro- 
čila Komisije Skupščine SR Slovenije za 
proučitev kazenske zakonodaje z dne 11/ 
5-1989 in spremembo, ki jo je predlagala 

Komisija na sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

2. Skupščina SR Slovenije pooblašča 
Komisijo za proučitev kazenske zakono- 
daje, da odpravi pravno-tehnično uskla- 
ditev in redakcijo besedila zahteve za iz- 
dajo sprememb in dopolnitev Kazenske- 
ga zakona SFRJ, pri čemer naj dopolni 
tudi obrazložitve sprememb in dopolni- 
tev pri kaznivih dejanjih iz XV. in XVII. 
poglavja Kazenskega zakona SFRJ. 

3. Skupščina SR Slovenije priporoča 
delegatom v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, da kot pooblaščeni predlagatelj 
v smislu 189. člena poslovnika Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ predložijo pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Kazenskega zakona SFRJ 

s tezami in prilogo k tezam Zveznemu 
zboru Skupščine SFRJ v postopek. 

4. Zahtevo za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Kazenskega za- 
kona SFRJ se pošlje tudi Zvezni konfe- 
renci SZDL Jugoslavije in Forumu za člo- 
vekove pravice pri ZKJ SZDL Jugoslavije. 
5. Skupščina SR Slovenije pooblašča Ko- 
misijo za proučitev kazenske zakonoda- 
je, da sodeluje pri obravnavi zahteve za 
izdajo sprememb in dopolnitev Kazen- 
skega zakona SFRJ v Skupščini SFR Ju- 
goslavije ter da nudi vso potrebno stro- 
kovno pomoč delegatom iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ pri 
obravnavi v delovnih telesih Skupščine 
SFR Jugoslavije in na samem Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah 
z osnutkom zakona na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor podpira zakonsko ureditev ob- 

veznosti organov za notranje zadeve 
v zvezi s pravico posameznika, da si zara- 
di varstva svojih pravic pred temi organi 
zagotovi pravno pomoč odvetnika. Takš- 
na zakonska določba bo nedvomno utr- 
dila občutek pravne varnosti posamezni- 

ka, ki je pred državnim organom z njego- 
vimi pooblastili za represivno ukrepanje 
v izrazito neenakem položaju, zato zbor 
predlog za izdajo zakona z osnutkom 
podpira. 

2. Zbor ugotavlja, da je urejanje tega 
vprašanja v zakonu o notranjih zadevah 
pravnosistemsko možno in pravilno kot 
izpeljava določbe 220. člena ustave SR 
Slovenije, po kateri ima vsakdo pravico 
do enakega pravnega varstva svojih pra- 
vic v postopku pred državnimi organi, 
pravna pomoč pa se zagotavlja z odvetni- 
štvom in z drugimi oblikami pravne po- 
moči. 

Zakon naj to vprašanje uredi kot ob- 
veznost organov za notranje zadeve 

v zvezi z uveljavljanjem z ustavo zajamče- 
ne pravice posameznika. 

Zbor meni, da izjem od obveznosti, do- 
ločenih s predlaganim 50. a členom za- 
kona, ne kaže širiti, saj bi v nasprotnem 
primeru določba izgubila svoj smisel. 

Predlagatelj naj v sodelovanju z Repu- 
bliškim sekretariatom za notranje zadeve 
in Odvetniško zbornico Slovenije prouči 
opozorila, izražena v razpravi o predlogu 
za izdajo zakona in osnutka zakona ter 
v predlogu zakona dopolni in natančno 
izrazi vsebino nove zakonske določbe ta- 
ko, da ne bo ovirala dela organov za 
notranje zadeve, ob tem pa v največji 
možni meri zagotavljala varstvo pravic 
posameznikov pred temi organi. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah z osnutkom 
zakona 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 24. maja 1989 ob obravnavi predlo- 
ga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona 
o notranjih zadevah z osnutkom zakona 
ter na podlagi 282. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in ob upošteva- 
nju stališč Družbenopolitičnega zbora 
sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolni- 
tvi zakona o notranjih zadevah in osnu- 
tek tega zakona se sprejmeta. 

2. Zbora podpirata zakonsko ureditev 
obveznosti organov za notranje zadeve 
v zvezi s pravico posameznika, da si zara- 
di varstva svojih pravic pred temi organi 
zagotovi pravno pomoč odvetnika. Takš- 
na zakonska določba bo nedvomno utr- 
dila občutek pravne varnosti posamezni- 
ka, ki je pred državnim organom z njego- 

vimi pooblastili za represivno ukrepanje 
v izrazito neenakem položaju. 

3. Zbora ugotavljata, da je urejanje te- 
ga vprašanja v zakonu o notranjih zade- 
vah pravnosistemsko možno in pravilno 
kot izpeljava določbe 220. člena ustave 
SR Slovenije, po kateri ima vsakdo pravi- 
co do enakega pravnega varstva svojih 
pravic v postopku pred državnimi organi, 
pravna pomoč pa se zagotavlja z odvetni- 
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štvom in z drugimi oblikami pravne po- 
moči. 

Zakon naj to vprašanje uredi kot ob- 
veznost organov za notranje zadeve 
v zvezi z uveljavljanjem z ustavo zajamče- 
ne pravice posameznika. 

Zbora menita, da izjem od obveznosti, 
določenih s predlaganim 50. a členom 
zakona, ne kaže širiti, saj bi v nasprot- 

nem primeru določba izgubila svoj 
smisel. 

Predlagatelj naj v sodelovanju z Repu- 
bliškim sekretariatom za notranje zadeve 
in Odvetniško zbornico Slovenije prouči 
opozorila, izražena v razpravi o predlogu 
za izdajo zakona in osnutku zakona ter 
v predlogu zakona dopolni in natančno 
izrazi vsebino nove zakonske določbe ta- 

ko, da ne bo ovirala dela organov za 
notranje zadeve, ob tem pa v največji 
možni meri zagotavljala varstvo pravic 
posameznikov pred temi organi. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva ta sklep, kakor tudi 
stališča, pripombe in predloge delovnih 
teles skupščine in zborov ter pripombe in 
predloge, izražene na sejah zborov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24/5-1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnem obveščanju na podlagi 74. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Družbenopolitični zbor podpira 
predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o javnem obvešča- 
nju, pri čemer zbor meni: 

- da je odgovarjanje organov v sred- 
stvih javnega obveščanja razumeti kot 
enega od možnih načinov uresničevanja 
javnosti dela; 

- da je treba tudi na tem področju 
uveljaviti osebno delo (svobodni novi- 
nar), pri oblikovanju teh rešitev pa je po- 
trebno upoštevati ustavna izhodišča na 
tem področju; 

- da je predlagatelj z rešitvijo o so- 
glasju k imenovanju glavnega in odgo- 
vornega urednika oz. urednikov zagoto- 
vil enakopravno odločanje ustanovitelja, 
organa upravljanja in časopisnega oz. 
programskega sveta v sredstvih javnega 
obveščanja; 

- da je predlagana rešitev glede pre- 
povednih razlogov razširjanja in informa- 
cij restriktivna, vendar naj predlagatelj 
pri pripravi osnutka zakona prouči tudi 
možnost črtanja vseh prepovednih razlo- 
gov v republiškem zakonu o javnem ob- 
veščanju. 

2. Zbor meni, da morajo delegati iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFR Jugoslavije zahtevati uresničitev že 
sprejetih pobud za spremembo zveznih 
zakonov na področju javnega obvešča- 
nja, saj so nekatere rešitve v republiškem 
zakonu odvisne od ureditve v zveznih 
predpisih. 

SKLEP * 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
obveščanju 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nem obveščanju na sejah Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin, v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora dne 24/ 
5 1989 na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
podpirata predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnem obveščanju, ki je oblikovan 
v skladu s sklepom Skupščine SR Slove- 
nije ob obravnavi Poročila o uresničeva- 
nju zakona o javnem obveščanju. 

2. Zbora ugotavljata, da so teze za os- 
nutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o javnem obveščanju pri- 
merna podlaga za pripravo osnutka za- 
kona. V skladu z razpravo na sejah delov- 
nih teles ter zborov Skupščine SR Slove- 
nije naj predlagatelj pri pripravi osnutka 
zakona upošteva predvsem naslednje 
pripombe in predloge: 

1. V prvi tezi je treba odgovarjanje dr- 
žavnih organov in organov upravljanja 
organizacij združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter 
organov družbenopolitičnih organizacij 

in drugih družbenih organizacij in dru- 
štev v sredstvih javnega obveščanja razu- 
meti in opredeliti kot enega od možnih 
načinov uresničevanja javnosti dela. 

2. Pravilna je usmeritev druge teze, ki 
dovoljuje opravljanje novinarskega dela 
kot svobodni poklic. Predlagatelj pa naj 
prouči utemeljenost podrobnejšega raz- 
členjevanja vsebine del in nalog, ki jih 
lahko opravlja svobodni novinar. Pri pri- 
pravi osnutka zakona je treba upoštevati 
tudi ustavna izhodišča na podrčju oseb- 
nega dela. Zakon naj ne bi posebej dolo- 
čal, da se pravice in obveznosti svobod- 
nih novinarjev glede zdravstvenega in 
drugih zavarovanj uveljavljajo v skladu 
s samoupravnimi splošnimi akti ustrez- 
nih interesnih skupnosti, ker ta vprašanja 
že urejajo drugi zakoni. Pravice svobod- 
nega novinarja pa bi morale izvirati iz 
njegovega dejansko opravljenega dela, 
ki je tudi osnova za plačevanje davkov iz 
prispevkov. 

3. V enajsti tezi je treba dodati, da se 
morajo materialna vprašanja razreševati 
z ustanovitvenim aktom ali s posebno 
pogodbo. Ustanovitelj, ki prevzema ma- 
terialno obveznost, naj bi imel pravico 
nadzorstva nad poslovanjem. Pri pripravi 
osnutka zakona je treba proučiti zakon- 
sko opredeljevanje materialnih obvezno- 
sti ustanovitelja za nemoteno delovanje 
sredstev javnega obveščanja, saj jih ne bi 

smeli razumeti le kot trajne obveznosti 
ustanovitelja, ki bi veljale tudi v primerih, 
ko ustanovitelj ni več zainteresiran za 
izhajanje javnega glasila. Te obveznosti 
morajo biti torej usklajene z interesi usta- 
novitelja. 

4. V petnajsti tezi je treba jasneje opre- 
deliti, kdaj mora pristojni republiški 
upravni organ izdati dovoljenje RTV or- 
ganizaciji za oddajanje tujih programov. 

5. Predložena sprememba v sedemnaj- 
sti tezi izhaja predvsem iz potrebe po 
varovanju in uveljavljanju svobode javne- 
ga obveščanja v procesu demokratizacije 
družbe. Je restriktivna, saj obsega le dva 
prepovedana razloga glede razširjanja 
oziroma ju veže na tri inkriminacije po 
kazenskem zakonu SR Slovenije. Predla- 
gatelj naj pri pripravi osnutka zakona 
prouči tudi možnost črtanja vseh prepo- 
vedanih razlogov v republiškem zakonu 
o javnem obveščanju. 

6. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ morajo zahtevati 
uresničitev že sprejetih pobud za spre- 
membo zveznih zakonov na področju 
javnega obveščanja, saj so nekatere reši- 
tve v republiškem zakonu odvisne od 
ureditve v zveznih predpisih. 

7. Predlagatelj naj pri pripravi osnutka 
zakona prouči vse pripombe in predloge 
delovnih teles in razpravo na sejah zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o republiških praznikih in o dela prostih dnevih v SR 
Sloveniji z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 24. maja 1989 obravnavala predlog 
i a izdajo zakona o republiških praznikih 
in o dela prostih dnevih v Socialistični 
republiki Sloveniji, z osnutkom zakona 
in na podlagi 277. iti 282. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP 

1. Predlog za izdajo zakona o republi- 
ških praznikih in o dela prostih dnevih 
v Socialistični republiki Sloveniji in osnu- 
tek tega zakona se sprejmeta. 

2. Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije podpirata pred- 
lagano ureditev, po kateri se vsi republi- 
ški prazniki določijo v enem zakonu 
s tem, da se kot praznik oziroma kot dela 
prosti dan na novo opredelita še 8. febru- 
ar in 25. december. 

V zvezi z opredelitvijo 25. decembra 
kot dela prostega dneva, ki ne bi bil praz- 
nik, naj predlagatelj prouči in ustrezno 
upošteva opozorilo Ustavnega sodišča 
SR Slovenije in mnenje Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Pobuda Občinske konference SZDL 
Kočevje, da bi bil 3. oktober praznik SR 

Slovenije kot Dan slovenske državnosti, 
naj se širše prouči v javni razpravi v okvi- 
ru SZDL Slovenije, upoštevajoč pri tem 
tudi druge pomembne zgodovinske do- 
godke, ki imajo poseben pomen za slo- 
vensko državnost. 

3. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva ta sklep, kakor tudi sta- 
lišča, mnenja in pripombe delovnih teles 
skupščine in zborov ter pripombe in 
predloge skupin delegatov na sejah 
zborov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
deviznega zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. maja 1989 ob 
obravnavi osnutka deviznega zakona 
na podlagi 74. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je 
mogoče upoštevaje pripombe iz mnenja 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
na osnutek deviznega zakona pripraviti 
ustrezen zakon. Tako dopolnjen osnutek 
zakona po oceni zbora ustrezno ureja 
devizno poslovanje v skladu s cilji gospo- 
darske reforme. Zbor meni, da bi morali 
vztrajati predvsem na uveljavljanju deviz- 
nega trga, cene deviz na podlagi ponud- 
be in povpraševanja, uvesti podoben trg 

za obračunske valute, popolnoma odpra- 
viti državno-administrativno urejanje te- 
ga področja in vzpostaviti samostojnost 
in ustrezno odgovornost gospodarskih 
subjektov v mednarodni menjavi. Zakon 
mora enakopravno obravnavati drobno 
gospodarstvo, zadruge, osebno delo in 
kmetijske proizvajalce ne glede na vrsto 
lastnine. 

V tako postavljenem sistemu se bistve- 
no spreminja namen plačilne bilance, ki 
postaja indikativni planski dokument, 
vloga Narodne banke Jugoslavije pa se 
spreminja tako, da z interventnimi posegi 
na deviznem trgu, izvaja devizno in tečaj- 
no politiko v okviru denarno-posojilne 
politike, skrbi za uravnoteženje ponudbe 
in povpraševanja na deviznem trgu, tečaj 
dinarja v odnosu do konvertibilnih valut 

se oblikuje na deviznem trgu, kar naj 
v načelu velja tudi za tečaj obračunskih 
valut, rok za vnos deviz je stvar izvozni- 
kov, zmanjšuje se obseg kontrole, opaz- 
na je večja svoboda pri odpiranju deviz- 
nih računov. Na ta način bo mogoče tudi 
na tem področju uveljaviti tržne zakoni- 
tosti in samostojnost in odgovornost po- 
djetij ter se vključiti v svetovne, predvsem 
pa v evropske gospodarske tokove. 

Iz navedenih razlogov zbor podpira 
predlagane spremembe in dopolnitve os- 
nutka deviznega zakona tako kot jih je 
sprejela Skupina delegatov vseh zborov 
za proučevanje aktov iz pristojnosti zbo- 
rov Skupščine SFR Jugoslavije, ki izhaja- 
jo iz mnenja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi letnega poročila 

°eto 1988 ,ucnem računu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 41. seji dne 24. maja 
1989 obravnaval letno poročilo o delu in 
zaključni račun Službe družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji za leto 1988 in 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je v poročilu o de- 
lu Službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji podan ustrezen pregled 
opravljenih nalog, ki jih je Služba dolžna 
izvrševati na podlagi veljavne zakonoda- 
je in sprejema njeno poročilo o delu 
z zaključnim računom za leto 1988. 

2. Poročilo Službe družbenega knjigo- 
vodstva opozarja na pereča vprašanja, 

s katerimi se je služba soočala pri svojem 
delu v letu 1988, zlasti v zvezi z obračun- 
skim sistemom in izvajanjem predpisov, 
ki urejajo obračunavanje obresti. 

Zbor ugotavlja, da vprašanje revalori- 
zacije tudi v sprejetem zakonu o računo- 
vodstvu ni ustrezno rešeno, saj še ne 
zagotavlja izkazovanja realnega stanja in 
dejanskih poslovnih rezultatov. Zato 
predlaga, da delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ sprožijo razpravo 
o ustreznosti sedanjih rešitev ob napove- 
danih spremembah zakona predvsem 
v smeri, da se obračunski sistem dogradi 
čimbližje rešitvam v razvitem tržnem go- 
spodarstvu, kjer bilanca podjetja pred- 
stavlja predvsem realni poslovni uspeh in 
osnovo za davčno napoved. 

V tem okviru je treba zagotoviti enot- 
nost pri izračunavanju zamudnih obresti 

in poenotiti različno prakso sodišč na 
tem področju. Ob spremembah zakona je 
treba zagotoviti, da se predpisi lahko 
uveljavijo le, če so znani tudi potrebni 
izvedbeni akti. 

Za uveljavitev ustrezne vloge Službe 
družbenega knjigovodstva v družbenem 
sistemu informiranja bi bilo potrebno 
med drugim tudi pospešiti aktivnosti za 
dokončanje jugoslovanskega projekta 
»kratka imena organizacij«. 

3. V skladu s sprejetimi ustavnimi spre- 
membami bo potrebno spremeniti tudi 
zvezni in republiški zakon o Službi druž- 
benega knjigovodstva, pri čemer bo mo- 
rala biti ustrezno upoštevana tudi pove- 
čana vloga nedružbenih oblik lastnine, 
delo službe pa še bolj prilagojeno zahte- 
vam tržnega gospodarstva. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUZNEGA DELA 
ZBOR OBČIN 

- Pravilnik o vsebini sanacijskih 
programov s področja varstva zraka 

Skupina delegatov za Zbor 
občin in skupina delegatov za 
področje gospodarstva 13. 
okoliša občin za Zbor občin in 
Zbor združenega dela Skupš- 
čine SR Slovenije v zvezi 
s pravilnikom o vsebini sana- 
cijskih programov s področja 
varstva zraka (Uradni list 
SRS, št. 9/89) je postavila na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

1. Kdaj bo končno priprav- 
ljen ustrezen republiški pred- 
pis za merjenje emisijskih 
koncentracij škodljivih snovi 
v zraku upoštevaje dejstvo, 
da je predpis o dovoljenih 
emisijah veljaven že več kot 
eno leto? 

2. Kdo je odgovoren in kate- 
ri so drugi razlogi za tako veli- 
ke zamude pri pripravi nave- 
denega predpisa? 

3. 5. člen pravilnika o vsebi- 
ni sanacijskih programov za 
področje zraka zahteva izjem- 
no natančno opredelitev po- 
trebnih finančnih sredstev in 
način njihovega zagotavlja- 
nja, zato skupini postavljata 
vprašanje, kdaj bo pripravljen 
nov zakon o varstvu zraka ali 
drug predpis, ki bi zagotavljal 
tudi možnost zbiranja sred- 
stev za stroške sanacije ozi- 
roma meritev, ki jih ni mogoče 
naložiti direktno onesnaže- 
valcem (npr. meritve imisij- 
skih koncentracij v naseljih in 
podobno). 

4. V času priprave sanacij- 
skega programa ni mogoče 
natančno definirati potrebnih 
stroškov, saj v vrsti proizvo- 
denj ni poznana niti tehnolo- 
gija čiščenja polutantov, ki 
onesnažujejo zrak, kaj šele fi- 
nančno vrednotenje te tehno- 
logije. 

Vprašujemo, ali je mogoče 
v sanacijskih programih v pri- 
merih, ko v času sprejemanja 
sanacijskih programov ni mo- 
goče določiti stroškov izvaja- 
nja posameznih ukrepov le-to 
opustiti, saj so le-ti glede na 
dnevno inflacijo praktično že 
ob sprejemanju nerealni, po- 
leg tega pa mora stroške sa- 
nacije zagotoviti podjetje 
-onesnaževalec in po našem 
mnenju ni potrebno, da le-te 
sprejme skupaj s sanacijskim 
programom občinska skupš- 
čina?« 

Na postavljena vprašanja Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije odgovarja naslednje: 

1. Predpis za merjenje emi- 
sijskih koncentracij škodljivih 
snovi v zrak je bil izdan 30. 3. 
1985 (Pravilnik o pogojih in 
postopku strokovnega nadzo- 
ra nad onesnaževanjem in 
onesnaženostjo zraka, Uradni 
list SRS, št. 10/85). S tem je 
odgovorjeno tudi na drugo 
vprašanje o odgovornosti za 
zamudo pri pripravi navedene- 
ga predpisa. 

2. Obveznost ocene potreb- 
nih finančnih sredstev, ki je 
določena s 5. členom pravilni- 
ka, o vsebini sanacijskih pro- 
gramov na področju varstva 
zraka, zahteva pripravljen in fi- 
nančno ovrednoten sanacijski 
program. Glede tistega dela 
vprašanja, ki zadeva vire in na- 
čin zagotavljanja sredstev, Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije posebej opozarja, da so 
v načelu onesnaževalci dolžni 
zagotoviti potrebna sredstva 
za zmanjšanje emisij najkasne- 
je v rokih in obsegu, kot to 
določa Odlok o mejnih količi- 
nah oz. koncentracijah škodlji- 
vih snovi, ki se smejo izpuščati 
v zrak (emisija) (Uradni list 
SRS, št. 19/88 in 23/88). 

Sredstva za organizacijo ter 
vzdrževanje osnovne mreže 
merilnih postaj zagotavlja SR 
Slovenija. Sredstva za organi- 
zacijo ter delovanje dopolnilne 
mreže se morajo zagotoviti 
v občinskih proračunih. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že v letu 1987 za- 
čel pripravljati spremembe in 
dopolnitve zakona o varstvu 
zraka, pri tem pa je ugotovil, 
da nekaterih bistvenih sistem- 
skih rešitev ne more predvideti 
pred sprejetjem amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. Zato je 
priprava sprememb in dopolni- 
tev zakona o varstvu zraka za- 
stala, o čemer je s posebno 
informacijo obvestil tudi 
Skupščino SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka je že 
pripravljen tako, da bomo 
s postopkom novelacije zako- 
na nadaljevali takoj po sprejet- 
ju amandmajev k Ustavi SR 
Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije meni, da je tehnolo- 
gija čiščenja emisij škodljivih 
snovi v zrak že toliko poznana 
in izpopolnjena, da ni mogoče 
sprejeti nepoznavanja tehno- 
logij čiščenja posameznih po- 
lutantov kot argument za neiz- 
polnjevanje obveznosti v zvezi 
z varstvom zraka. V skladu 
z 20. členom odloka o mejnih 
količinah oz. koncentracijah 
škodljivih snovi, ki se smejo 
izpuščati v zrak (emisija), je 
treba obratovanje vseh naprav 
in obratov uskladiti z zahteva- 
mi iz tega odloka. V obratih in 
napravah, ki teh zahtev do po- 
stavljenih rokov ne bodo izpol- 
njevali, bo treba spremeniti 
tehnološki postopek. Opozar- 
jamo, da niso znani primeri, ko 
kakovostno pripravljenih sana- 

ZBOR OBČIN 

cijskih programov ne bi bilo 
mogoče ovrednotiti - tudi za- 
radi trenutne inflacije. 

Po 15. členu zakona o var- 
stvu zraka so občinske skupš- 
čine dolžne za III. in IV. območ- 
je onesnaženosti zraka sprejeti 
sanacijski program, ki vključu- 
je preureditev objektov, obra- 
tov in napra« organizacij zdru- 
ženega dela in drugih družbe- 
nih pravnih oseb ter občanov. 
V sanacijskem programu, ki ga 
sprejme občinska skupščina, 
so torej določena potrebna fi- 
nančna sredstva za dosego 
posameznih ciljev sanacijske- 
ga programa. Izpolnitev te ob- 
veznosti pa je seveda odvisna 
od tega, ali so vsi onesnaževal- 
ci izdelali in sprejeli kakovost- 
ne sanacijske programe. 

- Financiranje obrambnih priprav 
v krajevnih skupnostih 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Zagorje ob Savi je dne 12. 
4. 1989 sklenila postaviti na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

Popolnoma soglašamo 
z ugotovitvami, stališči in skle- 
pi za uresničevanje razvojnih 
načrtov in krepitev splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v SR Sloveniji. Še 
posebej podpiramo napotilo, 
navedeno v prvem odstavku 3. 
točke, po katerem naj DPS in 
Sveti za SLO in DS zagotovijo 
nadaljnje uresničevanje nalog 
in razvojnih načrtov, tako da 
bo zagotovljen usklajen in po- 
vezan razvoj vseh obrambnih 
sestavin. Zlasti krajevne 
skupnosti se morajo pri tem 
hitreje uveljavljati kot temelj- 
ni subjekt in nosilci usmerja- 
nja in usklajevanja priprav na 
svojem območju. 

Naše vprašanje: Iz katerih 
sredstev naj se financirajo 
obrambne priprave v krajev- 
nih skupnostih? 

74. člen Ustave SRS sicer 
dopušča več možnosti združe- 
vanja sredstev za potrebe kra- 
jevnih skupnosti, vendar pa 
sredstva za obrambne priprave 
niso posebej opredeljena. Zato 
je to vprašanje po občinah raz- 
lično urejeno, ali pa sploh ni 
urejeno. 

V naši občini smo skušali fi- 
nanciranje obrambnih priprav 
v krajevnih skupnostih urediti 
z družbenim dogovorom tako, 
da bi del stroškov za obramb- 
ne priprave v krajevnih skup- 
nostih krili iz sredstev obramb- 

nih priprav, vendar je ta način 
financiranja Svet za SLO in DS 
zavrnil, češ da je v nasprotju 
s Samoupravnim sporazumom 
o združevanju sredstev v sklad 
sredstev obrambnih priprav, ki 
pa je in mora biti v skladu 
z 287. in 290. členom Zakona 
o SLO in DS (Uradni list SRS, 
št. 35/82). 

Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor: 

Zakon o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaš- 
čiti (Ur. list SRS, št. 35/82) 
v poglavju o financiranju 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite določa 
tudi financiranje teh progra- 
mov in načrtov v krajevnih 
skupnostih. Tako je v 286. čle- 
nu določeno, da delovni ljudje 
in občani zagotavljajo sredstva 
za uresničevanje načrtov in 
programov splošne ljudske 
obrambe na način, kot zago- 
tavljajo uresničevanje drugih 
skupnih potreb v krajevnih 
skupnostih. Prvi odstavek 290. 
člena pa določa, da se sred- 
stva za uresničevanje progra- 
mov splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite v kra- 
jevnih skupnostih zagotavljajo 
iz prispevka, ki se določi s sa- 
moupravnim sporazumom na 
ravni občine. Iz omenjenih do- 
ločb, da se sredstva iz prispev- 
ka lahko uporabljajo samo za 
materializacijo obrambnih pri- 
prav v krajevnih skupnostih 
(nabava opreme civilne zašči- 
te, ureditev skladišč ipd.). 
V praksi se te določbe tudi na 
ta način dejansko izvajajo. 
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Ni pa mogoče, da se iz sred- 
stev iz prispevka za uresniče- 
vanje naiog splošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite financira tudi del oseb- 
nih dohodkov tajnikov krajev- 
nih skupnosti kakor tudi del 
materialnih stroškov poslova- 
nja krajevnih skupnosti, ne 
glede na to, če so v nekaterih 
primerih tajniki imenovani tudi 
za upravitelje obrambnih ozi- 
roma varnostnih načrtov. To- 
vrstna uporaba sredstev iz pri- 
spevka za splošno ljudsko 
obrambo bi bila v nasprotju 
z omenjenimi določili zakona 

o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti. Zato je 
ugotovitev Sveta za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito občine Zagorje 
ob Savi popolnoma pravilna. 
V Republiškem sekretariatu za 
ljudsko obrambo menimo, da 
bi morali vprašanje zagotavlja- 
nja dela sredstev za osebne 
dohodke tajnikov krajevnih 
skupnosti ter za materialne 
stroške krajevnih skupnosti 

,s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samo- 
zaščite reševati v okviru občin- 
skih proračunov. 

- Predlog za spremembo zakona 
o urejanju prostora 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne mesta Maribor za zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

V predlogu sprememb in 
dopolnitev 50. člena zakona 
o urejanju prostora, je predla- 
gatelj zakona opustil obvez- 
nost Izvršnega sveta SRS, da 
najkasneje v 45. dneh po 
sprejemu planskega doku- 
menta od občine izdela oceno 
usklajenosti prostorskih se- 
stavin s planskim dokumen- 
tom SR Slovenije. 

Predlagana sprememba od- 
pira možnost, da IS SRS po- 
stopek usklajevanja planov 
občin izvaja leto ali več. To pa 
je v nasprotju s temeljnimi za- 
konskimi opredelitvami o so- 
časnem planiranju in na tej 
obvezi, v odloku o pripravi 
planov, sprejetih poenotenih 
rokih. 

Zato postavljamo vprašanje 
ali bo IS SRS izdelal oceno 
usklajenosti predloga plana 
občine s predlogom piana SR 
Slovenije: 

a) v rednem roku obravna- 
ve predloga plana v občini, to 
je maksimalno v roku dveh 
mesecev in s tem omogočil 
občini pravočasni sprejem 
plana v skladu z odlokom' 

b) ali bo postopek izdelave 
ocene usklajenosti plana tra- 
jal več kot dva meseca in ob- 
čina gre v sprejem plana 
v skladu s svojim odlokom. Ko 
IS SRS izdela oceno usklaje- 
nosti pa občina ponovi celo- 
ten postopek spreminjanja in 
dopolnjevanja plana 

c) občina počaka s spreje- 
mom plana tako dolgo, dokler 
IS SRS ne izdela ocene uskla- 
jenosti. Ta postopek je možno 
izvesti z enakimi stroški kot 
v varianti a) vendar z rizikom, 
da nepravočasno sprejet plan 
za tekoče plansko obdobje ne 
omogoča kontinuitete dela pri 
pripravi prostorske izvedbe 

dokumentacije z vsemi posle- 
dicami takšne kasnitve. 

Ker gre za izredno po- 
membna vprašanja, kako za- 
gotoviti pravočasnost izvaja- 
nja postopka usklajevanja 
planov, prosimo, da predlaga- 
telj zakonskih sprememb do 
naslednje seje skupščine po- 
da skupini delegatov pisni od- 
govor na postavljena vpra- 
šanja. 

Odgovor Izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije je na- 
slednji: 

Navedeni rok za ugotovitev 
neskladja osnutka srednjeroč- 
nega družbenega plana obči- 
ne z dogovorom o temeljih 
srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije se je po 
določbi 50. člena zakona 
o urejanju prostora nanašal na 
odbor udeležencev dogovora 
o temeljih tega plana in ne na 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, kot to nepravilno ugo- 
tavlja skupina omenjenih dele- 
gatov. Ker se je glede na ugo- 
tovljeno in v obrazložitvi 
k predlogu zakona podrobneje 
utemeljeno neizvedljivost in 
nesmiselnost zahteve o ugo- 
tavljanju usklajenosti občin- 
skih srednjeročnih planov 
z dogovorom o temeljih sred- 
njeročnega plana republike, ta 
zahteva v celoti črtala, je v be- 
sedilu predloga za izdajo zako- 
na odpadla tudi določba o 45 
dnevnem roku za ugotovitev 
neskladja. 

S tako rešitvijo bi odpadla 
kakršnakoli obveznost glede 
roka, v katerem mora Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
oziroma njegovi organi ugoto- 
viti usklajenost občinskih pla- 
nov z republiškim. Zato je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine občine Ljubljana 
Moste-Polje določil na 159. se- 
ji 13. 4. 1989 besedilo amand- 
maja k predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah 

zakona o urejanju prostora in 
ga še istega dne poslal Skupš- 
čini SR Slovenije, da ga hkrati 
s predlogom tega zakona 
obravnava in sprejme na zase- 
danju zborov Skupščine 14. 4. 
1989 Amandma se nanaša na 
določbi prvega odstavka 1. in 
2. člena predloga zakona tako, 
da se za besedo »obvesti« do- 
da besedilo »najkasneje v 45 
dneh«. To pomeni, da mora Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije najkasneje v 45 dneh po 
sprejemu predloga dolgoroč- 
nega in srednjeročnega plana 
občine ugotoviti njuno uskla- 
jenost z ustreznim republiškim 
planom. Navedpni amandma 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je bil 14. 4. 1989 
sprejet v vseh treh zborih 
Skupščine SR Slovenije. 

Ob tem pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije po- 
udarja, da sta dolgoročni plan 
SR Slovfenije in družbeni plan 
SR Slovenije pravna osnova za 
ugotavljanje usklajenosti na 
področju obveznih izhodišč 
dolgoročnega plana za dolgo- 
ročne in srednjeročne plane 
občin in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na ravni SR 
Slovenije. Postopek preverja- 
nja usklajenosti na področju 

obveznih izhodišč poteka na 
osnovi poslanega predloga 
dolgoročnega plana občine ali 
družbenega plana občine, ki 
jih je skupščina občine predlo- 
žila v javno razpravo in spre- 
jem. Ugotavljanje usklajenosti 
lahko občine same predhodno 
izvedejo glede na sprejet dol- 
goročni ali družbeni plan repu- 
blike in glede na predložena 
priporočila za preverjanje us- 
klajenosti obveznih izhodišč 
dolgoročnega plana SR Slove- 
nije v občinah. Medresorska 
komisija za ugotavljanje uskla- 
jenosti planskih dokumentov 
občin z obveznimi izhodišči 
dolgoročnega plana bo naj- 
kasneje v 45 dneh poslala pis- 
no mnenje tako, da bi bilo 
mnenje izdano ob javni razpra- 
vi in pred sprejetjem planske- 
ga akta v občinski skupščini. 

Glede na tako rešitev Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da je vprašanje, na kate- 
ro opozarja skupina delegatov 
mesta Maribor zakonsko 
ustrezno rešeno, s tem pa tudi 
ni razlogov za bojazen, da lah- 
ko Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije postopek ugotavlja- 
nja usklajenosti planov po ne- 
potrebnem časovno zavlačuje. 

- Ekološka sanacija velikih 
termoenergetskih objektov 

Skupščina občine Slovenj 
Gradec je ob obravnavi poro- 
čila o stanju na podr očju var 
stva okolja v občini Slovenj 
Gradec izoblikovala nasled- 
nje delegatsko vprašanje in 
pobudo: 

1. Kaj je bilo v letu 1988 
storjeno za zmanjšanje emisij 
S02 v največjih termoenerget- 
skih objektih v SR Sloveniji? 

2. Takoj je potrebno zmanj- 
šati emisije in zahtevati oziro- 
ma sprejeti 10% zmanjšanje 
proizvodnje v vseh termo- 
elektrarnah v SR Sloveniji 
vsako leto, dokler ne bo reali- 
zirano vsaj 30% čiščenje 
plinov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije odgovarja na vpraša- 
nje naslednje: 

Skupen program sanacije, ki 
je bil v skladu s sklepi Republi- 
škega komiteja za energetiko 
in Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora obveznost in naloga 
Elektrogospodarstva Sloveni- 
je, še vedno ni predložen, ker 
je vezan na sprejem sprememb 
in dopolnitev srednjeročnega 
plana Posebne samoupravne 
interesne skupnosti za elektro- 
gospodarstvo in premogovni- 
štvo. 

Posamezni investitorji so 
v skladu z lastnimi terminskimi 

plani ekološke sanacije termo- 
energetskih objektov v letu 

- 1988 izvedli naslednje aktiv- 
nosti: 

- izdelali program ekološke 
sanacije posameznih termo- 
energetskih objektov, 

- izdelali idejne projekte in 
investicijske programe za po- 
samezne aktivnosti, 

- za Termoelektrarno Šo- 
štanj so pričeli graditi ekološki 
informacijski sistem, sklenjena 
je bila tudi pogodba za grad- 
njo pilotne naprave (obe aktiv- 
nosti bosta končani v letu 
1989), 

- z odlokom Skupščine ob- 
čine Velenje so določene ome- 
jitve obratovanja Termoelek- 
trarne Šoštanj ob prekorači- 
tvah dogovorjenih koncentra- 
cij S02 v okolju objekta. Odlok 
se je v tem letu že v celoti izva- 
jal. Zaradi upoštevanja ekolo- 
ških zahtev je Termoelektrarna 
Šoštanj 8. in 9. februarja letos 
znižala pridobivanje električne 
energije v nočnem času za 
25%. 

Stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do po- 
bude je naslednje: 

Pobuda je v nasprotju z že 
dogovorjenimi aktivnostmi in 
obveznostmi. Z odlokom 
o mejnih količinah oziroma 
koncentracijah škodljivih sno- 
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vi, ki se smejo izpuščati v zrak 
(Ur. I. SRS, št. 19/88) je določe- 
no, da morajo veliki termo- 
energetski objekti do konca le- 
ta 1992 znižati emisije S02 
pred 400 mg/Nm3 oziroma za 
90%, emisije trdnih delcev pa 
pod 50 mg/Nm3. Termoelek- 
trarna Šoštanj ima izdelan 
kompleksen program ekolo- 
ške sanacije, ki določa tudi 
etapnost gradnje čistilnih na- 
prav. 

Termoelektrarna Šoštanj 
mora ob nastopu kritičnih emi- 
sijskih razmer zmanjševati pri- 
dobivanje električne energije 
v skladu z odlokom o varstvu 
zraka na območju občine Ve- 
lenje. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da je potrebno 
vztrajati pri dosedanjih aktiv- 
nostih in terjati odgovornost 
za njihovo dosledno izvajanje. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

- Posledica suše v Sloveniji 
DANIJEL BOŽIČ, delegat 

v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Dolgotrajna suša, torej po- 
manjkanje dežja in snega 
v Sloveniji, prerašča, lahko 
rečem že v naravno katastro- 
fo, naravno nesrečo. Posebej 
prizadeti so ljudje, ki so odvis- 
ni od zimskega turizma, kme- 
tijstva in še nekaterih drugih 
gospodarskih dejavnosti, ki 
so na vreme usodno vezane. 

Sprašujem Izvršni svet SR 
Slovenije ali je opravil vsaj 
kakšno predhodno analizo 
posledic suše v turizmu in 
kmetijstvu in še morda 
v kakšni drugi panogi, ki je 
prizadeta, in kakšne ukrepe 
pripravlja, da bi ublažil nega- 
tivne gospodarske posle- 
dice?« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na 151. seji dne 9. 
2. 1989 obravnaval razmere, ki 
jih je povzročila dolgotrajna 
suša. Po podrobni presoji sta- 
nja in možnih posledic je spre- 
jel ukrepe za zagotavljanje 
Oskrbe in proizvodnje na posa- 
meznih področjih. Tako je pro- 
učil tudi stanje v kmetijstvu, 
turizmu in elektrogospodar- 
stvu ter pri tem ugotovil na- 
slednje: 

1. kmetijstvo: 
- po strokovnih analizah su- 

ša doslej še ni povzročila ško- 
de na posevkih ozimin, ker so 
se dobro obrasle, zdaj so v fazi 
mirovanja, pa tudi temperature 
niso tako nizke, da bi jih po- 
škodovale, 
- težave so pri živinoreji, zla- 

sti v višjih predelih, kjer je že 
zmanjkalo vode in jo morajo 
dovažati, 
- živilskopredelovalna indu- 

strija zaenkrat ne čuti pomanj- 
kanja vode, kar potrjujejo in- 
formacije 37 večjih OZD živil- 
skopredelovalne industrije. Te 
imajo prednost pri oskrbi in 
delno možnosti, da se oskrbu- 
jejo z vodo iz lastnih zajetij. 

Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
sproti spremlja stanje v kmetij- 

stvu v sodelovanju z ustrezni- 
mi organizacijami in na občin- 
ski ravni usmerja aktivnosti za 
oskrbo živinoreje z vodo. 

V večini občin SR Slovenije 
še obvladujejo oskrbo z vodo, 
čeprav so stroški s tem v zvezi 
vedno višji. 

Na podlagi občinskih poro- 
čil o oskrbi z vodo za živinore- 
jo se bodo v pokrivanje stro- 
škov vključile tudi občinske in 
republiška samoupravna inte- 
resna skupnost za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in zago- 
tavljanje osnovne preskrbe, da 
bodo z delom sredstev nado- 
mestile stroške preskrbe z vo- 
do, da ne bi celotnega breme- 
na nosili kmetje. 

2. turizem in gostinstvo: 
Pomankanje snežnih pada- 

vin med letošnjo zimsko turi- 
stično sezono bo negativno 
vplivalo na rezultate poslova- 
nja gostinskih in turističnih 
OZD. 

Izpad turističnega prometa 
v mesecu januarju je bil naj- 
večji v zimskih turističnih sre- 
diščih (Bled, Bohinj, Bovec, 
Golte, Kope, Kranjska gora, 
Pohorje), kjer je bilo v primer- 
javi z enakim mesecem lani za 
20 - 40% manj prenočitev, pri 
čemer je upad domačih gostov 
večji kot tujih. 

Izpad prihodka za mesec ja- 
nuarje okoli 4 milijarde din. Ce 
pa bi se pomanjkanje snežnih 
padavin še nadaljevalo, se bo 
ta znesek še bistveno povečal. 

V najtežjem položaju so se 
zaradi pomanjkanja snega 
znašle žičničarske OZD. 

Na slovenskih smučiščih ni 
snega, razen v Kranjski gori in 
na Rogli, ki imata delno zasne- 
žena smučišča z umetnim 
snegom. 

Ekonomske razmere, v kate- 
rih so se znašle žičničarske or- 
ganizacije, zato zahtevajo pri- 
pravo ukrepov za premoščanje 
nastalega položaja. 

Na podlagi analiz ekonom- 
skega položaja bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovepije do 
konca marca proučil razmere 
in predlagal ustrezne ukrepe 

za razbremenitev žičničarskih 
OZD posameznih obveznosti. 

3. elektrogospodarstvo: 
Poraba električne energije 

v SR Sloveniji je bila v januarju 
letos v okviru načrtovane. Za- 
radi dolgotrajne suše je bila 
hidroproizvodnja dosežena 
v višini 67% od dolgoletnega 
povprečja oziroma plana. Zni- 
žano proizvodnjo v hidroelek- 
trarnah nadomeščata večja 
proizvodnja v termoenerget- 
skih objektih in izmenjava 
s sosednjimi elektroenerget- 
skimi sistemi. 

Potrebe po električni energi- 
ji bo možno zadovoljiti le s pol- 
nim angažiranjem termoener- 
getskih objektov. Oskrba 
z električno energijo se bo po- 
slabšala, če bo prišlo do pove- 
čane porabe zaradi nizkih tem- 
peratur ali če bo izpadla večja 
enota v termoelektrarnah. 

Na podlagi meril za omeje- 
vanje obtožb in porabe elek- 

trične energije v elektroener- 
getskem sistemu Slovenije in 
ukrepov za njihovo izvajanje 
določi Elektrogospodarstvo 
Slovenije glede na razpoložlji- 
vo količino električne energije 
stopnjo omejitev dobave elek- 
trične energije in višino dovo- 
ljenega odjema po programu 
za izvajanje omejitev. Trenut- 
no je v veljavi prva stopnja 
omejevanja električne energije 
zaradi pomanjkanja vode. 

4. Vpliv dolgotrajnega suš- 
nega obdobja s stališča sploš- 
ne oskrbe sproti spremlja tudi 
Republiški štab za civilno zaš- 
čito, daje navodila in priporo- 
čila občinskim štabom za civil- 
no zaščito ter družbenopolitič- 
nim skupnostim in gospodar- 
skim organizacijam, poleg te- 
ga pa spremlja aktivnosti repu- 
bliških resornih organov in 
o tem sproti obvešča Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ter predlaga ustrezne ukrepe. 

Še enkrat o posledicah v Sloveniji 

Danijel Božič, delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije je postavil 
naslednje dodatno delegat- 
sko vprašanje: 

Zadnjič sem spraševal Iz- 
vršni svet Slovenije, kaj bo 
ukrenil glede posledic suše in 
kako bo ukrepal ob tej zadevi. 
Veselijo me kratki in jedrnati 
odgovori, vendar moram reči 
naslednje. Kar se tiče kmetij- 
stva Izvršni svet v odgovoru 
govori le o tem, da bi na nek 
način vsaj delno kmetom na- 
domestili stroške za dovoz 
vode. Glede na vse zaplete, ki 
so v kmetijstvu in glede mest- 
ne prodaje mesa, glede več- 
kratnih pozeb in vsega, kar se 
je dogajalo v prejšnjih letih in 
glede na to, da suša ni vpliva- 
la samo na to, da je bilo treba 
dovažati vodo, menim, da bi 
bilo treba narediti analizo. 
Kajti vse te zadeve se sešte- 
vajo, se akumulirajo in situ- 
acija se zelo hitro poslabša. 
Če je v odgovoru najdena 
vsaj neka rešitev za kmetij- 
stvo, saj govori tudi o sodelo- 
vanju sklada za pospeševa- 
nje kmetijstva in nekaterih 
drugih. 

Kar se tiče turizma in go- 
stinstva ugotovi, a je to zimo 
zasedenost za 20 do 40% 
manjša v hotelih. Krasna šte- 
vilka, vendar ne pozabimo, da 
se na tak način ne da kar eno- 
stavno manipulirati, ker tudi 
prejšnjo zimo ni bilo snega. 
Prosim Izvršni svet, da naj ne 
primerja nič z nič. Kakšni so 
ukrepi za turizem? Tu govori 
o problemu žičničarjev. Žični- 
čarji so problem že dolgo, na 
Zahodu so to drugače rešili, 

ampak danes so problem vsi, 
ne samo žičničarji, tudi hote- 
lirji, celotna infrastruktura itd. 
Zaradi tega menim, da ni pra- 
vilnih odgovorov, da bomo 
poiskali v marcu na seji Izvrš- 
nega sveta neko rešitev za 
žičničarje. Tu moramo iti 
v analizo ali pa ugotoviti, da je 
treba zimski turizem, ki je bil 
zadnji dve leti res kritičen, 
preusmeriti v drugo vrsto tu- 
rizma, da se bo dalo tudi pozi- 
mi napolniti hotele. Posiušal 
sem, kaj delajo v Avstriji, dali 
so ugodne kredite in nekatere 
stvari so olajšali, čeprav ve- 
mo, da tam denarja ne razme- 
tavajo. 

V zadnjih letih je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije zaradi 
zaostrenega ekonomskega po- 
ložaja v nekaterih osnovnih 
kmetijskih in živilskih dejavno- 
stih - posebno še v živinoreji, 
večkrat analiziral stanje in 
uresničevanje planskih ciljev 
razvoja kmetijstva. Zaradi neu- 
strezne politike cen na zvez- 
nem nivoju, naglega narašča- 
nja cen repromaterialov in ne- 
ugodnih vremenskih razmer 
sta bili v zadnjih letih najbolj 
prizadeti živinoreja in vino- 
gradništvo. V letih 1985 in 
1988 je o razmerah in položaju 
kmetijstva razpravljala tudi 
Skupščina SR Slovenije > ter 
sprejela sklepe in aktivnosti za 
izboljšanje kritičnega ekonom- 
skega položaja nekaterih os- 
novnih kmetijsko-živilskih de- 
javnosti. 

Na tej podlagi je Izvršni svet 
v okviru svojih pristojnosti in 
možnosti ter skupaj z drugimi 
organizacijami in skupnostmi 
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sprejemal ukrepe za ublažitev 
najbolj kritičnih razmer v posa- 
meznih dejavnostih. 

Poleg sredstev, ki se usmer- 
jajo v pospeševanje proizvod- 
nje hrane in preskrbo SIS za 
pospeševanje proizvodnje hra- 
ne in osnovno preskrbo Slove- 
nije in so v letu 1988 znašala 
100,8 mlrd din, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za 
ublažitev težkega ekonomske- 
ga položaja v kmetijstvu v letu 
1988 zagotavljal kvalitetna 
obratna sredstva, katerih fi- 
nančni učinek je ocenjen na 
42,2 mlrd din. Največ teh sred- 
stev je bilo namenjenih za za- 
gotavljanje tekoče likvidnosti 
v prireji mleka - tako družbeni 
kot zasebni in za odpravo po- 
sledic suše. Skupaj s Samou- 
pravno interesno skupnostjo 
za pospeševanje proizvodnje 
hrane in zagotavljanje osnov- 
ne preskrbe Slovenije je prven- 
stveno usmerjal sredstva v ti- 
ste dejavnosti, ki so bile naj- 
bolj prizadete z ukrepi eko- 
nomske politike na zveznem 
nivoju. Tako je bilo samo v pri- 
rejo mleka v letu 1988 za pokri- 
vanje razlik v cenah mleka od 
maja dalje, čJodatno izven red- 
nega programa usmerjenih 
14,1 mlrd din. S tem smo v Slo- 
veniji zadržali oziroma celo 
povečali prirejo mleka v letu 
1988 za 1,8% in v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta za 
1,7% v primerjavi z enakim ob- 
dobjem v preteklem letu. Na- 
dalje je Odbor podpisnikov 
družbenega dogovora p nači- 
nu uporabe in upravljanja 
s sredstvi solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih 
nesreč v SR Sloveniji predla- 
gal, da se občinam, ki so bile 
upravičene do uporabe soli- 
darnostnih sredstev, nameni 
za odpravo posledic lanske su- 
še v kmetijstvu 8 milijard din 
solidarnostnih sredstev. Za od- 
pravo posledic lanske suše 
v kmetijstvu je Izvršni svet po- 
spešil uvoz 30.000 ton tapioke, 
kot nadomestilo za koruzo 
v krmnem obroku in sprostil 
pod ugodnimi pogoji 30.000 
ton koruze in 10.000 ton tapi- 
oke iz republiških tržnih re- 
zerv. Skupnost pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji je na predlog 
Izvršnega sveta preložila kme- 
tom plačilo prispevka za zad- 
njo akontacijo v letu 1988 ozi- 
roma je tistim, katerim je ško- 
da po suši presegla 25% kata- 
strskega dohodka, odpisala 
sorazmerni delež prispevkov 
za leto 1988. 

V analizah, ki jih je pripravil, 
Izvršni svet ugotavlja, da so os- 
novni vzroki za težak ekonom- 
ski položaj - kmetijstva pred- 
vsem v pomanjkanju stabilnih 
in dolgoročnih ukrepov eko- 
nomske politike v zveznem ni- 
voju, ki bi hkrati upoštevali po- 
sebnosti proizvodnega proce- 
sa v kmetijstvu. Pri pripravah 
ukrepov na zveznem nivoju je 
zato vztrajal na razmejitvi pri- 
stojnosti med federacijo in SR 
ter SAP in na vzpostavitvi dol- 
goročne in celovite agrarne 
politike. Pri pripravi družbene- 
ga dogovora o uresničevanju 
strategije agroindustrijske 
proizvodnje do leta 2000 se je 
zavzemal, da v pristojnosti fe- 
deracije ostanejo ukrepi s po- 
dročja kreditno-monetarne po- 
litike, zaščitnih cen za osnov- 
ne kmetijske proizvode, tržnih 

■rezerv ter izvoza in uvoza. Vsi 
drugi ukrepi ekonomske politi- 
ke pa bi morali priti v pristoj- 
nost SR in SAP, saj so po usta- 
vi odgovorne za razvoj kmetij- 
stva in osnovne preskrbe. 
S tem bi bile podane tudimož- 
nosti za učinkovitejšo razvojno 
politiko v kmetijstvu in republi- 
kah in pokrajinah, saj bi bili 
ukrepi bolj prilagojeni narav- 
nim pogojem, stopnji tehnolo- 
škega razvoja, organizaciji ter 
pravni ureditvi. Iz teh razlogov 
bo Izvršni svet pri pripravi do- 
govora še naprej vztrajal na 
teh izhodiščih. 

Z namenom, da se dopolni 
strategija razvoja kmetijstva 
pri prehodu na tržna načela 
gospodarjenja, je bil v okviru 
izvršnega sveta sprejet pose- 
ben projekt z namenom, da se 
ugotovi, kateri ukrepi so po- 
trebni za hitrejši razvoj kmetij- 
stva. Večina nalog iz tega pro- 
jekta naj bi bila zaključena že 
v letošnjem letu. Pri tem se 
ukrepe za uresničevanje raz- 

voja kmetijstva obravnava ce- 
lovito, od proizvodnje do raz- 
voja infrastrukture. 

S spremembami gospodar- 
skega sistema in zvezne usta- 
ve so podani pogoji za uspeš- 
nejše razreševanje tekočih in 
razvojnih vprašanj kmetijstva. 
V neposredni kontroli cen so 
ostale samo še cene pasterizi- 
ranega mleka in moke tipa 
850, zato se Izvršni svet zavze- 
ma za njihovo sprostitev oziro- 
ma prenos v pristojnost SR in 
SAP. Izvršni svet bo v letoš- 
njem letu pristopil k dopolni- 
tvam kmetijske zakonodaje ter 
predlagal rešitve za njeno pri- 
lagoditev spremembam si- 
stemske zakonodaje. 

Analiza razvojnih možnosti, 
ki jo bo pripravil Izvršni svet, 
bo osvetlila ključne razvojne 

probleme kmetijstva in živilske 
industrije, ki jih moramo pr- 
venstveno razreševati z druž- 
beno pomočjo ter ukrepe, po- 
trebne za hitrejše usposablja- 
nje kmetijskih OZD in kmetov 
za konkurenčno nastopanje na 
domačem in tujem trgu. Vse 
aktivnosti, ki jih izvaja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
so usmerjene v prizadevanja 
za boljšo izrabo vseh proizvod- 
nih potencialov kmetijstva, po- 
večanje ekonomičnosti in raci- 
onalizacije proizvodnega pro- 
cesa ter v izboljšanje ekonom- 
skega položaja kmetijstva. 

Turistični promet, merjen 
s številom prenočitev, je v me- 
secu januarju v zadnjih letih 
v najpomembnejših zimsko tu- 
rističnih središčih v naši repu- 
bliki znašal: 
  (v 000) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Bled 
Bohinj 
Bovec 
Kranjska Gora 
Rogla 

49 
40 
24 
80 

53 
27 
21 
64 

57 
31 
18 
78 
23 

44 
26 
15 
62 
22 

43 
30 
13 
62 
20 

36 
18 
13 
53 
10 

Iz teh podatkov je razvidno, 
da turistični promet v posa- 
meznih krajih po letih močno 
niha, kar pa ni mogoče pripisa- 
ti le pomanjkanju snega. 

Izvršni svet zato meni, da po- 
datki o upadu zasedenosti v le- 
tošnjem januarju, realno prika- 
zujejo položaj, v katerem so se 
znašli gospodarski subjekti 
s področja gostinstva in tu- 
rizma. 

Ni tudi nobenih sistemskih 
ovir, da turistične organizacije 
v zimsko-športnih središčih ne 
bi v svojo ponudbo počitniko- 
vanja poleg smučanja vključile 
tudi drugih aktivnosti. 

Izvršni svet je v letu 1984 
sprejel usmeritve za reševanje 
ekonomskega položaja in na- 
daljnji razvoj slovenskih želez- 
nic, ki se nanašajo na možnost 
združevanja sredstev zaintere- 
siranih OZD in občanov, finan- 
ciranja s strani telesnokultur- 
nih skupnosti in komunalnih 
skupnosti,namenske uporabe 
sredstev turistične takse in 
uporabo še nekaterih drugih 

virov ter davčnih olajšav. Na 
podlagi teh usmeritev je Go- 
spodarska zbornica Slovenije 
tudi pripravila Samoupravni 
sporazum o skupnem financi- 
ranju obratovanja žičniških na- 
prav, ki pa v praksi žal ni za- 
živel. 

Zičniške organizacije imajo 
tudi možnost, da v okviru raz- 
vojnih projektov kandidirajo za 
sredstva iz naslova sredstev za 
razvoj, ki se dodeljujejo pod 
ugodnejšimi pogoji. 

Z aktivnostmi in ukrepi, ki že 
potekajo oziroma ki jih bo Iz- 
vršni svet predvidoma še spre- 
jel, naj bi predvsem premostili 
obstoječe težave. V trajnejše 
usmeritve, ki se nanašajo na 
spremembe v organiziranosti, 
medsebojni povezanosti OZD 
v kraju oziroma njihovega fi- 
nanciranja kot infrastrukture 
kraja, bo prikazala posebna 
analiza, ki je že v pripravi. 
V okviru te analize bodo upo- 
števane tudi vse možnosti, ki 
se odpirajo s spremembami 
v zakonodaji. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k ugotovitvam, stališčem in sklepom Skupščine 
občine Velenje ob obravnavi pregleda izvajanja 
sanacijskega programa v delovni organizaciji 
Termoelektrarna Šoštanj 

cd c?° Velenie ugotavlja, da se ne izvajajo sklepi Skupščine SR Slovenije in planske naloge, ki so bile sprejete v Sloveniji, 

ker slovensko elektrogospodarstvo ne zagotavlja pravočasno 
potrebnih sredstev za izvajanje rokovno jasno opredeljenih 
nalog sprejetega programa ekološke sanacije Termoelek- 
trarne Šoštanj. To vodi v nespoštovanje sprejetih mednarod- 
nih obveznosti Jugoslavije in v kršitve domačih zakonskih 
obveznosti o varstvu zraka. 

Dosedanji način oblikovanja cen električne energije ne zago- 
tavlja deleža sredstev za odpravo škodljivih posledic na oko- 
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Ije. Ne glede na to dejstvo in pomanjkanje sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo v elektrogospodarstvu in premogovništvu 
Slovenije, ki je posebej razvidno iz predstavitve stanja na 
področju SIS materialne proizvodnje (Poročevalec Skupščine 
SR Slovenije št. 8. z dne 4. 4. 1989) so delovna telesa skupš- 
čine ISEP obravnavala in sprejela revizijo Plana izgradnje 
objektov elektrogospodarstva in premogovništva za leto 1989, 
ki predvsem na račun novogradenj proizvodnih objektov 
zagotavlja finančna sredstva za vse potrebne aktivnosti za 
izvajanje ekološke sanacije Termoelektrarne Šoštanj (v višini 
6 mio ECU za podražitve pri dobavi in vgradnji pilotne 
naprave, za aditivno odžveplevanje, za podražitve pri dokon- 
čanju ekološkega informacijskega sistema ter del sredstev 
tudi za naprave za pranje dimnih plinov). 

Izvršni svet je v okviru svojih aktivnosti na tem programu 
priporočil SOZD EGS, da za realizacijo nalog pri ekološki 
sanaciji termoenergetskih objektov pridobi tudi potrebna 
finančna sredstva iz tujine (v višini cca 100 mio ECU). 

2. Skupščina občine predlaga, da skupini delegatov za Zbor 
združenega dela in za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
postavita v Skupščini SR Slovenije zahtevo po oblikovanju 
komisije, ki bo raziskala vzroke in ugotovila odgovornost 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, organov ISEP in 
SOZD EGS ter drugih nosilcev nalog za neizvajanje sklepov, 
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v zvezi z ekološko 
sanacijo velikih termoenergetskih objektov v Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, na osnovi že 
omenjenih sklepov v ISEP, da ni bistvenih odstopanj od plan- 
sko zastavljenih nalog na področju ekološke sanacije. Manjša 
odstopanja od plana pa ne ogrožajo realizacije končnih ciljev. 
Razmere in potrebne spremembe na področju SIS materialne 
proizvodnje so razvidne iz že omenjene predstavitve stanja 
kot tudi Programa ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije za uresničevanje razvoja in tekoče ekonom- 
ske politike v letu 1989, objavljenega v Poročevalcu Skupš- 
čine SR Slovenije št. 8/1989. 

3. Zahtevamo, da se delegati občine Velenje za Skupščino 
SR Slovenije dosledno zavzemajo za uveljavitev amandmajev 
Skupščine občine Velenje k spremembam in dopolnitvam 
srednjeročnega družbenega plana Slovenije za obdobje 1986 
- 1990. Z amandmaji hočemo doseči, da bo v družbenem 
planu konkretno opredeljena obveznost za 30% zmanjšanje 
emisij žveplovega dlbksida iz termoenergetskih objektov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po obvestilu ISEP 
o zagotovitvi materialne pokritosti te zahteve v planu ISEP 
temu ni nasprotoval, skupina delegatov vseh zborov za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov pa je ta amandma 
uvrstila med amandmaje, ki jih predlaga zborom Skupščine 
SR Slovenijfe v sprejem. 

4. Ker je ekološka sanacija velikih termoenergetskih objek- 
tov naloga celotne Slovenije, je potrebno sredstva za sanacijo 
zagotavljati predvsem z ustrezno ceno energije in z odločnimi 
sankcijami proti velikim porabnikom, ki ne izpolnjujejo svojih 
materialnih obveznosti do elektrogospodarstva. Pobude za 
zagotovitev »ekološkega dinarja« izven cene električne ener- 
gije podpiramo kot način za zagotovitev interventnih sredstev 
za pospešitev ekološke sanacije, nikakor pa kot trajni vir za 
vlaganja v odpravo onesnaževanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda problema 
cen električne energije, ki mora pokrivati enostavno in razšir- 
jeno reprodukcijo ter vključevati stroške varstva okolja, ne 
more pa pokrivati neposlovnosti sistema elektrogospodarstva 
in premogovništva Slovenije. Skupščina ISEP bo na naslednji 
seji 23. 5. 1989 obravnavala predlog sklepa o izključitvi iz 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuitete 
do leta 1990 tistih uporabnikov, ki ne združujejo sredstev za 
izgradnjo objektov elektrogospodarstva in premogovništva. 

S Programom ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije je le-ta zavezal republiške upravne organe, da 
proučijo in predlagajo rešitve glede uvedbe »ekološkega 
dinarja«, vendar kot obliko pospešitve izvajanja nalog na 
področju sanacije razmer, ne pa kot rešitev, ki naj nadomesti 
sredstva in odgovornost onesnaževalcev. 

5. Dajemo pobudo, da se za sanacijo že uničenih gozdov 
zagotovijo tudi določena sredstva iz skladov solidarnosti za 

odpravo posledic naravnih nesreč. Ne glede na to, da je stanje 
v gozdovih povzročeno s človeško dejavnostjo, ima dimenzije 
in značilnosti naravnih nesreč. 

Sredstva iz sklada solidarnosti je mogoče namenjati le za 
namene, ki so skladni z merili za dodeljevanje teh sredstev. 
V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije proučujemo mož- 
nost kompleksnega pristopa tudi k pospešitvi reševanja te 
problematike v sklopu »ekološkega dinarja«. 

6. Organi družbenopolitične skupnosti v občini smo dolžni 
zagotoviti občanom zdravo življenje. Zato bomo za ceno 
zmanjševanja proizvodnje električne energije dosledno izva- 
jali občinski odlok o varstvu zraka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z aktivnostmi, 
s katerimi se izrazito negativni ekološki učinki zaradi proiz- 
vodnje električne energije zmanjšujejo na najmanjšo možno 
mero. 

7- Odločno zavračamo povezovanje zastojev pri ekološki 
sanaciji Termoelektrarne Šoštanj s prizadevanji za izgradnjo 
nove termoelektrarne v Trbovljah, posebej še vsako politiza- 
cijo tega vprašanja. Skupščina občine Velenje terja samo 
uresničevanje dogovorjene ekološke sanacije velikih termo- 
energetskih objektov v Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je ekološka 
sanacija velikih termoenergetskih objektov prioritetna naloga 
vseh odgovornih subjektov, ki morajo tudi zagotavljati njeno 
izpeljavo. Predlagamo, da Občina Velenje čim prej sprejme 
dopolnjen in usklajen z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana ŠR Slovenije svoj dolgoročni in družbeni plan. Na ta 
način so ekološki cilji in naloge vključene v planske akte 
Občine Velenje, kar je tudi osnova za izdelavo sanacijskih 
programov. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE LAŠKO ZA ZBOR OBČIN IN ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O SOCIALNEM SKRBSTVU 

Skupina delegatov za zbor občin in zbor združenega dela 
— gospodarsko področje — 29. okoliš — republiške skupščine iz 
občine Laško, v skladu s sklepom 17. zasedanja zborov SO 
Laško, z dne 22. 3. 1989 ob obravnavi stanja na področju 
dejavnosti centra za socialno delo v občini Laško dajeta 

pobudo 
za spremembo Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list 

SRS, št. 35/89) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SFIS, št. 1/89) in 
sicer: 

- da se v 60. členu Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list 
SRS, št. 35/79) za besedico »....so ....« vstavi beseda 
»— praviloma « 
- da se besedilo 10. člena Zakona o spremembah in dopol- 

nitvah Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 1/89) 
črta. 
Obrazložitev: 

V času, ko razmere terjajo racionalnejše obnašanje na vseh 
področjih življenja, je v veljavnosti vrsta zakonov, ki povzro- 
čajo ravno nasprotno. Zakon o socialnem skrbrstvu (Uradni 
list SRS, št. 35/39) predpisuje v 60. členu obvezno ustanavlja- 
nje Centrov za socialno delo kot samostojne delovne organi- 
zacije, tam kjer »samostojnega« centra ni, pa zakon o spre- 
membah in dopolnitvah Zakona o socialnem skrbstvu v 10. 
členu pooblašča za odločanje v upravnem postopku drug 
center. 

S spremembo Zakona o socialnem skrbstvu (Ur. list SRS, št. 
1/89) je sicer rešeno statusno vprašanje oziroma s povsem 
formalne strani vprašanje zakonitosti poslovanja centra 
v upravnem postopku, vendar pa vsebinsko za uporabnike, pa 
tudi za izvajalce, ne pomeni nobene nove kvalitete, kar bi pa 
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vendarle moralo biti osnovno vodilo vsake normativne ureje- 
nosti. Nasprotno se bodo s prenosom pooblastil za odločanje 
v upravnem postopku na drug center postopki zakomplicirali 
oziroma vsaj podaljšali in podražili ter torej tudi povzročili 
določeno poslabšanje pogojev za uveljavljanje pravic uporab- 
nikov. 

Strokovna in kadrovska struktura centra oziroma usposob- 
ljenost pa ni odvisna od organizacijske oblike centra, temveč 
od razmer v skupni porabi v občini in od gospodarske moči 
občine. 

Smo v času intenzivnih sprememb na normativnem 
področju, v kar nas silijo zaostrene gospodarske razmere 
izvajanje gospodarske in družbene reforme ter nujnost pre- 
hoda na tržni sistem gospodarstva in sploh racionalnejšega 
obnašanja na vseh področjih življenja. Že sprejeti zakon 
o podjetjihi je za gospodarske subjekte že uveljavil fleksibil- 
nejše možnosti v smislu organizacije podjetij, področje 
ustreznejše organiziranosti v družbeni infrastrukturi pa je še 
odprto, čeprav analize in razmere silijo k racionalnejši in 
srr,otrnejsi organizaciji tudi na tem področju. Zaradi tega bo 
v bodoče potrebno v predpisih opredeliti predvsem cilje in 
vsebino določenega področja, občinam pa prepustiti večie 
možnosti presoje, kakšno obliko organiziranosti je smotrno 
vzpostaviti glede na velikost občine, obseg dejavnosti, konfi- 
guracijo terena ter vplive drugih dejavnikov. 

Ob obravnavi sprememb in dopolnitev zakona o socialnem 
skrbstvu na sejah dne 27. 12. 1988 smo posredovali amandma 
na oba navedena člena, vendar ni bil podprt. 

Skupina delegatov iz Občine Laško predlaga, da se spre- 
meni 60. člen zakona o socialnem skrbstvu tako, da se 
v prvem odstavku 60. člena za besedico »so« vstavi beseda 
»praviloma«, kar bi v posledici pomenilo, da je center za 
socialno delo poleg organizacije združenega dela lahko tudi 
organizacijska enota občinskega upravnega organa, kot je to 
primer v Občini Laško, ali strokovna služba SIS. 

Skupina delegatov nadalje predlaga tudi črtanje 10 člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 
skrbstvu, ki je v občinah, kjer centri za socialno delo še niso 
ustanovljeni, odločanje v upravnih stvareh do ustanovitve 
centra za socialno delo prenesel na drug center za socialno 
delo. 

Pobuda za spremembo 60. člena zakona o socialnem skrb- 
stvu in 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem skrbstvu ni sprejemljiva. 

Prvi centri za socialno delo so resda delovali bodisi kot 
odseki, oddelki ali organizacijske enote občinskih upravnih 
?^n0V' Vendar ie že zakon o socialnem skrbstvu iz leta 1974, izdan po uveljavitvi zakona o združenem delu, ki oprav- 
lja strokovno delo na področju socialnega skrbstva. Zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela (Uradni list SRS, 
št.17/79) in zakon o_ socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 
35/79) urejata družbenoekonomske odnose v svobodni 
menjavi dela, pridobivanja dohodka v svobodni menjavi dela 
in načela samoupravnega organiziranja v svobodni menjavi 
dela. V obeh zakonih so kot izvajalci v svobodni menjavi dela 
na področju družbenih dejavnosti opredeljene organizacije 
združenega dela na posameznem področju, poleg društev in 
družbenih organizacij. 

Zakon o socialnem skrbstvu, ki centre za socialno delo 
opredeljuje kot izvajalske organizacije združenega dela, je 
tako del sistemske ureditve na področju svobodne menjave 
dela ter ga glede na veljavno zakonodajo ni mogoče spremi- 
njati v smislu pobude skupine delegatov. Ob tem je treba tudi 
poudariti, da pobuda ni konsistenčna, saj ne zadostuje spre- 
memba 60. člena zakona o socialnem skrbstvu, pač pa bi bilo 
treba ob pozitivnem stališču do pobude spremeniti še vrsto 
drugih členov zakona. 

Zaradi navedenega je treba zavrniti tudi pobudo za spre- 
membo 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem skrbstvu. 
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE LAŠKO ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA IN ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O OSNOVNI ŠOLI 

Skupina delegatov za zbor občin in zbor združenega dela 
- gospodarsko področje - 29. okoliš - republiške skupščine iz 
občine Laško po sklepu seje z dne 13/4-1989 dajeta 

pobudo 
za spremembo Zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 

50/80) in sicer 
K 14. členu: 
- da se izenači obseg zagotovljenega programa z obveznim 

predmetnikom in učnim načrtom oz. da se le-ta razširi s sveto- 
valnim, knjižničarskim delom in delom v zvezi s pripravo 
prehrane v osnovni šoli (vsaj en topel obrok) 

K 114. Členu: 
- da se v Zakonu ne predpisuje samoupravne organizirano- 

sti osnovnih šol 
K 123. členu: 
- da o stalnem oz. začasnem prenehanju dela šole iz razlo- 

gov navedenih v tem členu odloča ustrezni strokovni organ 
v skladu s sprejetimi standardi in normativi. 

Obrazložitev: 
Ob vsakodnevnem srečevanju z različnimi problemi na 

področju družbenih dejavnosti ugotavljamo, da so nekatera 
določila Zakonov, ki urejajo področja družbenih dejavnosti 
zelo toga in ne dopuščajo prilagajanja sodobnejšim gospo- 
darsko-ekonomskim tokovom oz. družbeni reformi nasploh, 
kakor tudi ne ustrezajo zahtevam sodobne pedagoške znano- 
sti in spoznanj pedagoške prakse. 

Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela 
bkupscine SR Slovenije za gospodarsko področje 29. okoliš 
iz občine Laško je dala pobudo za spremembo zakona 
o osnovni soli in sicer za spremembo 14. člena tako da se 
zagotovljeni program razširi s svetovalnim, knjižničarskim 
delom in delom v zvezi s pripravo prehrane v osnovni šoli 

za spremembo 4. člena tako, da se v zakonu ne predpisuje 
samoupravne organiziranosti osnovne šole in 123. člena tako 
da naj o začasnem prenehanju ali ukinitvi osnovne šole 
odloča strokovni organ v skladu s sprejetimi standardi in 
normativi. Na posredovano pobudo odgovarjamo z nasled- 
njimi stališči: 

^ 14. členu Zakona o osnovni šoli je določeno, da zaqo- 
tovljeni program obsega programe storitev, s katerimi 
osnovna šola uresničuje obvezni predmetnik in učni načrt 
Haven, na kateri se izvaja obvezni predmetnik in učni načrt ie 
določena z enotnimi osnovami standardov in normativov te 
pa sprejemajo uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije. Menimo, da daje 14. člen Zakona o osnovni šoli 
dovolj široko podlago, da se v okviru izvajanja predmetnika in 
učnega nacrta predvidi tudi delež sodelovanja knjižničarja in 
svetovalnih delavcev in se to ustrezno določi v standardih in 
normativih. Menimo, da za povečanje obsega zagotovljenega 
programa ni potrebna sprememba tega člena zakona, temveč 
sprememba standardov in normativov, ki jih bo moqoče upo- 
števati v naslednjem planskem obdobju. 
„ V zakonu o osnovni šoli je samoupravni organiziranosti 
sole namenjen velik del V. poglavja, določbe pa so oblikovane 
v skladu s sistemsko zakonodajo, zlasti z zakonom o združe- 
nem delu. Zaradi Amandmajev k Ustavi SR Slovenije in spre- 
menjenih predpisov, ki bodo zamenjali zakon o združenem 
delu bo treba spremeniti tudi te določbe v zakonu o osnovni 
son. Menimo, da zato ne kaže že sedaj spreminjati posamez- 
nih členov npr. 114., temveč bo zakon o osnovni šoli doživel 
spremembe šele po tem, ko bodo v drugih dokumentih dana 
jasna izhodispa o novi organiziranosti družbenih dejavnosti 

, 3' ,0 d?|ocbl 123 člena zakona o osnovni šoli lahko občin- ska skupscina skupaj s skupščino občinske izobraževalne 
skupnosti sprejme sklep o začasnem prenehanju dela ali 
odpravi osnovne šole. Tega sklepa ni mogoče sprejeti brez 
mnenja šole in prizadete krajevne skupnosti. Sklepa torei 
v nobenem primeru ne bi mogel sprejeti samo ustrezni stro- 
kovni organ, saj mora ustanavljanje in ukinjanje šole potekati 
po enakem postopku. Ker je ustanovitelj osnovne šole skupš- 
čina občine, mora torej tudi sklep o ukinitvi sprejeti isti organ 
Ustrezni strokovni organi pa morajo za odločanje v skupščini 
občine pripraviti strokovno utemeljitev. V praksi prihaja pogo- 
sto do nesoglasij s prizadeto krajevno skupnostjo zaradi 
cesar skupščina občine ne more sprejeti svojega sklepa. 
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Merimo, da bi v takih primerih občinski upravni organ in 
občinska izobraževalna skupnost s strokovnimi argumenti 
v demokratični razpravi morali doseči tako soglasje prizadetih 
krajanov. 

Določba o soglasju krajevne skupnosti je bila namreč 
v zakon o osnovni šoli (leta 1980) vključena zato, da bi 
obvarovala obstoj podružničnih šol na podeželskih, manj 
razvitih in obmejnih območjih in je ne kaže odpraviti brez 
temeljite analize stanja in posledic. Glede na velike domograf- 
ske spremembe v zadnjih 20. letih bo sicer treba mrežo šol po 
posameznih občinah ponovno proučiti. Republiški komite za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturoi je že sprejel 
pobudo, da bo proučil sedanje stanje in da bo predlagal 
spremembo določbe 123. člena, če bo po proučitvi te proble- 
matike na celotnem območju SR Slovenije in v skladu z osta- 
limi zakoni, ki urejajo delo na manj razvitih in obmejnih 
področjih, presodil, da varovalni mehanizem soglasja priza- 
dete krajevne skupnosti ni potreben oz. ni umesten. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE MESTA LJUBLJANE ZA 
DELEGIRANJE DELEGATA V ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 2. 
ČLENA ZAKONA O POSLOVNIH STAVBAH IN 
POSLOVNIH PROSTORIH 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegira- 
nje delegata v zbor Skupščine SR Slovenije je Skupščini SR 
Slovenije predlagala spremembo oziroma dopolnitev zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih glede opredelitve 
statusa delovnih prostorov umetnikov z naslednjo utemelji- 
tvijo: 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v 3. členu 
dejavnosti umetnikov ne šteje med poslovne dejavnosti po 
tem zakonu in torej umetniških ateljejev ne za poslovne pro- 
store po 2. členu tega zakona. 

Na pobudo Društva likovnih umetnikov je leta 1987 že 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora sku- 
paj z Republiškim komitejem za energetiko in Republiškim 
komitejem za kulturo ugotovil, da se po zakonu ateljeji ne 
štejejo za poslovne prostore in zavzel stališče, da je potrebno 
ateljeje likovnih umetnikov obravnavati kot delovne prostore, 
namenjene za opravljanje umetniških dejavnosti, in da jih je 
treba glede najemnin in tarif za električno energijo in komu- 
nalne storitve ter drugih dajatev izenačiti s stanovanjskimi 
prostori. V tem stališču je tudi navedeno, da bo ob spremem- 
bah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih pred- 
lagal ustrezno opredelitev statusa prostorov za ateljeje likov- 
nih umetnikov. 

Kljub pobudam društev in skupščin posameznih občin 
zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih v spremem- 
bah zakona v letu 1988 (Uradni list SRS, št. 34/88) ni opredelil 
statusa ateljejev. 

Ker torej sedanja zakonska ureditev ne opredeljuje ateljeja 
niti kot poslovni prostor niti kot stanovanje, je težko doseči 
poenotenje v praksi, saj je odločitev v primeru dvoma, ali gre 
za poslovni prostor ali ne, prepuščena skladno s četrtim 
odstavkom 2.člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih - občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
stanovanjske zadeve. Le-ta pa praviloma ni zainteresiran za 
zmanjševanje prihodka oziroma nižanje po njihovem mnenju, 
že tako prenizkih najemnin, ki bi jih bilo potrebno nameniti 
tudi za pridobitev novih ateljejev.« 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do nave- 
dene pobude je naslednje: 

Po 2. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih (Uradni list SRS. št. 18/74) se za poslovni prostor šteje 
eden ali več prostorov namenjenih za poslovno dejavnost, ki 
so praviloma gradbena celota in imajo poseben glavni vhod. 

Ne štejejo se za poslovni prostor po tem zakonu garaža 
v lasti občanov, ki je namenjena največ za dva osebna avto- 
mobila ter stavbe oziroma prostori v lasti občana, ki so name- 
njeni za opravljanje kmetijskih dejavnosti (hlevi, kozolci, kleti 
in podobno). 

Po 3. členu citiranega zakona pa se za poslovne dejavnosti 
štejejff dejavnosti organizacij združenega dela, družbenopoli- 

tičnih skupnosti in drugih družbenopravnih oseb, državnih 
organov, družbenopolitičnih organizacij, društev, civilnih 
pravnih oseb in samostojnih obrtnikov. 

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih izrecno 
ne določa, da se prostori za ateljeje umetnikov ne štejejo za 
poslovne prostore, zato je že leta 1985 Republiški komite za 
kulturo predlagal, da se da ustrezno tolmačenje zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih glede ateljejev 
umetnikov in da se v zakonu, ki je bil tedaj v fazi spreminjanja 
določi, da ateljeji umetnikov niso poslovni prostori. Predlog 
zakona o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih iz leta 1985, ki je navedeno zahtevo upošteval, je 
bil na Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije odložen, pred- 
vsem zaradi nerešenega vprašanja glede enotne ureditve pre- 
nosa poslovnih stavb in poslovnih prostorov od razpolagaicev 
na uporabnike poslovnih prostorov v vsej Jugoslaviji. 

Glede pravnega statusa prostorov za ateljeje umetnikov je 
bilo nato leta 1987 sprejeto mnenje, ki so ga oblikovali Repu- 
bliški komite za kulturo, Republiški komite za energetiko in 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
v katerem je bilo ugotovljeno, da se že po veljavnem zakonu 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ateljeji umetnikov 
ne štejejo za poslovne prostore. Zakon namreč dejavnost 
umetnikov ne uvršča med dejavnosti, ki se štejejo za poslovne 
dejavnosti po tem zakonu. Ateljeje umetnikov je treba obrav- 
navati kot delovne prostore,namenjene za opravljanje umetni- 
ške dejavnosti in jih je treba glede najemnin in tarif za elek- 
trično energijo in komunalne storitve ter drugih dejavnosti 
izenačiti s stanovanjskimi prostori. 

Navedeno mnenje je bilo med drugim poslano tudi Izvršnim 
svetom skupščin občin in posebnim družbenopolitičnim 
skupnostim z namenom, da v svoji pristojnosti določijo 
pogoje glede uporabe prostorov za ateljeje umetnikov. 

To priporočilo je bilo v glavnem upoštevano in prostori za 
ateljeje umetnikov so bili uvrščeni v najnižjo kategorijo 
poslovnih prostorov tako, da je bila najemnina enaka ali celo 
manjša od najemnine za stanovanja. 

Problematika statusa prostorov za ateljeje umetnikov je 
postala zopet pereča v začetku letošnjega leta, ker se letos 
očitno uvaja za poslovne prostore ekonomska najemnina, za 
stanovanja pa ne. Zato so najemnine za ateljeje umetnikov, 
čeprav so najnižje uvrščene, v primerjavi s stanovanji mnogo 
višje. 

Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 6. 4. 1989 
poslal dopis predsednikom izvršnih svetov skupščin občin in 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti v katerem predlaga, 
da izvršni sveti skupščin občin določijo najemnino za upo- 
rabo prostorov za ateljeje umetnikov v najnižjem znesku 
v smislu odloka o najvišji najemnini za poslovne prostore 
glede na dejavnost, ki jo umetniki opravljajo in njeno 
pomembnost za našo družbo in njen ugled v svetu. Kot možno 
izhodišče za določanje najemnin za ateljeje umetnikov, naj bi 
bila spodnja kmeja stanarin. 

Status ateljejev umetnikov do sedaj še ni zakonsko urejen iz 
razlogov, ker so se v veljavnem zakonu o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih v letu 1988 po skrajšanem postopku 
črtale le tiste določbe zakona, ki so omejevale lastninsko 
pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, ki so bile 
ovira za razvoj drobnega gospodarstva. 

Predlog navedene skupine delegatov za opredelitev atelje- 
jev umetnikov v zakonu je utemeljen in se njihova pobuda 
sprejme. Vendar pa predlagamo, da se ta pobuda upošteva pri 
spremembah in dopolnitvah zakona, ki se bo pripravil po 
sprejemu republiške ustave in ki bo zajel še številna druga 
vprašanja v zvezi s poslovnimi stavbami in poslovnimi pro- 
stori. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE DELEGATA VLADA 
POGOREVČNIKA IZ OBČINE MARIBOR TABOR 
ZA SPREMEMBO 37. ČLENA ZAKONA 
O POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH 
PROSTORIH 

Delegat Vlado Pogorevčnik iz občine Maribor Tabor je 
Skupščini SR Slovenije predlagal spremembo 37. člena 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih z nasled- 
njo utemeljitvijo: 

22 poročevalec 



»Dajem pobudo za spremembo 37. člena zakona o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 34/88) 
in sicer predlog za ustavnost 7. člena. Ta zadeva je bila 
posredovana Ustavnemu sodišču SR Slovenije dne 30. 12. 
1988. Ker do danes nismo prejeli odgovora, izhaja pa iz 
plačevanja oziroma opredelitve lastnine poslovnega prostora, 
smatram, da je tu nastala precejšnja škoda. Predlagam spre- 
membo zakona v tem členu, in sicer, da ostane tako, kot je 
bilo v prejšnji vsebini tega zakona. Prosim, da se do te pobude 
opredeli ustrezno delovno telo zbora oziroma skupščine 
(napr. zakonodajno pravna komisija)«. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do nave- 
dene pobude je naslednje: 

V 37. členu zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih (Uradni list SRS, št. 18/74) je določeno, da se poslovne 
stavbe in poslovni prostori v poslovnih stavbah in v stanovanj- 
skih hišah v družbeni lastnini, na katerih imajo pravico upo- 
rabe organizacije združenega dela, družbenopolitične skup- 
nosti ali druge družbeno pravne osebe, ki jih same trajno ne 
uporabljajo za opravljanje svoje dejavnosti, z dnem uveljavi- 
tve tega zakona, prenesejo proti plačilu odškodnine v sred- 
stva organizacije združenega dela, družbenopolitične skup- 
nosti oziroma druge družbenopravne osebe, ki take prostore 
kot najemnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti če ta 
s tem soglaša. 

S 7. členom zakona o spremembah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št 34/88) se 
je črtal navedeni 37. člen zakona. 

S črtanjem 37. člena zakona se ni strinjal SOZD TIMA iz 
Maribora, ki je v novembru 1988 predlagal Zakonodajno 
pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, da se črta 7. člen 
zakona o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih, kar naj bi v posledici pomenilo, da se ponovno 
vzpostavi pravni režim iz omenjenega 37. člena zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

Zakonodajno pravna komisija SR Slovenije je na seji dne 7 
12. 1988 obravnavala pobudo SOZD TIMA, ki jo pa po daljši 
razpravi ni podprla. 

Po mnenju komisije je bil zakon o spremembah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih sprejet v okviru 
predpisanih postopkov. Glede navedbe SOZD TIMA, da je 
sprememba oziroma črtanje 37. člena zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih postavilo posamezne organi- 
zacije združenega dela v neenakopraven položaj, pa je komi- 
sija menila sledeče: 

»Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih je bil 
sprejet leta 1974. Določba 37. člena, katere ponovno uveljavi- 
tev predlaga pobudnik, je bila uvrščena v okviru prehodnih 
določb zakona, kar že samo po sebi kaže na namen zakono- 
dajalca, da se ta problematika v relativno kratkem času izčrpa. 
Številne organizacije združenega dela so to možnost tudi 
realizirale, bodisi da je do tega prišlo na podlagi sporazuma, 
bodisi da so se organizacije poslužile zakonitih poti in 
postopkov. Samo dejstvo, da je prihajalo do težav pri realiza- 
ciji možnosti, ki jih je ponujal 37. člen zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih na določenem območju, po 
mnenju komisije ne more biti zadosten razlog, da bo zborom, 
po komaj dveh mesecih od sprejetja zakonskih sprememb! 
predlagala ponovno spremembo zakona. To toliko bolj, če se 
upošteva siceršnje stališče, ki ga je komisija vendarle že dala 
delegatom zborov skupščine ob samem črtanju 37. člena 
zakona. Med drugim je takrat bilo rečeno, da bi s črtanjem 
navedene določbe odpravili rešitev, ki ne ustreza več seda- 
njim razmeram oziroma pravicam družbeno pravnih oseb do 
upravljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi. Ta ugotovi- 
tev komisije velja slej ko prej tudi sedaj, ne glede na to, da je 
komisija ob črtanju 37. člena opozorila na še neocenjene 
posledice takega črtanja. 

Po mnenju komisije bi se prizadete organizacije, ki v prete- 
klosti pred upravnimi organi (zlasti občinskimi) niso uspele 
s svojimi zahtevami, morale v večji meri angažirati v pritožbe- 
nem postopku in pa v okviru upravnega spora. Samo dejstvo, 
da so morda ponekod upravni organi imeli strožje stališče 
(lahko tudi zaviralno) ne more biti povod za ponovno spre- 
membo zakonodaje. Negativno stališče do take pobude je 
v svojem mnenju zavzel tudi Izvršni svet, kakor tudi Služba za 
samoupravljanje in pravna vprašanja pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije. 

Glede na to je komisija sklenila, da zborom skupščine ne bo 
predlagala ponovne spremembe 7. člena zakona o spremem- 
bah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih«. 

SOZD TIMA je nato 30. 12. 1988 pri Ustavnem sodišču SR 
Slovenije dal predlog za oceno ustavnosti 7. člena zakona 
o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih o čemer pa Ustavno sodišče SR Slovenije še ni odlo- 
čilo. 

Pobuda delegata Vlada Pogorevčnika je identična s pobudo 
SOZD TIMA iz Maribora, o kateri je že bilo dano mnenje 
Zakonodajno pravne komisije, zato predlagamo, da se 
pobuda za črtanje 7. člena zakona o spremembah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih ne sprejme. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV MESTA LJUBLJANE ZA ZBOR 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAKONA 
O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV 
V PROSTOR 
IN 
PREDLOGA SKUPŠČINE SKUPNOSTI OBALNIH 
OBČIN KOPER ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV 
V PROSTOR 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo sku- 
pine delegatov Mesta Ljubljane za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije za spremembo in dopolnitev zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor Skupščine skupnosti obal- 
nih občin Koper. Ker gre v obeh primerih za skorajda enake 
predloge sprememb in dopolnitev določb o priglasitvi name- 
ravanih del ter določb, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo in 
kazenske sankcije, je do njih oblikoval enotno stališče. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi poročila 
o problematiki urejanja prostora v SR Sloveniji in dodatne 
informacije k temu poročilu dne 29. 9. 1988 med drugimi 
nalogami in ukrepi za izboljšanje stanja prostorskega urejanja 
v naši republiki sprejeli sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije takoj prične oblikovati tiste spremembe in dopolni- 
tve predpisov o urejanju prostora, ki niso pogojene s sicer 
zahtevano predhodno sistemsko preureditvijo področja pro- 
storskega planiranja v okviru družbenega planiranja, z njimi 
pa naj se v veljavnih zakonskih okvirih poiščejo možnosti za 
racionalnejše in učinkovitejše opravljanje nalog prostorskega 
pjaniranja in urbanističnega načrtovanja. Te spremembe naj 
bi se nanašale zlasti na dopolnitve zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor in na njegovi podlagi izdanih podza- 
konskih predpisov. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
na podlagi navedenega sklepa Skupščine SR Slovenije ter 
glede na pobude iz različnih okolij pripravil gradivo, v kate- 
rem je strnjeno prikazal vrsto možnih zakonskih sprememb na 
področju urejanja naselij in drugih posegov v prostor, 
vključno z upravno in strokovno organiziranostjo prostor- 
skega urejanja. To gradivo je 15. 03. 1989 poslal izvršnim 
svetom vseh slovenskih občin s prošnjo, da ga v upravnih, 
inšpekcijskih in strokovnih krogih proučijo, se do njega opre- 
delijo in oblikujejo morebitne dodatne pobude in predloge. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
od 27. marca do 11. aprila 1989 organiziral regijske posvete 
o omenjenih spremembah in dopolnitvah z vsemi slovenskimi 
občinami. Na posvetovanjih so prestavniki občin v celoti pod- 
prli zakonske spremembe in dopolnitve, dali pa so tudi več 
dodatnih pobud, ki so jih oblikovali na podlagi izkušenj nepo- 
srednega uresničevanja urbanističnih predpisov. V predlaga- 
nih spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor so zajete prav vse določbe ki jih 
v delegatskih in drugih pobudah Skupščine SR Slovenije za 
spremembe navedenga zakona predlagajo delegati in druai 
družbeni subjekti. 
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Po programu dela bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že 
letos začel postopek za pripravo in sprejem sprememb in 
dopolnitev zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro- 
stor, saj poleg omenjenih pobud to narekujejo tudi predvi- 
dene spremembe v organiziranosti inšpekcijskih služb 
s področja prostorskega urejanja. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ob tem ugotavlja, da čeprav na predlagane spre- 
membe zakona ne bodo vplivale zahtevane sistemske spre- 
membe na področju urejanja prostora (zakon o sistemu druž- 
benega planiranja, zakon o urejanju prostora), so te po vse- 
bini in obsegu take, da jih ni mgooče obravnavati in sprejeti 
po skrajšanem ali hitrem postopku. Zato bo predlagal Skupš- 

čini SR Slovenije, da te spremembe zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor obravnava in sprejme po rednem 
postopku. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da sta predla- 
gana pobuda in predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor eden izmed prispevkov za izpopolnitev zakonske 
ureditve urejanja naselij in drugih posegov v prostor. Zato ju 
bo pripravljalec teh sprememb obravnaval in ustrezno upošte- 
val pri preoblikovanju posameznih določb zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor. 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

Komisija Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja 
je na pobudo MK SZDL Maribor — Odbora za inventivno 
dejavnost, Komisije za razvojno in inventivno dejavnost 
MGZP in Sveta za vzgojo, izobraževanje in znanost razprav- 
lja o pogojih za prenovo zakonodaje ter ostalih pogojev 
v smeri hitrejšega prehoda v inovativno družbo, Skupščini. 
SRS in Izvršnemu svetu Skupščine SRS predlaga, da pri 
sprejemanju zakonov in v sistemu planiranja ter ekonomske 
politike upošteva naslednje ugotovitve in predloge: 

1. Ugotoviti moramo, da obstaja razkorak med deklaraci- 
jami DPO in operativnimi ukrepi ekonomske politike in eko- 
nomskega sistema. V okviru graditve družbenoekonomskega 
sistema je potrebno ustvariti ugodnejše družbene pogoje za 
znanstveno-raziskovalno dejavnost in opredeliti strategijo 
tehnično-tehnološkega razvoja Jugoslavije. Ukrepi ekonom- 
ske politike morajo spodbujati vse subjekte k vlaganju v znan- 
stveno in raziskovalno dejavnost ter razvoj. 

2. Pri razbremenjevanju gospodarstva bi bilo potrebno 
nameniti posebno pozornost davčni politiki, ki bi morala iti 
v smeri stimulacije znanja in razvoja, veljalo bi uvesti ugod- 
nejše kreditne pogoje za invencijsko-inovacijske dejavnosti 
ter raziskovalne dejavnosti. 

3. Družbeno planiranje in planiranje posameznih subjektov 
ne bi smelo obiti politiko načrtnega ustvarjanja pogojev za 
uveljavljanje inovacijske družbe in razvoja. 

4. Za inovacijsko družbo sta temeljnega pomena izobraže- 
vanje in razvoj kadrov. Z njima se zagotavlja strokovnost in 
pripravljenost subjektov za razvojno in raziskovalno dejav- 
nost, za osvajanje in uvajanje novih tehnologij, za prenos 
znanja itd. Uvajati moramo sistem permanentnega izobraže- 
vanja kot koncept znanja. Sam vzgojni program: od osnovnih 
do visokih šol ter specializacij bi moral biti prilagojen kon- 
ceptu vzgoje za ustvarjalnost in raziskovanje. V vseh pano- 
gah, še posebej tehnično-tehnoloških, telekomunikacijskih 
itd., kjer znanje hitro zastara, bi morali zagotoviti stalno 
dopolnilno izobraževanje in prakso v obliki retreninga doma 
in v tujini. Poleg tega pa bi morali tudi zagotoviti stalen pretok 
informacij in kadrov med izobraževalnimi in raziskovalnimi 
institucijami ter porabniki. 

5. Pri izvajanju kadrovske politike bi moral biti na vseh 
področjih vodilni selekcijski element znanje, kvalifikacija in 
sposobnost subjekta za razvoj. V vseh subjektih bi morali 
zagotoviti načrtovanje in izobraževanje kadrov, postavitev 
stimulativnih delovnih nalog z zagotovitvijo samostojnosti in 
skupinskega dela; zagotoviti bi morali stimuliranje vseh 
pojavnih oblik ustvarjalnosti, uveljaviti učinkovito kontrolo 
nad izvajanjem delovnih nalog, racionalnost pridobivanja, 
prenosa in uporabe znanja itd. Tudi sama struktura ter opisi 

del in nalog bi morali biti ohlapni, fleksibilni, dinamični, 
opustiti bi morali rigidne opise delovnih mest. 

6. Pomemben element je tudi zagotovitev pogojev ter moti- 
vacije za inovativnost in razvoj, kar lahko dosežemo s prizna- 
vanjem inovacijskega dohodka ter drugih materialnih in 
nematerialnih ugodnosti inovatorjev. Pri tem se upošteva za 
inovacijo le tista novost, ki posredno ali neposredno prinaša 
inovacijski dohodek. Seveda pa bi bilo potrebno izdelati 
metodologijo za vrednotenje znanja ter znanje tudi v praksi 
obravnavati kot kapital. Zagotoviti bi bilo potrebno finančna 
sredstva za pospeševanje inovativnosti na vseh družbenih 
ravneh ter zagotoviti sodobne pogoje za razvoj, uvajati 
sodobne metode organizacije dela, pa tudi zagotoviti kontinu- 
iteto tržnega uresničevanja ustvarjalnosti. 

7. Pomemben element je dostopnost inovacijskih virov in 
trženje z invencijami ter ostalimi oblikami ustvarjalnosti. 
Zagotoviti bi morali enoten računalniško podprt sistem evi- 
dentiranja ter vodenja baz podatkov o inovacijskih dosežkih 
v državi, ki pa bi moral biti komplementaren s svetovnimi 
bazami podatkov. Tako bi se lahko vključili v enoten evropski 
sistem varstva inovativnosti, vodenja baz podatkov o inovacij- 
skih dosežkih ter trženja inovacij. Zato bi morali biti pozorni 
tudi na pretok informacij z vsemi povratnimi učinki. 

8. Doseči bi morali spremembo pravnega delovanja indu- 
strijske in intelektualne lastnine, podaljšati bi morali dobo 
trajanja patentne zaščite ter varovati patent od dneva prijave 
in ne od dneva objave patenta. Patentno varstvo bi morali 
razširiti na vsa znanja ter omejiti področja, kjer je patentno 
varstvo izključeno. Zakonodaja kot instrumentalizacija dogo- 
vorne ekonomije ne bi smela iti v smeri zapiranja pred cirkula- 
cijo znanja. Zakonodajo s področja industrijske in intelektu- 
alne lastnine bi morali uskladiti z uveljavljenimi mednarod- 
nimi konvencijami ter omogočiti enoten evropski prostor za 
pretok, trženje in varstvo znanja. 

9. Razviti bi morali sistem transfer znanja oziroma tehnolo- 
gije lastne kot tuje, s prenosom licenc ter z vzpostavljanjem 
dolgoročne proizvodne kooperacije in poslovno tehničnega 
sodelovanja. Pri tem pa je pomembno, da tujemu prenese- 
nemu znanju dodamo vedno nekaj lastnega znanja, tako da 
dosežemo novo kvaliteto in s tem višji nivo, s čimer komple- 
mentiramo svojo dejavnost s tujim prenesenim znanjem. 

10. V celotni družbi pa bi bila potrebna inovacijska kultura 
in politika ter poslovna strategija. Doseči bi morali organizira- 
nost inoviranja v posebno službo v vseh družbenih subjektih 
ter po zgledu sosednih držav ter 15-letni svetovni praksi 
ustanoviti svetovalne centre z nalogo svetovati inovatorjem, 
zagotavljati rizični kapital, pravno varstvo znanja in trženja 
z inovacijskimi dosežki, pa tudi začasno zagotavljanje osnov- 
nih sredstev za visoko tehnološko razvite programe. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik Marjan 
Gogala-Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, telefon (061 >217-123 -Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik), Miroslav Berovtč, Sandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski. Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnic, Zoran Miškovič, Dragan 

'5J?r' "iS~lni.ln °^90vorni urednik: Dragan Ajder. urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 • 1 isk CGP Delo - Cena posameznega izvoda 3 000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarjev. Po treh mesecih bomo poslali dodatni račun, 
ki bo upošteval inflacijo - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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Zvezni izvršni svet je predložil v obravnavo PO HITREM 
POSTOPKU predloge za izdajo zakonov o spremembah 
in dopolnitvah: 
— zakon o podjetjih 
— zakon o bankah in drugih finančnih organizacijah 
— zakon o računovodstvu 
— zakon o finančnem poslovanju 
Omenjene zakone bo obravnaval Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ na eni prihodnjih sej. 
Zaradi pomembnosti obravnavane problematike objav- 

ljamo besedila predlogov za izdajo zakonov o spremem- 
bah in dopolnitvah zakonov. 
Zakone bosta obravnavali skupina delegatov za preuče- 
vanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ in 
komisija za sistemska vprašanja. Skupina delegatov bo 
zakone obravnavala ob sodelovanju predstavnikov 
organizacij združenega dela, družbenopolitičnih organi- 
zacij in drugih zainteresiranih organov in organizacij ter 
znanstveno-strokovnih institucij in posredovala svoje 
mnenje delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in doponitvah z; 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona so 2., 3. in 4. točka 

prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po katerih zagotavlja 
federacija sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, pravice in obveznosti organizacij združenega dela 
glede sredstev, ki so družbena lastnina, in ureja temeljna raz- 
merja, s katerimi se zagotavlja enotnost jugoslovanskega trga, ter 
9. točka XXXIX. amandmaja k ustavi SFRJ, po kateri ureja federa- 
cija temelje pravnega položaja in poslovanje organizacij združe- 
nega dela in drugih subjektov tržnega poslovanja na enotnem 
gospodarskem območju Jugoslavije. 

Za sprejetje tega zakona je po 281. členu ustave SFRJ pristojen 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom, in cilji, ki jih želimo doseči 

Z izdajo zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ št. 77/88), ki se 
uporablja od 1. januarja 1989, so bili ustvarjeni pogoji za delova- 
nje ekonomskih in tržnih zakonitosti, kar je prilagojeno zahtevam 
sodobnega znanstveno-tehnološkega razvoja, ter ustvarjene naj- 
širše podlage, po katerih se sami delavci smotrno in fleksibilno 
organizirajo v skladu s svojimi konkretnimi potrebami in interesi 
pri tržnem načinu gospodarjenja. 

Prav tako so bile ustvarjene institucionalne podlage za ustano- 
vitev različnih oblik podjetij, ki so popolnoma samostojna pri 
vodenju poslovne in razvojne politike tudi izven svoje notranje 
organizacije in širših oblik organiziranja in združevanja. 

Z analizo uporabe zakona o podjetjih in drugih zveznih zako- 
nov, ki so bili izdani zaradi izvajanja ustavnih amandmajev v prete- 
klem obdobju, je bilo ocenjeno, da bi bilo treba ta zakon ustrezno 
spremeniti in dopolniti, da bi ustvarili še boljše pogoje za učinko- 
vitejše izvajanje temeljnih opredelitev reforme gospodarskega 
sistema 

Namen zakona, ki ga predlagamo, je da se pospeši proces 
preoblikovanja družbenih sredstev v družbeni kapital ter ustano- 
vijo podjetja brez anonimnega kapitala oziroma omogoči lažje 
kroženje kapitala. 

Predlagane spremembe zakona omogočajo lažje preoblikova- 
nje ene organizacijske oblike v drugo brez kakršnihkoli zakonskih 
omejitev. 

Poleg tega je omogočeno, da se ta zakon uporablja tudi za 
organizacije združenega dela družbenih dejavnosti, ki pridobivajo 
dohodek s prodajo blaga in storitev na trgu, oziroma da se lahko 
take organizacije organizirajo kot podjetje. 

o podjetjih 

V predlogu zakona so opuščene tiste organizacijske oblike 
družbenih podjetij, katerih ustanovitev kot posebnih subjektov ne 
bi bilo ekonomsko opravičeno. Vendar se lahko bistvo teh organi- 
zacijskih oblik še naprej izraža v obstoječih zakonskih oblikah in 
novih, ki jih predlagamo. 

V skladu s to opredelitvijo pojasnjuje in natančneje določa 
predlog zakona predvsem veljavne rešitve, zajema spremembe 
glede nekaterih oblik družbenega podjetja in ureja ustanovitev 
novih oblik družbenega podjetja, da bi uvedli jasnejši postopek 
organiziranja organizacij združenega dela in skupnosti po zakonu 
o podjetjih ter zboljšali tudi prehodni režim. 

Poleg navedenih vprašanj vsebuje predlog zakona tudi rešitve, 
ki pomenijo pravno-tehnično izboljšavo sedanjih zakonskih re- 
šitev. 

III. Temeljna načela, po katerih morajo biti 
urejena razmerja na področju, za katero se 
izdaja zakon 

Zakon, katerega izdajo predlagamo, ne spreminja načel iz 
zakona o podjetjih. To hkrati pomeni, da se ne spreminjata pravna 
in poslovna subjektivnost podjetja na trgu in tudi ne uresničeva- 
nje samoupravnih pravic delavcev, ne glede na obliko podjetja, 
v katerem delajo. 

Čeprav je opuščena intervencija družbenopolitične skupnosti 
glede družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine za sprejetje določenih ukrepov, s tem niso ogrožena temeljna 
načela pri varstvu družbenih interesov, saj je to že zagotovljeno 
v ustavi SFRJ, v drugih določbah zakona o podjetjih ter določbah 
drugih zveznih zakonov. 

IV. Posledice predlaganih rešitev za družbeni in 
materialni položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti 

Predlagane rešitve omogočajo lažje preoblikovanje ene oblike 
podjetja v drugo, kar bo prispevalo k ustreznejšemu pravnemu 
položaju in poslovanju podjetja kot osnovnega subjekta trga. 

V. Ocena sredstev, potrebnih iz proračuna 
federacije 

Za izvajanje tega zakona ni potrebno zagotoviti sredstev v pro- 
računu federacije. 

prilona poročevalca 1 



PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah 

.. 1. člen 
črta pa^ods?ave°kd)e,,ih (Ur8dni liSt SFRJ Št' 77/88) se v 1 čle™ 

meDnUakaoidadse9gla°s1S,aVek' " P°Stane PfVi °dstavek' se SP^ 
[e Pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost zaradi pridobivanja dohodka oziroma ustvarjanja dobička s Dro 

dajo proizvodov in storitev na trgu.« ooDicKa s pro- 

zaVbeseSdamai0n?,rftiem odstavku' ki Postane dru9' odstavek, se 
konca pa črta 9U" namest0 veiice Postavi pika, besedilo do 

2. člen 
r^^t

PraVi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
cocH?,r!f Pojem zakonu je: družbeno podjetje, javno oodietie sestavljeno podjetje, zasebno podjetje, delniška družba družba 

feno K komanditnVdružba družba z neome 
V tret Pmnri ?9L°

V0r"S0t|° članic in Pogodbeno podjetje « 
nimi cfbičaji° 86 črta,° Ve'iCa in besede: "do^jr"i Poslov- 

7 3. člen 
2 členom se doda nov, 2. a člen, ki se glasi: 

c , _ »2. a člen 
nnr,-S»® 1 Y družbeni lastnini posluje: družbeno podjetje javno 
££«,!!?' Ses avlleno Podjetje, delniška družba in družba z ome- 

^s °d9°v?rnostJ? (v nadaljnjem besedilu: družbeno podjetje) 
7 J mesani las,nini Posluje: delniška družba, družba 
fonlT J Ph 90v°rnostJO, komanditna družba, družba z neome- 
iiniJ IT odgovornostjo in javno podjetje, če so v njih vlozena sredstva v različnih oblikah lastnine - družbeni zadružni 

nad^lm,pmChn°Vw?'V'lnihxpraVnih 0seb ali v lastnini tuiih oseb (v nadaljnjem besedilu: mešano podjetje). 
HrM*hrfd;fVI-IZasebni lastnini Posluje: zasebno podjetje, delniška 
dmJtoV nf Z 0me|®no odgovornostjo, komanditna družba in 
dilu zasebnoTod^tjet °d9OV0rnos,'° <v nadaljnjem bese- 

. 4. člen V 3 členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi 
»Delavci upravljajo družbena podjetja.« 
V drugem odstavku se besede: »Poslovanje mešaneaa 

podjetja« nadomestijo z besedama: »Mešano podjetje«. 
a dru9.lm odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi- 

pod)etJa upravljajo zadružniki, ki so vanj vložili sred- 
dela v skladu s statutom. « jg ga 

meDnUadkonidatr^jg°ads!,aVek' ki P°S,ane Če,rti °dstavek' se SP- 
»Zasebna podjetja upravljajo lastniki, delavci pa sodelujejo ori 

pogodbo«" "a P 9' SVOi69a ŽiV69a d6la V Skladu s kolektivno 

5. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta 8. točka. 
Dosedanji 9. in 10. točka postaneta 8. in 9. točka 
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Razmerja med ustanoviteljem in ustanovljenim podjetjem se 

uredijo s pogodbo v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.« 

zakona o podjetjih 

12. člen se črta. 
6. člen 

7. člen 
tretjem odstavku 13. člena se besede: »določene pravice in 

obveznosti« nadomestijo z besedama: »določena pooblastila « 

8. člen 
V prvem odstavku 14. člena se črtajo besede: »izločitvi dela 

podjetja,«. 
Tretji odstavek se črta. 
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

9. člen 
V tretjem delu prvega poglavja se črtajo oddelek »1. skupno 

podjetje« in 15. do 19. člen. M 

10. člen 
P™6"1. ods^avku 20. člena se besede: »in druge družbene« nadomestijo z besedama: »ali druge«, besede v oklepaju pa čr- 

11- člen 

7 hp^pHama' 23 člena ?e besedi: »organ podjetja« nadomestita z besedama, »organ ustanovitelja«. 

25.člen se črta 
12. člen 

13. člen 
Oddelek »3) Združeno podjetje« in 26. do 29. člena se črtajo. 

,, 14. člen 
n

3° č enu_s® P™' odstavek spremeni, tako da se glasi 
podjetje «. druzbenih P°djetij se lahko združijo v sestavljeno 

?»5pSS£E?S£ """ <-«•■■■ 
črta,o0beseZm.Čnrem odstavku> ki Postane tretji odstavek, se črtajo besede »v pravnem prometu«. Za tretjim odstavkom sp 
dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita °dS,avkom se 

Jrf . i se združ|jo v sestavljeno podjetje zaaotavliaio sredstva za začetek dela sestavljenega podjetja z vlaaaniem sred 

mprii,er s°delu|.e,° Pn upravljanju sestavljenega podjetja v soraz- merju z višino vloženih sredstev, če s samoupravnim soorazumom 

^U
a
Ž'trVVT!aVlien° P0dje,'e ni določen° drugače 

cam delajo v sestavljenem podjetju, uresničujejo svoie samoupravne pravice na podlagi svojega živega dela "" ' 

.. 15. člen V prvem odstavku 33. člena se za besedama: »ciljih združeva- 

sistavlieneaTood^6 "Za?0tav!)an,u sredstev za začetek dela SiT T. 1 za besedama: »o medsebojnih razmerjih Združenih podjetij« pa črtajo vejica in besede »i pravicah n 
obveznostih delavcev, ki opravljajo posle skupnega pomena,«. 

7= O jI Al 16" Člen 
Za 34. členom se doda nov, 34. a člen, ki se glasi: 

»34 3 člen 

V 35. členu se črta drugi ostavek 

- iasfaaviss*»«»»«* 

prCegTodstavka S?" ° Zd?ŽitVi V skuP"osti in združenja iz 

HPH 

7= A, 18- člen 
Za 35. členom se doda nov, 35. a člen, ki se glasi: 

u l. »35. a člen 
skupni orga'n'upravljanja. P°S'°Vnih ZdrUŽenjih se usta"°vi 

organ'°Vn0 ,UnkCli° ima inividualni a" kolegijski poslovodni 
Skupnosti in združenja iz prvega odstavka tega člena imajo 

lahko statut. ' 

19. člen 
Naslov 6. oddelka in 36. člen se spremenita, tako da se glasita: 
»Delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo v druž- 

beni lastnini« 
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36. člen 
Eno ali več družbenih podjetij lahko ustanovijo delniško družbo 

in družbo z omejeno odgovornostjo kot podjetja v družbeni last- 

Družbi iz prvega odstavka tega člena se lahko ustanovita tudi 
z vlaaanjem sredstev enega družbenega podjetja v drugo druž- 
beno podjetje ali če družbena podjetja pridobijo vse delnice 
oziroma deleže v mešanem ali zasebnem podjetju. 

Za ustanovitev in delo družb iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o mešanem pod|et|u.«. 

20. člen 
Za 36. členom se dodajo 36.a, 36.b, 36.c in 36.d člen, ki se 

glasijo: 

»36.a člen 
Družbi iz 36. člena tega zakona nimata upravnega odbora. 
Kot skupni organ upravljanja se v teh družbah ustanovi delavski 

svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev družbenih podjetij imetni- 
kov delnic oziroma deleža in delegati delavcev družbe. 

Delegate delavcev družbenega podjetja imetnika delnic ozi- 
roma deleža v podjetju imenuje skupščina, delegate delavcev 
družbe pa volijo delavci na način in po postopku, določenem 
s tem zakonom za volitev delegatov v delavski svet družbenega 
podjetja. 

V delavskem svetu sodelujejo delegati delavcev družbenega 
podjetja imetnika delnic oziroma deleža v odločanju v sorazmerju 
s številom delnic oziroma velikostjo deleža v podjetju, delegati 
delavcev družbe pa v sorazmerju z živim delom delavcev. 

O vprašanjih iz 131. člena tega zakona odločajo samo delegati 
v delavskem svetu, ki jih volijo delavci družbe. 

36.b člen 
Delavski svet opravlja zadeve iz 127. in 131. člena tega zakona 

ter druge zadeve določene s statutom. 
O vseh vprašanjih, o katerih odloča skupščina, sprejme delavski 

svet stališče in o tem seznani skupščino. 
Sestavo, volitev in način dela delavskega sveta ureja statut 

družbe. 

36.c člen 
V družbi iz 36. člena tega zakona sklenejo delavci delovno 

razmerje in imajo pravice in obveznosti, kot jih imajo delavci 
v družbenem podjetju. 

36.d člen 
Če pridobijo delnice oziroma delež v družbi občani, civilne 

pravne osebe ali tuje osebe, odloča skupščina o njegovem preo- 
blikovanju v mešano podjetje.«. 

21. člen 
V prvem odstavku 37. člena se črtata besedi: »združenem po- 

djetju,«. 
V drugem odstavku se za besedama: »ki ima« črta beseda: 

»lahko«. 

22. člen 
V 38. členu se črta drugi odstavek. 

23. člen 
Za 38. členom se dodasta nova, 38.a in 38.b člen, ki se glasita: 

»38.a člen 
S pogodbo o združitvi sredstev se uredijo medsebojna razmerja 

družbenih podjetij, ki združujejo sredstva. 
Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjena 

pisno in ureja razmerja glede sredstev, ki se združujejo, glede 
razporejanja ustvarjenega dobička, obveznosti in odgovornosti za 
skupni riziko, glede načina skupnega upravljanja ter druga vpra- 
šanja, ki so pomembna za skupno poslovanje. 

38.b člen 
V družbenem podjetju, v katero so združena sredstva, se lahko 

ustanovi tudi skupni organ upravljanja. 
Skupni organ upravljanja upravlja posle, spremlja uresničeva- 

nje ciljev poslovanja s skupnimi sredstvi, odloča o uporabi teh 
sredstev, odloča o delitvi ustvarjenega dohodka oziroma dobička, 
ukrepa za izpopolnjevanje prevzetih obveznosti ter izvršuje druge 
pravice in dolžnosti v skladu s pogodbo o združitvi sredstev in 
statutom podjetja. 

S pogodbo o združitvi sredstev se določajo sestava, volitev in 
način dela skupnega organa upravljanja.«. 

24. člen 
V 41. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se 

glasi: 
»Skupni organ upravljanja podjetja, v katero so združena sred- 

stva, odloča o tem, ali so pogoji za spremembo statusa tega 
podjetja v smislu prvega odstavka tega člena «. 

25. člen 
42. člen se črta. 

26. člen 
V 43. členu se v drugem in tretjem odstavku črta beseda: 

»materialne«. 
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi: 
»Občani lahko zadržijo lastninsko pravico na vloženih sredstvih 

le, če je predmet vlaganja pravica do uporabe teh sredstev «. 

27. člen 
V 44. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Če so občani vložili sredstva v družbeno podjetje (na način, 

določen s statutom), lahko delavci tega podjetja in občani skle- 
nejo, da nadaljuje podjetje s poslovanjem kot mešano podjetje « 

V četrtem odstavku se za besedami: »občani, ki so« dodajo 
besede: »na podlagi pogodbe o vlaganju«. 

V petem odstavku se besede: »o določenih poslih v zvezi z upo- 
rabo sredstev« nadomestijo z besedami: »kot družbeno podjetje, 
ki je vložilo sredstva v drugo družbeno podjetje,«. 

28. člen 
V 49. členu se črtajo besede: »in drugih samoupravnih splošnih 

aktov« in besede: »razen tistih, za katere je s statutom določeno, 
da jih sprejemajo delavci z osebnim izjavljanjem,«, za besedama: 
»materialnega položaja« pa se črtajo vejica in besede: »sklepa 
samoupravne sporazume in pogodbe, za katere je to določeno 
s statutom družbenega podjetja,«. 

29. člen 
V tretjem odstavku 57. člena se besede: »opravlja predsednik 

poslovodnega odbora« nadomestijo z besedami: »opravljajo člani 
poslovodnega odbora«. 

30. člen 
V 60. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Če za osebe iz prvega odstavka tega člena pristojno sodišče 

ugotovi, da ni bilo razlogov za njihovo razrešitev ali ni bil izveden 
postopek, predpisan z zakonom, statutom oziroma samouprav- 
nim splošnim aktom, za direktorja, predsednika ali člana poslo- 
vodnega odbora pa so imenovane druge osebe, se direktor, pred- 
sednik ali član poslovodnega odbora razporedi na druga ustrezna 
dela oziroma delovne naloge.«. 

31. člen 
V prvem odstavku 65. člena se črtajo besede: »in poslih v okviru 

dejavnosti, ki se opravljajo v delih družbenega podjetja«, besede: 
»o odgovornosti družbenega podjetja za obveznosti njegovih 
delov, ki so pooblaščeni nastopati v pravnem prometu, ter« in 
besede: »o pogojih in postopku izločitve posameznih delov druž- 
benega podjetja iz njegove sestave«. 

32. člen 
V drugem odstavku 68. člena se beseda: »ali« nadomesti 

z besedo: »in«. 
33. člen 

V tretjem odstavku 72. člena se besede: »samoupravnim sploš- 
nim aktom« nadomestijo z besedo: »statutom«. 

34. člen 
Oddelek 8) »Družbeno varstvo samoupravnih pravic in druž- 

bene lastnine« in 75. do 80. člen se črtajo. 

35. člen 
V 97. členu se besede: »statutom oziroma pravili delniške 

družbe« nadomestijo z besedami: »pogodbo o ustanovitvi«. 

36. člen 
V prvem odstavku 104. člena se črtajo besede: »(osnovna vloga) 

in je odgovoren za obveznosti družbe do višine svoje vloge«. 
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Najmanjši znesek sredstev, potrebnih za ustanovitev družbe, je 

20,000.000 dinarjev.« 
37. člen 

V 109. členu se besede: »je odgovoren za obveznosti družbe do 
višine sredstev, vloženih v družbo« nadomestijo z besedami: 
»odgovarja za obveznosti družbe z vloženimi sredstvi«. 
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■vloga« 

38. člen V 112. členu se beseda: »Vloge« nadomesti z besedo: »Deleži«. 

.. 40. člen v prvem in drugem odstavku 119. člena se beseda- 
nadomesti z besedo: »delež« v ustreznem sklonu. 

.. 41. člen 

Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi- 
,H:P°SlOVOd"° funkcli° v delniški družbi in družbi z omeienn 
d itn Združb? in hP™w8 dlrektor ali Poslovodni odbor, v koman- ™d™z'3' n dru*b' 2 neomejeno solidarno odgovornostjo oa ena izmed oseb iz drugega odstavka tega člena«. 

v in *i x 42' člen 
v 131. členu se črta četrti odstavek. 
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek. 

., 43. člen drugem odstavku 138. člena se črta beseda- »tudi« 

ki se glasita": °dStavkom se dodasta nova, tretji in četrti odstavek, 

vo^nos^o^ah^k^usl^nov^udi'en sa^^tamDvitelj °meien° 0d90" 
ods.avkr82%TenanC'zSaek0naIaj0 Ur6di,i VPraŠa"ia iZ dru^a 

sedm^odstavek'' ^ in P6ti °dS,avek postane'° Petl- šesti in 

139. člen se črta. 44. člen 

i 45. člen 140.člen se spremeni, tako da se glasi 
. »140. člen 

=wofoSe podjetje upravlja ustanovitelj, delavci pa uresničuiein svoje samoupravne pravice v skladu s kolektivno pogodbo« 

7 v 46. člen Za 140. členom se doda nov, 140. a člen, ki se glasi: 

a .. »140. a člen Ce edini delničar delniške družbe, član družbe z omeienn nrinn 

1A1 Ai 47. člen 141. člen se spremeni, tako da se glasi: 

ni ■ x, »141. člen 
nrv?nL°wm 1,

cl0'fk lahk0 ustanovi obratovalnico za opravlianie 

!=iv*? ^srstsstsss.'ss 

nSrsšs pra"" °'",e o--»«*- 

1A1 -1 48" člen 
142. člen se spremeni, tako da se glasi: 

n , "142- člen 

nov° v s™SLto£T de'°m Sr6dStVi' ki 50 ,astnina obča" 
J™'?0 gospodarstvo ima lahko lastnost pravne osebe ood pogoji in na način, ki so določeni z zakonom « 

.. 49. člen 
VU Petega P°9lavja se beseda: »zadruga« nadomesti 

poai,,i>-' "*s,ov <"«»* ^ <>•»»'«- 
»1. Zadružno podjetje«. 

V 144. člen se črta. 50. člen 

\/ ia~7 a, 51 ■ tlen 

opravljati« 56 " beSed0' "Zač6ti" doda'° besede: »in tudi ne 

52. člen 
glasi ° Se Za dru9'm odstavkom doda tretji odstavek, ki se 

»r°?°dba' sklenJena v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, je pravno veljavna«. 

53. člen 
Vn^2r,čHen.U se dru9' odstavek spremeni, tako da se glasi 

p* «LPopodfetja«'™ pooblastila' nastopa v pravnem prometu 

»oblike in vrste« 
.. . 54. člen V četrtem odstavku 153. člena se besede: 

nadomestijo z besedami: »vrste in obseg«. 
Za č®.trt.'m odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi* 
»Podjetje, zdruzeno v sestavljeno podjetje, lahko polea svoie 

združeno« ^ sestavl<e"e9a P°dietja v katero jI 

55. člen 

redakcijsko133 06 Pr'de V poštev za slovensko besedilo, ker je 
56. člen 

160. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»160. člen 
djetić026"'0 P0d'etia sestavljajo vse pravice, ki pripadajo po- 

57. člen 
o odstavek 165. člena se spremeni, tako da se glasi: 

njem« od9°varja za svoie obveznosti s svojim premože- 
58. člen V 167. členu se črta drugi odstavek. 

59. člen 

pravmh opTavihhf ^ 169' 56 črtaj° b6Sede: >>v določenlh 

60. člen 

govePdV4amvn°ost?«VkU ^ 56 Čr'a)° beSede: "v okviru 

strta^sertn^1? Se b6Sedi: ."P°Prejšnjega sklepa« nadome- 
nirrf esedo- »soglasja« in črtajo besede: »ali skupaj z določe- nim organom podjetja«. ' uuloce 

. 61. člen 
7J2' ®PU se Prvi odstavek spremeni, tako da se glasi- »Zastopnik podjetja sme dati v mejah svojih pooblastil' druni 

osebi pisno pooblastilo za zastopanje podjetja.« P°°DlaSt" drugl 

V 173. členu se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi 

zakon°« Ura )6 pooblastl10' katerega vsebino in obseg določa ta 

mem^ko^ia^glasT6'' ki P°St3ne drU9' °dstavek' se *>«- 

nostmi'alfflnKii'If delavcu ® Posebnimi pooblastili in odgovor- 
izven podjetja^ V P )6tJU' 'ahk° pa Se da tudl drugi osebi 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek 

črtata°b^eadTltrdTgTg°adS,aVkU' " P°S'ane čeMi °dstavek' se 

63. člen Za 173. členom se doda nov, 173.a člen, ki se glasi: 

»173.a člen 
nnJl']IlPOOb!aŠ6a za sklePanje pogodb in opravljanje pravnih poslov in opravil v zvezi s poslovanjem podjetja 
nJn?*,Ura ne vsebuje pooblastila za sklepanje pogodb, ki se nanašajo na odtujitev nepremičnin. 

da^0s0am
anS7ia^Mr-0kU-e36 ne m°rej0 omejiti in Prokura se ne sme dati samo za določen cas niti se sme vezati za določene pogoje.« 

64. člen 
7 I™ odstavku 179. člena se beseda: »občine« nadomesti z besedama, »družbenopolitične skupnosti«, v 180. in 181 členu 
P k * frdl '.'Občinska skupščina« nadomestita z besedami- Skupščine družbenopolitične skupnosti« v ustreznem sklonu 
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65. člen 
V 189. členu se doda nov, prvi odstavek, ki se glasi: 
»Organizacije združenega dela družbenih dejavnosti, ki pridobi- 

vajo dohodek predvsem s prodajo blaga in storitev na trgu. se 
organizirajo kot podjetje v skladu s tem zakonom.« 

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek. 
66. člen 

V 1. točki prvega odstavka 190. člena se za besedo: »dejavnost« 
postavi vejica in dodasta besedi: »opravlja dejavnost«. 

67. člen 
V prvem odstavku 191. člena se črta 1. točka. 
Dosedanje 2., 3. in 5. točka postanejo 1., 2. in 3. točka. 

68. člen 
196. člen se črta. 

69. člen 
Obstoječe organizacije združenega dela in skupnosti opravijo 

postopek usklajevanja z zakonom o podjetjih po svojih samou- 
pravnih splošnih aktih. 

70. člen 
Organizacije združenega dela in skupnosti iz prvega odstavka 

192. člena zakona o podjetjih, razen zadružnih organizacij in 
organizacij kooperantov ter drugih oblik združevanja dela in sred- 
stev, katerih način organiziranja ureja poseben zakon, se morajo 
organizirati in uskladiti svoje samoupravne splošne akte z zako- 
nom o podjetjih v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

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

OBRAZLOŽITEV 

S spremembami in dopolnitvami, ki jih predlagamo v uvodnih 
določbah (1. do 4. člen), dosegamo jasen pravni režim lastnine 
v podjetju oziroma enoten pravni režim premoženja. 

V 2. a členu so natančneje določene oblike podjetja v odvisnosti 
od sredstev, s katerimi posluje. 

Prav tako je uresničevanje samoupravnih pravic delavcev bolj 
jasno razmejeno od pravic delavcev do upravljanja podjetij v vseh 
oblikah podjetja. 

V 6., 7. in 8. členu predloga zakona so natančneje določena 
vprašnja glede ustanovitve podjetja. Določeno je tudi, da ima 
lahko del podjetja le določena pooblastila, ne pa pravice in obvez- 
no^i v pravnem prometu, ker nima lastnosti pravne osebe. Ker pa 
del podjetja nima lastnosti pravne osebe, se ne more izločiti iz 
podjetja, mogoča pa je delitev podjetja, o kateri se odloča, kot je 
to določeno s statutom, zato je v tem smislu spremenjen 14. člen 
zakona. 

Predlagamo črtanje zakonskih določb, ki urajajo posebne 
oblike družbenega podjetja - skupno podjetje in združeno 
podjetje (15. do 19. člen in 26. do 29. člen zakona). Ocenjeno je 
bilo namreč, da skupno podjetje kot posebna organizacijska 
oblika ni več nujno, ker se lahko njegovo bistvo in cilji, zaradi 
katerih se ustanovi, uresničujejo po novih oblikah družbenega 
podjetja, predlaganih v 19. členu predloga zakona. Prav tako je 
bilo ocenjeno, da se zasnova združenega podjetja kot organizacij- 
ske oblike pretežno ujema s sestavljenim podjetjem, ker se lahko 
sestavljeno podjetje organizira na več načinov. Tako lahko sestav- 
ljeno podjetje nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun 
podjetij, ki so vanj združena, kar v bistvu ne pomeni nič drugega 
kot združeno podjetje, kot je to bilo predvideno v 26. do 29. členu 
zakona o podjetjih. 

Določbe predloga zakona o javnem podjetju (10. in 11. člen) 
omogočajo, da so lahko poleg družbenopolitičnih skupnosti usta- 
novitelji teh podjetij tudi domače in tuje pravne osebe. 

V 12. členu predloga zakona je izpuščena določba 25. člena 
zakona, ki se nanaša na enotne tehnološke sisteme na določenih 
področjih, ker se tudi nanje nanašajo določbe o javnih podjetjih 
(12. člen predloga zakona). 

S 14., 15. in 16. členom predloga zakona se dopolnjuje del, ki se 
nanaša na sestavljeno podjetje, s tem da je predvideno, da lahko 
sestavljeno podjetje ustanovita dve ali več družbenih podjetij in da 
mu lahko pristopijo tudi druga podjetja. Določbe so prav tako bolj 
natančne, ker je z njimi predvideno, da se morajo zagotoviti 
sredstva za začetek dela sestavljenega podjetja (če s samouprav- 
nim sporazumom ni določeno drugače). 

S tem, ko je podjetjem, združenim v sestavljeno podjetje, omo- 
gočeno, da izdajajo delnice sestavljenemu podjetju, so praktično 
uvedena tudi hotding-podjetja (34. a člen), družbena podjetja, ki 
so izdala delnice, pa se preoblikujejo v delniško družbo v družbeni 
lastnini. 

Določbe zakona o podjetjih, ki urejajo druge oblike združeva- 
nja, so dopolnjene z določbami o vsebini samoupravnega spora- 
zuma o združitvi, skupnem organu upravljanja, poslovodnem 
organu idr. (17. in 18. člen predloga zakona). 

19. in 20. člen predloga zakona omogočata držubenemu 
podjetju, tudi ko posluje samo s sredstvi v družbeni lastnini, da se 
ustanovi v kaki izmed oblik, ki so predvidene za mešano podjetje, 
oziroma da se lahko ustanovi kot delniška družba in družba 
z omejeno odgovornostjo. Tako se družbena sredstva preobliku- 
jejo v držubeni kapital in ustanovijo podjetja brez anonimnega 
kapitala, omogočeno pa je tudi lažje kroženje kapitala. Taka 
podjetja lahko nastanejo ne le z ustanovitvijo, temveč tudi z vlaga- 
njem sredstev enega družbenega podjetja v drugo ali s pridobi- 
tvijo vseh delnic v mešanem podjetju ali s pridobitvijo deleža 

v mešanem podjetju ali oziroma zasebnem podjetju, ko mešana 
zasebna podjetja postanejo družbena. 

Za ustanovitev in delo tovrstnih družbenih podjetjih se uporab- 
ljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na mešana podjetja, glede 
organa in načina upravljanja pa so predlagane določene poseb- 
nosti oziroma odmiki od splošnega režima. V teh družbah se 
ustanovita skupščina in delavski svet kot skupni organ upavljanja, 
ne pa tudi upravni odbor, saj zadeve upravnega odbora opravlja 
delavski svet. 

Določbe predloga zakona (23., 24. in 25. člen) urejajo način 
upravljanja v družbenih podjetjih, v katerih so združena sredstva 
zaradi skupnega poslovanja. 

26. in 27. člen predloga zakona razčlenjujeta rešiteve iz 11. 
točke X. amandmaja k ustavi SFRJ glede tega, da občan zadrži 
lastninsko pravico na sredstvih, ki so vložena v družbeno podjetje. 
Občani paviloma zadržijo lastninsko pravico na teh sredstvih le, 
če so nanje prenesli pravico uporabljanja (npr. zakup). 

27. člen predloga zakona omogoča občanom, ki so vložili sred- 
stva v družbeno podjetje, in delavcem tega podjetja, da v vsakem 
konkretnem primeru brez kakršnekoli omejitve sklenejo, ali bodo 
spremenili obliko podjetja. 

Sprememba 49. in 57. člena zakona (28. in 29. člena predloga 
zakona) pomeni uskladitev s XXIV. amandmajem k ustavi SFRJ, 
ker v skladu z omenjenim amandmajem delavski svet ne določa, 
temveč sprejema samoupravne splošne akte, poslovodni organ pa 
vodi poslovanje. 

V 30. členu predloga zakona predlagamo ustreznejšo rešitev 
v primerih, ko so v družbenem podjetju imenovane druge osebe 
za direktorja, predsednika ali člana poslovodnega odbora, čeprav 
ni bilo razlogov za razrešitev ali pa ni bil izveden predpisan 
postopek za osebe, ki so do tedaj opravljale to funkcijo 

Spremembo 65. člena zakona (31. člen predloga zakona) pred- 
lagamo zato, ker deli podjetja nimajo svoje dejavnosti in tudi 
podjetje ni odgovorno za svoje delo, ker le-ti nastopajo v imenu in 
za račun podjetja. 

33. člen predloga zakona pomeni uskladitev 72. člena zakona 
s 65. členom zakona, ki določa, da je odpoklic delavskega sveta 
urejen s statutom podjetja, po 72. členu pa je bil odpoklic urejen 
s samoupravnim splošnim aktom. 

Rešitev, predlagana v 34. členu predloga zakona, izhaja iz 
stališča, da bo družbeno varstvo samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine urejeno v drugem zakonu, zato predlagamo črtanje 
vseh določb, ki urejajo to snov. 

Določbe 35. do 40. člena predloga zakona vsebujejo samo 
pravno-redakcijske norme, s katerimi se odpravljajo nenatančno- 
sti v besedilu zakona. 

Spremembo 42. člena predloga zakona predlagamo zato, ker je 
imel delavski svet v skladu s tretjim odstavkom 131. člena le 
funkcijo obravnavanja predloga. Ker gre za vprašanja, ki jih delav- 
ski svet samo obravnava, ne pa odloča o njih. ni potrebno, da 
sporna vprašanja rešuje arbitraža, če ni mogoče doseči soglasja 
med delavskim svetom in skupščino. 

V 43., 44. in 45. členu predloga zakona so natančnejše določbe, 
ki se nanašajo na zasebno podjetje, pri čemer je določeno, da 
lahko le en ustanovitelj ustanovi zasebno delniško družbo in 
zasebno družbo z neomejeno odgovornostjo. Da bi v praksi pre- 
prečili morebitne zlorabe, ko se identiteta fizične osebe meša 
s podjetjem, je zaradi varstva tretjih oseb. določena neomejena 
solidarna odgovornost teh oseb za obveznosti podjetja 

V 50. členu predloga zakona predlagamo črtanje 144. člena 
zakona, ki se nanaša na podjetja drobnega gospodarstva. Oce- 
njeno je bilo, da je norma odvečna, ker so z drugimi zakoni 
urejene določene benificije za take organizacije in je z njimi tudi 
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t r^Z L l P°jem P°dle'la drobnega gospodarstva oziroma je podjetje drobnega gospodarstva urejeno na način ki je speci fi- 
čen za urejanje razmerij na konkretnem področju. P 

7Jknnlf9ana sP.rem^mba 149 člena zakona (52. člen predloga zakona) omogoča, da so pogodbe, ki jih podjetje sklene izven 
ok vira svoje dejavnosti, pravnoveljavne, vendar podjetje kazensko 
odgovarja za tako sklenjeno pogodbo bazensko 

lahki3'dlTnnH?J'°9a Zak°na ie natančneie določena pravica, da 
podjetja P " ' " Pr3Vnem Pr°metu nast°Pa le P°d firmo 

razšMen'krnn JLeHUL PreC!'0^a zakona je definicija prokure in razširjen krog oseb, ki so lahko prokuristi 

vsebini 1nd°n,^r iHŠ^tpr0kUre k0t vrsta Polastila, katerega 
»"'»„TSzakm '»«»»» 

,J^r
l
ed-'^9animi sPrememt}ami 64. do 67. člena predloga zakona 

uskladifnt^T °dStavka 179 člena in 181., člena zakona uskladijo s 46. členom ustave SFRJ 

neaa deli om°9oča. da se organizacije združe- 
rZ kot podjelia °S" P°d doto~< P°90,i orgamzi- 

pr5d,°9a zakona se črta 196. člen zakona, ki je urejal uporno zakona o združenem delu. Ta določba je črtana 

H^'hPraVrlega pravlla lex Posterior derogat lege priori, ker se 
nndM , t°

na združenem delu ne bi mogle uporabljati za podjetja, ustanovljena v skladu z zakonom o podjetjih temveč 

l7k?Ja °T,n'%C"e zdr"žene9a dela, ki se n%o preoblikovale v skladu z določbami tega zakona. 
Z 69. členom predloga zakona je urejeno eno izmed vprašanj, ki 

so pomembna za prehodni režim tega zakona. V praksi so bili 
glede 194. člena zakona razni pomisleki. Iz tega člena namreč ni 
bilo jasno, ali se lahko statusne spremembe popravijo preden se 
organizacija združenega dela organizira v skladu z določbami 
tega zakona, aH pa je potrebno, da se pred tem organizirajo kot 
podjetje m sele nato opravijo statusne spremembe. Predlagana 
formulacija odpravlja omenjene pomisleke. 

S 70. členom predloga zakona je veljavno pravilo iz tretjega 
odstavka 192. člena zakona o podjetjih spremenjeno samo glede 
roka za organizacijo in uskladitev samoupravnih splošnih aktov 
z zakonom o podjetjih. Sedaj določen rok za to je namreč krajši 
oziroma znaša šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. Ta rešitev 
temelji na rešitvah, ki so predvidene za spremembe in dopolnitve 
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev k ustavi SFRJ. 

DOLOČBE ZAKONA O PODJETJIH, KI SE 
SPREMENIJO OZIROMA DOPOLNIJO 
UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Delovna organizacija, ki opravlja gospodarsko deiavnost ip 

ekonomska in poslovna enota, ki se ustanovi in posluje kot pi- 

Podjetje je pravna oseba, ki je nosilka pravic in obveznosti 
V pravnem prometu glede vseh sredstev, s Katerimi razDolaaa in 
dnhnril 0pra^lia gospodarsko dejavnost zaradi pridobivanja 
fn £ orinnvZ'r0ma doblcka s Padajo proizvodov in storitev na trgu in je odgovorna za svoje poslovanje. 

nja in°DmmprtSh^n8ifVn0Sli0 f° P° tem 2akonu m'šljeni proizvod- 
?? ,9, opravljanje storitev na trgu, ki jih določa zvezni predpis o klasifikaciji dejavnosti. 

2. člen 
Podjetje lahko posluje s sredstvi v družbeni lastnini (v nadali- 

njem besedilu: družbeno podjetje), s sredstvi v zadružni lastnin? v 

rastn !1i
,e

7THbeSed,"U; ZadmŽn° P0d'et'e>' s sredstvi v družbeni lastnim, zadružni lastnini in sredstvi, ki so lastnina domačih fizič- 
f^rnih iPrf 0S6b ter s sredstvi. ki so lastnina domačih 
5»™b™ SSwih """,u|ih oseb "—'M™>»•-»■ 

cl,na -*"> "• 
V =ki=Htia lz ,prve9a odstavka tega člena morajo poslovati 
morajo 2 dobnmi Ponovnimi običaji in poslovno 

ni 3" č,en 
Delavci upravljajo poslovanje družbenega podjetja 

Dod?et^Vaki6io
m?arle9a p°d'e,ia uPravljajo delavci družbenega 

' rf i Vl0Zll° sredstva. v sorazmerju z višino vloženih sredstev, delavci mešanega podjetja v skladu s pogodbo o ustano 
vitv, m lastnik, sredstev v sorazmerju z višino vloženih sredstev 

Delavci v zasebnem podjetju sodelujejo pri upravljanju poslova- 

pogod9boP° ,a na POdla9' svoje9a dela v skladu s kolektivno 

9. člen 
Z aktom o ustanovitvi družbenega podjetja se določijo- 
1) ime ustanovitelja; ' 
2) firma in sedež družbenega podjetja; 
3) dejavnost družbenega podjetja; 

n„4J:Žt
neS,ek sr®dstev 2a ustanovitev in začetek dela družbeneaa podjetja ter način njihove zagotovitve' 

5) pravice in obveznosti ustanovitelja glede opravljanja deiavno- 

Dri dohi£k 6 >e pod|etje ustanovljeno, upravljanja, udeležbe pri dobičku, prevzemanja rizika in povračila sredstev 

»S^AfUSSSEz,oe" za£a'n,9a 

Wl» «i »e ust, 
8) pogoji in način za sklenitev in prenehanje delovnega raz- 

merja ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delov- 
nega razmerja v času ustanavljanja podjetja; 

9) rok za sprejetje statuta in izvolitev poslovodnega organa in 
organa upravljanja; 

10) druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
podjetja, ki se ustanavlja 

Z aktom o ustanovitvi se ne sme omejiti samostojnost družbe- 
nega podjetja in vplivati na njegov neenakopraven položaj glede 
na druga podjetja in se ne smejo omejiti samoupravne pravice 
delavcev. 

Če se družbeno podjetje ustanavlja za določen čas oziroma za 
izvršitev določenega posla, se z aktom o ustanovitvi določi čas, za 
katerega se ustanavlja, oziroma posel, ki ga mora podjetje opra- 

12. člen 
Javni razpis za imenovanje poslovodnega organa podjetja je 

treba razpisati najpozneje v 30 dneh po vpisu družbenega podjetja 
v sodni register. J 

2. Notranje organiziranje in statusne spremembe družbeneaa 
podjetja. M 

13. člen 
Delavci v družbenem podjetju odločajo o organiziranju temeljne 

organizacije zdiuženega dela ali druge oblike notranjega organi- 
ziranja pod pogoji in po postopku, določenimi s statutom po- 
djetja. ^ 

Delavci v družbenem podjetju odločajo v odvisnosti od narave 
delovnega procesa in delovnih pogojev o svojem delovnem orga- 
niziranju v skladu s samoupravnim splošnim aktom. 

S statutom podjetja se lahko določi, da ima del podjetja dolo- 
čene pravice in obveznosti v pravnem prometu. 

Deli podjetja iz tretjega odstavka tega člena nimajo lastnosti 
pravne osebe. 

14. člen 
Sklep o delitvi družbenega podjetja, izločitvi dela podjetja, 

spajanju ali pripojitvi družbenega podjetja ali njegovega dela 
k drugemu podjetju in sklep o prenehanju dela podjetja se 
sprejme v skladu s statutom. 

Družbena podjetja, ki so nastala z delitvijo družbenih podjetij, in 
družbeno podjetje, ki je nastalo s spajanjem družbenih podjetij, so 
odgovorna za obveznosti podjetij, ki so prenehala. Podjetje, 
h kateremu se je pripojilo drugo podjetje, je odgovorno za obvez- 
nosti podjetja, ki je s tem prenehalo. 

Družbeno podjetje, ki se mu je pripojil del, ki se je izločil iz 
drugega družbenega podjetja, ali ki je nastalo z izločitvijo dela 
družbenega podjetja, je solidarno neomejeno odgovorno za 
obveznosti podjetja, iz katerega se je del izločil, ki so nastale do 
vpisa izločitve v sodni register. 

Medsebojna razmerja podjetij, v katerih se opravijo statusne 
spremembe, se uredijo s pogodbo. 

1) Skupno podjetje 

15. člen 
Družbena podjetja lahko ustanovijo zaradi uresničevanja skup- 
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nih interesov skupno družbeno podjetje (v nadaljnjem besedilu: 
skupno podjetje). 

Kadar družbena podjetja ustanovijo skupno podjetje, imajo 
pravico na tej podlagi skupaj in enakopravno z delavci skupnega 
podjetja v sorazmerju z vloženimi sredstvi opravljati posle skup- 
nega podjetja in odločati o ustvarjenem dobičku. 

16. člen 
Delavci skupnega podjetja upravljajo skupno podjetje na pod- 

lagi svojega dela in imajo pravico do dela dobička. 
Način, oblike in pogoji uresničevanja pravic iz prveg^ odstavka 

tega člena se uredijo s statutom skupnega podjetja. 

17. člen 
S pogodbo o ustanovitvi skupnega podjetja se uredijo medse- 

bojna razmerja ustanoviteljev. 
Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjena 

v pisni obliki, z njo pa se v sorazmerju z vloženimi sredstvi 
ustanoviteljev in na podlagi dela uredijo razmerja glede razporeja- 
nja ustvarjenega dobička, obveznosti in odgovornosti pri skup- 
nem riziku, načina skupnega upravljanja ter druga vprašanja, ki so 
pomembna za skupno poslovanje. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti skupnega podjetja 
morajo biti v skladu z aktom o ustanovitvi. 

18. člen 
V skupnem podjetju se lahko oblikuje tudi skupni organ uprav- 

ljanja. , 
Z aktom o ustanovitvi se lahko kot skupni organ predvidi delav- 

ski svet. 
Skupni organ upravljanja skupnega podjetja upravlja posle, 

spremlja uresničevanje ciljev gospodarjenja s skupnimi sredstvi, 
odloča o uporabi teh sredstev, odloča o delitvi ustvarjenega 
dohodka oziroma dobička, sprejema ukrepe za izpolnjevanje 
prevzetih obveznosti in izvršuje druge pravice in dolžnosti 
v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom skupnega podjetja. 

V aktu o ustanovitvi se določijo sestava, izvolitev in način dela 
skupnega organa upravljanja. 

Člani skupnega organa upravljanja glasujejo na podlagi poobla- 
stil iz akta o ustanovitvi, 

19. člen 
Skupno podjetje brez soglasja ustanoviteljev ne sme spremeniti 

dejavnosti niti opraviti statusne spremembe, če se s tem spremi- 
nja namen vloženih sredstev ter otežuje ali onemogoča izpolnitev 
prevzetih obveznosti. 

Skupni organ upravljanja skupnega podjetja odloči, ali obsta- 
jajo pogoji za spremembo statusa skupnega podjetja, v smislu 
prvega odstavka tega člena. 

2) Posebna družbena podjetja (javna podjetja) 

20. člen 
Družbenopolitične skupnosti in druge družbene pravne osebe 

lahko ustanovijo posebna družbena podjetja za proizvodnjo in 
promet določenih proizvodov in za opravljanje storitev, ki so 
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo 
drugih podjetij na določenem območju ali če je to nujno za delo 
organov zadevne družbenopolitične skupnosti (infrastruktur^, 
komunalne dejavnosti, dobrine splošnega pomena ipd ). 

Sredstva za ustanovitev posebnega družbenega podjetja zago- 
tovijo ustanovitelji. 

Z aktom o ustanovitvi se natančneje določi dejavnost, ki jo 
opravlja posebno družbeno podjetje, pogoji, pod katerimi se 
opravljata proizvodnja in promet proizvodov oziroma izvajajo sto- 
ritve, pravice in obveznosti ustanoviteljev pri upravljanju poseb- 
nega družbenega podjetja, način oblikovanja cen proizvodov in 
storitev posebnega družbenega podjetja idr 

23. člen 
Nadzorni odbor mora: 
1) nadzirati poslovanje, pregledati letno poročilo, letni obračun 

in predlog za delitev dobička; 
2) o ugotovitvah nadzora pisno obvestiti delavski svet poseb- 

nega družbenega podjetja in ustrezen organ podjetja ter pri tem 
opozoriti na morebitne opustitve delavskega sveta, direktorja ozi- 
roma predsednika in članov poslovodnega odbora in drugih oseb. 

25. člen 
Določbe tega zakona o družbenem podjetju se uporabljajo tudi 

za podjetja, ki kot enotni tehnološki sistemi opravljajo dejavnosti 
na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in 
poštno-telefonsko-telegrafskega prometa, če z zveznim zakonom 
ni določeno drugače. 

3) Združeno podjetje 

26. člen 
Dve družbeni podjetji ali več družbenih podjetij ter delovne 

organizacije, ki opravljajo družbeno dejavnost za potrebe gospo- 
darske dejavnosti, lahko ustanovijo združeno podjetje. 

Združeno podjetje se ustanovi s pogodbo. 
Združeno podjetje nastopa v pravnem prometu v svojem imenu 

in za svoj račun v skladu s skupnimi interesi, določenimi 
s pogodbo o ustanovitvi. 

Družbeno podjetje v združenem podjetju zadrži lastnost pravne 
osebe s pravicami in obveznostmi v pravnem prometu, določenimi 
s statutom združenega podjetja, v skladu s pogodbo. 

27. člen 
Sklep o sklenitvi pogodbe sprejme delavski svet družbenega 

podjetja. , 

28. člen 
Združeno podjetje je ustanovljeno, ko je sprejet statut, izvoljen 

delavski svet in imenovan vršilec dolžnosti poslovodnega organa. 

29. člen 
Določbe tega zakona o družbenem podjetju se uporabljajo tudi 

za združeno podjetje. 

4) Sestavljeno podjetje 

30. člen 
Dve ali več podjetij in drugih oblik družbenih podjetij se lahko 

združi v sestavljeno podjetje. 
V sestavljeno podjetje se lahko združijo tudi mešano podjetje, 

pogodbeno podjetje, združeno podjetje, zasebno podjetje, 
zadruga in delovna organizacija, ki opravlja družbeno dejavnost 
(znanstvena idr.). 

Podjetja, zadruge in organizacije iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se lahko združijo v dve ali več sestavljenih podjetij 
v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v sestavljeno 
podjetje. 

Podjetje, ki se združi v sestavljeno podjetje, ohrani lastnost 
pravne osebe v pravnem prometu. 

33. člen 
Samoupravni sporazum o združitvi v sestavljeno podjetje vse- 

buje določbe: o firmi, sedežu, dejavnosti, ki jih za združeno 
podjetje opravlja sestavljeno podjetje, ciljih združevanja, načinu 
nastopanja v pravnem prdmetu, pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih združenih podjetij za prevzete obveznosti sestavljenega 
podjetja, o organih upravljanja, poslovodnem organu in drugih 
organih, o medsebojnih razmerjih združenih podjetij, o pravicah 
in obveznostih delavcev, ki opravljajo posle skupnega pomena, in 
o obliki njihovega organiziranja ter druge določbe, ki so 
pomembne za uresničevanje ciljev združevanja in poslovanja 
sestavljenega podjetja. 

5) Druge obiike združevanja podjetij 

35. člen 
Podjetja, zadruge in organizacije združenega dela, ki opravljajo 

> družbeno dejavnost, se lahko združujejo v skupnosti podjetij, 
v poslovna združenja in druge oblike združevanja. Te oblike 
združevanja nimajo lastnost družbene pravne osebe. 

V skupnosti in združenja iz prvega odstavka tega člena se lahko 
združijo tudi mešano podjetje, pogodbeno podjetje, zasebno 

^ podjetje, zadružno podjetje in delovna organizacija, ki opravlja 
družbene dejavnosti. 

Združevanje v skupnosti in združenje iz prvega odstavka tega 
člena se opravi s sklenitvijo samoupravnega sporazuma o zdru- 
žitvi. 

Sklep o sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi 
sprejme delavski svet podjetja, ki se združuje. 

6) Družbeno podjetje na delnice 

36. člen 
Če družbeno podjetje pri ustanovitvi ali za potrebe svojega 

poslovanja zbira sredstva z izdajanjem delnic drugim družbenim 
podjetjem, se ustanovi ali posluje kot družbeno podjetje na del- 
nice. 

Za organe upravljanja družbenega podjetja iz prvega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na organe upravljanja v mešanem podjetju. 

7) Opravljanje bančnih ali podobnih poslov v sestavljenih obli- 
kah združevanja podjetij 
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. 37. člen 
Združenem podjetji!, sestavljenem podjetju in drugi obliki 

noWUZhVahn'a p,odjetli se lahko organizira opravljanje bančnih ali podobnih poslov v skladu s statutom. 

us^novi^knnn®, Pf°
S'°v-iz prve9a odstavka tega člena se lahko 

nrlvnp nih P I? fman5na organizacija, ki ima lahko lastnost 
« ™ kar se določi s pogodbo o ustanovitvi oziroma s samoupravnim sporazumom. 

nn^l! 'h prvega odstavka tega člena se opravljajo samo za potreoe združenih podjetij. 

4) Združevanje sredstev zaradi skupnega poslovanja 

38. člen 
Družbeno podjetje lahko združi sredstva v družbeno podietie 

zaradi skupnega poslovanja. 
Kadar družbeno podjetje združi sredstva v družbeno podietie 

nniLvLtVQCVn °bveznosti ustanovitelja iz 5. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona. 

41. člen 
s5 sredstva združijo v družbeno podjetje, se lahko v pogodbi predvidijo spremembe, ki bodo opravljene v tem družbenem 

podjetju, ter spremembe glede notranje organizacije in poslova- 
nja ter drugih pravic in obveznosti, določenih s statutom. 

Podjetje, ki uporablja pri svojem poslovanju združena oziroma 
vložena sredstva, brez soglasja vlagateljev ne sme spremeniti 
dejavnosti in ne opraviti statusnih sprememb,, če se s tem spre- 
meni namen združenih oziroma vloženih sredstev, otežuje ali 
onemogoča izpolnjevanje prevzetih obveznosti do vlagateljev 
dokler se ne vrnejo vložena sredstva, če s pogodbo o združitvi 
oziroma vlaganju ni drugače določeno. 

42. člen 
Določbe 17., 18. in 19. člena tega zakona se nanašajo tudi na 

podjetja, v katera so vložila sredstva druga podjetja. 

5) Zbiranje in vlaganje sredstev 

43. člen 
Družbeno podjetje lahko zbira sredstva občanov. 
Občani lahko vlagajo stvari, denarna sredstva in materialne 

pravice v družbeno podjetje. 
S sredstvi iz prvega odstavka tega člena so mišljena denarna 

sredstva, oprema in nadomestni deli, zemljišče, gozdovi nasadi 
inventar, poslovni prostor in materialne pravice (v nadaljnjem 
besedilu: sredstva). 

44. člen 
Za sredstva, ki jih družbeno podjetje zbere od občanov, imajo 

obcam pravico do vračila njihove vrednosti in do nadomestila za 
njihovo uporabo v obliki obresti oziroma druge ugodnosti 
v skladu s pogodbo. a 

Če občani obdržijo lastninsko pravico na sredstvih, ki so jih 
vložili v družbeno podjetje v znesku, večjem od polovice celotnih 
sredstev družbenega podjetja, in če imajo pravico do upravljanja, 
lahko podjetje nadaljuje s poslovanjem kod mešano podjetje 

O spremembi statusa družbenega podjetja v mešano podjetje 
odločajo delavci in občani iz drugega odstavka tega člena. 

Občani ki so vložili sredstva v družbeno podjetje, prevzamejo 
skupni riziko ter imajo pravico do vračila vrednosti teh sredstev in 
del nadomestila za njihovo uporabo v odvisnosti od rezultatov 
poslovanja družbenega podjetja. 

Občani, ki so vložili sredstva v družbeno podjetje, imajo pravico 
da so obveščeni o rezultatih uporabe vloženih sredstev in da 
sodelujejo pri odločanju o določenih poslih v zvezi z uporabo teh 
sredstev v sorazmerju z vloženimi sredstvi v skladu s pogodbo 
o vlaganju. M 

49. člen 
Delavski svet določa predlog statuta družbenega podjetja in 

drugih samoupravnih splošnih aktov, sprejema samoupravne 
splosne akte, razen tistih, za katere je s statutom določeno da jih 
sprejemajo delavci z osebnim izjavljanjem, določa organizacijo 
družbenega podjetja, sprejema delovni program in razvojni plan 
podjetja, določa temelje poslovne politike, imenuje in razrešuje 
poslovodne in izvršilne organe ter usmerja, kontrolira in ocenjuje 
njihovo delo, odloča o delitvi dobička in obravnava predloge 
sindikata v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic delavcev 
in njihovega materialnega položaja, sklepa samoupravne spora- 
zume in pogodbe, za katere je to določeno s statutom družbenega 
podjetja, ter opravlja druge zadeve, določene s statutom podjetja. 

57. člen 
Direktor oziroma poslovodni odbor družbenega podjetja orga- 

nizira in vodi delovni proces in poslovanje družbenega podjetja, 
samostojno odloča, zastopa družbeno podjetje nasproti tretjim 
osebam in je odgovoren za zakonitost dela družbenega podjetja. 

Direktor oziroma poslovodni odbor pri uresničevanju obvezno- 
sti glede vodenja družbenega podjetja iz prvega odstavka tega 
člena predlaga temelje poslovne politike, delovni program in 
razvojni plan in sprejema ukrepe za njuno izvajanje, izvršuje 
sklepe delavskega sveta in delavcev, sprejete z osebnim izjavlja- 
njem, predlaga organizacijo družbenega podjetja, predlaga ime- 
novanje in razreševanje delavcev s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi, odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in 
nalogam, daje poročilo o rezultatih poslovanja podjetja po peri- 
odičnem poročilu in letnem obračunu ter opravlja druge zadeve, 
določene z zakonom, statutom in drugim samoupravnim splošnim 
aktom podjetja. 

Če vodi družbeno podjetje poslovodni odbor, se v statutu 
podjetja določi, katere pravice in dolžnosti iz drugega odstavka 
tega člena opravlja predsednik poslovodnega odbora. 

. 60. člen 
rj*!or' predsednik in član poslovodnega, odbora druž- benega podjetja razrešeni, ni pa bilo razlogov za njihovo razreši- 

oz!roLn?" lzveden postopek, predpisan z zakonom statutom oziroma samoupravnim splošnim aktom, se določbe o varstvu 

S tudi 7a0rf'S £fterimi se Ure'aj0 delovna razmerja, uporab- 
ni H direktorja, predsednika in člane poslovodnega odbora družbenega podjetja. puwv»uuiiega 

primeru iz Prvega odstavka tega člena'pristojno sodišče 
nrthn ' h3 T'3 blt' direktor' Predsednik ali član poslovodnega 
oreri r^r^t 93 pod'et'a vrnien na dolžnost, ki jo je opravlfal 
= ^ YIJ°', nanJO pa je bila imenovana druga oseba bo s sklepom delavskega sveta razporejen k drugim delom oziroma 
delovnim nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi če pa 
s samoupravnim splošnim aktom ta dela oziroma naloge niso 

sssrAsr*' • *"*»«—»«— as 
Pulm,er-U, iz prvega odstavka tega člena lahko direktor pred- 

n?i=?n član poslovodnega odbora družbenega podjetja pred P '^°J sodiscem zahteva odškodnino najpozneje v 30 dneh po vročitvi pravnomočne sodne odločbe. P 

65. člen 
Statut družbenega podjetja vsebuje določbe: o firmi in sedežu 

o zastopanju in predstavljanju; o dejavnosti in poslih v okviru 
dejavnosti, ki se opravljajo v delih družbenega podjetja' o planira- 
nju dela in razvoja; o načinu razporejanja dobička; o planiranju 
dela in razvoja; o načinu razporejanja dobička; o sestavi izvolitvi 
odpoklicu in delovnem področju delavskega sveta in njihovega 
izvršilnega organa ter o njuni odgovornosti; o poslovodnem 
organu, njegovih pravicah in obveznostih delegatov v delavskem 
svetu ter njihovi odgovornosti; o odgovornosti družbenega 
podjetja za obveznosti njegovih delov, ki so pooblaščeni nastopati 
v pravnem prometu, ter o pooblastilih za posamezne dele ki 
nastopajo v pravnem prometu; o reševanju sporov (z arbitražo) ali 
drugi obliki za reševanje sporov med deli družbenega podjetja- 
o pogojih in postopku izločitve posameznih delov družbenega 
podjetja iz njegove sestave: o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti; o varstvu in zboljšanju človekovega okolja; o hačinu 
sodelovanja s sindikatom ter druge določbe, pomembne za delo 
in poslovanje celotnega družbenega podjetja in njegovih delov ter 
za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev v družbenem podjetju. 

V statutu družbenega podjetja se določi, kateri drugi samou- 
pravni splosni akti se sprejmejo in kako se sprejmejo 

Družbeno podjetje mora zagotoviti, da so v$i samoupravni 
splosni akti dostopni vsakemu delavcu. 

6. Samoupravna delavska kontrola 

68. člen ■ Zaradi uresničevanja varstva družbene lastnine in svojih samou- 
pravnih pravic imajo delavci v družbenem podjetju pravico in 
dolžnost, da izvajajo samoupravno delavsko kontrolo neposredno 

delavs^enkontPrfV''an'a ^' P° posebnern or3anu samoupravne 
Delavci v družbenem podjetju uresničujejo samoupravno delav- 

sko kontrolo in način, določen s statutom ali z drugimi samou- 
pravnimi splošnimi akti. 

S^St,atitom '" drugim samoupravnim splošnim aktom podjetja se določijo sestava,, izvolitev in odpoklic organa samoupravne 
delavske kontrole, njegove pravice, dolžnosti in odgovornosti. 

O spodkopavanju družben,e lastnine in samoupravnih nravir 
obvesti organ samoupravne delavske kontrole tudi organe druž 
benega nadzore in kontrole. organe aruz- 
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Če v drugih oblikah organiziranja družbenih podjetij ni obliko- 
van poseben organ samoupravne delavske kontrole, jo delavci 
uresničujejo po delavskem svetu. 

72. Člen 
Delavski svet oziroma po položaju in funkciji njemu ustrezen 

organ upravljanja podjetja je odgovoren za svoje delo delavcem, 
ki so ga izvolili. 

Delavci lahko odpokličejo delegata v delavskem svetu podjetja 
ali celotni delavski svet. 

8. Društveno varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 

75. člen 
Skupščina družbenopolitične skupnosti, na katere območju je 

sedež družbenega podjetja, sprejme začasne ukrepe, če so v tem 
družbenem podjetju spodkopani samoupravni odnosi ali, huje 
prizadeti družbeni interesi ali če podjetje ne izpolnjuje z zakonom 
določenih obveznosti. 

76. člen 
Šteje se, da so v družbenem podjetju bistveno spodkopani 

samoupravni odnosi: 
1) Če se ne uresničujejo pravice delavcev, da odločajo o delitvi 

dobička, s katerim svobodno razpolagajo, ter o delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo; 

2) če ni zagotovljeno uresničevanje pravice delavcev, da odlo- 
čajo o družbenih sredstvih; 

3) če ni zagotovljeno, da delavci odločajo o vprašanjih, o katerih 
se odloča z osebnim izjavljanjem; 

4) če ni zagotovljeno uresničevanje samoupravne delavske kon- 
trole; 

5) če organ v podjetju ne opravlja zadev iz svojega delovnega 
področja ali prekorači svoja pooblastila, s čimer se bistveno 
spodkopavajo samoupravne pravice ali družbena lastnina; 

6) če v roku, določenem z zakonom, ni imenovan poslovodni 
odbor; 

7) v drugih primerih, določenih z zakonom. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti oceni ali so izpolnjeni 

pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

77. člen 
Šteje se, da je družbeno podjetje huje prizadelo družbene 

interese; 
1) če se z razporejanjem dobička, s katerim delavci svobodno 

razpolagajo, oziroma če se z delitvijo sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo spodkopavajo odnosi, ki ustrezajo načelu deli- 
tve po delu, ali ovira tok družbene reprodukcije; 

2) če družbenih sredstev ne uporablja smotrno ali jih trajneje ne 
obnavlja, ne povečuje in ne zboljšuje; 

3) če povzroči s poslovanjem v nasprotju s predpisi in samou- 
pravnimi splošnimi akti večjo škodo družbeni skupnosti; 

4) v drugih primerih, določenih z zakonom. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti oceni, ali so v primerih 

iz prvega odstavka tega člena huje prizadeti družbeni interesi. 

78. člen 
Šteje se, da družbeno podjetje ne izpolnjuje obveznosti, določe- 

nih z zakonom, če pogosteje ali dalj časa ne izpolnjuje teh obvez- 
nosti do družbene skupnosti. 

79. člen 
Skupščina družbenopolitične skupnosti' lahko nastopi proti 

družbenemu podjetju z naslednjimi začasnimi ukrepi družbenega 
varstva: 

1) da odstavi poslovodni organ; 
2) da odstavi posamezne delavce s posebnimi pooblastili in 

odgovornostmi; 
3) da razpusti delavski svet; 
4) da razpusti izvršilni organ; 
5) da razpusti organ samoupravne delavske kontrole; 
6) da razpusti disciplinsko komisijo; 
7) da začasno omeji uresničevanje določenih samoupravnih 

pravic delavcev; 
8) da imenuje začasni organ upravljanja v podjetju; 
9) da določi tudi druge z zakonom predpisane začasne ukrepe. 
Začasni ukrepi iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena ne 

smejo trajati dlje, kot je z zakonom določeno, vendar najdlje eno 
leto 

80. člen 
Preden odloči o začasnem ukrepu družbenega varstva, skupš- 

čina družbenopolitične skupnosti določi podjetju rok za odpravo 
razlogov, ki so podlaga za začasen ukrep. 
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97. člen 
Če delničarji v roku, predvidenem s statutom oziroma pravili 

delniške družbe, ne vplačajo delnic, se šteje, da družba ni usta- 
novljena, delničarji, ki so vplačali delnice, pa imajo pravico do 
vračila vplačanih zneskov. 

2) Družba z omejeno odgovornostjo 

104. člen 
Družba z omejeno odgovornostjo je družba, v kateri je vsak 

izmed vlagateljev udeležen z določeno vlogo (osnovna vloga) in je 
odgovoren za obveznosti družbe do višine svoje vloge. 

Ni nujno, da so vloge vlagateljev enake. 
Vloge morajo biti vpisane v celoti, lahko pa so v denarju, stvareh 

in pravicah, izraženih v denarni vrednosti. 
Družba je odgovorna za svoje obveznosti s svojim celotnim 

premoženjem. 
Najmanjši znesek osnovne vloge je 20,000.000 dinarjev. 
Zvezni izvršni svet poveča enkrat na leto znesek iz petega 

odstavka tega člena za indeks rasti cen na drobnno. 
3) Komanditna družba 

109. člen 
Komanditna družba je družba, v kateri je del članov družbe 

odgovoren za obveznosti družbe s svojim celotnim premoženjem 
in upravlja posle družbe (v nadaljnjem besedilu: komplementarji), 
del članov pa je odgovoren za obveznosti družbe do višine sred- 
stev, vloženih v družbo (v nadaljnjem besedilu: komanditisti). 

112. člen 
Vloge se lahko prenesejo na tretje osebe samo s soglasjem vseh 

ustanoviteljev, če s pogodbo o ustanovitvi ni drugače določeno. 
4) Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov 

115. člen 
Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov (v nadalj- 

njem besedilu: družba) je družba, v kateri so vsi člani neomejeno 
in solidarno odgovorni za obveznosti družbe s celotnim svojim 
premoženjem. 

Upniki družbe lahko zahtevajo poravnavo svojih terjatev do 
družbe iz premoženja kateregakoli člana družbe, ki je vloženo 
v družbo kot njegova vloga, če pa jih ni mogoče poravnati iz tega 
premoženja, lahko zahtevajo poravnavo svojih terjatev iz celot- 
nega premoženja članov družbe. 

119. člen 
Člani družbe lahko prodajo svoje vloge tretjim osebam, s tem da 

imajo člani družbe prednostno pravico pri nakupu teh vlog. 
Če se vloga proda tretji osebi, je potrebno soglasje drugih 

članov družbe. 
Član družbe, ki je izstopil iz družbe, je skupaj z drugimi člani 

družbe ogovoren za njene obveznosti, ki so nastale do vpisa 
njegovega izstopa v register. 

3. Organi upravljanja in poslovodni organi v mešanem podjetju 

120. člen 
Organi v delniški družbi in družbi z omejeno odgovornostjo so: 

skupščina, upravni odbor, delavski svet in nadzorni odbor. 
Komanditno družbo in družbo z neomejeno solidarno odgovor- 

nostjo upravljajo komplementarji oziroma člani družbe z neome- 
jeno solidarno odgovornostjo, če s statutom oziroma pravili 
družbe oziroma pogodbe o ustanovitvi ni določeno, da se uprav- 
ljanje družbe zaupa enemu ali več članom družbe oziroma poseb- 
nemu organu ali osebi - prokuristu. Organa v teh družbah sta tudi 
delavski svet in nadzorni odbor. 

Poslovodno funkcijo v mešanem podjetju opravlja direktor ali 
poslovodni odbor, če ta funkcija ni zaupana kaki izmed oseb iz 
drugega odstavka tega člena, v komanditni družbi in družbi 
z neomejeno solidarno odgovornostjo pa eni izmed oseb iz dru- 
gega odstavka tega člena. 

4. Delavski svet 
131. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delavski svet družbe- 
nega podjetja, se glede načina izvolitve, načina odločanja in 
trajanja mandata nanašajo tudi na delavski svet v mešanem po- 
djetju. 

V delavski svet ne morejo biti izvoljeni člani upravnega odbora, 
vendar imajo pravico, da so navzoči na njegovih sejah. 

Delavski svet opravlja zlasti naslednje zadeve: 
1) voli delegate delavcev oziroma svoje predstavnike v skupš- 

čino, upravni odbor in nadzorni odbor; 
2) obravnava predloge splošnih aktov, ki urejajo delovni čas, 

način ugotavljanja zahtevnosti del in delovno uspešnost (norme) 
in delitev osebnih dohodkov, varstvo pri delu itd.; 
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3) spremlja izvrševanje kolektivne pogodbe in splošnih aktov 
podjetja, ki se nanašajo na socialni in ekonomski položai de- 
lavcev; 

4) obravnava oziroma daje predloge Planov kadrov in izobraže- 
vanja; 

5) obravnava predloge za statusne spremembe podjetja, 
bistvene spremembe v tehnično-tehnoloških in organizacijskih 
postopkih, velike intervencije in bistveno zmanjšanje obseaa ali 
prenehanja podjetja; 

6) odloča o delitvi dela dobička, ki pripada delavcem; 
7) odloča o delitvi stanovanj in stanovanjskih kreditov; 
8) odloča o uporabi sredstev za neposredno skupno porabo; 
9) določa stališča za delo delegatov delavcev oziroma svojih 

predstavnikov v skupščini, upravnem odboru in nadzornem od- 
boru. 

Če o zadevah iz 2. in 5. točke tretjega odstavka ni doseženo 
soglasje med delavskim svetom in skupščino oziroma upravnim 
odborom, odloči o spornem vprašanju arbitražna komisija, ki io 
oblikujejo podpisniki kolektivne pogodbe. 

Delavski svet mora sprejeti stališče do vprašanj, o katerih 
odloča skupščina ter vplivajo na obnavljanje, povečanje in zbolj- 
ševanje družbenih sredstev in uresničevanje samoupravljanja de- 

1. Zasebno podjetje 

138. člen 
Zasebno podjetje se ustanovi s sredstvi fizičnih oseb in civilnih 

pravnih oseb. 
Zasebno podjetje se lahko ustanovi tudi kot delniška družba 

družba z omejeno odgovornostjo, komanditna družba ali družba 
z neomejeno solidarno odgovornostjo. 

Z zakonom se lahko določijo dejavnosti, za katere se ne smeio 
ustanoviti zasebna podjetja. 

Zasebno podjetje lahko ustanovijo tuje pravne in fizične osebe 
v skladu z zveznim zakonom, ki ureja tuja vlaganja. 

Z zveznim zakonom se lahko določi, v katerih dejavnostih ozi- 
roma na katerih področjih se ne sme ustanoviti zasebno podietie 
iz tretjega odstavka tega člena. 

139. člen 
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela 

zasebnega podjetja ter sprejme akte o ustanovitvi. 

140. člen 
V zasebnem podjetju se v skladu z aktom o ustanovitvi oblikuje 

poslovodni organ, lahko pa se oblikuje tudi delavski svet oziroma 
po položaju in funkciji njemu ustrezen organ upravljanja. 

Delavci sodelujejo pri upravljanju zasebnega podjetja v skladu 
s to kolektivno pogodbo 

2. Obratovalnica 

141. člen 
Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim 

delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občana, 
lahko ustanovi obratovalnico za opravljanje gospodarske dejav- 
nosti v skladu z zakonom. 

Obratovalnica iz prvega odstavka tega člena ima lahko lastnost 
pravne osebe. 

3. Kmetijsko gospodarstvo 

142. člen 
Delovni človek, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim 

delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občana, 
lahko ustanovi kmetijsko gospodarstvo za opravljanje gospodar- 
ske dejavnosti v skladu z zakonom. 

2. Podjetje drobnega gospodarstva 

144. člen 
Družbeno podjetje, mešano podjetje in zasebno podjetje se 

šteje za podjetje drobnega gospodastva, če ima manj kot 100 
zaposlenih delavcev. 

Zvezni izvršni svet predpiše, katero podjetje iz prvega odstavka 
tega člena se ne šteje za podjetje drobnega gospodarstva. 

Za podjetje drobnega gospodarstva se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, če z zakonom ni določeno drugače. 

4 
147. člen 

Podjetje ne more začeti dejavnosti niti spremeniti pogojev za 
njeno opravljanje, če pristojni organ ni izdal odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu 

10 

ter glede varstva in zboljševanja človekovega okolja in da so 
izpolnjeni tudi drugi pogoji, predpisani v skladu z zakonom. 

149. člen 
Podjetje lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle prometa 

blaga in storitev samo v okviru dejavnosti, za katero je vpisano 
v sodni register. 

Podjetje lako opravlja brez vpisa v sodni register v manjšem 
obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani 
v sodni register, in ki se običajno v manjšem obsegu ali občasno 
opravljajo ob tej dejavnosti ali ki prispevajo k popolnejšemu 
izkoriščanju zmogljivosti in materiala, ki se uporablja za opravlja- 
nje vpisane dejavnosti. 

3. Firma podjetja 

152. člen 
Firma je ime, pod katerim podjetje posluje. 
Del podjetja vstopa v pravni promet pod firmo podjetja v kate- 

rega sestavi je. 
Sklep o spremembi firme podjetja, se sprejme na način, ki je 

določen s statutom podjetja. 

153. člen 
Firma vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, ter ozačbo, 

s katero se natančneje označuje ime podjetja. 
Firma vsebuje sedež podjetja. 
Firma lahko vsebuje risbe, slike in podobno. 
Firma vsebujte označbo oblike in vrste odgovornosti podjetja. 

159. člen 
Podjetju, zoper katerega se zahteva varstvo firme, sodišče pre- 

pove uporabljati firmo, če spozna, da je ta zahteva opravičena. 
V primeru iz prvega odstavka tega člena prisodi sodišče tožniku 

na njegovo zahtevo glede na okoliščino primerno odškodnino. 

PREMOŽENJE PODJETJA, POSLOVNE KNJIGE IN REZULTATI 
POSLOVANJA POLETJA 

160. člen 
Premoženje podjetja sestoji iz stvari, pravic in denarja. 

165. člen 
Podjetje je odgovorno za svoje obveznosti z vsemi sredstvi 

s katerimi razpolaga in jih uporablja. 
Podjetje je lahko odgovorno tudi za obveznosti drugih podjetij, 

prevzete s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo. 

167. člen 
Odgovornost podjetja za obveznosti drugih podjetij v pravnem 

prometu je lahko neomejena (solidarna ali subsidiarna) ali ome- 
jena (solidarna ali subsidiarna). 

Del družbenega podjetja, ki ima določena pooblastila, nastopa 
v pravnem prometu na način in pod pogoji, določenimi s statutom 
družbenega podjetja, za njegove obveznosti pa je v skladu 
z danimi pooblastili odgovorno podjetje. 

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PODJETJA 

169. člen 
Podjetje zastopa in predstavlja direktor oziroma predsednik 

poslovodnega odbora. 
S statutom oziroma pravili podjetja se lahko določi, da zasto- 

pajo podjetje poleg direktorja oziroma predsednika poslovodnega 
odbora v določenih pravnih opravilih tudi drugi delavci. 

170. člen 
Zastopnik je pooblaščen, da v imenu podjetja v okviru njegove 

dejavnosti in v mejah svojih pooblastil sklepa pogodbe in opravlja 
druga pravna opravila ter da zastopa podjetje pred sodišči in 
drugimi organi. 

S statutom oziroma pravili podjetja se lahko zastopnikovo po- 
oblastilo omeji na sklepanje določenih pogodb oziroma na oprav- 
ljanje drugih določenih pravnih opravil, lahko pa se določi, da 
zastopnik v imenu podjetja sklepa pogodbe in opravlja druga 
pravna opravila samo na podlagi poprejšnjega sklepa delavskega 
sveta oziroma drugega organa ali skupaj z določenim organom 
podjetja. 

Pooblastilo zastopnika podjetja oziroma omejitev njegovih po- 
oblastil se vpiše v sodni register. 

172. člen 
Zastopnik podjetja sme dati v mejah svojih pooblastil drugi 

osebi pisno pooblastilo za sklepanje določenih vrst pogodbe in za 
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opravljanje določenih drugih pravnih opravil oziroma za sklepanje 
določenih posameznih pogodb in za opravljanje določenih posa- 
mičnih pravnih opravil. 

S statutom podjetja'ali s sklepom organa upravljanja se lahko 
določi, da sme dati zastopnik pooblastilo drugi osebi samo ob 
soglasju ustreznega organa. 

173. člen 
Delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ali drugi 

osebi v podjetju lahko da podjetje prokuro. 
Prokure ne smejo dati pogodbena podjetja, zasebna podjetja, 

obratovalnice, zadruge in podjetja drobnega gospodarstva. 
Dejanje in prenehanje pooblastil iz prvega in drugega odstavka 

tega člena se vpišeta v sodni register, s tem da se vpis prenehanja 
tega pooblastila priglasi sodišču najpozneje v treh dneh po prene- 
hanju pooblastila. 

NADZORSTVO NAD ZAKONITOSTJO DELA PODJETJA 

179. člen 
Nadzorstvo na zakonitostjo dela podjetja opravlja pristojni 

organ občine, na katere območju je sedež podjetja. 
Z nadzorstvom nad zakonitostjo dela podjetja je mišljeno tudi 

nadzorstvo glede usklajenosti samoupravnih splošnih aktov ozi- 
roma splošnih aktov ali kolektivnih pogodb z zakonom. 

180. člen 
Pri nadzorstvu nad zakonitostjo dela podjetja ima občinska 

skupščina pravico in dolžnost delno ali v celoti zadržati izvršitev 
vsakega samoupravnega splošnega akta oziroma splošnega akta 
ali kolektivne pogodbe, ki je v nasprotju z zakonom. 

181. člen 
Če je direktor oziroma predsednik poslovodnega odbora 

podjetja zadržal izvršitev samoupravnega splošnega akta oziroma 
drugega splošnega akta ali kolektivne pogodbe oziroma sklepa 
delavskega sveta ali drugega organa v podjetju, ki ni v skladu 
z ustavo oziroma je v nasprotju z zakonom, obvesti o tem pri- 
stojno občinsko skupščino. Pristojna občinska skupščina mora 
v 30 dneh po prejemu obvestila obravnavati zadržani samoupravni 
splošni akt oziroma zadržani sklep in izdati odločbo. 

Če občinska skupščina ne odloči v roku iz prvega odstavka tega 
člena, se sme zadržani samoupravni splošni akt oziroma drug 
splošni akt ali kolektivna pogodba oziroma sklep uporabljati. 

PRENEHANJE PQDJETJA 

188. člen 
Podjetje preneha: 

1) Če mu je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker 
ne izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, v roku, ki mu je 
določen o izreku ukrepa, pa ne izpolni pogojev za opravljanje te 
dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti; 

2) če prenehajo naravni in drugi pogoji za opravljanje gospodar- 
ske dejavnosti, ki je predmet poslovanja; 

3) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost vpisa 
podjetja v sodni register; 

4) če se podjetje spoji z drugim podjetjem ali se pripoji drugemu 
podjetju ali če se razdeli na več podjetij. 

V primerih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
izvede postopek redne likvidacije. 

Podjetje preneha na podlagi izvedenega tečajnega postopka. 
Sestavljeno podjetje, skupnost podjetja, poslovno združenje in 

druge oblike združevanja prenehajo, ko to sklenejo ali ko prene- 
hajo vsa podjetja, združena v te oblike. 

UPORABA DOLOČBE TEGA ZAKONA 

189. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za druge oblike organi- 

ziranja za opravljanje gospodarske dejavnosti - proizvodnje in 
promet blaga in storitev ali blagovnega prometa, ki pa niso nave- 
dene v tem zakonu. 

KAZENSKE DOLOČBE 

190. člen 
Podjetje se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno kaz- 

nijo od 1,500.000 do 45.000.000 dinarjev: 
1) če začne dejavnost ali spremeni pogoje za njeno opravljanje, 

preden pristojni organ izda odločbo, da so izpolnjeni pogoji glede 

tehnične opremljenosti, varstva pri delu ali varstva in zboljševanja 
človekovega okolja ali drugi predpisani pogoji (147. člen); 

2) če sklepa pogodbe in opravlja druge posle prometa blaga in 
storitev izven okvira dejavnosti, vpisane v sodni register (prvi 
odstavek 149. člena). 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 2,500.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi. odgovorna oseba v podjetju, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega Člena. 

191. člen 
Podjetje se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000 

do 4,500.000 dinarjev: * 
1) če v 30 dneh po vpisu v sodni register ne razpiše javnega 

razpisa za imenovanje poslovodnega organa (12. člen); 
2) če v osmih dneh po sprejetju sklepa v zvezi z razpisom iz 54. 

člena tega zakona o tem sklepu ne obvesti vseh udeležencev 
razpisa (prvi odstavek 55. člena); 

3) če ne zagotovi, da so vsakemu delavcu dostopni vsi samou- 
pravni splošni akti (tretji odstavek 65. člena); 

4) če pri svojem poslovanju firme ne uporablja tako, kot je 
vpisana v sodni register (prvi odstavek 157. člena). 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

192. člen 
Obstoječe delovne organizacije, sestavljene organizacije zdru- 

ženega dela, zadružne organizacije in organizacije kooperantov, 
poslovne skupnosti in skupnosti združenega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelovanje ter delovne skupnosti v njih ter 
druge oblike združevanja dela in sredstev nadaljujejo z dnem, ko 
začne veljati ta zakon, z delom na način in pod pogoji, pod 
katerimi so vpisana v sodni regjster. 

Obstoječe delovne organizacije, ki imajo v svoji sestavi temeljne 
organizacije združenega dela, izkazujejo od dneva, ko začne 
veljati ta zakon, finančne in druge rezultate svojega poslovanja 
tudi na ravni delovne organizacije. 

Organizacije združenega dela in skupnosti iz prvega odstavka 
tega člena, razen zadružnih organizacij in organizacij kooperan- 
tov ter drugih oblik združevanja dela in sredstev, katerih način 
organiziranja ureja posebni zakon, se morajo do 31. decembra 
1991 organizirati in samoupravne splošne akte uskladiti s tem 
zakonom. 

193. člen 
V postopku organiziranja obstoječih sestavljenih organizacij 

združenega dela ali delovnih organizacij se z določbami tega 
zakona razmejujejo premoženjskopravna razmerja ter druge pra- 
vice in obveznosti, nastale s skupnim poslovanjem in delom na 
podlagi sedanjih samoupravnih sporazumov o združitvi v sestav- 
ljeno organizacijo združenega dela ali delovno organizacijo. 

Nosilec pobude in aktivnosti za določitev predloga organizira- 
nja je v skladu s tem zakonom delavski svet obstoječe sestavljene 
oziroma delovne organizacije. 

194. člen 
Če je postopek organiziranja temeljne organizacije združenega 

dela, ustanavljanja delovne organizacije, organiziranja sestav- 
ljene organizacije združenega dela, poslovne skupnosti in skup- 
nosti združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sode- 
lovanje ter delovne skupnosti v njih tekel na dan uveljavitve tega 
zakona, se konča po tem zakonu. 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za postopek statusnih 
sprememb (izločitev, pripojitev, spajanje ali delitev), dokler orga- 
nizacija oziroma skupnost iz 192. člena tega zakona ne uskladi 
določb svojih samoupravnih splošnih aktov z določbami tega 
zakona. 

195. člen 
Predpis, ki ureja vpis v sodni register, se uskladi s tem zakonom 

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

196. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati določbe zakona 

o združenem delu (Uradni list SFRJ 53/76, 57/83 in 85/87), ki so 
v nasprotju z določbami tega zakona. 

197. člen 
Ta zakon začne-veljati 1. januarja 1989. 

priloga poročevalca 11 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in druaih 

finančnih organizacijah y 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 4. podtočka 1 točke 
amandmaja XXX|X k ustav, SFRJ. po kateri federacij po zveznih 

kredUnepoimke k3"6"' SiSt6m ,6r d°'°Ča Skupne ,emelje 

spreiet'e ,e9a zakona je po 3. točki 285. člena ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti s tem zakonom, in namen, ki ga želimo 
doseči * 

15ZfebruarjaT989 f'nančnih or9a™acijah je bil izdan 
Po izdaji zakona so bile izvedene obsežne akcije, da bi se 

ugotovlo, kakšno je stanje bančništva in kakšne so možnosti da 
se vključi v ce otne reformske spremembe, zlasti na tem področju 

Je Pr®verien°. al' so sprejete sistemske rešitve izvedljive pri preobrazbi bančnega sistema. Med preučevanjem 

ske ?o«etZa '6 ,bll° u9otovl)eno' da je treba določene zakon- 
nnrJSi !ve lzpoPol"ltl ter natančneje in podrobneje razčleniti opredelitve iz amandmaja XIII k ustavi SFRJ. 

To se nanaša predvsem na naslednje: 
- natančnejšo opredelitev statusa banke; 

ljan'aPbanke tila Narodne banke Ju90slavije v postopku ustanav- 

cti"
nataKnč"ejŠe in ustrezneiše urejanje obsega kreditne aktivno- su nove banke; 

— način oblikovanja bančnih rezerv; 

vodstva'banke^8 Ure'anje funkcli organov upravljanja in poslo- 

stečajem^banlS'an'e določenih rešitev v zvezi z nelikvidnostjo in 
Kr:i

Zp°PO!n.itevPr.ehodnih rešitev' da bi se skrajšal rok za preo- 
ra™0 bank.ter d° konca leta uskladili organizacija poslovanja in samoupravni splošni akti in posledice, če se le-ti ne bi uskladili 

ak^nosti'Lnke preh0dni rok za uP°rabo obsega kreditne 

Medtem, ko smo ugotavljali, ali so vsi zakoni usklajeni z ustav- 
nim zakonom za izvajanje ustavnih amandmajev k ustavi SFRJ, 
smo ugotovili, da zakona o skupnih bankah ni treba preurediti ali 
ga ponovno izdati, temveč da je treba ta vprašanja urediti z zako- 
nom o bankah in drugih finančnih organizacijah. 

'z/,av®d®nega raz'°9a je v ta zakon vključeno poglavje o meša- 
nih bankah, v katerem so urejeni ustanovitev banke, glavna vse- 
bina pogodbe in statuta banke, organi upravljanja in njihova 
pristojnost ter druga temeljna vprašanja, ki so relevantna za ta tip 
banke. K 

Bistvena značilnost tega tipa banke je, da se ustanovi kot 
domača banka in da lahko opravlja vse posle, ki jih opravljajo 
domače banke, tako da se določbe tega zakona uporabljajo tudi 
za to banko. 

III. Temeljna načela, po katerih morajo biti 
urejena razmerja na tem področju 

Ta zakon temelji na enakih temeljnih načelih kot sprejeti zakon, 
s katerega spremembami in dopolnitvami je treba zagotoviti 
hitrejšo uveljavitev teh načel. 

IV. Posledice predlaganih rešitev za materialni 
in drug položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti 

Posledice izpopolnjene zasnove banke bodo popolna samostoj- 
nost banke, smotrnejša uporaba družbenih in drugih sredstev, 
neposredna odgovornost organov banke in ustanoviteljic banke 
za njeno učinkovito in varno poslovanje ter nastanek stečaja 
banke pod pogoji, določenimi s lem zakonom in drugim zveznim 
zakonom. 

V. Ocena sredstev, potrebnih iz proračuna 
federacije 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. 

PREDLOG ZAKONA — —_ 

o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in druaih 

finančnih organizacijah 

1. člen 
list 4? ?n?0

a™kah in dru9'h finančnih organizacijah (Uradni 
gfish Se Pn" odstavek 1 člena spremeni, tako da se 

"i!L0p™lianie dePOzitnih, kreditnih in drugih bančnih poslov se lahko ustanovita banka in mešana banka «. 

7 , xi 2ćlen 
" I- členom se doda nov, 1. a člen, ki se glasi: 

»1. a člen 
le P?d p°9°ji' določenimi s tem zakonom, ustanovi kot delniška družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo s skle- 

banke°«ustanovitvl banke ali s Pogodbo o ustanovitvi mešane 
3. člen 

vsehdd7u9geih«0dStaVkU 2' č'ena S® Črtaj° besede »družbenih in 
nJ„lretiem odstavku se 2a besedo: »obliko« doda beseda: »notra- njega«. 

. 4. člen 
s številkoeT20°dStaVkU 4' č'ena 58 b6Seda: "šestih" nadomesti 

5. člen 5. člen se črta. 

6. člen 
v ®„ćlenu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Odbor ustanoviteljic banke pripravi sklep o ustanovitvi banke, 

predlog statuta banke, predlog za izvolitev članov izvršilneoa 
odbora in vršilca dolžnosti direktorja banke in predloq aktov 
poslovne politike ter skliče ustanovni zbor banke « 

Tretji, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo. 
7. člen 

Za 6. členom se doda nov, 6. a člen, ki se glasi: 
»6. a člen 

Odbor ustanoviteljic banke mora hkrati z objavljanjem sklica 
ustanovnega zbora banke ter pogojev za sodelovanje pri njeni 
ustanovitvi poslati Narodni banki Jugoslavije dokaz, da banka 
izpolnjuje pogoj za ustanovitev iz tretjega odstavka 4. člena teqa 
zakona, ter dokumentacijo, na podlagi katere se lahko ugotovijo: 

1) struktura sredstev ustanovitvenega sklada banke; 
2) vrsta poslov, ki jih bo opravljala banka; 
3) strokovne kvalitete predlaganega direktorja banke. 
Narodna banka Jugoslavije mora na podlagi dokaza in doku- 

mentacije, ki ji jo pošlje odbor ustanoviteljic banke, v 30 dneh 
oceniti, ali je ustanovitev banke upravičena, ter izdati dovoljenje 
za ustanovitev ali negativno odločbo. 

Odločba iz drugega odstavka tega člena je dokončna v uprav- 
nem postopku. 

Če Narodna banka Jugoslavije pozneje ugotovi, da banka, usta- 
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novljena po tem zakonu, ne izpolnjuje pogojev in meril iz prvega 
odstavka tega člena ali da svojega poslovanja ni uskladila s 16. 
členom tega zakona, lahko iz'da odločbo o razveljavitvi dovoljenja. 

Če Narodna banka- Jugoslavije izda odločbo iz četrtega 
odstavka tega člena, mora o tem obvestiti pristojno službo druž- 
benega knjigovodstva, ki vloži predlog za uvedbo postopka redne 
likvidacije nad banko. 

8. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda: »potrdila« nadomesti 

z besedo: »dovoljenja«, za besedami: »Narodne banke Jugosla- 
vije« pa se črtajo vejjca in besede: »da so izpolnjeni pogoji«. 

9. člen 
V1. točki prvega odstavka 8. člena se črtajo besede: »družbenih 

pravnih oseb« in pomišljaj. 
7. do 14. točka se nadomestijo s 7., 8. in 9. točko, ki se glasijo: 
»7) pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic in oseb, ki 

imajo status ustanoviteljice, način upravljanja, pristojnost organa 
upravljanja in način odločanja; 

8) merila za delitev dobička, način prevzemanja rizika, kritje 
izgub in ukrepi ter odgovornosti organa za zagotovitev likvidnosti 
banke; 

9) pogoji in način povečanja ustanovitvenega sklada in rezerv 
banke ter način prenosa vrednostnih papirjev, ki jih ustanovite- 
ljice dobijo za sredstva, ki jih trajno vložijo v banko;«. 

Dosedanja 15. in 16. točka postaneta 10. in 11. točka. 

10. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta beseda: »začasni«. 
V tretjem odstavku se črta beseda: »začasnemu«. 

11. člen 
10. člen se črta. 

12. člen 
V 9. točki 11. člena se za besedo: »banke« dodajo vejica in 

besede: »če se ta ustanovi v banki«. 

13. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se 3. in 4. točka spremenita, tako 

da se glasita: 
»3) dokaz, da banka izpolnjuje pogoj za ustanovitev iz tretjega 

odstavka, 4. člena tega zakona; 
4) dovoljenje Narodne banke Jugoslavije iz 6. a člena tega 

zakona;« 

14. člen 
V tretjem odstavku 16. člena se za besedo: »obseg« doda vejica, 

besede: »in višino svojih rizičnih« se nadomestijo z besedami: 
»višino in stopnjo rizičnosti svojih«, besedi: »ustanovitvenih sred- 
stev« pa se nadomestita z besedami: »ustanovitvenega sklada in 
sredstev rezerv«. 

Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Veliki kredit po tem zakonu je kredit ali znesek kredita oziroma 

drugih terjatev in garancij, danih posameznemu posojilojemalcu, 
ki presega 20%, največ pa do 50% ustanovitvenega sklada in 
sredstev rezerv.«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: 
»Veliki krediti iz četrtega odstavka tega člena, ki znaša 50% 

ustanovitvenega sklada in sredstev rezerv banke, dan enemu 
posojilojemalcu, je največji možni kredit.«. 

V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besede: »do 
6 mesecev« nadomestijo z besedami: »do 60 dni«, za besedo: 
»plasmaji« pa se dodajo besede: »ter njihova stopnja rizičnosti«. 

15. člen 
V 7. točki drugega odstavka 18. člena se črtata besedi: »za 

druge«, besedi v oklepaju: »efektivni posel« pa se nadomestita 
z besedami: »posel z učinki«. 

16. člen 
24. do 28. člen se črtajo. 

17. člen 
V 29. členu se besede; »iz 27. in 28. člena« nadomestijo z bese- 

dami: »iz 18. člena«. 

18. člen 
V 30. členu se črtajo besede: »oziroma druga finančna organi- 

zacija«. 

19. člen 
V 31. členu se črtajo besede: »oziroma o udeležbi pri dobičku iz 

poslov, v katere vlaga svoja sredstva po načelu skupnega vla- 
ganja«. 

20. člen 
35. člen se črta. 

21. člen 
37. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»37. člen 
Rezerve banke se oblikujejo iz vplačil pri ustanovitvi banke in iz 

dela dobička, ki ga banka ustvari s svojim poslovanjem, na pod- 
lagi sklepa zbora banke.«. 

22. člen 
V 8. točki 41. člena se za besedo: »skupnosti« dodajo vejica in 

besede: če se ta ustanovi v banki«. 

23. člen 
V 44. členu se prvi in drugi odstavek spremenita, tako da se 

glasita: 
»Zbor banke izvoli člane izvršilnega odbora izmed ustanovite- 

ljic, delavcev banke in drugih oseb. 
Direktor banke je po funkciji član izvršilnega odbora banke.«. 

24. člen 
45. člen se črta. 

25. člen 
V 46. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki 

se glasi: 
»Za imenovanje članov nadzornega odbora se uporabljajo 

določbe 44. člena tega zakona «. 

26. člen 
V 47. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»S statutom banke se lahko predvidi, da imenuje zbor banke na 

predlog direktorja banke delavce s posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi.«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Med postopkom imenovanja direktorja banke si zbor l^enke 

priskrbi tudi mnenje Narodne banke Jugoslavije o kandidatih za 
direktorja banke.«. 

Četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

27. člen 
V 4. točki 48. člena se za besedo: »banke« dodajo vejica in 

besede: »Če se ta ustanovi v banki«. 

28. člen 
V 50. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Za opravljanje bančnih in drugih poslov v banki se lahko 

ustanovi delovna skupnost«. 

29. člen 
V 51. členu se besede: »delavci delovne skupnosti, ki imajo 

posebna pooblastila in odgovornosti,« nadomestijo z besedami: 
»direktor banke in delavci s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi«. 

30. člen 
V 52. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Iz ustvarjanega prihodka krije banka svoje odhodke v skladu 

z zveznim zakonom in zagotavlja sredstva za delovno skupnost, 
če se ta ustanovi v banki, v skladu s pogodbo.«. 

31. člen 
56. člen se črta. 

32. člen 
57. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Banka mora ohranjati lastno solventnost in likvidnost poslo- 

vanja. 
Banka je nelikvidna, če nima dovolj denarnih sredstev za porav- 

navo svojih dospelih obveznosti v rokih njihove dospelosti.«. 

33. člen 
59. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Nelikvidna banka ne sme odobravati kreditov in dajati garancij 

niti izvrševati plačil s svojega žiro računa. 
Izplačila iz naslova hranilnih vlog in tekočih računov občanov 

izvršuje banka v breme računa Narodne banke Jugoslavije. 
Če banka v treh dneh ne odpravi vzrokov nelikvidnosti in ne 

nadaljuje z delom, se nad njo uvede stečajni postopek.«. 
i 

34. člen 
60. člen se spremeni, tako da se glasi: 
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»60. člen 
Predlog za uvedbo stečajnega postopka za banko lahko vložijo 

banke, upniki in ustanoviteljice banke, pristojna služba družbe- 
nega knjigovodstva in pristojni organ družbenopolitične skupno- 
sti narodna banka republike oziroma narodna banka avtonomne 
pokrajine in Narodna banka Jugoslavije. 

Za stečajni postopek za banko se uporabljajo določbe zakona 
ki ureja prisilno poravnavo in stečaj « 

35. člen 
V 2. točki 61. člena se 2a besedo: »upnikov« črtajo vejica in 

besede: »ki niso ustanoviteljice zadevne banke«. 

36. člen 
62. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»62. člen 
Ne glede na 59. člen tega zakona se stečajni postopek za banko 

ne uvede, če je v teku postopek sanacije banke in če Narodna 
banka Jugoslavije takoj po nastanku nelikvidnosti oceni, da je 
sanacijski program banke realna podlaga za sanacijo poslovanja, 
stečaj banke pa bi ogrozil monetarno stabilnost in splošno likvid- 
nost plačil v državi in nasproti tujini ter povzročil precejšnje 
izgube Narodne banke Jugoslavije in federacije. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko Narodna banka 
Jugoslavije na zahtevo banke odloči, da pri sanaciji sodeluje 
z angažiranjem določenega zneska svojega rezervnega sklada ali 
kako drugače «. 

37. člen 
Za 64. členom se dodajo novo poglavje in enajst členov ki se 

glasijo: 
* 

»II. Mešane banke 

' . 64. a člen 
Mešano banko lahko ustanovijo banka ter druge domače in tuie 

pravne in fizične osebe. 
Ustanoviteljice banke sklenejo pogodbo o ustanovitvi in poslo- 

vanju mešane banke. 
S pogodbo iz tretjega odstavka tega člena se uredijo- 
1) nameni ustanovitve banke; 
2) dejavnost banke; 
3) firma in sedež banke; 

Yr®ta in znesek sredstev, ki jih mora vsaka ustanoviteljica vložiti v ustanovitveni sklad, ter roki in način za vnos teh sreds'ev 
v ustanovitveni sklad; 

5) pogoji in način za pridobivanje sredstev in poslovanje z njimi 

bankeSeStaV3' v0litev in Pristoinost organa upravljanja 
7) pravice in obveznosti organa upravljanja banke in način 

njegovega odločanja; 
8) način upravljanja banke in odgovornosti za njeno poslovanje 
9) merila in način za delitev dobička: 
10) medsebojna razmerja, pravice in odgovornosti ustahovite- 

^ic banke, način prevzemanja rizika iz poslovanja banke ter način 
kritja izgub banke; 

H) ukrepi in odgovornosti za zagotovitev likvidnosti in solvent- 
nosti banke; 

12) pogoji in način za prenehanje pravic in obveznosti ustanovi- 
teljic banke; 

13) pravice in obveznosti ustanoviteljic ob prenehanju banke- 
14) reševanje sporov; 

bank vprašan'a' DOmembna za ustanovitev in poslovanje 

64. b člen 
S statutom banke se določijo: 

I) organizacija in način poslovanja mešane banke; 

banket'0'1"108' de,ovno PodroćJe upravnega odbora mešane 
3) pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki opravljajo 

dela oziroma naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
v mešani banki; 

4) pristojnost organa upravljanja in način odločanja v orqanih 
mešane banke; 

5) pooblastila za podpisovanje in zastopanje mešane banke; 
6) način izdajanja splošnih in posamičnih aktov mešane banke- 1 

, O način opravljanja kontrole poslovanja mešane banke; 
8) druga organizacijska vprašanja v vzezi s poslovanjem 

mešane banke. 

64. c člen 
Mešana banka je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, določenimi s tem zakonom, drugimi zveznimi 

banke P°9odbo 0 ustanovitvi in poslovanju ter statutom mešane 

64. d člen 
Mešana banka si pridobi status pravne osebe z vpisom v sodni 

register. 
Priglasitvi za vpis v sodni register se priložijo: 
1) pogodba o ustanovitvi in poslovanju mešane banke 
2) statut mešane banke; 
3) dokaz, da so vplačana dinarska sredstva na začasnem računu 

pri službi družbenega knjigovodstva, za devizna sredstva pa potr- 
dilo da so vplačana sredstva na posebnem računu pri Narodni 
banki Jugoslavije; , 

4) druge listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni register. 

64. e člen 
Organ upravljanja v mešani banki je upravni odbor oziroma 

zbor, če se ustanovi. 
S pogodbo iz 64. a člena tega zakona se lahko določi, da ima 

mešana banka tudi zbor mešane banke. 
Pristojnostjn delovno področje upravnega odbora in zbora 

banke6 Se ustanovi' se uredita s statutom mešane 

64. f člen 
Mešana banka ima predsednika banke. 
Predsednika mešane banke imenuje upravni odbor oziroma 

zbor, če se ustanovi. 
Predsednik mešane banke: 
1) predstavlja in zastopa banko; 
2> izvršuje sklepe upravnega odbora in drugih organov banke 

oziroma skrbi za njihovo izvajanje; 
3) organizira in vodi delo delavcev banke. 
Predsednik banke je odgovoren za zakonitost dela banke. 

" ba"ke ie za svoje delo odgovoren upravnemu odboru oziroma zboru banke. 

64. g člen 
S pogodbo iz 64. a člena tega zakona se uredi, ali bo predsednik 

mešane banke državljan SFRJ ali tuji državljan. 
Pravice obveznosti in odgovornosti predsednika mešane banke 

glede poslovanja banke se določijo s statutom banke. 

64. h člen 
S pogodbo iz 64. a člena se lahko določi, da ima mešana banka 

generalnega direktorja, katerega pravice, obveznosti in odaovor- 
nosti se uredijo s statutom banke. 

Generalnega direktorja imenuje upravni odbor oziroma zbor če 
se ustanovi. 

64. i člen 
Mešana banka ima nadzorni organ. 
Nadzorni organ obravnava poslovanje banke in nadzoruje izvr- 

ševanje določb tega zakona, statuta in aktov, ki jih sprejme 
UPi!ia jRI 0 bor oziroma zbor, če se ustanovi, ter poslovanje banke. Nadzorni organ ima pravico in dolžnost, da o ugotovljenih 
pojavih obvešča ustanoviteljice, upravni odbor oziroma zbor 
banke, če se ustanovi. 

64. j člen 
Domače fizične osebe sklenejo delovno razmerje z mešano 

banko pod pogoji in na način, določen z zveznim zakonom ki 
ureja sklenitev delovnega razmerja, tuje osebe pa na način in pod 
pogoji, določenimi z zveznim zakonom, ki ureja pogoje za skleni- 
tev delovnega razmerja s tujimi državljani. 

64. k člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na ustanovitev in poslova- 

,11 se sm,se,no uporabljajo tudi za mešano banko, če z določbami tega zakona o mešani banki ni drugače določeno.«. 

... , , 38. člen Oddelek »II. Druge finančne organizacije« postane oddelek 

oddelek IV PrPhr,HKaZentke določbe" Postane oddelek »IV «, oddelek »IV. Prehodne m končne določbe« pa postane oddelek 

39. člen 
■ Y ®5- ž|ena se za besedo: »organizacije« dodajo vejica m besede: »določene z zakonom«. 1 1 
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40. člen 
V 73. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Hranilnica opravlja posle plačilnega prometa za občane.«. 
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti 

odstavek. 
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besede: »orga- 

nizacijam združenega dela« nadomestijo z besedami: »po- 
djetjem.« 

41. člen 
V 75. členu se besede: »Organizacije združenega dela« nado- 

mestijo z besedo: »Podjetja«. 

42. člen 
80. in 81. člen tega zakona se črtata. 

43. člen 
V 82. členu se besede: »Druge finančne organizacije« nadome- 

stijo z besedami: »Banke in druge finančne organizacije«. 
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Obstoječe banke lahko nadaljujejo svoje delo po zakonu 

o temeljih bančnega in kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 70/ 
85, 9/86, 34/86, 72/86 in 65/87) najpozneje do 31. decembra 1989.«. 

44. člen 
Za 82. členom se dobijo štirje novi členi, ki se glasijo: 

»82. a člen 
Banka, ki uskladi svojo organizacijo, poslovanje in samou- 

pravne splošne akte v skladu z 82. členom, mora predložiti 
Narodni banki Jugoslavije dokaze iz 6. a člena tega zakona, da bi 
dobila dovoljenje za delo. 

Če banka v roku iz 82. člena tega zakona ne zahteva od Narodne 
banke Jugoslavije dovoljenja za delo ali ga ne dobi po prvem 
odstavku tega člena, mora pristojna služba družbenega knjigo- 
vodstva uvesti postopek redne likvidacije nad to banko do 15. 
januarja 1990 v skladu z določbami zakona, ki urejajo prisilno 
poravnavo in stečaj. 

82. b člen 
Do 31. decembra 1990 sme banka, ki je uskladila svojo organi- 

zacijo, poslovanje in samoupravne splošne akte v roku iz 82. člena 
tega zakona, dajati kredite in garancije na vseh podlagah enemu 
posojilojemalcu v višini do ene tretjine svojega kreditnega in 
garancijskega potenciala. 

82. c člen 
Banka, ki je uskladila svojo organizacijo, poslovanje in samou- 

pravne splošne akte v roku iz 82. člena tega zakona, ne izpolnjuje 

pa pogojev, ki jih je Narodna banka Jugoslavije predpisala glede 
uporabe tretjega odstavka 16. člena tega zakona, sme povečati 
absolutni obseg rizičnih plasmajev končnim porabnikom do 30% 
predpisanega multiplikatorja. 

Banka, ki je uskladila svojo organizacijo, poslovanje in samou- 
pravne splošne akte v roku iz 82. člena tega zakona, ne izpolnjuje 
pa pogojev iz četrtega in petega odstavka 16. člena tega zakona, 
ne sme odobravati novih kreditov posojilojemalcem, ki že uporab- 
ljajo kredite v odstotku, večjem od odstotka, določenega s predpi- 
som Narodne banke Jugoslavije, v skladu s šestim odstavkom 16. 
člena tega zakona. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo 
od 1. januarja do 31. decembra 1991. 

82. d člen 
Do 31. decembra 1990 se za banko, ki je uskladila svojo organi- 

zacijo, poslovanje in samoupravne splošne akte v roku iz 82. člena 
tega zakona, uvede stečajni postopek, če je nelikvidna nepretr- 
goma pet delovnih dni oziroma s prekinitvami 10 delovnih dni v 30 
dneh. 

Od 1. januarja do 31. decembra 1991 se za banko iz prvega 
odstavka tega člena uvede stečajni postopek, če je nelikvidna 
nepretrgoma tri delovne dni oziroma s prekinitvami pet delovnih 
dni v 15 dneh.« 

45. člen 
83. člen se spremeni, tako se glasi: 

»83. člen 
Interna banka, ustanovljena po zakonu o temeljih bančnega in 

kreditnega sistema (Uradni list SFRJ št. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 in 
65/87), izgubi s 1. januarjem 1990 status banke oziroma druge 
finančne organizacije, določen z omenjenim zakonom.«. 

46. člen 
V 85. členu se za besedo: »bankah« dodajo vejica in besede: »ki 

svojo organizacijo, poslovanje in samoupravne splošne akte 
uskladijo s tem zakonom,« besede: »oziroma kot ustanoviteljska 
vloga ustanoviteljic« pa se črtajo. 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sredstva skladov iz prvega odstavka tega člena se ne smejo 

uporabljati za namene iz omenjenega odstavka, če se za obsto- 
ječo banko, ki ni uskladila svoje organizacije, poslovanja in samo- 
upravnih splošnih aktov v roku iz 82. člena tega zakona, uvede 
postopek redne likvidacije.«. 

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

OBRAZLOŽITEV 

V 1. členu predloga zakona je urejena možnost za ustanovitev 
domače in mešane banke. 

2. V 2. členu predloga zakona je natančneje določen pravni 
status banke, ki ima iz naslova vlaganja sredstev na podlagi 
izdanih menic in drugih vrednostnih papirjev ter zaradi načina 
upravljanja vse elemente delniške družbe, po svoji dejavnosti 
oziroma poslovanju pa značaj bančne organizacije. 

Zaradi pomena višine ustanovitvenega sklada in sredstev 
rezerv, ki so osnova za poslovanje banke, je bilo ocenjeno, da 
mora biti začetni kapital banke precej večji, da bi imele banke že 
na samem začetku svojega dela solidno ekonomsko osnovo za 
nadaljnji razvoj svoje aktivnosti. 

To je pomembno tudi zato, ker je z obsegom sredstev v ustano- 
vitvenem skladu povezan tudi obseg kreditne aktivnosti banke (4. 
člen predloga zakona). 

Če upoštevamo funkcijo Narodne banke Jugoslavije in njeno 
udeležbo pri ustanavljanju bank, ji je dano pomembno poobla- 
stilo, da na podlagi predpisane dokumentacije izdaja dovoljenja 
za ustanavljanje bank (7. člen predloga). 

V 14. členu predloga zakona je natančneje urejena kreditna 
aktivnost banke glede na višino ustanovitvenega sklada in sred- 
stva rezerv. 

V tem členu je bistveno skrajšan rok, v katerem mora Narodna 
banka predpisati natančnejše pogoje za uporabo določb omenje- 
nega člena, to pa zato, ker je tudi prehodni rok za preobrazbo 
bank skrajšan za eno leto, tako da se morajo banke oziroma 
ustanoviteljice banke čimprej seznaniti s ključnimi rešitvami glede 
kreditne aktivnosti banke. 

V 21. členu predloga zakona je nova rešitev, po kateri se morajo 
rezerve banke oblikovati že pri ustanovitvi banke. To pa zato, ker 
je bilo ocenjeno, da je v interesu na novo ustanovljene banke in 
njenih ustanoviteljic, da se že pri ustanovitvi banke zagotovijo 

sredstva za rizik, ki bi utegnil nastati pri poslovanju banke. Ta 
sredstva so pri bankah v državah s tržnim gospodarstvom precej 
večja, kot je sam ustanovitveni sklad. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na organe upravljanja, so preci- 
zirane pri' izvršilnem odboru, funkciji direktorja banke in njego- 
vem imenovanju (23., 25. in 26. člen predloga zakona). 

V 28. členu predloga zakona je fakultativna rešitev za ustanovi- 
tev delovne skupnosti za opravljanje bančnih poslov v banki. 

V 33. členu predloga zakona je natančno urejeno, katere posle 
in v kakšnem roku ne sme opravljati nelikvidna banka. 

Glede stečaja banke so predlagani le subjekti, ki lahko vložijo 
predlog za uvedbo stečajnega postopka za banke, predlagana pa 
je tudi izjema, ko je mogoča intervencija Narodne banke Jugosla- 
vije, da do stečaja ne pride. 

Stečajni postopek v zakonu ni razčlenjen, ker je v javni obrav- 
navi že predlog zakona o prisilni poravnavi in stečaju, v katerem 
so predvideni kot dolžniki podjetja, banke, organizacije premo- 
ženjskega in osebnega zavarovanja ter drugi subjekti tržnega 
poslovanja. V omenjenem zakonu so od organov stečajnega 
postopka do zaključitve stečajnega postopka in vpisa v sodni 
register zelo izčrpno obdelane vse rešitve, ki se nanašajo na stečaj 
in jih je mogoče večinoma popolnoma uporabiti tudi za stečaj 
banke (34. in 36. člen predloga zakona). 

V poglavju o mešanih bankah je urejena ustanovitev mešane 
banke in določena udeležba tujega vlagatelja v ustanovitvenem 
skladu banke. 

Temeljni konstitutivni akt je pogodba o ustanovitvi in poslova- 
nju mešane banke, v kateri tuje in domače ustanoviteljice določijo 
vsa bistvena vprašanja, pomembna za delo banke. 

Drugi akt po pomenu je statut mešane banke, s katerim se 
uredijo vsa statutarna vprašanja, specifična za ta tip banke. 

Upoštevajoč značaj mešane banke, v kateri so tako tuje kot 
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domače osebe, so temu tipu banke prilagojeni tudi organi uprav- 
ljanja in njihova pristojnost. 

Mešana banka je v zakonu postavljena kot domača banka, ki 
lahko opravlja vse posle, ki jih opravlja domača banka, zato je 
v tem smislu stimulirana tudi s 64. k členom zakona (38 člen 
predloga zakona - 64. a do 64. k člen). 

V prehodnih določbah sta bistveno drugače rešeni preobrazba 

bank in etapna uporaba tega zakona, ki se izrecno nanaša na 
kreditno aktivnost novih bank, ki bo nastala s preobrazbo obstoje- 
čih bank, kar se sicer, ne nanaša na ustanavljanje popolnoma 
novih bank, za poslovanje katerih se bo takoj in v celoti uporabljal 
ta zakon. ' 

Obenem je v prehodnem obdobju etapno rešeno tudi vprašanje 
uvedbe stečajnega postopka v naslednjih dveh letih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o računovodstvu 

„t0"m°braČUnSki Sis!em 'e bil komPliciran, teoretično premalo utemeljen in se je od svetovne prakse bolj razlikoval, kot pa je to 
zahtevala specifičnost našega sistema 

Iz vseh navedenih razlogov je bil obračunski sistem še naprej 

ra nrpma!! nr6Pregleden in nejasen, kot informacijska podlaga pa premalo primeren za sprejemanje ustreznih odločitev - tako 

noms'ke'polUike.'" P°S'°Vne P°'i,ike ^ na ™kropodročju eko- 
ua bi odpravil navedene pomanjkljivosti, je Zvezni izvršni svet 

na podlag, stališč svoje komisije za reformo gospodarskega 
sistema Predlagal, Zvezni zbor Skupščine SFRJ pa ob koncu 
februarja 1989 sprejel zakon o računovodstvu, ki zdaj velja. 

Čeprav po novem zakonu o računovodstvu še ni bil sestavljen 
noben obračun, je bilo med izdelavo podzakonskih aktov in v sti- 
kih z gospodarstvom in bankami ugotovljeno, da z njim niso 
popolnoma odpravljene pomanjkljivosti iz prejšnjega obračun- 
skega sistema. To se nanaša predvsem na prenormiranost zakon- 

k tia'*eV 'n na *0, c'a Sospodarski subjekti nimajo dovolj tržne svobode, posledica tega pa ne neuspešno poslovanje. Obenem je 
bilo ocenjeno, da predpisana revalorizacija terjatev in obveznosti 
deluje inflacijsko in da jo je treba prepustiti prostemu dogovarja- 
nju med tržnimi subjekti, za katere morajo biti cena sposojenega 
kapitala enotne obresti, ki bi vsebovale tako prejšnjo revaloriza- 
cijo kot realno pozitivni del obresti. 

Iz navedenih razlogov želimo z zakonom doseči naslednje: 
1. še nadalje zmanjšati prenormiranost v obračunskem sistemu; 
2. pustiti popolno svobodo tržnim subjektom, tako da bi bilo 

v čim večjem obsegu dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano, 
ne pa prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno; 

3) odpraviti kakršnokoli zakonsko urejanje revalorizacije terja- 
tev in obveznosti, kar mora delovati protiinflacijsko, saj se bodo 
poslovni subjekti samostojno dogovarjali o višini donosov za 
svoje terjatve, odvisno od »cene« virov sredstev, precejšen del teh 
virov pa se nepopolno revalorizira, kar bo vplivalo na zmanjšanje 
obresti, s tem pa tudi inflacije. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona so 2., 3., 4. 5. in 12 
^a L

PrVe9a °ds,avka 281 člena ustave SFRJ, po katerih federa- 
nrfw£ k T2-"*! or9anlh zagotavlja sistem socialističnih samou- pravnih družbenoekonomskih odnosov, ureja temeljne pravice 
Hni^cev V zfruzenem delu, s katerimi se zagotavlja njihov v ustavi 

£fm( ^Za) v samouPravnih in družbenoekonomskih odno- 
/ / 'emel|ne PJ"avice ln obveznosti organizacij združenega 

^?arn0Uprarh ,nteresnih skupnosti, drugih samoupravnih 
cr£?HiaCil'. j -P"osl' in družbenopolitičnih skupnosti glede sredstev, ki so družbena lastnina, ureja temeljna razmerja s kate- 

ta«lLSeci«tomaViJa eno,noft jugoslovanskega trga, ureja in zago- tavlja sistem ukrepov, s katerimi se preprečuje spodkopavanje 
fn° n°® Jugos'ovanskega trga, ureja temelje pravnega položaja 
'1n

p,osl°vanja organizacij združenega dela in organizacij poslov- 
Hlfr"ze^an,a na enotnem gospodarskem območju Jugosla- 

,l£Ca kazniva dejanja in gospodarske prestopke, s katerimi se spodkopava enotnost jugoslovanskega trga ali kršiio zvezni 
predpisi, ter določa odgovornost in sankcije za dejanje, s katerimi 
se kršijo zvezni predpisi. 
„I*, spreiet'e ,e9a zakona i® po 3. točki 285. člena ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 

I^,E,^UREDITI ZZAK0N0M'IN NAMEN, KI GA ŽELIMO DOSEČI 
Zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89 - v nadalj- 

njem besedilu: zakon) je sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ na 
svoji seji dne 23. februarja 1989. 

Sedanji obračunski sistem, ki je bil večkrat izpopolnjen se ie 
začel dejansko uporabljati s 1. 1. 1987. Tedaj je bil bistveno 
spremenjen prejšnji obračunski sistem, predvsem na področju 
prihodkov in odhodkov. Sprejeta je bila načelna opredelitev, naj 
se prihodki in odhodki izražajo v denarnih enotah enake vredno- 
sti, in sicer enake splošne kupne moči, tako da se v razmerah 
izrazene inflacije več ne razporeja neobstoječi dohodek t j ne 
erodira substanca družbenih sredstev. Pri tem ni bilo mogoče 
sprejeti opredelitve, naj se prihodki in odhodki izražajo v denarnih 
enotah enake vrednosti na podlagi posebnih indeksov, ki ustre- 
zajo specifičnostim konkretnega gospodarskega subjekta, ker se 
zaradi tega v razmerah visoke inflacije ne bi registriralo sicer 
izredno visoko prelivanje dohodka med gospodarskimi subjekti, 
to pa bi utegnilo imeti neželene posledice v razmerah mešane 
lastnine. 

Taka sprememba zakonskih rešitev je bistveno spremenila eko- 
nomski položaj uporabnikov družbenih sredstev glede na pogoje 
ki so bili leta in leta nasplošno sprejeti. Zato je bil obračunski 

zaradi številnih pritiskov iz gospodarstva v letih 1987 in 
1988 večkrat spremenjen, namen teh sprememb pa je bil, da se 
obračunski sistem opravičeno izpopolni, poleg tega pa zagotovijo 
določene olajšave za gospodarske subjekte, za katere bi bil tre- 
nutni prehod na »realno ekonomijo« preveliko breme. 

Vendar so bile tudi pred navedenimi spremembami iz prejš- 
njega obračunskega sistema prenesene (in ohranjene) določene 
pomanjkljivosti, ki so bile v glavnem v naslednjem: 

- obračunski sistem je urejen v več zakonih, zaradi česar je 
izgubil svojo preglednost in jasnost, hkrati pa je bil tudi prenormi- 
ran in preobsežen; 

- bilančne sheme so bile kategorično neustrezne in preob- 
sežne, zaradi česar je bila njihova uporaba otežena" 

- obračun poslovnih rezultatov je temeljil na plačani in plačljivi 
realizaciji (ne pa na fakturirani), s čimer je bilo derogirano eno 
izmed temeljnih računovodskih načel korelacije prihodkov in od- 
hodkov; 

obračunski sistem kljub številnim izboljšavam ni vseboval 
dovolj ustreznih in enostavnih rešitev za revalorizacijo sredstev in 
obveznosti v razmerah inflacije; 

III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH 
MORAJO BITI UREJENA RAZMERJA, ZA 
KATERA SE ZAKON IZDAJA 

Temeljna načela, po katerih morajo biti urejena razmerja za 
katera se zakon izdaja, so: 

1) povečanje izkazne moči (analitske vrednosti) finančnih poro- 
čil in knjigovodskega informacijskega sistema glede zadovoljitve 
pluralitete interesov njihovih uporabnikov, vštevši obračun real- 
nega rezultati in ohranitev družbenega kapitala v inflacijskih raz- 
merah, spoštujoč pri tem temeljna načela knjigovodstva in bilan- 
ciranja v obračunskem sistemu; 

2) določena poenostavitev, iz katere mora izvirati večja učinko- 
vitost obračunskega sistema, in to ne-le v administrativno-tehnič- 
nem pomenu; 

3) izpopolnjevanje kategorialnega aparata, predvsem zato da 
bi bil primerljiv z drugimi zveznimi predpisi; 

4) definicija dohodka in dobička glede njunega oblikovanja 
(pridobivanja) in razporejanja v skladu z bistvom reprodukcij- 
skega procesa; 

5) segmentiranje rezultatov zaradi koeksistence več plasti in 
oblik rezultatov, med njimi pa dohodka, dobička in izgube, ker je 
to potrebno za poslovno odločanje in komuniciranje med poslov- 
nimi partnerji; 

6) zagotovitev enakih pogojev za gospodarjenje na enotnem 
jugoslovanskem gospodarskem območju glede rešitev v obračun- 
skem sistemu; 

7) racionalizacija in deregulacija računovodstva in obračun- 
skega sistema; 

8) možnost, da se razporedi samo tisti del dohodka ki ie 
valoriziran na tržišču. ' 
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IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI 

Obračunski sistem načelno, če je pravilno zasnovan, ne more 
spremeniti materialnega položaja delovnih ljudi, saj omogoča le 
učinkovito obračunavanje razultatov njihovega dela v materialnih 
in drugih razmerah, opredeljenih izven obračunskega sistema. 

Ker pa noben sistem, pa tudi obračunski sistem ne, ne mere biti 
popolen, vplivajo neustrezne rešitve v obračunskem sistemu na 
materialni položaj delovnih ljudi v smislu neenakih pogojev za 
pridobivanje in razporejanje dohodka. Pri tem niti take rešitve ne 
vplivajo na položaj delovnih ljudi v celoti, saj obračunski sistem 
vse, kar po eni strani olajša, po drdugi strani oteži. Bodisi nepo- 
sredno bodisi posredno. 

Predlagane rešitve so torej, če jih gledamo dolgoročno, nev- 
tralne za materialni in drug položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti. 

Vendar bodo zaradi predlaganih rešitev nekatere organizacije 
v boljšem, nekatere pa v slabšem položaju, kot so bile doslej. Ker 
so te spremembe sedanjega sistema usmerjene v zboljšanje in 
izenačitev pogojev za gospodarjenje glede obračunskega 
sistema, v zmanjšanju pretirane regulacije, predvsem pa v zmanj- 
šanje inflacijskih učinkov obračunskega sistema, menimo, da bo 
položaj delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti zaradi večje enako- 
pravnosti pri obravnavanju dela in poslovanja s stališča obračuna 
boljši. 

V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna federacije. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o računovodstvu 

1. člen 
V zakonu o računovodstvu (Uradni list SFRJ št. 12u89) se 1. člen 

spremeni, tako da se glasi: 

»1. člen 
Pravne osebe s sedežem v Socialistični federativni republiki 

Jugoslaviji, ki opravljajo dejavnost-, določeno z zveznim zakonom 
o enotni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravne 
osebe), v skladu s tem zakonom sestavljajo knjigovodske listine, 
vodijo in zaključujejo poslovne knjige, hranijo knjigovodske 
listine, poslovne knjige, finančna in poslovna poročila, sestavljajo 
in pošiljajo periodična in letna finančna in poslovna poročila, 
ocenjujejo postavke finančnih poročil (periodičnih in letnih obra- 
čunov) ter pošiljajo v revizijo letna finančna poročila « 

2. člen 
V 2. členu se prvi odstavek črta. 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in druqi od- 

stavek. 
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane tretji odstavek se 

doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko pravna oseba 

sklene, da za delovne oziroma poslovne enote v tujini ne vodi 
posebnega knjigovodstva, če sredstva, ki jih uporabljajo te enote, 
in rezultate njihovega poslovanja izkazuje v svojih knjigah, in če 
v dodatnem finančnem poročilu (dodatku) zagotovi podatke, iz 
katerih se lahko ugotovi namenska uporaba poslovnih in izvenpo- 
slovnih sredstev v teh enotah.«. 

3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se beseda: »Organizacije« nadome- 

sti z besedami: »Pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost, in podjetja, ki opravljajo negospodarsko dejavnost,«, 
besede, »majhne, srednje in velike« pa se nadomestijo z bese- 
dami: »majhna, srednja in velika«, besedi: »v enem« pa se črtata 

V drugem odstavku se za besedo: »ki« dodajo besede: »v 
vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let«. 

V 2. in 3. točki se na obeh mestih črtajo besede: »ali republike 
oziroma avtonomne pokrajine«. 

V tretjem odstavku se za besedo: »ki« dodajo besede: »v vsa- 
kem izmed zadnjih dveh poslovnih let«. 

V 2. in 3. točki se na obeh mestih črtajo besede: »ali republike 
oziroma avtonomne pokrajine«. 

V šestem odstavku se za kratico: »SFRJ« dodajo vejica in 
besede: »pristojna služba družbenega knjigovodstva pa v 30 dneh 
od roka za posredovanje zadnjega obračuna, na podlagi katerega 
se pravna oseba razvrsti po drugem do petem odstavku tega 
člena, obvesti to osebo o razvrstitvi. Če so bili za pravno osebno 
v zadnjih dveh poslovnih letih ugotovljeni različni podatki 
pomembni za razvrstitev, obdrži dotedanjo oziroma nižjo razvr- 
stitev.«. 

Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi 
»Prvo razvrstitev pravnih oseb v skladu s tem členom opravi 

pristojna služba družbenega knjigovodstva do 20. julija 1989 na 
podlagi podatkov iz zaključnih računov teh oseb za leti 1987 in 
1988.«. 

5. člen se črta. 
4. člen 

b. cien 
V drugem odstavku 8. člena se vsebina razreda 0 spremeni, tako 

da se glasi: 
"0 — Stalna sredstva, izguba in izvenposlovna sredstva«. 
V vsebini razreda 1 se beseda: »konti« nadomesti z besedo- 

»računi«. 
V vsebini razreda 2 se besede: »pasivni obračunski konti« 

nadomestijo z besedami: »pasivni obračunski računi«. 
Vsebina razreda 9 se spremeni, tako da se glasi: 
»9 — Trajni kapital, dolgoročne obveznosti, viri izvenposlovnih 

sredstev in izvenbilančna evidenca.«. 

6. člen 
V 9. členu se za četrtim odstavkom doda peti odstavek, ki se 

glasi: 
»Pravna oseba iz drugega odstavka 2. člena tega zakona v Soci- 

alistični federativni republiki Jugoslaviji obvezno vodi dnevnik in 
glavno knjigo, samostojno pa odloča o vodenju drugih poslovnih 
knjig v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.«. 

7. člen 
V 14. členu se za petim odstavkom doda šesti odstavek, ki se 

glasi: 
»Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše, 

kaj se šteje za knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži 
v knjigah, J<i se vodijo po drugem odstavku 2. člena tega zakona «. 

8. člen 
Dopolnitev je redakcijska in ne pride v poštev za slovensko 

besedilo. 

9. člen 
V 16. členu se tretji odstavek nadomesti s tretjim do šestim 

odstavkom, ki se glasijo: 
»Pravne osebe, pri katerih nastanejo statusne spremembe (spo- 

jitev, pripojitev, delitev ipd.) na dan pred dnevom, ko začnejo 
poslovati v novem statusu, sestavijo letni obračun, na podlagi 
katerega se določi začetna bilanca stanja nove pravne osebe 

V začetni bilanci stanja iz tretjega odstavka tega člena se lahko 
nekrite izgube krijejo z nerazporejenim dobičkom in z zakonskimi, 
statutarnimi ali prostimi rezervami 

Pravna oseba, za katero se uvede postopek redne likvidacije ali 
stečajni postopek, sestavi na dan pred dnevom, ko se uvede ta 
postopek, letni obračun, na podlagi katerega določi začetno 
bilanco stanja redne likvidacije oziroma stečaja in v katerem je 
kapital zmanjšan za nekrite izgube. 

Po zaključitvi postopka redne likvidacije oziroma stečajnega 
postopka se sestavi letni obračun, v katerem se izkažejo odhodki 
tega postopka in prihodki v istem znesku v breme kapitala ozi- 
roma obveznosti ter stanja sredstev in obveznosti po virih sred- 
stev.« 

18. člen se črta. 
10. člen 
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11. člen 
19. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»19. člen 
Ce pravna oseba uresničuje določene pravice in obveznosti na 

podlagi periodičnih obračunov, lahko sestavlja periodične obra- 
čune tudi za obdobja, krajša od obdobij, predpisanih v 16. členu 
tega zakona. 

Periodični obračuni iz prvega odstavka tega člena se posredu- 
jejo službi družbenega knjigovodstva, sestavijo pa se po določbah 
tega zakona, ki se nanašajo na sestavljanje polletnih obračunov.«. 

12. člen 
V 20. členu se prvi odstavek nadomesti s prvim in drugim 

odstavkom, ki se glasita: 
»Povezana podjetja morajo sestavljati konsolidirano bilanco 

stanja in konsolidirano bilanco uspeha za poslovno leto. 
S povezanimi podjetji so mišljene pravne osebe, ki so v sestavi 

sestavljenega podjetja, pravne osebe, ki so v druge pravne osebe 
vložile več kot 50% trajnega kapitala zadevne druge pravne osebe, 
ter pravne osebe iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

13. člen 
V obrazcu bilanca stanja, ki je sestavni del zakona o računovod- 

stvu, se vsebina stolpca 2 pod posameznimi številkami oznake 
AOP iz stolpca 3 spremeni, tako da se glasi: 

015 - »2. Sredstva, vložena v banke«; 
016 - »3. Druga vložena sredstva«; 
037 - »c) Terjatve iz skupnega poslovanja (038 +039 + 040)«; 
044 - »3. Vložena sredstva«; 
101 - »A. TRAJNI KAPITAL (TRAJNI VIRI SREDSTEV) (102 

+ 114)«; 
102 - »I. NOMINIRANI KAPITAL (103 + 107 + 110 + 113)«; 
103 - »a) Družbeni kapital (poslovni sklad) (104 + 105 + 106); 
114 - »II. NENOMINIRANI KAPITAL (REZERVE) (115 + 116 

+ 117); 
115 - »a) Zakonske, statutarne in proste rezerve«; 
136 - »d) Kratkoročne obveznosti iz skupnega poslovanja (137 

+ 138 + 139)«; 
160 - »II. VIRI SKUPNE PORABE ZA DRUGE POTREBE (161 

+ 162 + 163)«. 

14. člen 
V prvem odstavku 27. člena se beseda: »dobička« nadomesti 

z besedami: »bruto dobička«. 

15. člen 
V obrazcu bilanca uspeha, ki je sestavni del zakona o računo- 

vodstvu, se vsebina stolpca 2 pod oznako AOP 212 spremeni tako, 
da se glasi: 

»Rezervacije materialnih stroškov«. 

16. člen 
V prvem odstavku 28. člena se črtajo besede: »do dneva bilanci- 

ranja«. 
Drugi odstavek se črta. 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odatavek, se 

vejica za besedami: »ali povečala tekočo izgubo« nadomesti 
s piko, besedilo do konca pa črta. 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti od- 
stavek. 

17. člen 
V obrazcu razporeditev rezultatov, ki je sestavni del zakona 

o računovodstvu, se pod oznako AOP 354 beseda v stolpcu 2: 
»akumulacije« nadomesti z besedo: »dobička«. 

18. člen 
V 7. točki prvega odstavka 29. člena se za besedo: »poslovanja« 

dodaja vejica in besede: »ter podatke, potrebne za dodatna pre- 
verjanja iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega zakona«. 

19. člen 
V prvem odstavku 31. člena se besede: »Individualni ali kolegij- 

ski poslovodni organ organizacije« nadomestijo z besedama: 
»Pravna oseba«. 

20. člen 
V tretjem odstavku 34. člena se za besedo: »inflacije« dodajo 

vejica in besede: »tako ocenjene postavke pa se po tem zakonu 
štejejo za ocenjene po nabavni vrednosti oziroma po lastni ceni«. 

21. člen 
Sprememba je redakcijska in ne pride v poštev za slovensko 

besedilo. 

22. člen 
V tretjem odstavku 39. člena se besede: »neto odhodki financi- 

ranja za financiranje proizvodnje elementov materialne naložbe 
do njenega aktiviranja« nadomestijo z besedami: »odhodki finan- 
ciranja, zmanjšani za znesek prihodkov od financiranja«. 

V petem odstavku se besede: »Osnova za odpis« nadomestijo 
z besedama: »Nabavna vrednost«, besede: »kot seštevek sedanje 
(neodpisane) vrednosti in dodatnega vlaganja, s tem da se opravi 
odpis v ocenjeni preostali dobi uporabe, ki ne more biti daljša od 
te dobe nove materialne naložbe« pa se nadomestijo z besedami: 
»z oceno po tržni vrednosti take naložbe, s tem da sestavljata 
sedanjo vrednost neodpisana vrednost in nova naložba«. 

23. člen 
V 40. členu se četrti odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Osnova za odpis nematerialnih in materialnih naložb, prejetih 

brez nadomestila, je njihova prenesena nabavna vrednost.«. 

24. člen 
V 4. točki prvega odstavka 43. člena se besede: »v poslovne 

namene« nadomestijo z besedami: »za opravljanje dejavnosti, na 
podlagi katerih se pridobivajo prihodki«. 

V drugem odstavku se besedi: »gradbenih objektov« nadome- 
stita z besedama: »delovnih sredstev«, beseda: »družbenih« se 
nadomesti z besedo: »negospodarskih«, za besedo: »prispevkov« 
pa se dodasta besedi »oziroma proračuna«. 

V tretjem odstavku se za besedo: »prispevki« dodajo vejica in 
besede: »oziroma iz katere proračuna se pravna oseba financira«. 

V četrtem odstavku se za besedama: »oziroma opreme« dodajo 
vejica in besede: »v skladu z 39. členom tega zakona«. 

Peti odstavek se črta. 

25. člen 
V prvem odstavku 50. člena se besede: »vrednostne papirje, 

dani dolgoročni krediti in obvezne naložbe« nadomestijo 
z besedmi: »vrednostne papirje in dani dolgoročni krediti«. 

V drugem odstavku se besede: »v roku, krajšem od enega leta« 
nadomestijo z besedami: »v enoletnem roku in krajšem roku«. 

Za trinajstim odstavkom se dodasta štirinajsti in petnajsti odsta- 
vek, ki se glasita: 

»Terjatve iz obveznih naložb, ki so predpisane z zakonom, vodi 
pravna oseba v izvenposlovnih sredstvih. Obenem prenese pravna 
oseba iz trajnega kapitala enak znesek v obveznosti po virih 
izvenposlovnih sredstev. 

Izterjane terjatve iz obveznih naložb se skupaj s pripadajočim 
donosom prenesejo iz virov izvenposlovnih sredstev v traini ka- 
pital.« 

26. člen 
V drugem odstavku 52. člena se za besedo: »leto« črtajo vejica 

in besede: »ne glede na to, ali je bil dan v uporabo«. 

27. člen 
V 54. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pravna oseba 

sklene, da ne zmanjša vrednosti posameznih vrst zalog, ki jih iz 
tehnoloških ali drugih razlogov skladišči dalj časa, kar obrazloži 
in določi znesek neopravljenega zmanjšanja vrednosti zalog 
v dodatnem finačnem poročilu - dodatku.« 

Za dosedanjima drugim in tretjim odstavkom, ki postaneta tretji 
in četrti odstavek, se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: 

»Pravna oseba lahko določbe prvega do četrtega odstavka tega 
člena uporabi tudi pri sestavljanju periodičnih obračunov.« 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se 

beseda: »četrti« nadomesti z besedo: »šesti«. 

28. člen 
V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki 

se glasi: 
»Razlika med vrednostjo, ugotovljeno po drugem odstavku tega 

člena, in vrednostmi plemenitih kovin, izkazanimi v knjigah, se 
piše v dobro pozitivnih oziroma v breme negativnih učinkov reva- 
lorizacije.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

29. člen 
V 59. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Pravna oseba, ki uporablja izvenposlovna sredstva v dejavno- 
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sti, iz katere nastajajo prihodki, vodi posebne knjige za to dejav- 
nost po tem zakonu«. 

30. člen 
Za 59. členom se v vmesnem naslovu beseda: »Lastni« nadome- 

sti z besedo: »Trajni«. 

31. člen 
V prvem odstavku 60. člena se beseda: »lastnim« nadomesti 

z besedo: »trajnim«. 
V drugem odstavku se besedi: »Lastni kapital« nadomestita 

z besedami: »Trajni kapital (trajni viri sredstev)«, besedi: »traj- 
nega kapitala« z besedama: »nominiranega kapitala«, besedi: 
»nenominiranega kapitala« z besedami: »nenominiranega kapi- 
tala - rezerv«, besedi: »rezervni sklad« pa z besedami: »zakon- 
ske, statutarne in proste rezerve«. 

V tretjem odstavku se beseda: »lastnega« nadomesti z besedo 
»trajnega«. 

V četrtem odstavku se beseda: »Lastni« nadomesti z besedo 
»Trajni«. 

32. člen 
V tretjem odstavku 62. člena se za besedo: »uporabljali« dodajo 

vejica in besede: »ter drugih naložb iz 4. in 5. točke prvega 
odstavka 43. člena, za katere je pričakovati, da se ne bodo več 
uporabljale«. 

33. člen dru9em
j odstavku 65. člena se za besedo: »obveznosti« 

dodajo besede: »v dobro izrednih prihodkov«. 

34. člen 
V 71. členu se za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki 

se glasi: 
»Z vkalkuliranimi bruto osebnimi dohodki je mišljen obračunani 

znesek osebnih dohodkov, ki pripada delavcem za osebno porabo 
in neposredno skupno porabo ter za davke in prispevke iz osebnih 
dohodkov v skladu z zakonom, družbenim dogovorom oziroma 
kolektivno pogodbo«. 

Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do deseti 
odstavek. 

35. člen 
V prvem odstavku 75. člena se za besedo: »Storitve« doda vejica, 
besede: »iz naslova živega dela, določene po predpisih republike 
oziroma avtonomne pokrajine« pa nadomestijo z besedami: »ki 
niso odvisni od ustvarjenega dobička.« 

V tretjem odstavku se za besedo: »in« doda beseda: »investi- 
cijsko«. 

V petemo odstavku se črtajo vejica in besede: »oziroma najmanj 
v višini, določeni v skladu s kolektivno pogodbo«. 

Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi: 
»Razporeditev dobička se izkaže v periodičnem obračunu 

v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, vendar 
se sme do predložitve letnega obračuna uporabljati samo del 
dobička, razporejen za osebne dohodke delavcev, medtem ko se 
preostali de! dobička ne sme uporabljati za namene, za katere je 
razporejen«. 

36. člen 
76. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»76. člen 
Pravna oseba ugotovi in izkaže izgubo: 

1) kot izgubo na substanci (nenadomeščena porabljena sred- 
stva iz celotnega prihodka), če iz celotnega prihodka ne nadome- 
sti celotnih odhodkov, zmanjšati za vkaluklirane osebne dohodke 
v realiziranih proizvodih in storitvah; 

2) kot izgubo zaradi premalo ustvarjenega dohodka oziroma 
zaradi neustvarjenega dobička, če iz dohodka ne nadomesti reali- 
ziranih vkalkuliranih bruto osebnih dohodkov, ki niso odvisni od 
dobička, in obveznosti iz naslova deleža v skupnem dohodku; 

3) kot izgubo zaradi več izplačanih osebnih dohodkov če iz 
dobička ne nadomesti bruto osebnih dohodkov v realiziranih 
proizvodih in storitvah v delu nad realiziranimi vkalkuliranimi 
bruto osebnimi dohodki, ki niso odvisni od dobička, izplačanih 
bruto osebnih dohodkov iz rezultatov ter davkov in prispevkov iz 
rezultatov.« 

37. člen 
77. do 83. člen se spremenijo, tako da se glasijo: 

»77. člen 

Pravna oseba opravi na dan sestavljanja periodičnega oziroma 
letnega obračuna revalorizacijo stalnih poslovnih sredstev in 
sicer: 

1) nematerialnih naložb; 
2) naravnih bogastev; 
3) delovnih sredstev. 
Rezultat revalorizacije sredstev iz prvega odstavka tega člena se 

šteje za revalorizacijski prihodek. 
Pravna osebna opravi na dan sestavljanja periodičnega oziroma 

letnega obračuna revalorizacijo trajnih virov poslovnih sredstev, 
vštevši tudi njihov popravek vrednosti. 

Rezultat revalorizacije virov sredstev iz tretjega odstavka tega 
člena se šteje za revalorizacijski odhodek. 

Presežek revalorizacijskih prihodkov nad revalorizacijskimi 
odhodki se usmeri v ostali družbeni kapital, presežek revaloriza- 
cijskih odhodkov nad revalorizacijskimi prihodki pa povečuje 
nematerialne naložbe, ki se odpišejo po tretjem odstavku 45. 
člena tega zakona.« 

78. člen 
Revalorizacija iz 77. člena tega zakona se opravi tako, da se 

vrednosti, izkazane v knjigah, povečajo sorazmerno s povečanjem 
cen na drobno od začetka leta oziroma od dneva, ko so bila 
sredstva pridobljena med letom, do dneva revalorizacije. 

79. člen 
Ne glede na 78. člena tega zakona je revalorizacija naravnih 

bogastev znesek razlike med ocenjeno vrednostjo teh naravnih 
bogastev ob koncu obračunskega obdobja po 48. členu tega 
zakona in njihovo knjigovodsko vrednostjo. 

Ne glede na 78. člen tega zakona je revalorizacija osnovne 
črede razlika med vrednostjo osnovne črede ob koncu obračun- 
skega obdobja po tržnih cenah in vrednostjo, izkazano v knjigo- 
vodstvu po ugotovitvi celotnega prihodka na podlagi prirastka 
osnovne črede. 

Pravna oseba lahko odloči, da opravlja revalorizacijo naravnih 
bogastev v skladu s prvim odstavkom tega člena v obdobjih, 
daljših od enega leta, vendar ne daljših kot pet let, če medtem tudi 
ta bogastva revalorizira po 78. členu tega zakona. 

80. člen 
Pravna oseba, ki ima v trajnem kapitalu obveznosti, izkazane 

v devizah, opravi v primeru hitrejše rasti tečaja deviz od rasti cen 
na drobno revalorizacijo trajnega kapitala s koeficientom, ki ga 
določi na podlagi rasti tečaja deviz. Če so obveznosti izkazane 
v različnih devizah, se za izračunavanje tečaja vzame tista vrsta 
deviz, katere tečaj je rastel najhitreje. Pravna oseba iz prvega 
odstavka tega člena v primeru počasnejše rasti tečajev deviz 
povečuje za razliko do rasti cen na drobno obveznosti do trajnega 
kapitala v breme revalorizacijskih odhodkov. 

81. člen 
Revalorizacija terjatev in obveznosti se opravi tako, da se.k ter- 

jatvi ali obveznosti pripišejo obračunani zneski v skladu 
s pogodbo, direktno pa se obračunava v breme odhodkov financi- 
ranja oziroma v dobro prihodkov od financiranja prek bilance 
uspeha. 

Obračun revalorizacije terjatev in obveznosti v krajših obdobjih 
od obdobja, za katero je določena stopnja revalorizacije, se opravi 
s konformno metodo. 

82. člen 
Pravna oseba lahko odloči, da opravi revalorizacijo obratnih 

sredstev v materialni obliki (zalog), pri tem pa mora uporabljati 
predpisani način revalorizacije. 

Ne glede na peti odstavek 77. člena tega zakona lahko pravna 
oseba, ki po drugem in tretjem odstavku 43. člena tega zakona 
nadomesti del amortizacije v breme trajnih virov poslovnih sred- 
stev, nadomesti tudi sorazmerni del presežka revalorizacijskih 
odhodkov nad revalorizacijskimi prihodki v breme trajnih virov 
poslovnih sredstev. 

Pravna oseba lahko odloči, da povečane neto zneske revaloriza- 
cije obveznosti do trajnih in dolgoročnih virov sredstev, izkazanih 
v devizah (po zmanjšanju za povečanje revalorizacije trajnih in 
dolgoročnih terjatev in naložb, izkazanih v devizah), ki izvirajo iz 
hitrejše rasti tečajev deviz od stopnje rasti cen na drobno, razmeji 
na nematerialnih naložbah. 

Tretji odstavek tega člena ne velja za narodne banke, banke in 
druge finančne organizacije. 

Pravna oseba lahko na aktivnih časovnih razmejitvah razmeji 
del prejetih deviznih predujmov, dokler se ne realizirajo, največ pa 
do zneska, ki izvira iz hitrejše rasti tečajev deviz, v katerih je 
izražen predujem, od stopnje rasti cen na drobno. 
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83. člen 
Pravna oseba opravi revalorizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš, 

objektov in stvari skupne porabe po 77. do 82. členu tega zakona. 
Pravna oseba lahko odloči, da opravi revalorizacijo tudi drugih 

izvenposlovnih sredstev in virov izvehposlovnih sredstev na način, 
ki je predpisan za revalorizacijo iz 77. do 82. člena tega zakona.« 

38. člen 
V 4. točki prvega odstavka 84. člena se črtata besedi: »pov- 

prečne mesečne«. 
V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem in dodasta 8. in 9. 

točka, ki se glasita: 
»8) koeficient rasti cen na drobno od vsakega meseca v letu do 

konca leta - do 10. januarja za predhodno leto; 
9) koeficient rasti povprečja življenjskih stroškov v SFRJ 

v obdobju od začetka leta do konca meseca v primerjavi s pov- 
prečjem življenjskih stroškov v SFRJ v predhodnem letu - do 10. 
v mesecu za predhodni mesec.« 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Narodna banka Jugoslavije objavlja dnevne srednje tečaje 

tujih valut, vštevši tudi tečaj klirinškega dolarja.«. 

39. člen 
V 2. točki prvega odstavka 85. člena se za besedo: »iz« dodasta 

besedi: »prvega odstavka.«. 

40. člen 
V prvem odstavku 94. člena se besede: »prvega odstavka tega 

člena« nadomestijo z besedami: »tega odstavka«. 

V 6. točki se številka: »49.« nadomesti s številko: »54.«. 

10. točka se črta. 
Četrti odstavek se črta. 

41. člen 
V 96. členu se za šestim odstavkom doda sedmi odstavek, ki se 

glasi: 
»Pravna oseba, ki je uporabila 10. točko prvega odstavka 94. 

člena tega zakona, lahko do predložitve polletnega obračuna za 
leto 1989 predloži službi družbenega knjigovodstva novo bilanco 
latentnih izgub in latentnih rezerv.«. 

42. člen 
Za 96. členom se doda 96. a člen, ki se glasi: 

»96. a člen 
Pravna oseba, ki je po 94. členu tega zakona ugotovila nekrito 

izgubo, lahko do 30. junija 1989 (pod 1. januarjem 1989) ponovno 
oceni materialne naložbe (delovna sredstva) do zneska njihove 
tržne vrednosti na začetku leta in sorazmernega dela popravka 
vrednosti, tako da nova sedanja vrednost ustreza tržni vrednosti 
obstoječega, nabavna vrednost pa tržni vrednosti novega sred- 
stva. 

Učinki nove ocene sredstev iz prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo za kritje izgub iz 94. člena tega zakona, z ostankom pa 
se poveča trajni kapital. 

Pravna oseba krije na dan 30. junija 1989 izgubo iz 94. člena 
tega zakona, potem ko jo je zmanjšala po prvem in drugem 
odstavku tega člena, v breme trajnega kapitala do zneska tega 
kapitala, ostanek pa izkaže kot nekrito izgubo. 

Pravna oseba mora nekrito izgubo iz tretjega odstavka tega 
člena kriti do 30. septembra 1989, o čemer obvesti pristojno 
službo družbenega knjigovodstva. 

Če pravna oseba v roku iz četrtega odstavka tega člena ne 
obvesti pristojne službe družbenega knjigovodstva, da je krila 
izgubo, omenjena služba takoj vloži pri pristojnemu sodišču pri- 
javo za začetek stečajnega postopka «. 

43. čien 
V prvem odstavku 98. člena se za besedo: »plane« dodajo 

besede: »in bilančne sheme«, za besedama: »letu 1988« pa'se 
dodaja vejica in besede: »obračune pa posredovale službi družbe- 
nega knjigovodstva v obsegu, ki je veljal v omenjenem letu«. 

Osmi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Delovne skupnosti, ki nimajo statusa pravne osebe, po predlo- 

žitvi letnega obračuna za leto 1989 nehajo voditi knjige delovne 
skupnosti, njihovo poslovanje pa se izkazuje v knjigovodstvu 
pravne osebe, za katero te skupnosti opravljajo dela.«. 

44. člen 
V zakonu se beseda: »organizacija« v različnih sklonih nadome- 

sti z besedama: »pravna oseba« v ustreznem sklonu. 

45. člen 
V zakonu se besedi: »računovodski izkaz« v različnih sklonih 

nadomestita z besedama: »finančno poročilo« v ustreznem 
sklonu. 

46. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, 

uporablja pa se tudi za polletni obračun v letu 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagane spremembe imajo tri glavne namene: 
1) nadaljnje zmanjšanje prenormiranosti f obračunskem si- 

stemu; 
2) puščanje kar največje svobode tržnim subjektom, tako da bo 

v največji meri dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano, in da ne 
bo prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno; 

3) odprava kakršnekoli zakonske ureditve revalorizacije terja- 
tev in obveznosti, kar naj bi protiinflacijsko delovalo, zato, ker 
bodo poslovni subjekti samostojno s pogodbo določali višino 
donosa za svoje terjatve, v odvisnosti od »cene« virov sredstev, 
precejšen del teh virov pa se nepopolno revalorizira, kar bo 
vplivalo na zmanjšanje obresti, s tem pa tudi inflacije. 

Po posameznih členih predloga zakona so razlogi in nameni 
naslednji: 

1. člen. S spremembo, predlagano v tem členu, želimo doseči, 
da se že v 1. členu zakona takoj vidi, ne samo kaj zakon ureja, 
temveč tudi za koga velja ta ureditev. 

2. člen. S spremembami in dopolnitvami 2. člena zakona naj bi 
dosegli dva naslednja namena: 

- izpustili besedilo določbe, ki je urejena s predlagano spre- 
membo 1. člena: 

- natančneje določili, da pravni osebi ni treba voditi posebnih 
knjig za enote v tujini, če zajema spremembe v skladu z zakonom 
v svojem matičnem knjigovodstvu in če o tem poslovanju zagotav- 
lja predpisane podatke. 

3. člen S spremembami in dopolnitvami 3. člena naj bi tudi 
dosegli tri namene: 

- da se delitev pravnih oseb glede zajetja podatkov omeji samo 
na gospodarstvo, da pa se ne opravi v družbenih dejavnostih 
(razen v podjetjih družbenih dejavnosti): 

- da se omogoči enotna uporaba, ker je to nujno za družbeno 
evidenco, ter večja stabilnost poročanja samih gospodarskih sub- 
jektov; 

- da se gospodarstvo ne obremeni z dodatnim izračunavanjem 

zaradi svojega razvrščanja glede zajetja z družbeno evidenco, 
temveč naj to opravi služba družbenega knjigovodstva, ki razpo- 
laga z vsemi relevantnimi podatki, in lahko to veliko hitreje in 
točneje zagotovi. 

4. člen. Predlagana sprememba zakona, v kateri je dana rešitev, 
da se črta 5. člen, ne pomeni, da Zveza računovodskih in finanč- 
nih delavcev Jugoslavije ne more določiti računovodskih načel in 
standardov, kljub tmeu, da v zakonu ni tega pooblastila. Tako smo 
samo upoštevali številne pripombe v zvezi z dajanjem pooblastil 
strokovnim družbenim organizacijam, v tem primeru Zvezi raču- 
novodskih in finančnih delavcev Jugoslavije, v enem zveznem 
zakonu. 

5. člen. S spremembami v 8. členu zakona je opravljeno samo 
terminološko poenotenje z drugimi predlaganimi spremembami 
in dosežena večja jasnost besedila. 

6. člen. Z dopolnitvijo 9. člena zakona je zagotovljeno, da 
enotam v tujini, ki vodijo poslovne knjige po tem zakonu, vseh 
poslovnih knjig ni treba voditi v Jugoslaviji. 

7. člen Dopolnitev 14. člena zakona pomeni usklajevanje s pred- 
laganimi spremembami v 2. in 9. členu zakona. 

8. člen. Spremembam v 15. členu zakona je jezikovna. 
9. člen Namen predlagane spremembe v 16. členu je, da se 

z natančno določitvijo prejšnje določbe odpravijo morebitni 
dvomi pri izvajanju. 

10. člen. Črtanje 18. člena zakona predlagamo zaradi poenosta- 
vitve in skrčenja besedila v 19. členu zakona. 

11. člen. V spremenjenem 19. členu zakona so določbe, ki so 
bile doslej zajete z 18. in 19. členom zakona, natančnejše in bolj 
strnjene. 

12. člen. S spremembo v 20. členu zakona predlagamo bolj 
enostavno in oblikovno boljše besedilo, pri čemer je odpravljena 
obveznost sestavljanja konsolidirane bilance za združena 
podjetja, uvedena pa za vsa podjetja in enote v tujini, ne glede na 
višino vloženega jugoslovanskega kapitala vanje. 
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13. člen. Spremembe, predlagane v shemi bilance stanja je 
treba opraviti zaradi terminološke uskladitve z drugimi predlaga- 
nimi spremembami in bolj jasnega besedila. 

14. člen. Sprememba v 27. členu zakona je terminološko preci- 
ziranje in uskladitev besedila zakona. 

15. člen. S spremembo, predlagano v shemi bilance uspeha, so 
odpravljene nejasnosti pri uporabi zakona. 

16. člen. Poleg terminološkega preciziranja, je s spremembami 
v 28.^ členu zakona odpravljena obveznost nadomeščanja več 
izplačanih osebnih dohodkov, ker smo sprejeli stališče, da mora 
možno višino osebnih dohodkov urejati tržišče, že izplačani 
osebni dohodki pa pomenijo efektivni odhodek, ki ga ni mogoče 
nadomestiti drugače kot iz tekočih prihodkov, če pa ti ne zadostu- 
jejo, je treba izkazati izgubo. 

17. člen. S predlagano spremembo v shemi razporeditve rezul- 
tatov bom odosegli terminološko uskladitev z drugimi predlaga- 
nimi spremembami in bolj jasno besedilo. 

18. člen Predlagana sprememba v 29. členu zakona pomeni 
usklajevanje s spremembami, predlaganimi v 2., 9. in 14 členu 
zakona. 

19. člen. Predlagana sprememba v 31. členu zakona pomeni 
zboljšanje besedila. 

20. člen Predlagana sprememba v 34. členu zakona je potreba 
zaradi preciziranja besedila, ker so se v stikih z gospodarstvom že 
pojavili določeni pomisleki zaradi bistveno drugačne terminolo- 
gije v zakonu v primerjavi s prejšnjimi predpisi, ki so urejali 
obračunski sistem. 

21. člen. Popravek prejšnje napake: 
22. člen. Spremembe, ki jih predlagamo v 39. členu zakona, naj 

bi natančneje določile sedanje določbe da pri uporabi ne bi bilo 
pomislekov. * 

23. člen. Spremembe v 40. členu zakona pomenijo natančno 
določitev in zboljšanje sedanjega besedila. 

24. člen. Poleg preciziranega besedila je s predlaganimi spre- 
membami v 43. členu zakona razširjena možnost obračunavanja 
amortizacije v breme kapitala v družbenih dejavnostih, poleg 
gradbenih objektov tudi na opremo. 

25. člen. Poleg preciziranja besedila je s spremembami, ki jih 
predlagamo v 50. členu zakona predvideno izvzetje iz poslovnih 
sredstev terjatev iz naslova obveznih naložb, predpisanih z zako- 
nom, ker ta sredstva pri upniku niso v poslovni funkciji, zato ne bi 
bilo treba, da so predmet revalorizacije. 

26. člen. S predlagano spremembo v 52. členu zakona so 
gospodarski subjekti oproščeni obveznosti, da odpišejo drobni 
inventar, ki ga še niso dali v uporabo. 

27. člen. S spremembami v 54. členu zakona naj bi dosegli dva 
namena: 

- upoštevanje specifičnosti posameznih zalog, ki se morajo 
prav zaradi tehnoloških aH ekonomskih razlogov samega prav- 
nega subjekta skladiščiti dalj časa, kar z zakonom ni treba prepre- 
čiti; 

- omogočanje gospodarskim subjektom, da vrednosti zalog 
ne zmanjšuje samo ob letnih obračunih, temveč tudi pogosteje če 
to želijo. 

28. člen. S predlagano spremembo v 56. členu zakona se 
natančneje določa sedanje zakonsko besedilo. 

29. člen. S predlagano spremembo v 59. členu zakona se 
natančneje določa veljavno zakonsko besedilo. 

30. člen. Ta sprememba je terminološko usklajevanje z drugimi 
predlaganimi spremembami. 

31. člen. Predlagane spremembe v 60. členu zakona so samo 
terminološko usklajevanje z drugimi predlaganimi spremembami. 

32. člen. Spremembe, ki jih predlagamo v 62. členu zakona 
natančno določajo način nadomeščanja kapitala v primerih, ko se 
za naložbe ne obračunava amortizacija, ie-te pa se nehajo uporab- 
ljati. 

33. člen. Predlagana dopolnitev v 65. členu zakona je natančna 
določitev zakonskega besedila. 

34. člen: S predlagano dopolnitvijo 71. člena zakona je 
natančno določen bruto osebni dohodek, tako zaradi enotnosti 
zakonskega besedila kot tudi zaradi potrebe, da se uredi politika 
davkov in prispevkov. 

35. člen. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 75 
člena zakona je poenostavljeno in natančneje določeno sedanje 
besedilo, dodatno pa je natančneje določeno, da se razporejeni 
dobiček po periodičnih obračunih ne sme uporabljati za namene, 
za katere je razporejen, razen za osebne dohodke iz 'rezultatov. 

36. člen. S spremembami, ki jih predlagamo v 76. členu zakona, 
je natančno določeno samo ugotavljanje izgube, medtem ko je 
način njenega kritja izpuščen, ker mora biti urejen z zakonom 
o finančnem poslovanju. Kritje izgub ni treba urediti z zakonom 
o računovodstvu. 

hi«LČn'Ž1„l sPremem
t
bami' kijih predlagamo s tem členom, se bistveno spremeni sistem revalorizacije, ki je urejen v 77 do 83 

nnmomh ■' P°'&9 Preslrukturiranja besedila teh členov je naj- pomembnejša sprememba v tem, da se pri terjatvah in obvezno- 
Jl*, °90V?r'erl' ozlroma ustvarjeni donos več ne deli na revalori- zacijo in obresti, temveč se kot enotne obresti obravnava v bilanci 
uspeha (kot prihodek ali kot odhodek). Poleg tega pravna oseba 
ne opravlja revalorizacije dolgoročnih rezervacij (vsako leto lahko 

namJne) °dnhiči!s.'.ez^rvac'ie so potrebne za določene namene), dobička iz predhodnega leta, ki še ni razporejen stro- 

nhlarn Se
t 
razme'u'e'° na več let, in amortizacije. Hkrati ni več 

nnrJZ *?m° m0Žna reval°"zacija sredstev skupne uP°rablJfnlh
l
v poslovne namene, drugih izvenposlovnih 

dnbhfnih T?'!" v poslovne namene, dolgoročnih kreditov, dobljenih od bank, narodnih bank in skladov, obveznosti do 
obvezno združenih sredstev, dospelih obveznosti, ki niso bile 
Plačane v roku, in obveznosti do drugih združenih sredstev, zdru- 
ženih pred letom 1987. Odpravljena je tudi dvojna stopnja revalo- 
rizacije v gospodarstvu in bankah, tako da se v vseh primerih 
uporablja stopnja rasti cen na drobno. Odpravljena je obveznost 
plačevanja revalorizacije terjatev in obveznosti hkrati z glavnico in 

nrfmJh ^ koncno .!zPlacilo glavnice, ter možnost razmejitve premajhne revalorizacije naravnih bogastev 
™PiSOVanie valorizacije je praktično omejeno samo na revalorizacijo trajnega kapitala in nematerialnih in materialnih 

naložb z možno modifikacijo v specifičnih primerih, medtem ko je 
li ^ru° PrePus^en° svobodnim pogodbenim razmerjem, ki naj sl oblikujejo na tržišču. Na podlagi predlaganih rešitev sta dose- 

^ ,ulaciJa spodbuda tržnemu obnašanju gospodarskih subjektov, zato menimo, da bodo vplivale na upo- 
časnitev inflacijskih gibanj, pri čemer bo hkrati onemogočeno da 
se kot poslovni rezultat izkazujejo in razporejajo učinki revaioriza- 
n/cniŽh u"*; f flnanciranih iz obveznih združevanj, in nasploh kreditov, dobljenih pod ugodnimi pogoji. 

38. člen.i S predlaganimi spremembami v 84. členu je oprav 
Ijena prilagoditev predlaganim rešitvam v sistemu revalorizacije 

39. člen. Natančna določitev besedila v 85. členu zakona. 
40. člen. Poleg popravkov napak v osnovnem besedilu zakona 

je s predlagano spremembo 94. člena odpravljena obveznost, da 
sta tuja in domača vloga v prvotnem razmerju, ki je obstajalo ob 
skupni naložbi, ker so bile številne pripombe, da se s tem spremi- 
njajo pogoji iz pogodbe. Tako smo upoštevali pogodbeno raz- 
merje domačega in tujega partnerja pri skupnih naložbah. 

Hkrati je ravnanje z morebitno izgubo iz bilance latentnih izgub 
in latentnih rezerv urejeno v novem, posebnem 96. a členu. 

41. člen. Z dopolnitvijo no. člena zakona je treba opraviti uskla- 
jevanje s predlagano spremembo v 94. členu zakona. 

Yr°v?m 96 a členu zak°na predlagamo, da se natančno določi tole: 
- možnost ponovne ocene materialnih naložb zaradi njihovega 

S1989) 3 ^ trZn° vrednost Naenkrat s stanjem v začetku leta 
- uporaba učinkov ponovne ocene za kritje izgube, uaotov- 

Ijene z uporabo 94. člena zakona; 
- obvezno kritje izgube, ugotovljene z uporabo 94 člena 

s*™s* 
- obvezno kritje take nekrite izgube do 30. septembra 1988 

s stečajem, če se izguba ne krije. 
43. člen. S predlagano spremembo v 98. členu zakona je oprav- 
ljeno usklajevanje s spremembami, predlaganimi v sistemu reva- 
°?'zac'le' pa tudi. natančneje določeno, da izkazujejo delovne skupnosti, ki nimajo statusa pravne osebe, svoje poslovanje v knji- 

gah pravne osebe, za katero opravljajo dela, začenši z letom 1990 
ker z dosedanjimi zakonskimi določbami za te delovne skupnosti 
sploh ni bila predvidena obveznost vodenja knjig Hkrati ie 
odpravljena tudi sedanja pomanjkljivost regulative. 

h*
4'J,len' ® spremembo, predlagano v tem členu, se v vsem 

»Dravna "or9anizaciia« nadomesti z izrazom 
posebnegaTrazaerZaPraVn0 ^ " """ ZaW treba iska" 
holf'w^/en' Č spremembo, predlagano v tem členu, se v vsem 
Zln? zakonaizraz;računovodski izkaz. nadomesti z Lazom 

"razvitih držav ob'ča>no v strokovni terminologiji 

■ *?' ile,n'.S končno določbo o uveljavitvi zakona o spremembah m dopolnitvah zakona o računovodstvu predlagamo da se te 
spremembe in dopolnitve uporabljajo tudi za polletni obračun 

stvu Se n'ihovi učinki čim prei občutili v gospodar- 
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA 
O RAČUNOVODSTVU, KI SE SPREMENIJO 
OZIROMA DOPOLNIJO 

1. člen 
Ta zakon ureja vodenje poslovnih knjig, oblikovanje in gibanje 

knjigovodskih listin; vrste periodičnih in letnih računovodskih 
izkazov in poslovnih poročil; zaključevanje poslovnih knjig in roke 
za hrambo knjigovodskih listin, poslovnih knjig, računovodskih 
izkazov in poslovnih poročil; obliko in vsebino računovodskih 
izkazov in poslovnih poročil; način ocenjevanja postavk računo- 
vodskih izkazov; obveznost revizije računovodskih izkazov (letnih 
obračunov); pošiljanje ter objavljanje periodičnih poročil ter pol- 
letnih in letnih obračunov. 

2. člen 
Ta zakon se nanaša na vse pravne osebe s sedežem v Sociali- 

stični federativni republiki Jugoslaviji, ki opravljajo dejavnosti, 
določene z zveznim zakonom o enotni klasifikaciji dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: organizacija). 

Organizacija zagotavlja podatke o poslovanju in podatke 
o rezultatih poslovanja, ki so nujni za uresničevanje samouprav- 
ljanja delavcev v organizacijskih delih, na način in v obsegu, ki sta 
določena s splošnim aktom. 

Ta zakon se nanaša tudi na delovne oziroma poslovne enote in 
na podjetja oziroma druge pravne subjekte v tujini, v katerih ima 
organizacija vložen kapital, če za takšne enote, podjetja in druge 
pravne subjekte s tujimi predpisi ni določena obveznost poseb- 
nega vodenja knjig in predlaganja oziroma revizije letnih obraču- 
nov ter ugotavljanja rezultatov poslovanja. 

Delovne oziroma poslovne enote in podjetja oziroma drugi 
pravni subjekti v tujini, v katerih ima domača organizacija vložen 
kapital in za katere je s tujimi predpisi določena obveznost vode- 
nja knjig in predlaganja oziroma revizije letnih obračunov ter 
ugotavljanja rezultatov poslovanja, uporabljajo te predpise, ven- 
dar pa ugotovljeni rezultat prenesejo v državo oziroma izgubo pri 
poslovanju krijejo v skladu z zveznim zakonom, ki ureja opravlja- 
nje dejavnosti v tujini. 

3. člen 
Organizacije se po tem zakonu razvrščajo na majhne, srednje in 

velike, kar je odvisno od števila zaposlenih, prihodka in seštevka 
poslovne aktive po letnih obračunih v enem iz zadnjih dveh 
poslovnih let. Organizacija se med tekočim poslovnim letom ne 
more prerazvrstiti po velikosti. 

Med majhne organizacije se razvrsti tista, ki izpolnjuje vsaj dve 
izmed naslednjih treh meril: 

1) povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur — do 50 
delavcev; 

2) letni prihodek je manjši od 8.000 povprečnih mesečnih oseb- 
nih dohodkov (bruto) na delavca v gospodarstvu Jugoslavije ali 
republike oziroma avtonomne pokrajine; 

3) povprečna vrednost (na začetku in na koncu poslovnega leta) 
poslovne aktive je manjša od 6.000 povprečnih mesečnih osebnih 
dohodkov (bruto) na delavca v gospodarstvu Jugoslavije ali repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. 

Med srednje organizacije se razvrsti tista, ki izpolnjuje vsaj dve 
izmed naslednjih treh meril; 

1) povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je 
manjše od 250; 

2) letni prihodek je manjši od 40.000 povprečnih mesečnih 
osebnih dohodkov (bruto) na delavca v gospodarstvu Jugoslavije 
ali republike oziroma avtonomne pokrajine; 

3) povprečna vrednost (na začetku in na koncu poslovnega leta) 
poslovne aktive je manjša od 30.000 povrečnih mesečnih osebnih 
dohodkov (bruto) na delavca v gospodarstvu Jugoslavije ali repu- 
bliki oziroma avtonomne pokrajine. 

Med velike organizacije se razvrsti tista, ki ni razvrščena po 
merilih iz drugega in tretjega odstavka tega člena. 

Na novo ustanovljena organizacija se razvrsti po drugem, tret- 
jem in' četrtem odstavku tega člena na podlagi podatkov iz svo- 
jega tekočega polletnega oziroma letnega obračuna in števila 
mesecev poslovanja v obračunskem obdobju. 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije objavi vsako leto 
do konca marca za preteklo leto podatek o povprečnem meseč- 
nem bruto osebnem dohodku na delavca v gospodarstvu SFRJ. 

S. člen 
Zveza računovodskih in finančnih delavcev Jugoslavije je poo- 

blaščena določiti računovodska načela in računovodske stan- 
darde. 

8. člen 
Poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva se 

vodijo po enotnih računih, predpisanih s kontnim planom. 

Za organizacije s področja gospodarstva se predpiše kontni 
plan iz prvega odstavka tega člena, ki.temelji na funkcionalnem 
načelu, z naslednjo vsebino razredov: 

0 - Stalna sredstva, izvenposlovna sredstva in izguba 
1 - Kratkoročne terjatve, denarna sredstva in aktivni obračun- 

ski konti 
2 - Kratkoročne obveznosti in pasivni obračunski konti 
3 - Material, nadomestni deli in drobni inventar 
4 - Stroški 
5 - Prost (obratni obračun in druge potrebe) 
6 - Proizvodnja, proizvodnja in blago 
7 - Odhodki in prihodki 
8 - Rezultati poslovanja 
9 - Kapital, dolgoročne obveznosti, obveznosti do virov izven- 

poslovnih sredstev in izvenbilančni konti. 
Poslovne knjige po sistemu proračunskega (kameralnega) knji- 

govodstva se vodijo po enotnih računih prihodov in odhodkov. 
Organizacija razčlenjuje enotne račune iz prvega, drugega in 

tretjega odstavka tega člena glede na svoje potrebe na analitične 
račune (analitični kontni plan). 

Zvezni izvršni svet predpiše kontne plane iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena ter kontne plane za organizacije iz 4. 
člena tega zakona. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 
vsebino posameznih računov v kontnih planih. 

Zvezni sekretar za ljudsko obrambo predpiše kontni plan in 
vsebino računov v kontnem planu za zavode, enote in organiza- 
cije Jugoslovanske ljudske armade. 

9. člen 
Poslovne knjige, ki se vodijo po sistemu dvostavnega knjigo- 

vodstva, so: dnevnik, glavna knjiga in pomožne knjige. 
Dnevnik je knjiga, v katero se knjižijo po kronološkem zapore- 

dju vse poslovne spremembe. 
Glavna knjiga sestoji iz računov, na katerih se knjižijo stanja in 

spremembe sredstev ter obveznosti do njihovih virov, odhodki in 
prihodki, stroški in učinki ter rezultat poslovanja. 

Za pomožne knjige iz prvega odstavka tega člena se štejejo: 
blagajniška knjiga, knjiga osnovnih sredstev in analitične evi- 
dence, terjatev in obveznosti, materiala, nadomestnih delov, drob- 
nega inventarja, nedokončane proizvodnje, končnih izdelov in 
blaga ter druge pomožne knjige. 

14. člen 
Vsaka poslovna sprememba v sredstvih in obveznostih do njiho- 

vih virov, odhodkih in prihodkih, stroških in učinkih ter rezultatih 
poslovanja se knjiži samo na podlagi pravilne in verodostojne 
knjigovodske listine. 

Knjigovodska listina je zapisan dokaz poslovne spremembe 
v skladu z računovodskimi načeli in standardi. 

Vsebina knjigovodske listine mora biti taka, da kaže poslovno 
spremembo in da vsebuje ustrezne podatke za knjiženje. 

S knjigovodskimi listinami so mišljeni tudi začetna bilanca, 
elaborati o popisu premoženja in elaborati o usklajevanju terjatev 
in obveznosti ter knjigovodski obračuni. 

Za verodostojno knjigovodsko listino se šteje tudi poaateK, 
dobljen prek telekomunikacijskih sredstev. Pošiljatelj je odgovo- 
ren, da podatek ob sprejemu za telekomunikacijski prenos temelji 
na verodostojni knjigovodski listini. 

15. člen 
S kontrolo knjigovodskih listin pred knjiženjem se ugotavljajo 

njihova pravilnost, točnost in zakonitost. 
Organizacija mora s samoupravnim splošnim aktom oziroma 

splošnim aktom določiti delavce oziroma delavce, ki so odgovorni 
za zakonitost in pravilnost nastanka poslovne spremembe in pla- 
čevanja, urediti gibanje knjigovodskih listin in določiti roke za 
njihovo posredovanje v nadaljnjo obdelavo oziroma knjiženje. 
Knjigovodsko listino je treba poslati knjigovodstvu najpozneje 
v osmih dneh po nastali spremembi oziroma sestavljanju knjigo- 
vodske listine. 

Če organizacija knjiži računalniško, mora predpisati tudi 
interne kontrolne postopke, s katerimi zagotavlja, da so vse 
poslovne spremembe vnesene za obdelavo, da so točno obde- 
lane, da kot take ažurirajo ustrezne poslovne knjige v računalni- 
ških nosilcih podatkov in da se obdelani podatki nepooblaščeno 
ne spreminjajo. 

16. člen 
Organizacija ugotavlja stanje sredstev in obveznosti do njihovih 

virov na dna 30. junija (polletni obračun) in 31. decembra (letni 
obračun) poslovnega leta ter rezultate poslovanja (prihodke in 
odhodke) od začetka poslovnega leta do dneva ugotavljanja 
stanja. 
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S poslovnim letom je po tem zakonu mišljeno koledarsko leto. 
Letni obračuni se sestavljajo tudi ob začetku postopka redne 

likvidacije ali stečajnega postopka ter ob statusnih spremembah. 

18. člen 
Organizacija lahko za svoje potrebe sestavlja periodične obra- 

čune tudi za krajša obdobja, kot je predpisano v 16. členu tega 
zakona. 

Periodični obračuni iz prvega odstavka tega člena se sestavljajo 
po določbah tega zakona, ki se nanašajo na sestavljanje polletnih 
obračunov. 

19. člen 
Organizacija lahko predloži periodični obračun iz 18. člena tega 

zakona službi družbenega knjigovodstva, na podlagi česar nasta- 
nejo pravice in obveznosti, ki se ugotavljajo na podlagi periodič- 
nih obračunov. 

20. člen 
Združena in sestavljena podjetja, organizacije, ki so združile 

v drugo organizacijo sredstva v znesku, ki je večji od 50% njenega 
premoženja, ter druge organizacije, za katere je to predpisano 
z zveznim zakonom, sestavljajo konsolidirano bilanco stanja in 
konsolidirano bilanco uspeha za poslovno leto (povezana po- 
djetja). 

Konsolidirana bilanca stanja in konsolidirana bilanca uspeha 
povezanih podjetij sta njihovi letna zbirna bilanca stanja in letna 
zbirna bilanca uspeha, zmanjšani za zneske iz medsebojnega 
financiranja ter medsebojnega in internega p?ometa. 

27. člen 
Ugotavljanje prihodkov, odhodkov in rezultata poslovanja 

(dohodka, dobička in izgube) v poslovnem letu do dneva bilanci- 
ranja izkazuje organizacija v bilanci uspeha na obrazcu, ki je 
sestavni del tega zakona (priloga: Bilanca uspeha). 

Po shemi iz prvega odstavka tega člena sestavijo letno bilanco 
uspeha velike organizacije, kot tudi majhne in srednje organiza- 
cije, katerih letni obračuni se konsolidirajo. 

Polletna bilanca uspeha vseh organizacij in letna bilanca majh- 
nih in srednjih organizacij, ki niso udeležene pri konsolidiranju, se 
sestavita po skrajšani shemi, v kateri so iz sheme iz prvega 
odstavka tega člena izpuščene vse postavke, označene z arab- 
skimi številkami. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 
bilančne sheme za organizacije iz 4. člena in iz drugega odstavka 
7. člena tega zakona ter vsebino posameznih postavk ter način 
sestavljanja bilanc iz prvega in tretjega odstavka tega člena. 

28. člen 
Razporeditev rezultata poslovanja, ustvarjenega v poslovnem 

letu do dneva bilanciranja, je sestavni del bilance uspeha iz 27. 
člena tega zakona. Razporeditev rezultata poslovanja se izkazuje 
na obrazcu, ki je sestavni del tega zakona (priloga: Razporeditev 
rezultata). 

Obveznosti organizacij iz davkov in prispevkov iz rezultata se 
v seštevku ne morejo ugotoviti v večjem znesku od dobička, 
ugotovljenega v obrazcu iz prvega odstavka tega člena. Če pa do 
tega vseeno pride, se ugotovljeni zneski vseh davkov in prispev- 
kov iz rezultata, ne glede na osnovo za njihovo izračunavanje, 
sorazmerno zmanjšajo, da se v seštevku izenačijo z zneskom 
ugotovljenega dobička. 

Organizacija iz dohodka ne sme kriti nepokritih izgub iz prejš- 
njih let, če bi s tem izkazala ali povečala tekočo izgubo, in ne sme 
v nepokrite tekoče izgube vračunati več kalkuliranih osebnih 
dohodkov nad ravnjo, ki se ne všteva v osnovo za obdavčevanje, 
temveč mora to razliko nadomestiti iz osebnih dohodkov delavcev 
v naslednjem obračunskem obdobju oziroma na drug način. 

Služba družbenega knjigovodstva mora po vsakem predlože- 
nem obračunu organizacij takoj vrniti z zbirnih računov več vpla- 
čane davke in prispevke iz rezultata. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 
vsebino posameznih postavk in način sestavljanja razporeditve 
rezultata. 

29. člen 
Dodatni računovodski izkaz se sestavi skupaj z letnim obra- 

čunom in vsebuje predvsem naslednje podatke: 
1) o odmiku od pravil ocenjevanja z razlogi za to; 
2) o uporabljeni metodi ocenjevanja, če se za posamezne 

bilančne postavke lahko uporabi več metod ocenjevanja, z obra- 
zložitvijo njene uporabe; 

3) o razlogih, zaradi katerih je bila spremenjena metoda ocenje- 
vanja, s kvalifikacijo učinkov sprememb na premoženje, finančni 
položaj in rezultat organizacije; 

4) o vštevanju obresti v ceno investicij med graditvijo ter 
vzaloge nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov, pri kate- 

kapitala' '°S d''8 S6 na'°^')e 'inancirajo iz sposojenega 
5) o uporabljenem načinu revalorizacije- 
6) o učinkih revalorizacije med letom po vrstah revalorizacije 

vstevši upniške izgube in dolžniške dobičke iz dolgoročnih pla- 
smajev in obveznosti; 

7) o posebnih podatkih, potrebnih za dodatno preverjanje polo- 
žaja in rezultata poslovanja; 

8) o terjatvah in obveznostih s podatki o rokih dospelosti po 
posameznih vrstah obveznosti in terjatev; 

9) o amortizaciji s pojasnili o uporabljenih postopkih obračuna- 
vanja amortizacije in spremembe stanja popravka vrednosti med 
letom; 

10) o spremembi stalnega premoženja s podatki o vrsti spre- 
memb, nastalih v poslovnem letu; 

11) o zmanjšanju vrednosti in rezervaciji s podatki o spremem- 
bah posameznih bilančnih postavk, nastalih v poslovnem letu; 

12) o posebnih podatkih velikih organizacij, potrebnih za 
dodatno preverjanje položaja in poslovanja. 

Pri sestavljanju dodatnega računovodskega izkaza sredniim 
organizacijam ni treba dati podatkov iz 9. do 12. točke, maihnim 

člerfa'ZaCI'am ^ ^0C'a"<0v 'z ®' c'° prvega odstavka tega 
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 

obliko dodatka in vsebino podatkov za dodatna preverjania 
finančne strukture, položaja in rezultata organizacije, potrebna 
sami organizaciji in njenim poslovnim partnerjem, iz 6 7 8 10 11. in 12. točke prvega odstavka tega člena. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko med posebne 
podatke iz 7. in 12. točke prvega odstavka tega člena uvrstijo tudi 
podatki, predpisani za druge namene z zveznim zakonom ali 
družbenim dogovorom, sklenjenim na ravni Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije; v tem primeru je treba takšne podatke 
posebno označiti. 

31. člen 
Individualni ali kolegijski poslovodni organ organizacije sestavi 

po izteku vsakega trimesečja v poslovnem letu poročilo ki vse- 
buje predvsem naslednje podatke: 

1) znesek ustvarjenega neto prihodka v enakem obdobju pred- 
hodnega leta; 

2) znesek ustvarjenega neto prihodka v vsakem predhodnem 
trimesečju tekočega poslovnega leta; 

3) podatke o številu zaposlenih delavcev in o njihovih obraču- 
nanih bruto osebnih dohodkih. 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 
obliko in vsebino trimesečnega poročila. 

34. člen 
Temeljno pravilo ocenjevanja bilančnih postavk je pravilo 

nabavne vrednosti za tuje učinke oziroma lastne cene za lastne 
učinke. 

Pravilo iz prvega odstavka tega člena izhaja iz splošnih načelov 
ocenjevanja, zlasti pa iz načel stalnosti, realizacije in vzročnosti. 

Pravilo iz prvega odstavka tega člena se sme zanemariti samo 
zaradi načela neenake vrednosti in zaradi odprave vpliva inflacije 

C. Ocenjevanje postavk bilance stanja 
1. Nematerialne in materialne naložbe 

39. člen 
Nabavna vrednost oziroma lastna cena nematerialnih in materi- 

alnih naložb je osnova za njihov odpis. 
Nabavna vrednost nematerialnih in materialnih naložb je fak- 

turna vrednost dobavitelja, povečana za odvisne stroške iz 
naslova njihove nabave in pripravljanja za uporabo. 

Lastna cena naložb iz prvega odstavka tega člena sestoji iz 
vrednosti porabljenega materiala in vseh stroškov, ki se lahko 
pripišejo zadevni naložbi, namenjeni za lastne potrebe. Stroški, ki 
se vključijo v lastno ceno, obsegajo neposredne stroške zadevne 
naložbe in ustrezen del posrednih stroškov. V lastno ceno se 
lahko vključijo tudi neto odhodki financiranja za financiranje 
proizvodnje elementov materialne naložbe do njenega aktiviranja. 

Ce je lastna cena iz tretjega odstavka tega člena večja od 
nabavne cene enakega ali podobnega proizvoda ali storitev se 
uporabi nižja vrednost. 

Osnova za odpis materialnih naložb ob dodatnih vlaganjih za 
rekonstrukcijo, adaptacijo in modernizacijo ali za drugo dogradi- 
tev zaradi povečanja zmogljivosti, zboljšanja kakovosti ali spre- 
membe namena investicijskih dobrin se ugotovi kot seštevek 
sedanje (neodpisane) vrednosti in dodatnega vlaganja, s tem da 
se odpravi odpis v ocenjeni preostali dobi uporabe, ki ne more biti 
daljša od te dobe nove materialne naložbe. 
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40. člen 
Osnova za odpis ustanoviteljskih vlaganj so izdatki za študije in 

raziskovanja, za izdelavo in nabavo projektne in druge dokumen- 
tacije, za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, za obresti in 
zayarovalne premije ter drugi izdatki - v zvezi z ustanovitvijo 
organizacije oziroma organizacijskega dela ali obrata v njeni 
sestavi. 

Osnova za odpis razmejenega dela negativnih tečajnih razlik 
nad stopnjo inflacije in revalorizacije naravnih bogastev pod stop- 
njo inflacije je znesek te razmejitve, ugotovljen v poslovnem letu. 

Osnova za odpis osnovne črede je razlika med tržno in klav- 
nično ceno živine. 

Osnova za odpis prenesenih nematerialnih in materialnih 
naložb je njihova prenesena nabavna vrednost. 

43. člen 
Odpis, ni obvezen za naslednje nematerialne in materialne na- 

ložbe: 
1) zemljišče in gozdovi kot naravna bogastva, ki se ne izrabijo; 
2) vlaganja v pridobivanje nematerialnih in materialnih naložb 

do začetka uporabe (izkoriščania) oziroma do roka, določenega 
z investicijskim eleboratom za začetek uporabe; 

3) predujme za pridobivanje nematerialnih in materialnih 
naložb, za katere se opravljata popravek vrednosti in odpis kot 
druge terjatve; 

4) gradbene objekte in stvari, ki so v skladu z zakonom razgla- 
šeni za kulturne in zgodovinske spomenike (razen če se ti objekti 
ne uporabljajo v poslovne namene) oziroma ki so muzejska vred- 
nost ali likovno, kiparsko, filmsko in drugo umetniško delo; 

5) lokalne zemljate ali makadamske ceste ter objekte, ki so 
njihov sestavni del; 

6) gradbene objekte (razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in 
opremo enot Jugoslovanske ljudske armade ter gradbene objekte 
(razen stanovanj in stanovanjskih hiš) in opremo, ki so na podlagi 
posebnih predpisov rezerva za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito oziroma za opravljanje funkcij javne in državne 
varnosti; 

7) spodnji ustroj železniških in drugih prog, cest, letališč, ulic, 
trgov, parkov in d. ugih zazidanih javnih površin; 

8) del nabavne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, porab- 
ljen za infrastrukturo, za varstvo življenjskega in delovnega okolja 
ter za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito; 

9) del nabavne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš, porab- 
ljen za izdatke za dovod priključkov za energetsko, toplovodno, 
vodovodno, kanalizacijsko, telefonsko in drugo telekomunikacij- 
sko omrežje več kot en meter od objekta; 

10) vse materialne naložbe organizacije, ki je v stečajnem ali 
likvidacijskem postopku, če v tem času ne opravlja dejavnosti, ter 
časovno neomejene materialne naložbe take organizacije. 

Obračunana amortizacija gradbenih objektov v javnih podjetjih, 
podjetjih za zaposlovanje invalidov, organizacijah invalidov in 
v organizacijah družbenih dejavnosti ter obračunana amortizacija 
infrastrukture in vodnogospodarskih objektov se lahko zmanjša 
v breme lastnega kapitala največ za ustrezen znesek amortizacije 
teh objektov, sorazmeren delu, v katerem so se ti objekti gradili 
z nepovratnimi sredstvi, ali delu, v katerem se organizaciji dejav- 
nost financira iz davkov in prispevkov. 

O zmanjšanju amortizacije iz drugega odstavka tega člena 
odloči organ oziroma darovalec, ki je zagotovil ali zagotavlja 
sredstva, oziroma skupščina družbenopolitične skupnosti, katere 
občani in organizacije so izločili sredstva s samoprispevkom ali 
jih izločajo z davki in prispevki. 

Namesto da se vrnejo tistim, ki so jih združili, se obračunana 
sredstva amortizacije gradbenih objektov in opreme, združenih 
pri organizaciji, lahko v skladu s pogodbo ai s samoupravnim 
sporazumom o združitvi teh objektov in opreme oziroma z zako- 
nom neposredno uporabljajo za velika popravila, s katerimi se 
podaljša doba uporabe in poveča vrednost teh objektov oziroma 
opreme. 

Drugi in tretji odstavek tega člena se nanašata tudi na opremo 
in druga delovna sredstva v podjetjih za zaposlovanje invalidov in 
organizacijah invalidov. 

50. člen 
S terjatvami in finančnimi naložbami so mišljene dolgoročne 

poslovne naložbe (dolgoročno vložena in združena sredstva, dani 
dolgoročni depoziti in varščine, naložbe v vrednostne papirje, 
dani dolgoročni krediti in obvezne naložbe), terjatve iz poslovanja 
(dani predujmi, dani kratkoročni depoziti in varščine, terjatve do 
kupcev in druge kratkoročne terjatve iz poslovanja), kratkoročne 
finančne naložbe (kratkoročno vložena in združena sredstva in 
dani kratkoročni krediti) in druge razne kratkoročne terjatve. 

S kratkoročnimi terjatvami in naložbami so mišljene tiste, ki 

dospevajo v roku, krajšem od enega leta od dneva storitve deja- 
nja, na podlagi katerega so nastale. 

Z danimi krediti so mišljene terjatve, za katere je pogodbeni rok 
dospelosti tri ali več mesecev od dneva storitve dejanja, na pod- 
lagi katerega je terjatev nastala. Organizacija lahko s pogodbo 
oziroma samoupravnim sporazumom obravnava kot kredit tudi 
terjatev s krajšim rokom dospelosti. , 

Terjatve in finančne naložbe se ocenijo v višini nominalne 
vrednosti, ki izhaja iz ustrezne poslovne ali finančne transakcije. 
Popravek (zmanjšuje) vrednosti terjatev in finančnih naložb ozi- 
roma njihov odpis bremeni izredne odhodke, nepogodbeno pove- 
čanje vrednosti pa se knjiži v dobro izrednih prihodkov, če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Pripisovanje zneskov obračunane revalorizacije, obresti ali pri- 
padajočega dela dobička v skladu z zakonom, samoupravnim 
sporazumom oziroma pogodbo se šteje za novo terjatev oziroma 
finančno naložbo, pa se na tej podlagi poveča vrednost ustrezne 
terjatve oziroma finančne naložbe. 

Dospele terjatve iz zneskov iz drugega odstavka tega člena ter 
dospela odplačila za dolgoročne finančne naložbe se izključijo iz 
dolgoročnih finančnih naložb in prenesejo na druge kratkoročne 
terjatve najpozneje na dan letne bilance. 

Znesek terjatev in finančnih naložb iz poslovnih razmerij 
v državi, ki niso bile realizirane v 60 dneh po dospelosti, in znesek 
terjatev in finančnih naložb iz poslovnih razmerij v tujini, ki niso 
bile realizirane v 60 dneh od roka, predpisanega za vnos deviz 
v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, se odpiše 
s popravkom vrefinosti v celoti. Terjatve in finančne naložbe se 
lahko v celoti ali delno odpišejo tudi v krajših rokih po dospelosti, 
če obstajajo za to upravičeni razlogi v zvezi z možnostjo njihove 
realizacije. 

Sedmi odstavek tega člena se ne nanaša na dospele neplačane 
terjatve bank do organizacij in kreditov, ki jih je banka poravnala 
do tujine in za katere se ji z zakonom zagotavljajo sredstva. 

Popravek vrednosti nedospelih terjetev in finančnih naložb se 
opravi, če obstajajo za to razlogi, kot so zmanjšanje tečajev 
vrednostnih papirjev, dokumentirani riziki v zvezi z možnostjo 
njihove realizacije ipd. 

Ne glede na deveti odstavek tega člena se kratkoročni vred- 
nostni papirji s spremenljivim tečajem z neposrednim odpisom 
zmanjšajo na vrednost na dan bilance, če je le-ta manjša od 
knjigovodske vrednosti. 

Ce se terjatve in finančne naložbe korigirajo na nižje na podlagi 
zakona, nepravdne poravnave ipd., se opravijo korekcije z njiho- 
vim neposrednim odpisom. 

Terjatve in finančne naložbe se dokončno odpišejo z neposred- 
nim odpisom. 

Terjatve iz menic oziroma obveznic se v bilanci popravijo za 
zneske obresti, ki se nanašajo na bodoče obdobje. 

52. člen 
Predmeti drobnega inventarja, v katerega sodijo tudi avtomobil- 

ske gume in vračljiva embalaža, se odpišejo enkratno, ko se dajo 
v uporabo, ali kalkulativno po načrtu uporabe. 

Predmeti drobnega inventarja na zalogi se ocenjujejo tako, kot 
je določeno v 51. členu tega zakona za material, predmeti drob- 
nega inventarja v uporabi pa tako, kot je določeno v 38. do 39. 
členu tega zakona za materialne naložbe, s tem da se drobni 
inventar odpisuje posredno najmanj 'po 20% stopnji nabavne 
vrednosti na leto, ne glede na to, ali je bil dan v uporabo. 

Z nomenklaturo iz prvega odstavka 49. člena tega zakona se 
določi, kateri predmeti se štejejo za drobni inventar in kako se 
odpišejo in izločijo iz evidence. 

54. člen 
Vrednost zalog se v letni bilanci zmanjša posredno, ko organi- 

zacija oceni, da se zmanjšuje tržna vrednost zalog, ter odvisno od 
trajanja skladiščenja, in sicer: 

1) material, ki ni bil porabljen ali prodan niti1 po enem letu od 
nabave (vhoda), se odpiše za 25% njegove nabavne vrednosti, če 
ni bil porabljen ali prodan niti po dveh letih, se odpiše za nadaljnih 
25%, če pa ni bil porabljen niti po treh letih, se njegova vrednost 
zmanjša na likvidacijsko vrednost (vrednost odpada); 

2) material in polizdelki, ki se nabavljajo ali proizvajajo enkrat 
na leto zaradi narave proizvodnje, se odpišejo v višini in pod 
pogoji iz 1. točke tega odstavka, vendar v rokih, premaknjenih za 
eno leto več; 

3) material, ki je nabavljen za pogodbeno proizvodnjo, ki traja 
dlje kot eno leto, se odpiše v višini in pod pogoji iz 1. točke tega 
odstavka, vendar v rokih, ki začnejo teči po preteku pogodbenega 
roka za zadnjo dobavo take proizvodnje; 

4) nadomestni deli se odpišejo v višini in pod pogoji iz 1. točke 
tega odstavka, vendar v rokih, ki začnejo teči od dneva izločitve iz 
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evidence oziroma prodaje materialne naložbe, za katero so bili 
namenjeni in nabavljeni; 

5) nedokončana proizvodnja in končni izdelki se odpišejo v delu 
lastne cene, v višini, pod pogoji in v rokih iz 1. in 2. točke tega 
odstavka, razen nedokončane proizvodnje in končnih izdelkov za 

. katere zahteva proces proizvodnje in uležanosti daljšo dobo od 
enega leta in za katere začne teči rok za odpis od tehnološko 
pogojenega roka; v tem roku se lahko z ocenjevanjem poveča 
vrednost tudi za pripadajoče stroške upravljanja, administracije in 
financiranja; 

6) blago se odpiše v višini, pod pogoji in v rokih iz 1 2 in 3. 
točke tega odstavka. 

Zaloge iz prvega odstavka tega člena se v celoti odpišejo, ko je 
njihova prodaja trajno ustavljena oziroma ko je njihova uporaba 
prepovedana. 

Popravek (zmanjšanje) vrednosti zalog iz prvega odstavka tega 
člena se ne opravi za količine (skupne), ki se skladiščijo po nalogu 
državnega organa ali na podlagi predpisa, ter za material, nabav- 
ljen za dobavo iz konkretne pogodbe (do konca dobave), s katero 
je natančno določena vrsta materiala. 

Popravki (zmanjšanja) vrednosti iz prvega odstavka tega člena, 
izločitve iz evidenc in primanjkljajev zalog bremenijo izredne 
odhodke, presežki pa se knjižijo v dobro izrednih prihodkov. 

Ne glede na četrti odstavek tega člena se drobni inventar lahko 
izloči iz evidence tudi v breme zbirnega popravka vrednosti drob- 
nega inventarja, če se redni popravki vrednosti ne spremljajo 
posamično po artiklih. 

56. člen 
Denar v blagajni in na računih se vnese v bilanco v nominalnem 

znesku. 
Plemenite kovine in predmeti iz teh kovin oziroma predmeti ki 

vsebujejo plemenite kovine, se vnesejo v bilanco najmanj v višini 
vrednosti, izpeljane iz cene plemenitih kovin na svetovnem trgu. 

Narodna banka Jugoslavije objavi v Uradnem listu SFRJ do 10 
julija cene plemenitih kovin na dan 30. junija, do 10. januarja pa 
cena na dan 31. decembra predhodnega leta, pri čemer izrazi te 
cene v dinarjih na podlagi povprečnih cen s treh do petih naiveč- 
jih svetovnih borz. 

59. člen 
Izvenposlovna sredstva so po tem zakonu sredstva, ki se upo- 

dabljajo za zadovoljevanje potreb skupne porabe delavcev organi- 
zacije, ter druga sredstva, ki ne sodijo v poslovna sredstva oraani- 
zacije. 

Postavke izvenposlovnih sredstev se ocenjujejo v skladu z 32 
do 56. členom tega zakona, s tem da zmanjšanja vrednosti, odpisi 
vrednosti in odhodki na podlagi izvenposlovnih sredstev breme- 
nijo obveznosti do virov teh sredstev. Povečanje izvenposlovnih 
sredstev in prihodki od teh sredstev povečujejo obveznosti do 
virov izvenposlovnih sredstev. 

Prihodki in odhodki, nastali iz dejavnosti, ki se opravlja s temi 
sredstvi, se izkazujejo v posebni letni bilanci uspeha. 

7. Lastni kapital in nepokrita izguba 

60. člen 
Z lastnim kapitalom so po tem zakonu mišljene obveznosti do 

virov sredstev, ki ne dospevajo, dokler organizacija posluje, ter 
ustanoviteljske vloge z nedoločenim rokom 

Lastni kapital sestoji iz trajnega kapitala (družbeni kapital 
poslovni sklad, delniški kapital, trajne naložbe in individualni 

kapital) in nenominiranega kapitala (rezervni sklad, nerazporejen 
dobiček iz prejšnjih let in nerazporejena revalorizacijska rezerva). 

Nepokrita izguba pomeni popravek vrednosti lastnega kapitala. 
Lastni kapital in nepokrita izguba se vneseta v bilanco v nomi- 

nalnem znesku oziroma v višini knjigovodske vrednosti. 

62. člen 
Rezervacije za dolgoročne rizike se nanašajo na stroške ki 

bodo z veliko verjetnostjo nastali v prihodnjih letih (stroški garan- 
cijskega roka, daljšega od enega leta, del zadržanih varščin in 
depozitov za dobro in pravočasno opravljeno delo ipd.) in za 
katere je bil prihodek ustvarjen v polnem znesku. 

Rezervacije za dolgoročne rizike se spremljajo po vrstah 
zmanjšajo (odpravijo) pa se v dobro prihodkov 

V rezervacije iz prvega odstavka tega člena se vštevajo tudi 
zneski za morebitno odpisovanje naložb v spodnji ustroj železni- 

«liHLnnihrUo9 KPr°9' *C6St' letališč' ulic' ,f9°v' Parkov in drugih 
več uporabtjaM pov ■ za katere je pričakovati, da se ne bodo 

65. člen 
Dospele dolgoročne obveznosti se preknjižijo na druge obvez- 

nosti najpozneje na dan letne bilance. 

Organizacija trajno odpiše kratkoročne obveznosti, ko poteče 
zastaralni rok. 

Obveznosti iz vrednostnih papirjev se v poslovnih knjigah 
popravijo za zneske obresti, ki se nanašajo na bodoče obdobje. 

71. člen 
Z odhodki so po tem zakonu mišljeni poslovni odhodki, odhodki 

financiranja in izredni odhodki. 
Poslovni odhodki so materialni stroški in amortizacija; nemate- 

rialni stroški; vkalkulirani bruto osebni dohddki: nabavna vred- 
nost prodanega blaga in materiala 

Z materialnimi stroški so mišljeni: stroški materiala, energije, 
nadomestnih delov in drobnega inventarja; storitve, ki imajo 
naravo materialnih stroškov, in vkalkulirane rezervacije material- 
nih stroškov. 

Z amortizacijo sta mišljeni obračunana amortizacija po zmanj- 
šanju v breme lastnega kapitala in revalorizacija amortizacije. 

Z nematerialnimi stroški so mišljeni vkalkulirani nematerialni 
stroški (nadomestila stroškov delavcem; stroški propagande in 
reklame ter reprezentančni stroški; stroški prehrane delavcev 
med delom; zavarovalne premije; stroški splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in drugi nematerialni stroški);, 
vkalkulirani davki in prispevki, ki niso odvisni od dohodka ozi- 
roma dobička, in vkalkulirane rezervacije nematerialnih stroškov. 

Z vkalkuliranimi bruto osebnimi dohodki so mišljena tilidi nado- 
mestila bruto osebnih dohodkov iz sredstev organizacije. 

Z nabavno vrednostjo prodanega blaga in materiala so mišljene 
nabavna vrednost prodanega blaga, materiala, nadomestnih 
delov in drobnega inventarja ter rezervacije iz naslova blaga. 

Odhodki financiranja so odhodki financiranja iz odnosov 
s povezanimi podjetji; obresti; revalorizacija dinarskih obveznosti, 
ki se ne izkaže v revalorizacijski podbilanci; obračunane nega- 
tivne tečajne razlike iz naslova deviznih obveznosti in terjatev, ki 
se ne izkažejo v revalorizacijski podbilanci; pogodbeno zmanjša- 
nje vrednosti dolgoročnih finančnih naložb; negativna razlika 
revalorizacijskih učinkov in drugi odhodki financiranja. 

Izredni odhodki so neodpisana vrednost prodanih in na drugi 
podlagi odtujenih nematerialnih in materialnih naložb; knjigovod- 
ska vrednost prodanih dolgoročnih finančnih naložb; primanjk- 
ljaji, kazni, pogodbene kazni, škode; odpisi neizrekljivih terjatev, 
odhodki iz prejšnjih let in drugi izredni odhodki. 

c) Ugotavljanje rezultata 
d) Razporeditev rezultata 

75. člen 
Iz ustvarjenega dohodka organizacije nadomeščajo sredstva za 

kritje izgub iz prejšnjih let, udeležbo v skupnem dohodku drugih 
organizacij in osebne dohodke delavcev organizacije, ki jih vsebu- 
jejo realizirani proizvodi in storitve iz naslova živega dela, dolo- 
čene po predpisih republike oziromaavtonomne pokrajine, preo- 
stali del pa je dobiček. 

Iz dobička organizacije, ugotovljenega v skladu s prvim odstav- 
kom tega člena, se nadomeščajo davki in prispevki iz dohodka 
oziroma dobička v skladu z zakonom. 

Ostanek dobička razporedi organizacija na akumulacijo, bruto 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Akumulacija se razporedi za povečanje družbenega kapitala, 
povečanje vloge v organizacijo, dividende in druga nadomestila 
vlagateljem ter za rezerve. 

Organizacija mora razporediti za bruto osebne dohodke del 
dobička najmanj v znesku, ki je potreben, da se nadomestijo bruto 
osebni dohodki, ki jih vsebujejo realizirani proizvodi in storitve, 
nad zneskom, ki ni odvisen od ustvarjene akumulacije, oziroma 
najmanj v višini, določeni v skladu s kolektivno pogodbo. 

Organizacija lahko sklene, da ostanek dobička iz tretjega 
odstavka oziroma akumulacije iz četrtega odstavka tega člena 
začasno ne razporedi. 

76. člen 
Organizacija ugotovi izgubo: 
1 če iz ustvarjenih prihodkov ni nadomestila celotnih odhod- 

kov, ki jih vsebujejo realizirani proizvodi in storitve; 
2. če iz ustvarjenega dohodka oziroma dobička ni nadomestila 

obveznosti iz naslova davkov in prispevkov iz rezultata; 
3 če delavcem ni obračunala osebnih dohodkov najmanj 

v višini, določeni v skladu s kolektivno pogodbo 
Izguba iz prvega odstavka tega člena se poveča za znesek 

obveznosti iz naslova udeležbe v skupnem dohodku drugih orga- 
nizacij, ki jo mora organizacija plačati v skladu s pogodbo 

Izguba iz drugega odstavka tega člena se skupaj z nepokrito 
izgubo iz prejšnjih let krije: 

1) iz rezultata; 
2) iz dotacij; 
3) z odpisom terjatev upnikov; 
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4) z zmanjšanjem nenominiranega kapitala v skladu s statutom 
organizacije; 

5) z zmanjšanjem drugega lastnega kapitala v skladu s statutom 
organizacije in z zveznim zakonom. 

77. člen 
Organizacija na koncu obračunskega obdobja revalorizira 

obveznosti do virov sredstev, da bi ohranila njihovo nezmanjšano 
kupno moč. 

Polna revalorizacija obveznosti do dinarskih virov sredstev je 
revalorizacija v višini stopnje rasti cen pri proizvajalcih industrij- 
skih proizvodov v obračunskem obdobju. 

Revalorizacija obveznosti do deviznih virov sredstev (in terjatev) 
se opravi za znesek negativnih tečajnih razlik. 

Revalorizacija obveznosti do dinarskih virov sredstev se opravi: 
1) v dobro obveznosti do samih virov sredstev v znesku polne 

revalorizacije; 
2) v dobro obveznosti do drugih lastnih virov družbenega kapi- 

tala v znesku polne revalorizacije; 
3) v dobro obveznosti do samih virov sredstev v znesku pogod- 

bene oziroma predpisane revalorizacije z dopolnitvijo do zneska 
polne revalorizacije v dobro preostalega lastnega družbenega 
kapitala; 

4) v dobro obveznosti do samih virov sredstev v znesku pogod- 
bene oziroma predpisane revalorizacije brez dopolnitve do zne- 
ska polne revalorizacije. 

Na način iz 1. točke četrtega odstavka tega člena se revalorizi- 
rajo 

1) obveznosti do lastnih dinarskih virov sredstev, pri čemer se 
revalorizirata bruto znesek in popravek vrednosti (izguba); 

2) dolgoročne rezervacije; 
3) nerazporejeni dobiček tekočega leta; 
4) sredstva skupne porabe, uporabljena v poslovne namene. 
Na način iz 2. točke četrtega odstavka tega člena se revalorizi- 

rajo; 
1) druga izvenposlovna sredstva, uporabljena v poslovne na- 

mene. 
Na način iz 3. točke četrtega odstavka tega člena se revalorizi- 

rajo: 
1) dolgoročni krediti, dobljeni od bank, narodnih bank in skla- 

dov, razen namenskih kreditov, dobljenih iz namenskih sredstev 
organizacij in občanov; 

2) obveznosti do obvezno združenih sredstev; 
3) dospele obveznosti, ki niso bile plačane v roku; 
4) obveznosti do dolgoročnih virov sredstev bank, razen obvez- 

nosti do namenskih virov sredstev, dobljenih od organizacij in 
občanov; 

5) obveznosti do drugih združenih sredstev, združenih pred 
letom 1987. 

Na način iz 4. točke četrtega odstavka tega člena se revalorizi- 
rajo: 

1) namenski krediti, dobljeni iz namenskih sredstev organizacij 
in občanov; 

2) kratkoročni krediti, dobljeni od bank, narodnih bank in 
skladov; 

3) krediti, dobljeni od drugih organizacij; 
4) obveznosti do drugih združenih sredstev; 
5) obveznosti za prejete predujme, depozite in varščine; 
6) obveznosti do dobaviteljev; 
7) druge obveznosti. 
Z namenskimi sredstvi iz 1. točke sedmega odstavka in 1. točke 

osmega odstavka tega člena so mišljena sredstva, ki so jih organi- 
zacije in občani izločili za namene, za katere se odobravajo 
namenski krediti (stanovanjska graditev in podobno), pri čemer se 
v ta sredstva ne vštevajo zbrana sredstva iz nenamenskih depozi- 
tov v bankah in drugih finančnih organizacijah. 

Revalorizacija iz tretjega do osmega odstavka tega člena bre- 
meni revalorizacijske rezerve v posebni revalorizacijski podbi- 
lanci. 

Ne glede na deseti odstavek tega člena se lahko revalorizacija 
kratkoročnih obveznosti skupaj z obrestmi izkaže enotno in obra- 
čuna po enotni stopnji, bremeni pa odhodke financiranja. 

Obveznosti do virov izvenposlovnih sredstev se revalorizirajo 
v znesku, s katerimi se revalorizira aktiva izvenposlovnih sredstev. 

78. člen 
Organizacija opravi na koncu obračunskega obdobja polno 

revalorizacijo naslednjih sredstev: 
1) nematerialnih naložb; 
2) materialnih naložb, razen naravnih bogastev in osnovne 

črede; 
3) stroškov, ki se razmejujejo na več let; 
4) terjatev poslovnih sredstev do izvenposlovnih sredstev orga- 

nizacije. 

Poleg revalorizacije iz prvega odstavka tega člena revalorizira 
organizacija tudi: 

1) naravna bogastva; 
2) osnovno čredo; 
3) terjatve, razen terjatev iz 4. točke prvega odstavka tega člena. 
Revalorizacija naravnih bogastev pomeni znesek razlike med 

vrednostjo teh naravnih bogastev, ocenjeno na koncu obračun- 
skega obdobja po 48. členu tega zakona, in njihovo knjigovodsko 
vrednostjo. 

Revalorizacija osnovne črede pomeni razliko med vrednostjo 
osnovne črede po tržnih cenah na koncu obračunskega obdobja 
in vrednostjo, izkazano v knjigovodstvu po ugotavljanju celotnega 
prihodka na podlagi prirastka osnovne črede. 

Dinarske terjatve, razen terjatev iz 4 točke prvega odstavka tega 
člena, revalorizira organizacija v pogodbenem oziroma predpisa- 
nem znesku. 

Devizne terjatve in obveznosti revalorizira organizacija v znesku 
pozitivnih tečajnih razlik. 

Organizacija lahko sklene, da bo v celoti ali delno opravila tudi: 
1) polno revalorizacijo amortizacije; 
2) revalorizacijo materiala, nadomestnih delov in blaga po 

»LIFO« metodi; v tem primeru zmanjšanje cen bremeni revaloriza- 
cijske rezerve; 

3) polno revalorizacijo, korigirano s koeficientom obračanja 
zalog materiala, nadometsnih delov, drobnega inventarja, nedo- 
končane proizvodnje in končnih izdelkov, 

4) polno revalorizacijo drobnega inventarja; 
5) polno revalorizacijo odpisa drobnega inventarja; 
6) revalorizacijo blaga z niveliranjem cen; v tem primeru zmanj- 

šanje cen blaga bremeni revalorizacijske rezerve. 
Izvenposlovna sredstva se revalorizirajo po prvem do sedmem 

odstavku tega člena v dobro ustreznih obveznosti do virov izven- 
poslovnih sredstev. 

Revalorizacija iz prvega do sedmega odstavka tega člena se 
v posebni revalorizacijski podbilanci knjiži v dobro revalorizacij- 
skih rezerv. 

Ne glede na deveti odstavek tega člena se lahko revalorizacija 
kratkoročnih terjatev skupaj z obrestmi izkaže enotno in obračuna 
po enotni stopnji ter knjiži v dobro prihodkov od financiranja. 

79. člen 
Za pogodbeno oziroma predpisano revalorizacijo terjatev in 

obveznosti se šteje vsak pogodbeni oziroma predpisani donos do 
stopnje rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov, v ban- 
kah in drugih finančnih organizacijah pa do stopnje rasti cen na 
drobno. 

Del pogodbenega oziroma predpisanega donosa nad stopnjo iz 
prvega odstavka tega člena so obresti. 

Organizacija ne sme s pogodbo določiti, da se plača polna 
revalorizacija prej kot v rokih, ki so s pogodbo določeni za vračilo 
glavnice dolga. Revalorizacija se plača najbolj zgodaj v rokih za 
vračilo ustreznih delov glavnice, najpozneje pa v roku za 
dokončno vračilo glavnice, v skladu s pogodbo oziroma sporazu- 
mom ali zakonom. 

Obračun donosa na terjatve in obveznosti v krajših obdobjih od 
obdobja, za katero je določena stopnja donosa, se opravi z upo- 
rabo konformne stopnje. 

Pri dokončnem obračunu in realizaciji terjatev oziroma plačilu 
obveznosti se za obračun polne revalorizacije uporablja zadnja 
znana stopnja polne revalorizacije. 

80. člen 
Organizacija, ki ima v lastnem kapitalu obveznosti do deviznih 

virov sredstev, opravi v primeru hitrejše rasti tečajev teh deviz od 
stopnje polne revalorizacije, revalorizacijo iz drugega ter iz 
petega do sedmega odstavka 77. člena po ponderirani srednji 
stopnji rasti tečajev deviz, v katerih so izkazane te obveznosti do 
virov sredstev. 

Organizacija iz prvega odstavka tega člena v primeru počas- 
nejše rasti tečajev deviz poveča obveznosti do lastnih deviznih 
virov sredstev za razliko do polne revalorizacije v breme revalori- 
zacijskih rezerv. 

81. člen 
Organizacija lahko sklene, da bo povečane neto zneske revalo- 

rizacij* obveznosti do trajnih in dolgoročnih virov sredstev (po 
zmanjšanju za revalorizacijo trajnih in dolgoročnih terjatev in 
naložb), ki izvirajo iz hitrejše rasti tečajev deviz, razmejila na 
nematerialnih naložbah. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na narodne banke, banke 
in druge finančne organizacije. 

Organizacija lahko na aktivnih časovnih razmejitvah razmeji del 
prejetih deviznih predujmov do njihove realizacije v znesku, ki 
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izvira iz hitrejše rasti tečajev deviz, v katerih je izražen predujem, 
od stopnje polne revalorizacije. 

Organizacija lahko sklene, da bo razliko do polne revalorizacije 
naravnih bogastev razvijala na nematerialnih naložbah. 

82. člen 
Organizacija zmanjša revalorizacijo svojih obveznosti do virov 

sredstev za razliko do polne revalorizacije terjatev in naložb, ki se 
pri dolžnikih revalorizirajo po sedmem odstavku 77. člena tega 
zakona. 

83. člen 
Manjkajoči znesek revalorizacijskih rezerv bremeni na koncu 

obračunskega obdobja odhodke financiranja. 
Presežek revalorizacijskih rezerv se na koncu obračunskega 

obdobja knjiži v dobro prihodkov od financiranja. 
Organizacija lahko sklene, da bo presežek iz drugega odstavka 

tega člena obdržala v revalorizacijskih rezervah za kritje manjka- 
jočih zneskov iz prvega odstavka tega člena, ki nastanejo 
v naslednjih dveh letih, po tem pa mora ostanek knjižiti v dobro 
prihodkov od financiranja. 

Saldo revalorizacijskih rezerv iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena se ob letnem obračunu prenese na prihodke 
oziroma odhodke. 

84. člen 
Zvezna organizacija za statistiko ugotavlja in objavlja v Urad- 

nem listu SFRJ: 
1) mesečni koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih 

proizvodov - do 10. v mesecu za predhodni mesec; 
2) koeficient rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov 

od začetka leta do konca meseca do 10. v mesecu za predhodni 
mesec; 

3) koeficient povprečne mesečne rasti cen pri proizvajalcih 
industrijskih proizvodov od začetka leta do konca meseca - do 10. 
v mesecu za predhodni mesec; 

4) koeficient povprečne mesečne rasti cen pri proizvajalcih 
industrijskih proizvodov od vsakega meseca v letu do konca leta 
- do 10. januarja za predhodno leto; 

5) mesečni koeficient rasti drobnoprodajnih cen - do 10. 
v mesecu za predhodni mesec; 

6) koeficient rasti drobnoprodajnih cen od začetka leta do 
konca meseca - do 10. v mesecu za predhodni mesec; 

7) koeficient povprečne mesečne rasti drobnoprodajnih cen od 
začetka leta do konca meseca - do 10. v mesecu za predhodni 
mesec. 

Narodna banka Jugoslavije ugotavlja in do 10. v mesecu za 
predhodni mesec objavlja v Uradnem listu SFRJ razmerje med 
stopnjami rasti srednjih tečajev tujih valut, ki jih objavlja devizni 
trg, in stopnjo rasti cen pri proizvajalcih industrijskih proizvodov 
za obdobje od konca predhodnega trimesečja do konca vsakega 
tekočega trimesečja. 

85. člen 
Funcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše: 
1) način revalorizacije; 
2) način ugotavljanja podatkov iz 84. člena tega zakona. 
Sredstva Jugoslovanske ljudske armade (razen stanovanj in 

stanovanjskih hiš) ter oborožitvena sredstva in vojaška oprema 
v teritorialni obrambi se revalorizirajo na način in po postopku, ki 
ju predpiše zvezni sekretar za ljudsko obrambo. 

94. člen 
Preden zaključi poslovne knjige, mora organizacija s stanjem 

na dan 31. decembra 1988 dodatno ugotoviti in knjižiti latentne 
izgube in latentne rezerve na posebnem obrazcu, ki ga predpiše 
funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance. 

V obrazec iz prvega odstavka tega člena vpiše organizacija na 
strani izgub naslednje podatke: 

1) popravek vrednosti terjatev, s katerih realizacijo se ustvari 
celotni prihodek v znesku obračunanega prihodka od neizterjanih 
terjatev po izteku roka 60 dni od dneva dospelosti oziroma od 
roka za vnos deviz v državo; 

2) saldo ustanoviteljskih vlaganj v organizacijah, ki končajo 
1988. leto z izgubo; 

3) saldo dvomljivih in spornih terjatev ter njihove popravke 
vrednosti; 

4) razmejene nepokrite revalorizacijske odhodke; 
5) razmejene negativne tečajne razlike, prenesene iz prejšnjih 

let, razen tečajnih razlik pri bankah; 
6) odpis vrednosti zalog po 49. členu tega zakona; 
7) nepokrito izgubo; 
8) druga zmanjšanja aktive in povečanja obveznosti, ki jih orga- ■ 

nizacija ugotovi v skladu z določbami tega zakona o ocenjevanju 
bilančnih postavk; 

9) popravek vrednosti dolgoročnih terjatev iz tujine, pri katerih 
niso bile izterjane dospele terjatve niti po izteku roka dveh let od 
dneva dospelosti, v višini pozitivnih tečajnih razlik, obračunanih 
na podlagi teh terjatev; 

10) znesek, s katerim poveča svoj lastni dinarski družbeni kapi- 
tal do izenačitve z devizno udeležbo pri skupnih vlaganjih v raz- 
merju, v katerem je bilo izvršeno skupno vlaganje oziroma v kate- 
rem se deli dobiček, računano po srednjem tečaju deviz na dan 
31. decembra 1988. 

V obrazec iz prvega odstavka tega člena vpiše organizacija na 
strani latentnih rezerv naslednje podatke: 

1) obračunane neplačane prihodke; 
2) razmejene pozitivne tečajne razlike; 
3) revalorizacijske rezerve; 
4) po oceni organizacije povečano sedanjo vrednost neza- 

dostno vrednotenih gradbenih objektov in opreme v uporabi do 
izenačenja njihove revalorizacije nabavne vrednosti s tržnimi 
cenami novih gradbenih objektov in opreme, pri čemer se poveča 
tudi popravek vrednosti teh gradbenih objektov in opreme naj- 
manj do zneska amortizacije po predpisanih amortizacijskih stop- 
njah za dosedanjo dobo uporabe. 

Saldo med latentnimi izgubami in latentnimi rezervami, ugotov- 
ljen v obrazcu iz prvega odstavka tega člena, prenese organizacija 
v breme ali v dobro lastnega kapitala, s tem da se obremenitve 
opravi prek popravka vrednosti oziroma izkazuje kot nepokrita 
izguba iz prejšnjih let. 

Del izgube iz četrtega odstavka tega člena, večji kot 50% vred- 
nosti obveznosti do trajnih virov sredstev, mora organizacija 
pokriti najpozneje v naslednjih treh letih, če je izguba večja od 
celotnih obveznosti do trajnih virov sredstev, mora organizacija 
do 30. junija 1989 začeti postopek izvensodne poravnave z upniki. 
Za organizacijo iz tega odstavka se ne uporabljajo določbe 
zakona o finančnem poslovanju, ki se nanašajo na kritje izgub. 

96. člen 
Po vseh dodatnih knjiženjih iz drugega, tretjega in četrtega 

odstavka 94. člena tega zakona ter iz prvega odstavka 95. člena 
sestavi organizacija 1. januarja 1989 novo bilanco stanja na 
obrazcu iz prvega odstavka 26. člena tega zakona. 

Organizacija mora do 30. aprila 1989 posredovati službi družbe- 
nega knjigovodstva izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 94. 
člena ter bilanco stanja iz prvega odstavka tega člena. 

Del dobička, ki je začasno razporejen za skupno porabo za 
stanovanjske potrebe, se lahko zaključno do leta 1990 uporablja 
za potrebe, za katere je namenjen, tudi v zadevnem letu. 

Ne glede na določbe tega zakona se lahko za stanovanje in 
stanovanjske hiše v družbeni lastnini do konca leta 1989 z republi- 
škim oziroma pokrajinskim zakonom za obračunavanje amortiza- 
cije določi stopnja, ki je do ene odstotne točke nižja od stopnje, 
predpisane v nomenklaturi sredstev za amortizacijo. 

Za stanovanje v družbeni lastnini se smejo v letu 1989 amortiza- 
cijske stopnje iz nomenklature sredstev za amortizacijo zmanjšati 
do 20%. 

Organizacije, ki upravljajo družbena stanovanja in stanovanjske 
hiše, morajo do konca leta 1989 uskaditi sedanjo vrednost teh 
stanovanj in stanovanjskih hiš s povprečno pogodbeno ceno na 
dan 30. septembra 1989 po statističnih podatkih republiških ozi- 
roma pokrajinskih zavodov za statistiko, zmanjšano za stopnjo 
odpisanosti stanovanj in stanovanjskih hiš. 

98. člen 
nc^r.9anLZoaCi'e' ki P° 2akonu 0 knjgovodstvu (Uradni list SFRJ št. !n 53/85) niso bile obvezne voditi knjig po kontnem planu za organizacije združeenga dela, bodo uporabljale v letu 1989 
kontne plane, ki so veljali v letu 1988. Funkcionar, ki vodi zvezni 
upravni organ za finance, predpiše način prehoda s starih kontov 
na nove za vodenje knjig v letu 1989. 

Prihodki v zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah od 
donosa od sredstev varnostne rezerve in sredstev matematičnih 
rezerv ter od sredstev prevenitve v letih 1989 in 1990, ki se po tem 
zakonu štejejo za revalorizacijo, se vnesejo v te sklade ozirma 
rezerve. 

Pooblaščene organizacije iz prvega odstavka 86. člena oprav- 
ljajo ekonomsko-finančno revizijo najpozneje od letnih obraču- 
nov za leto 1991. 

Organizacije, ki so opravile statusne spremembe do 31. decem- 
bra 1988, uporabljajo za konsolidirano bilanco dodatna knjiženja 
iz drugega do četrtega odstavka 94. člena in prvega odstavka 95. 
člena, nato pa sestavijo novo bilanco stanja 1. januarja 1989 do 
novem kontnem planu. 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije objavi za leti 1987 
in 1988 podatke o povprečnem mesečnem osebnem dohodku na 
delavca v gospodarstvu SFRJ, republik in avtonomnih pokrajin. 

Določbe 77. do 83. člena tega zakona se ne uprabljajo za leti 
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1989 in 1990 za Narodno banko Jugoslavije, narodne banke repu- 
blik in narodni banki avtonomnih pokrajin, razen določb o revalo- 
rizaciji nematerialnih in materialnih naložb, vštevši pripadajoči del 
lastnega kapitala. 

Podjetja za zaposlovanje invalidov in organizacije invalidov 
lahko sklenejo, da bodo ne glede na 77. in 78. člen tega zakona 
v letih 1989 in 1990 revalorizirala samo nematerialne in materialne 

naložbe neposredno v dobro lastnega kapitala. 
Ne glede na sedmi odstavek 77. člena tega zakona organizacija, 

ki uporablja sredstva skladov in obvezno združenih sredstev iz 1. 
in 2. točke omenjenega odstavka, ni dolžna opraviti dopolnitve do 
polne revalorizacije za sredstva, dobljena na podlagi zakona do 
konca leta 1990, razen dela teh sredstev, angažiranih v nemateri- 
alnih in materialnih naložbah. 

OZNAKE ZA AOP V BILANČNIH SHEMAH 

2.Združena in vložena sredstva v banke 015 
3. Druga združena in vložena sredstva 016 
c) Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja (038 + 039 + 040) 

037 
3. Združena in vložena sredstva 044 
A. LASTNI KAPITAL (102 + 114) 101 
I. TRAJNI KAPITAL(103 + 107 +110+113) 102 
a) Družbeni kapital (104 +: 105 + 106) 103 

II. NENOMINIRANIKAPITAL(115 + 116 + 117)- 114 
a) Rezerve 115 
d) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (137 + 138 
+139) 136 

II. VIRI SKUPNE PORABE ZA DRUGE POTREBE (151 + 162 
Vd

63),. . 160 c) Realizirani osebni dohodki, neodvisni od akumulacije 354 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je 3. točka prvega odstavka 
281. člena ustave SFRJ po kateri federacija ureja temeljne pravice 
delavcev v združenem delu, s katerimi se zagotavlja njihov v tej 
ustavi določeni položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih 
odnosih, ter temeljne pravice in obveznosti organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti 
glede sredstev, ki so družbena lastnina; temeljne pravice delovnih 
ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost, ter 9. 
podtočka 1. točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ, po kateri 
federacija ureja temelje pravnega položaja in poslovanja organi- 
zacij združenega dela in drugih subjektov tržnega poslovanja na 
enotnem gospodarskem področju Jugoslavije. 

Za sprejetje tega zakona je po 3. točki 285. člena ustave SFRJ 
pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom, in cilji, ki jih želimo doseči 

Zakon o finančnem poslovanju je bil sprejet ob koncu februarja 
letos, vendar pa je do 30. aprila ostal v veljavi tudi zakon o zavaro- 
vanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

Predlagane rešitve v zakonu o finančnem poslovanju naj bi 
pripomogle k večji samostojnosti gospodarskih subjektov in omo- 
gočile uporabo tržnih meril tudi na področju finančnega poslova- 
nja. Če pogledamo dolgoročno, naj bi te rešitve omogočile učin- 
kovitejše poslovanje podjetij oziroma doseganje boljših rezultatov 
poslovanja v okviru celotnih sprememb v gospodarskem sistemu. 

Z deregulacijo na tem področju naj bi bilo precej manj držav- 
nega vpletanja v gospodarstvo, banke, službo družbenega knjigo- 
vodstva in druge organizacije in skupnosti. 

Ob koncu aprila je bila opravljena prva sprememba zakona 
(Uradni list SFRJ št. 26/89), s katero je bila veljavnost zakona 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev podalj- 
šana do 31. decembra 1989, uporaba 16. in 17. člena pa odložena 
do 1. januarja 1989. 

O uporabi zakona o finančnem poslovanju pa bi bilo v tem 
trenutku težko dajati ocene, ker se uporablja malo časa, pa tudi se 
ne uporabljajo določbe, ki se nanašajo na zavarovanje plačil. 
V praksi so bile določene nejasnosti pri uporabi nekaterih določ- 
b,ocenjeno pa je bilo, da nekatere rešitve niso popolnoma 
v skladu z duhom reforme gospodarskega sistema, in da jih je 
spremeniti. 

Zaradi navedenega predlagamo spremembo in dopolnitev 
zakona o finančnem poslovanju, katere namen je: 

- pojasniti določene rešitve, pri tem pa črtati odvečno besedilo 
in uskladitev z drugimi zakoni; 

- sprememba nekaterih sistemskih rešitev, da bi se okrepila 
finančna disciplina in povečala učinkovitost gospodarjenja. 

III. Temeljna načela, po katerih naj bi bila 
urejena razmerja na področju za katero se 
izdaja zakon 

Z uporabo novih sistemskih rešitev iz zakona o finančnem 
poslovanju je treba uresničiti večjo samostojnost gospodarskih 
subjektov z uporabo ekonomsko-tržnih meril na področju finanč- 
nega poslovanja. 

Spremembe in dopolnitve zakona o finančnem poslovanju, ki se 
predlagajo, so v duhu načela reforme gospodarskega sistema, od 
katerih se nismo odmaknili, ampak nasprotno, pomenijo korak 
naprej pri ustvarjanju možnosti za tržno gospodarstvo. 

IV. Posledice predlaganih rešitev na gmotni 
in drug položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti 

Z uporabo spremenjenih in dopolnjenih določb zakona 
o finančnem poslovanju naj bi se uresničili v globali pozitivni 
učinki. 

Z določitvijo novega vrstnega reda plačil z računa pravne 
osebe, ki je nelikvidna, po katerem so osebni dohodki za obvez- 
nostmi iz naslova prometa blaga in opravljanja storitev (14. člen 
zakona) se ščitijo interesi upnikov in onemogoča dolžniku, da 
razpolaga in rabi tuja sredstva. Na ta način pridejo v ugodnejši 
položaj podjetja in druge pravne osebe ter delavci, zaposleni 
v njih, ki nimajo problemov z likvidnostjo. Podjetja, ki imajo take 
probleme, bodo prišla v drugačen položaj, ker ne bodo mogla 
izplačati osebnih dohodkov nad višino zajamčenih, vse dokler 
imajo druge zapadle neporavnane obveznosti. Tako bodo tudi 
delavci, zaposleni v teh podjetjih, v neugodnejšem položaju glede 
na sedanje rešitve v zakonu o finančnem poslovanju. 

Druga, pomembna sprememba, ki se nanaša na odpravo omeji- 
tve višine osebnih dohodkov podjetij, ki so izkazala nekrito izgubo 
(25. člen zakona), naj bi pozitivno vplivalo na motivacijo, delavcev 
za doseganje boljših delovnih rezultatov, to pa v bistvu pomeni, da 
bi se zboljšal tudi materialni položaj podjetja in delovnih ljudi. 

V. Ocena potrebnih sredstev iz proračuna 
federacije 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz proračuna 
federacije. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju 

. 1- člen 
26/89^seT členčrta"6"1 p0sl0van'u <Uradni '"St SFRJ št. 10/89 in 

2. člen V 1. točki prvega odstavka 5. člena se besede: »z vlaqaniem 
ustanovite jev« nadomestijo z besedami: »z vlaganjem sreditev 
ustanoviteljev v obliki začetnega poslovnega sklada« 

3. člen 
hpLnf'6"1 ods,avku 6- člena se za besedo: »zakonom« dodajo 
dua?ni kapita5!6. 'ZkaZU,e kot delniški kaPital' ,raina vl°9a ali indivi- 

Četrti odstavke se črta. 

m.D"5toi,^eg°S",ek' P°S""e '« 

4sr ztstt&ssz-—doB,ik*v !k,aa"s «**- 
Sesti in sedmi odstavek se črtata. 

-j -j 4- č!en Za '■ členom se doda nov, 7. a člen, ki se glasi: 

»7.a člen 
Pravna oseba sme iz razpoložljivih sredstev odobravati kredite 

Dankam in drugim pravnim osebam.« 

5. člen 
8. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»S. člen 
Način in pogoje za pridobivanje in zbiranje sredstev in odobra- 

godbo PraVna 0S6ba d0'0Či S sP'0Šnim ak,om i" PO- 
6. člen 

V drugem odstavku 12. člena se besede: »pod pogoji in na 

z zvez^mmaza0kmonom0«Z h65*'3™ na drUg način v skladu 

7. člen 
Za 13. členom se doda nov, 13.a člen, ki se glasi: 

»13.a člen 
Pravna oseba je nelikvidna, če na računih pri pristojni organiza- 

ciji za plačilni promet nima dovolj sredstev za izplačilo vseh naloa 
oziroma podlag za realizacijo na dan zapadlosti.«. 

8. člen 
Vpivem odstavku 14. člena se besede: »organizacija na računih 

nima dovolj sredstev za izplačilo vseh nalogov oziroma podlag za 
realizacijo« nadomestijo z besedami: »je pravna oseba nelik- 
vidna«. 
^^4. točki se črtajo besede: »bruto osebni dohodki iz živega 

doZhodki«.Ćk0 56 d0da n0Va' 5't0Čka' ki Se 9lasi: >>5) brut0 osebni 

Dosedanja 5. točka postane 6. točka. 

18. člen se črta. 9. člen 

»letu« dodajo 
10. člen V prvem odstavku 23. člena se za besedo 

besede: »s sredstvi brez obveznosti vračanja« 
°ds,avku fe beseda: »dobička« nadomesti z besedo- 

vidua°nega« ' "lastne9a" Pa se nadomesti z besedo: »indi- 
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
™>D?»aZ ° klit'u iz9ube Je dokument o izvršenem vplačilu o raz- poreditvi sredstev rezerv, o izvršeni namenski delitvi dohodka in 
o odpisu terjatev oziroma odpisu izgube v breme poslovneqa 
sklada in individualnega kapitala.« 

25. člen se črta. 11. člen 

12. člen V 26. členu se 7. točka črta. 

13. člen 

dama »2C^ene«beS6de: 25' č'en" nadome^° * bese- 

14. člen 
28 29Sn' in 6oi9 „10" 11" I2 ' 13- 14- 19- 2° . 22., 23., 24., 25., 30. ln 31: členu se beseda: »organizacija« v različnih 
sklonu nadomestl z besedama »pravna oseba« v ustreznem 

zaPp7ačTnTpromet«a 86 "anaSa na b6Sede: "°r9anizacija 

! 15. člen 
hoc H 20 ' ,21" 22 ' 28 in 29 členu ter v naslovu III. poglavja se 
Sirinnšf TSt" V razllčnih sk|onih nadomesti z besedo 
7 hP«Hn v. ,,us'reznem sklonu, beseda: »insolventnost« pa z besedo: »nelikvidnost«. 

16. člen 

st^Tbe^r^ ^la! 56 b6Sedi: "31' d6Cembra" nad0me" 

17. člen 

damaf »l'ejunifae beSed6' "1" ianUar'a 1"0<< nadomestii° z bese- 

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

OBRAZLOŽITEV 
16 PredP'sana obveznost Zveze računovodskih in 

Fntni delgvcev Jugoslavije, da določi načela za financiranje in 
n t de- Določba s takšno vsebino pa je popolnoma odveč, ker se načela za financiranje in finančni standardi lahko 

J srečnega pooblastila po zakonu in se lahko uporabljajo, če so v skladu z zakonom. 
■ 2.V} 

5 člen.u f° določeni viri sredstev za financiranje. Navedeno \e, da se sredstva pridobivajo in zbirajo pod zaporedno številko 1) 
ustanoviteljev•<, pod zaporedno številko 4) pa »od 

tu'lh vlagateljev«, to pa po mnenju nekaterih povzroča 
™ A ceravno gre za dve povsem različni obliki zbiranja sred- stev. Sprememba pojasnjuje prvi vir sredstev, da bi bilo jasno 

v nMkfLfJr3 vlagan'a 9re (sredstva brez obveznosti vračanja v obliki začetnega poslovnega sklada). 
3 Določba 6 člena ni popolnoma v skladu z določbami zakona 

ctterf !i ,Sl Zf. 16 v tret'em odstavku definirano, da se sklad vlagateljev izkazu/e kot delniški kapital, trajna vloga in 
individualni kapital, četrti odstavek pa se črta, ker je odveč 

S spremembo petega odstavka se črtata šesti in sedmi odsta- 

vek, tako da je bolj zgoščeno urejeno, kako se lahko oblikuiejo 
rezerve (iz ustvarjenega dobička v skladu s splošnim aktom in 
zveznim zakonom). 

4. Po novem, 7.a členu se podjetjem in drugim organizacijam 
omogoča, da smejo prosta sredstva deponirati za določeni rok pri 
banki oziroma da smejo brez omejitve odobravati kredite drugim 
organizacijam. 

Z vključitvijo te določbe se odpravi ovira za pravne osebe, da se 
ukvarjajo z bančnimi posli po 1088. členu zakona o obligacijskih 
razmerjih, s katerim je urejeno, da se organizaciji združenega dela 
in druge družbene pravne osebe lahko ukvarjajo z določenimi 
bančnimi posli le, če so z zakonom za to pooblaščene. 

5. Osmi člen se spremeni zaradi prejšnje dopolnitve, tako da 
morajo pravne osebe s svojim splošnim aktom urediti tudi način in 
pogoje za odobritev kredita drugim pravnim osebam. 

6. Medsebojni pobot (kompenzacija) obveznosti in terjatev je 
eden izmed načinov plačila, določen v 12. členu zakona. Druge 
oblike poravnave obveznosti, predpisane z zakonom o obligacij- 
skih razmerjih, niso določene, ker se s tem ne zagotavlja spošto- 
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vanje vrstnega reda plačil iz 74. člena zakona v primeru, ko /e 
pravna oseba nelikvidna. K taki rešitvi pa je dosti pripomb, pa tudi 
k razlagi 12. člena zakona, zato predlagamo spremembo v drugem 
odstavku tega člena, da bi se omogočila poravnava obveznosti 
z odstopom terjatev in prevzemom dolga in plačila po asignaciji (z 
nakazilom) 

Z navedeno spremembo se torej razširijo možnosti za porav- 
navo obveznosti. 

7. V 17 členu zakona je določen vrstni red plačil, kadar organi- 
zacija razpolaga z zadostnimi sredstvi za plačilo vseh zapadlih 
obveznosti, v 18. členu pa je rečeno, kdaj je organizacija nelik- 
vidna. 

Z novim, 13. a členom (preformulirani 18. člen zakona) je defini- 
ran pojem nelikvidnosti pravne osebe pred določbo, ki ureja vrstni 
red plačila v primeru nelikvidnosti, s tem pa je samo preurejen 
vrstni red posameznih določb. 

8. Prva sprememba v 14. členu je samo posledica vključitve 13.a 
člena, da bi se izognili ponavljanju tistega, kar je že rečeno v tej 
določbi. 

Pomembna je sprememba v vrstnem redu plačil. Bruto osebni 
dohodki, ki so v isti vrsti prednosti (4) z obveznostmi iz naslova 
prometa blaga in opravljanja storitev, se po predlogu pomaknejo 
za te obveznosti. Takšna rešitev je bila v 113. členu zakona 
o službi družbenega knjigovodstva vse do sprejetja zakona 
o finančnem poslovanju. Namen te spremembe je, da se onemo- 
goči slabitev finančne disipline. 

9. 18. člen se formalno črta, v bistvu pa se ta določba prenese 
v 13. a člen zakona. 

10. čeprav iz vsebine 23. člena zakona jasno sledi, da se izgube 
krijejo samo s sredstvi brez obveznosti vračanja, nekateri menijo, 
da je treba pojasniti, zakaj se prvi odstavek dopolni. 

Beseda »lastnega« (kapitala) se nadomesti z besedo: -individu- 
alnega« zaradi uskladitve z zakonom o računovodstvu (kot v 6. 
členu). 

Tretji odstavek 23. člena se spremeni, s tem da se določi dokaz 
o kritju izgube iz sredstev rezerv. 

11. V 25. členu zakona je predpisana omejitev osebnih dohod- 
kov v organizacijah, ki izkažejo nepokrito izgubo, in dokler v teko- 
čem letu ne dokažejo, da poslujejo brez izgub. Med pripravljanjem 
predloga zakona in po njegovem sprejetju je bilo veliko pripomb 
na predpisano omejitev z obrazložitvijo, da se s tem ukrepom ne 
dosežejo učinki, ki bi zadovoljevali, ker se s tem delavci ne 
spodbujajo za dosego boljših delovnih rezultatov. 

Upoštevajoč to in predpisane ukrepe v primeru nelikvidnosti, 
med katerimi je tudi omejitev izplačevanja osebnih dohodkov do 
ravni, zajamčene z zakonom, predlagamo, da se črta 25. člen 
zakona, ki omejujejo izplačilo osebnih dohodkov v družbenem 
podjetju, ki izkaže nepokrito izgubo. 

12. V besedilu zakona je uporabljen skupni naziv »organizacija« 
za vse pravne osebe. Menimo pa, da to ni ustrezno ime in da bi 
bilo ustreznejše, da se v vsem besedilu pusti naziv -pravna 
oseba«, to je tudi storjeno s predlagano spremembo. Na ta način 
se to uskladi s spremembami zakona o računovodstvu. 

Tudi beseda: -solventnost« oziroma -insolventnost« je nado- 
meščena z besedo: -likvidnost« oziroma -nelikvidnost«. V zvezi 
z opredelitvijo pojma solventnosti oziroma likvidnosti so bile 
razprave v postopku za izdajo zakona. Prevladalo pa je mnenje, da 
je treba ohraniti izraz -likvidnost«, ki je že v navadi v naši praksi. 
Isti izraz je uporabljen tudi v predlogu za spremembe in dopolni- 
tve zakona o bankah, zato se predlaga tudi sprememba zakona 
o finančnem poslovanju. 

13. Z izdajo zakona o finančnem poslovanju je bilo prvotno 
določeno, da bo zakon o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev veljal do 30. 4. 1989, s spremembo tega 
zakona (Uradni list SFRJ št. 26/89) pa je njegova veljavnost podalj- 
šana do 31. decembra 1989. 

Menice po zakonu o zavarovanju plačil se izdajo kot posledica 
z zakonom določenega kratkega enotnega plačilnega roka 15 dni 
in pomenijo predvsem instrument kreditiranja do 90 dni. Avalirana 
menica pa ima po tem zakonu drugo lastnost - t. j. lastnost 
plačilnih sredstev, glede na to, da jo je mogoče pred zapadlostjo 
indosirati za poravnavo obveznosti in eskontirati pri banki ozi- 
roma drugi organizaciji. 

Narodna banka Jugoslavije že dlje časa vztraja pri tem, da se 
odpravijo menice po zakonu o zavarovanju plačil. Narodna banka 
Jugoslavije v svojem pismu Zveznemu izvršnemu svetu z dne 22. 
3. 1988 poudarja, da uporaba menice kot plačilnega instrumenta 
vnaša nemir in negotovost v gospodarske tokove in da si je treba 
zaradi tega prizadevati, da se menice v čim krajšem roku odpra- 
vijo kot plačilni instrument. V pismu Narodne banke Jugoslavije 
Zveznemu sekretariatu za finance z dne 25. 3. 1988 je poleg 
drugega opozorjeno na to, da menica po zakonu o zavarovanju 
plačil izničuje restriktivne učinke uradne monetarno-kreditne 
politike, določene z odlokom Skupščine SFRJ, ter da suspendira 
funkcije Narodne banke Jugoslavije kot emisijske institucije in ji 
onemogoča, da vse denarne tokove spravi v okvire urejanja in pod 
kontrolo monetarnih instrumentov. 

Na isti problem Narodna banka Jugoslavije opozarja v svojem 
gradivu »Omejitve učinkovitega izvajanja monetarno-kreditne 
politike in predlogi za njihovo odpravo« z dne 5. maja 1989. 

Skupna komisija za dopolnitev in zboljšanje finančnega 
sistema, odpravljanje pomanjkljvosti pri delovanju tega sistema in 
ugotavljanje morebitne odgovornosti zveznih organov in organi- 
zacij v postopku uresničevanja zveznih zakonov s področja 
finančnega in kreditno-monetarnega sistema, ki sta jo imenovala 
oba zbora Skupščine SFRJ, je sklenila, da je treba veljavni zakon 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev razvelja- 
viti in preiti na sistem plačil, ki se uporablja v tržnem gospodar- 
stvu, pri tem pa uporabljati zakon o obligacijah. Namesto menice 
naj bi po tem zakonu menično poslovanje potekalo na podlagi 
veljavnega zakona o menici. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je sprejel poročilo omenjene komi- 
sije na seji 2. junija 1988 in je naložil Zveznemu izvršnemu svetu, 
naj pri predlaganju predpisov, ki se nanašajo na dopolnitev 
finančnega sistema, upošteva tudi predloge, ki jih je dala komisija 
v svojem poročilu za dopolnitev in zboljšanje finančnega sistema. 

V vseh dosedanjih razpravah v delovnih skupinah komisije za 
reformo gospodarskega sistema in komisij za reformo gospodar- 
skega sistema je bilo sprejeto stališče, da se zakon o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev razveljavi zaradi razlo- 
gov, ki smo jih navedli. 

Rok za uporabo zakona o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev je podaljšan, da bi se izognili negativnim 
posledicam zaradi umika t. i. »ZZP-menice«, ter naj bi njeno vlogo 
prevzel denar kot plačilno sredstvo. 

S poznejšim ugotavljanjem in analizo gibanja denarnih tokov na 
primer v letu 1988 pa je bilo ugotovljeno, da se je nadaljevala 
tendenca, ki se je pokazala tudi v prejšnjih letih, in sicer izražena 
v hitrejšem porastu menic kot plačilnega instrumenta in drugih 
instrumentov za zavarovanje plačil, ki imajo enak učinek na obli- 
kovanje celotnega prihodka in dohodka oziroma na ustvarjanje 
domačega povpraševanja, to pa se izenačuje s plačilom z denar- 
jem. Ob koncu leta 1988 je na primer denarna masa znašala 
25.000 milijard, denarna sredstva gospodarstva pa 9.000 milijard, 
menice 16.000 milijard, krite terjatve pa skupaj 54.000 milijard 
dinarjev. Pri tem je treba pripomniti, da je treba vse oblike ustvar- 
janja plačilno sposobnega povpraševanja odpraviti in spraviti 
v tokove, ki so pod nadzorstvom ukrepov monetarnokreditne 
ureditve. 

- Narodna banka Jugoslavije ne more izvajati predvidene 
monetarno-kreditne politike, če so učinki ustvarjanja denarno 
sposobnega povpraševanja večji od redne emisije denarja, le-ti pa 
so zunaj nadzorstva ukrepov monetarno-kreditne politike. 

Z odpravo menic po zakonu o zavarovanju plačil bo njeno vlogo 
prevzela menica po zakonu o menici. To menico lahko nadzoru- 
jeta poslovno bančništvo in Narodna banka Jugoslavije takole: 

- Narodna banka Jugoslavije je pooblaščena, da predpiše 
odstotek kratkoročnega kreditnega potenciala, do katerega sme 
poslovna banka avalirati menice, dajati garancije in izdajati lastne 
vrednostne papirje, s tem pa se bankam omeji možnost, da avali- 
rajo menice, brez tega pa niso primerne za eskont oziroma ree- 
skont; 
- Narodna banka Jugoslavije določi politiko reeskontne 

menice, s tem pa direktno vpliva tudi na eskontno politiko poslov- 
nih bank. 

Ob upoštevanju vsega navedenega, predlagamo, da zakon 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev neha 
veljati z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve. 
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BESEDILO DOLOČB 
Zakona o finančnem poslovanju, ki se 

spremenijo oziroma dopolnijo 

3. člen 
Z.v®za računovodskih in finančnih delavcev Jugoslavije je poo- 

blaščena določiti načela financiranja organizacij združenega dela 
ter finančne standarde. 

5. člen 
Organizacija pridobiva in zbira finančna sredstva' 
1) z vlaganjem ustanoviteljev; 
2) z emitiranjem vrednostnih papirjev; 
3) na podlagi posojil; 
4) od domačih in tujih vlagateljev; 
5) iz rezultatov poslovanja; 
6) z namenskimi dotacijami; 
7) na podlagi samoprispevkov in solidarnosti; 
8) z odstopanjem davkov in prispevkov 
9) na druge načine v skladu z zakonom. 
S pridobivanjem in zbiranjem finančnih sredstev iz Drveaa 

odstavka tega člena se oblikujejo trajni in občasni viri financi- 
ranja. 

6. člen 
Organizacija oblikuje naslednje trajne vire sredstev 
1) poslovni sklad, 
2) sklad vlagateljev, 
3) rezerve. 

sklad se oblikuje iz začetnega poslovnega sklada, iz 
rezultatov poslovanja, s prenosom poslovnega sklada druaih 
organizacij, z namenskim odstopanjem davkov in prispevkov ter iz 
drugih virov v skladu z zakonom. 

Sklad vlagateljev se oblikuje s trajnimi vlogami pravnih in fizič- 
nih oseb, iz razultatov poslovanja in iz drugih virov v skladu 
z zaKonom. 

Udeležba v skladu vlagateljev v delniškem podjetju se uresni- 
čuje z vrednostnimi papirji, v družbi z omejeno odgovornostjo 
komanditni družbi in v družbi s solidarno odgovornostjo se vodi 

lastnegakaptt a°a. ^ W ZaS6bnem P°die,ju pa ima naravo 

Rezerve se oblikujejo: 

začije sredstev' ki 'ih kot rezerve zagotovijo ustanovitelji organi- 
iz dela dobička, ki pripada lastnikom sklada vlagateljev in ki 

ga oni kot rezerve trajno pustijo v organizaciji. 
Rezerve pripadajo lastnikom sklada vlagateljev v sorazmerju 

z njihovimi deleži v tem skladu. 
Oblikovanje rezerv v družbenem podjetju ureja zvezni zakon. 

8. člen 
Način pridobivanja sredstev iz trajnih virov, pogoji in način 

zbiranja sredstev z nastajanjem dolgoročnih in kratkoročnih 
obveznosti se uredijo s splošnim aktom in pogodbo v skladu 
z zaKonom. 

~ . . 12. člen Organizacija mora poravnati obveznosti v pogodbenem ozi- 
roma predpisanem roku prek svojih računov z nalogom za prenos 
in drugimi plačilnimi instrumenti, določenimi s predpisi ki ureiaio 
plačevanje oziroma poslovanje z vrednostnimi papirji. 

Organizacija sme poravnati medsebojne obveznosti s pobotom 
pod pogoji in na način, kakor se urejajo obligacijska razmerja. 

Organizacija, ki je medsebojne obveznosti poravnala s pobotom 
ter s prenosom vrednostnih papirjev, mora ob koncu meseca 
poslati pristojni organizaciji za plačilni promet podatke o obvez- 

člena P0ravnanlh na načln iz P^ega in drugega odstavka tega 

» .. 14. člen 
Ce organizacija na računu nima dovolj sredstev za izplačilo vseh 

vrste9mVre0dZu 0ma P°d'a9 23 realizaci'0' se Plačuie P° naslednjem 
Pr.°mf'ni. davek i" druge dajatve, ki jih je organizacija na podlagi predpisov zaračunala k ceni proizvodov, blaga ali storitev 

za ra?un družbenopolitičnih skupnosti in drugih organizacij povračila in drugi prejemki delavcev, ki se uresničujejo od druae 

čije3"'230''6 skupnos,i' izPlačujejo pa prek računa organiza- 

J)Hb/KUt°°Se?ni dohodki d0 vjšlne z zakonom zajamčenih oseb- 
^ k ?V obveznosti d° skladov skupnih rezerv družbeno- 
osebnrh dohodkov UP°rab° Sr6dSteV 23 i2p,aČil° zaia™enih 

3) izvršilne sodne odločbe, izvršilne odločbe in sklepi o kaznih 
drugi izvršilni sklepi, nalogi in dokončne odločbe kontrolnih orqa- 
nov (podlaga za realizacijo) ter nalogi za obveznosti do tujine- 

) bruto osebni dohodki iz živega dela, obveznosti iz prometa 
blaga in storitev, obveznosti za kredite, carine in carinske dajatve, 
obveznosti za vračilo vloženih iz združenih sredstev in nadome- 
stila za gospodarjenje z vloženimi in združenimi sredstvi- 
5) druge obveznosti. 

18. člen 
Organizacija je insolventna, če nima dovolj denarnih sredstev 

za poravnavo vseh dospelih obveznosti iz 14. člena tega zakona. 

23. člen 
zguba iz prejšnjega leta se praviloma krije v tekočem letu. 
Izguba se krije z razpoložljivimi sredstvi rezerv, sredstvi rezerv 

drugih organizacij ali s sredstvi drugih skladov, oblikovanih za 
kritje izgub, z dotacijami, s tem da upniki odpišejo teriatve in 
z delitvijo dobička, v breme lastnega kapitala ter z odpisom 
v stečajnem postopku v breme poslovnega sklada. 

Dokaz o kritju izgube je dokument o izvršenem vplačilu o izvr- 
šen, namenski delitvi lastnega dobička oziroma dokumenti 
o odpisu terjatev poslovnega sklada in lastnega kapitala. 

25. člen 
Organizacija ki izkaže nepokrito izgubo v poslovanju po letnem 

obračunu, lahko od dneva predložitve letnega obračuna do 
dneva, ko pokrije izgubo ali ko ugotovi, da posluje v tekočem letu 
brez izgub, izplačuje bruto osebne dohodke delavcem po svojem 
samoupravnem splošnem aktu, vendar največ do zneska, ki qa 
ugotovi v višini 90% povprečnega bruto osebnega dohodka za 
delavca v tej organizaciji za prejšnje leto, ki ga je obračunala po 
sanioupravnem splošnem aktu, povečanega za odstotek rasti pov- 
prečja življenjskih stroškov v obračunskem obdobju qlede na 
povprečje življenjskih stroškov v prejšnjem letu v republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na zasebno podjetje 
obratovalnico, kmetijsko gospodarstvo in na podjetje za zaposlo- 
vanje invalidov. K 

Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše 
I] V ),a,nja obračuna sredstev za izplačilo bruto osebnih dohodkov v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

26. člen 
Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se kaz- 

nuje za gospodarski prestopek pravna oseba: 
1) če ne opravlja denarnega prometa prek računa pri pristojni 

organizaciji za plačilni promet (9. člen); 
2) če ne vplačuje v roku gotovine na ustrezen račun (10 člen)- 
3) če ima v blagajni denar nad zneskom blagajniškega maksi- 

muma (prvi odstavek 11. člena); 
4) če do dneva dospelosti ne predloži pristojni organizaciji za 

plačilni promet nalogov za plačilo dospelih neporavnanih obvez- 
nosti (prvi odstavek 13. člena); 

5) če v pogodbenem roku ne izroči upniku instrumentov za 
zavarovanje plačil, predpisanih s tem zakonom (16. in 17. člen)- 

6) če v predpisanem roku ne skliče sestanka z upniki (20. člen) 

izgubo (25 člen)Sebne d0h0dke nad PredPisanimi, izkazala pa je 
Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v pravni osebi če 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

30. člen 
Določbe 24. 25. člena tega zakona se do leta 1991 ne uporab- 

ljajo za organizacijo, katere cene proizvodov ali storitev so bile 
pod neposredno družbeno kontrolo najmanj tri mesece v letu 
v katerem je izkazala izgubo. 
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