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SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 

RAZŠIRJENI DNEVNI REDI SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki sta 
sklicani za sredo 15. marca 
1978, je razširjen z obravnavo: 

— predloga zakona o upora- 
bi presežka vplačanega pri- 
spevka in anuitet iz posojila za 
odpravo posledic potresa v Bo- 
senski Krajini (ESA 1075) 

— predloga odloka o prev- 
zemu obveznosti SR Slovenije 
za eksponate iz tujine, ki so 
potrebni za razstavo sloven- 
skega slikarja Franca Kavčiča 
(ESA 1071) 

Predlog tega odloka je 
umaknjen z dnevnega reda 
sej zborov, ki so sklicane za 
ponedeljek 27. marca 1978. 

Z dnevnega reda sej zborov 
15. marca 1978 pa je umaknje- 
no 

— poročilo o stanju in uve- 
ljavljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v 
vodnem gospodarstvu (ESA 
1048). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SE 
Slovenije, seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije in se- 
je Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za ponedeljek, 27. 
marca 1978, je razširjen z 
obravnavo: 

— osnutka odloka o pripravi 
in sprejetju dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do leta 
2000. 

Z dnevnega reda vseh treh 
sej zborov pa je umaknjen: 

— predlog za izdajo zakona 
o sistemu družbenega planira- 
nja. 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje zbora ob- 
čin pa je razširjen še z obrav- 
navo: 

- predloga za izdajo zakona 
o Triglavskem narodnem parku 
z osnutkom zakona; 

- predloga zakona o polo- 
žaju in pooblastilih Rdečega 
križa Slovenije (ESA 830); 

- predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti za odpravljanje posle- 
dic naravnih nesreč; 

- predloga za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o upravnih 
taksah z osnutkom zakona; 

- predloga zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem (ESA 
995); 

- predloga razdelitve pre- 
sežka dohodka po zaključnem 
računu za leto 1977, ki pripada 
organizacijam iz 15. člena za- 
kona o Loterijskem zavodu 
Slovenije (ESA 1084); 

- -l osnutka zakona o 
supergaranciji federacije za 
obveznosti Jugobanke - Zdru- 
žene banke - Beograd, kot ga- 
ranta za posojilo Evropske in- 
vesticijske banke za delno fi- 
nanciranje projekta druge faze 
graditve osnovnega 380 kV 
prenosnega omrežja Jugosla- 
vije (ESA 1078). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela pa je razširjen še 
z obravnavo: 

- osnutka zakona o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, 
poslovno-tehničnem sodelo- 
vanju ter pridobivanju in odsto- 
panju materialne pravice na te- 
hnologiji med organizacijami 
združenega dela in tujimi ose- 
bami (ESA 1082). 

Predlog zakona o ravna- 
nju z odpadki (ESA-762) 

1. Predlog zakona o ravna- 
nju z odpadki je pripravljen 
skladno s sklepom, ki ga je 
Skupščina SR Slovenije spre- 
jela na zasedanjih zbora zdru- 
ženega dela in zbora občin dne 
6. 7. 1977, kjer je bil sprejet 
osnutek zakona o ravnanju z 
odpadki ob upoštevanju pri- 
pomb in predlogov, ki so bili 
dani v razpravah o osnutku za- 
kona. Poleg pristojnih odbo- 
rov, zakonodajnopravne komi- 
sije in zborov Skupščine SR 
Slovenije je o osnutku zakona 
o ravnanju z odpadki razprav- 
ljalo tudi predsedstvo Gospo- 
darske zbornice Slovenije in 
svet za varstvo okolja pri RK 
SZDL. 

2. Osnutek zakona o ravna- 
nju z odpadki je bil poslan v 
mnenje Sekretariatu IS za za- 
konodajo, Republiškemu se- 
kretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun, 
Republiškemu sekretariatu za 
notranje zadeve, Republiške- 
mu sekretariatu za finance in 
mnogim drugim republiškim 
upravnim organom s prošnjo, 
da vsak organ s svojega po- 
dročja da pripombe na predla- 
gane rešitve. 

Pripombe oziroma predlogi 
Republiškega sekretariata za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun, ki se nanašajo 
na kazenske določbe in pred- 
log Republiškega sekretariata 
za finance, ki se nanaša na po- 
glavje o financiranju so v celoti 
upoštevani. Smiselno je upo- 
števan predlog Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 
v zvezi z nadzorom izvajanja 
zakona s strani službe javne 
varnosti in vse pripombe Se- 
kretariata IS za zakonodajo, ra- 

zen pripomb k zapovedim v 
prvem členu zakona, ki se na- 
našata na preprečevanje in 
omejevanje nastajanja odpad- 
kov z dopolnitvijo: »če je to 
tehnično možno in ekonomsko 
upravičeno«. Predlagatelj ka- 
kor tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije in Republiški sekre- 
tariat za urbanizem menijo, da 
so predlagane dopolnitve prav- 
no nedefinirani pojmi in da za- 
povedi v prvem členu predloga 
zakona brez predlaganih do- 
polnitev niso toliko toge, da jih 
ne bi bilo mogoče uresničiti.' 

3. V nadaljevanju so prika- 
zane in obrazložene razlike 
med predlogom in osnutkom 
zakona ter pojasnjeno, katere 
pripombe in predlogi so upo- 
števani in kateri ne ter navede- 
ni razlogi neupoštevanja danih 
pripomb in predlogov. Določe- 
ne razlike pomenijo tudi boljšo 
pravno-tehnično izdelanost 
zakonskega predloga. 

1. Člen 
(1. člen osnutka): 
Prvi odstavek tega člena je 

dopolnjen z besedilom varian- 
te: 
»ter zaradi varstva živali«. V 
prvi točki tega člena so izpu- 
ščene besede: »v čim večji 
možni meri«, v drugi točki pa: 
»če je'to tehnično možno in 
ekonomsko upravičeno« iz ra- 
zlogov, ki so navedeni uvodo- 
ma. 

3. člen 
(3. člen osnutka): 
V prvem odstavku je »odpa- 

dna energija« zamenjana z 
»odpadna toplota«, ker veljajo 
za hrup in radioaktivno sevanje 



kot odpadni energiji določbe 
drugih zakonov. 

Opredelitev odpadkov v-tretji 
alinei tega člena zakonskega 
osnutka je bila nerazumljiva. 
Dopolnjena in izboljšana for- 
mulacija glasi: 
— »odpadke, ki niso primerni 
za ponovno uporabo in jih od- 
lagamo nepredelane ali prede- 
lane po posebnih postopkih, ki 
jih napravijo neškodljive na do- 
ločena mesta v okolju«. 

Glede na neuničljivost mate- 
rije je črtano besedilo na koncu 
te alinee: »ali jih na poseben 
način uničimo«. 

Zaradi nejasnosti, izražene v 
razpravah o osnutku zakona, 
kaj so komunalni odpadki, je 
temu čkenu dodan odstavek, ki 
definira ta pojem. 

5. člen 
(5. člen osnutka); 

Določbi osnutka pod b in c sta 
združeni, dopolnjeni in prefor- 
mulirani v določbo (2. alinea), 
ki se glasi: »naravni viri, žival- 
ski in rastlinski organizmi«, ker 
ne gre samo za varstvo zdravja 
živali in varstvo koristnih orga- 
nizmov, ampak poleg naravnih 
virov za vse živalske in rastlin- 
ske sisteme, katerih naravno 
ravnovesje ne sme biti poruše- 
no zaradi odstranjevanja od- 
padkov. 

7. člen 
(7. člen osnutka): 
Prvi odstavek tega člena je 

spremenjen in dopolnjen v 
smislu pripomb odbora za 
družbenoekonomske odnose 
in razprav zbora občin in dele- 
gacije skupščine občine Krško 
tako, da predstavlja sintezo be- 
sedil 23. člena in prvega od- 
stavka sedmega člena zakon- 
skega osnutka indasedoločba 
nanaša tudi na delovne ljudi, ki 
samostojno opravljajo dejav- 
nost z delovnimi sredstvi v lasti 
občanov. V drugem odstavku 
je upoštevana pripomba odbo- 
ra za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja 
zbora združenega dela. 

8. člen 
(8. člen osnutka): 
Glede na določbe 388. člena 

zakona o združenem delu in 
skladno s pripombo zakono- 
dajnopravne komisije ter dru- 
gih skupščinskih organov je v 
tem členu opredeljeno združe- 
vanje v poslovne in druge 
skupnosti fakultativno. 

Namesto pojma »komercial- 
ni odpadki« je zaradi pravilno- 
sti uporabljen pojem »uporab- 
ni odpadki« in črtano besedilo: 
»...ali jih je potrebno uniči- 
ti...« iz istih razlogov kot v 3. 
členu. 

11. člen 
(11. člen osnutka): 
Ta člen predloga določa, da 

je poleg dejavnosti komunal- 
nih organizacij združenega de- 
la iz 10. člena tega zakona de- 
javnost posebnega družbene- 
ga pomena tudi dejavnost tistih 
posebnih organizacij združe- 
nega dela, ki se za razliko od 
organizacij za odkup odpad- 
kov ukvarjajo tudi s predelavo v 
sekundarne surovine in imajo 
zato status proizvodnih organi- 
zacij združenega dela. Predla- 
gatelj meni, da za izkoriščanje 
surovinskih rezerv v odpadkih, 
ki jih je mogoče predelati v se- 
kundarne surovine, ne zadošča 
samo dejavnost odkupa oziro- 
ma trgovanja z odpadki, če ho- 
čemo v zadovoljivi meri uve- 
ljavljati načelo iz druge točke 
prvega člena tega zakona. 

12. člen 
(14. člen osnutka): 
Sprememba člena je v skladu 

s pripombami odborov za var- 
stvo okolja zbora združenega 
dela in zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 

14. člen 
(15., 16. in 24. člen osnutka): 
Skladno s pripombami od- 

borov za stanovanjsko komu- 
nalna vprašanja in varstvo oko- 
lja zbora združenega dela in 
zbora občin na 15. in 16. člen 
osnutka in pripomb zakono- 
dajnopravne komisije na 24. 
člen osnutka ter na predlog 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije predstavlja 14. člen zakon- 
skega predloga dopolnitev, 
sintezo in preformulacijo nave- 
denih določb osnutka. 

Določbe členov od 18-22 
osnutka so po vsebini takega 
značaja, da po mnenju predla- 
gatelja sodijo bolj v izvršilne 
predpise kot pa v zakon sam, 
zato niso bile upoštevane pri 
sestavljanju predloga zakona. 

Določbe 23. člena zakonske- 
ga osnutka so smiselno upo- 
števane v prvem odstavku sed- 
mega člena zakonskega pred- 
loga. 

15. člen 
(24. člen osnutka): 
K 24. členu zakonskega 

osnutka je bila dana pripomba, 
da zakon ne bi smel predpiso- 
vati oblike akta (pravilnik), am- 
pak bi moral govoriti o »sploš- 
nem aktu« organizacije zdru- 
ženega dela. Sekretariat IS za 
zakonodajo meni, da pripomba 
ni utemeljena in da zakon lah- 
ko kot obvezno predpiše tudi 
obliko akta, to je »pravilnik« 
(tak akt je omenjen v 609. členu 
zakona o združenem delu); pač 
pa je nejasno besedilo »o rav- 
nanju za svoje interesno ob- 

močje oziroma področje«. Gle- 
de tega je predlagatelj upošte- 
val predlog zakonodajnoprav- 
ne komisije in uporabil dikcijo: 
»... pravilnik o ravnanju z od- 
padki v zvezi s svojo dejavnost- 
jo, interesnim območjem ozi- 
roma področjem...« in na 
predlog Gospodarske zbornice 
Slovenije dodal določilo o za- 
gotavljanju redne izmenjave 
podatkov o razpoložljivih upo- 
rabnih podatkih in o potrebah 
po teh odpadkih (borza odpad- 
kov), ki je utemeljena zaradi 
pospeševanja predelave in po- 
novne uporabe odpadkov. 

16. člen 
(13. člen osnutka): 
V prvem odstavku tega člena 

je skladno s pripombami in ute- 
meljitvami skupščinskih teles 
izpuščeno besedilo: »ter če s 
prepovedjo ne bo prizadet 
osebni standard uporabni- 
kov.« 

Na predlog odbora za druž- 
benoekomomske odnose in ra- 
zvoj zbora združenega dela je 
predlagatelj podrobno analizi- 
ral in proučil zvezne in republi- 
ške predpise, ki urejajo vpraša- 
nja zaščite življenja in zdravja 
ljudi, živalstva in rastlinstva pri 
uporabi kemičnih snovi in ugo- 
tovil, da ta vprašanja v obstoje- 
čih predpisih niso urejena tako 
kot v 13. členu. Predlagatelj se 
je zato odločil za modificirano 
besedilo variante 13. člena 
osnutka. 

Tretji odstavek tega člena je 
zaradi skladnosti s 1. in 2. od- 
stavkom istega člena in pravil- 
nosti preformuliran in glasi: 

»Prepovedi uporabe določe- 
nih kemičnih in drugih snovi in 
predmetov iz prvega odstavka 
in obveznosti oznak in infor- 
macij iz drugega odstavka tega 
člena predpiše IS Skupščine 
SR Slovenije potem, ko dobi 
mnenje Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Omemba »poprejšnjega 
mnenja Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in pristojnih 
zdravstvenih in drugih institu- 
cij« v tretjem odstavku variant- 
nega predloga 13. člena zakon- 
skega osnutka je odveč in ne- 
pravilna. Sodelovanje republi- 
ških upravnih organov IS je že. 
urejeno v zakonu o Izvršnem 
svetu in v zakonu o republiških 
organih (Uradni list SRS, št. 
39/74). 

17. člen 
(35. člen osnutk3): 
Skladno s pripombami zako- 

nodajnopravne komisije in od- 
borov za stanovanjsko komu- 
nalna vprašanja in varstvo oko- 
lja zbora združenega dela in 
zbora občin k 35. členu zakon- 
skega osnutka so določbe tega 
člena vključene v vsebino sa- 

mega predloga zakona na kon- 
cu drugega poglavja in glede 
na zahteve skupščinskih teles 
ustrezno dopolnjene in prefor- 
mulirane. 

19. člen 
(25. člen osnutka): 
Kljub pripomban, ki so bile 

dane k 25. čleriu osnutka zako- 
na v Skupščini, predlagatelj 
meni, da je besedilo osnutka 
ustreznejše, ker so izrecno na- 
vedene vsaj najpomembnejše 
inšpekcije in s tem eksplicitno 
zadolžene za opravljanje nad- 
zorstva. 

20. člen 
(26. člen osnutka): 
Določbe tega člena so spre- 

menjene nasproti določbam 
26. člena osnutka zakona skla- 
dno s pripombami skupščin- 
skih teles in na podlagi prouči- 
tve možnosti opravljanja dolo- 
čenih nalog neposrednega 
nadzorstva nad izvrševanjem 
določb tega zakona sstrani de- 
lavcev milice in možnosti za 
mandatno kaznovanje storil- 
cev prekrškov za dejanja, stor- 
jena v nasprotju z določbami 
tega zakona. Ustrezno je do- 
polnjen tudi 25. člen predloga 
zakona (33. člen osnutka zako- 
na). 

21. člen 

(27. člen osnutka): 
Formulacija tega člena je 

spremenjena glede na pripom- 
bo zakonodajne komisije k 27. 
členu zakonskega osnutka. 

22. člen 
(29. člen osnutka): 
Kršitev iz druge alinee 29. 

člena osnutka zakona je dolo- 
čena kot prekršek v drugi alinei 
24. člena predloga zakona, za- 
to jo je predlagatelj na tem me- 
stu črtal. 

Kršitev po 3. alinei ježe sank- 
cionirana kot gospodarski pre- 
stopek v zakonu o standardiza- 
ciji (Uradni list SFRJ, št. 38/77) 
v prvi točki 31. člena, zato je na 
tem mestu prav tako izpušče- 
na. 

Ker mora biti za vsak proi- 
zvod v skladu z zakonom o 
standardizaciji predpisan stan- 
dard, tehnični normativ ali nor- 
ma kakovosti (torej tudi snovi, 
ki se smejo uporabljati pri proi- 
zvodnji) in so kršitve teh pred- 
pisov tudi sankcionirane v tem 
zakonu, je potrebno posebej 
povedati, da gre pri gospodar- 
skem prestopku iz 22. člena 
predloga tega zakona za krši- 
tev prepovedi IS Skupščine 
SRS (3. odstavek 16. člena). 

V tem členu je predlagana 
tudi ustrezno višja zagrožena 
denarna kazen. 

2 poročevalec 



23. člen 
(30. člen osnutka): 
V drugi točki je popravljeno 

ime organizacije v skladu z 
osmim členom tega zakona, ki 
govori o organizacijah združe- 
nega dela za zbiranje, odkup in 
predelavo odpadkov. 

V tretji točki je določen go- 
spodarski prestopek komunal- 
ne organizacije združenega 
dela, katere naloge so oprede- 
ljene v 10. členu tega zakona. 
Na tem mestu naloge za to niso 
ponovljene, zato se določba 
sklicuje na organizacije iz 10. 
člena predloga zakona. 

24. člen 
(31. člen osnutka): 
Vsebina tega člena je dopol- 

njena vsmislu pripomb delega- 
cije skupščine občine Krško ta- 
ko, da določbe tega člena ve- 
ljajo tudi za druge pravne ose- 
be in posameznike, ki kršijo 
zakon v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti. Pred- 
lagana je tudi nižja spodnja 
meja zagrožene denarne kazni 
1000 dinarjev namesto 5000 di- 
narjev, predvsem zaradi prekr- 
ška po drugi točki tega člena. 

25. člen 
(33. člen osnutka): 
Ta člen kazenskih določb je 

spremenjen in dopolnjen glede 
na 20. člen predloga zakona, ki 
pooblašča delavce milice na 
izrekanje mandatnih kazni, ker 
v kazenskih določbah osnutka 

I. 
Predlog za izdajo zakona o 

živinoreji sta 5. maja 1977 spre- 
jela zbor občin in zbor združe- 
nega dela Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

S predlogom za izdajo zako- 
na o ukrepih v živinoreji sta 
zbora potrdila tudi ustavno 
podlago za sprejem zakona. 
Predlagani zakon temelji na 
določbah prvega odstavka 40. 
člena, drugega in tretjega od- 
stavka 51. člena, tretjega od- 
stavka 89. člena in 2. točke pr- 
vega odstavka 321. člena Usta- 
ve SRS. 

Osnutek zakona je bil v raz- 
pravi v ustreznih republiških 
organih, obravnavale pa so ga 
tudi zainteresirane organizaci- 
je, društva in ustrezne skupno- 
sti. 

Na podlagi vsebinskih izho- 
dišč, ki so bila dana s predlo- 

zakona niso bili navedeni pri- 
meri, za katere se lahko izreče 
mandatna kazen, niti višina 
kazni. 

26. člen 
(34. člen osnutka): 
Ta člen je preformuliran in 

dopolnjen v skladu s pripom- 
bam skupščinskih teles tako, 
da konkretno navaja, kateri re- 
publiški upravni organi izdajo v 
tem členu navedene izvršilne 
predpise, določeni so roki, ki 
so v primerjavi z roki v 34. členu 
osnutka zakona bistveno skraj- 
šani, dopolnjeni in usklajen pa 
je tudi seznam izvršilnih pred- 
pisov, ki jih bodo izdali republi- 
ški upravni organi. 

4. Izvajanje tega zakona ne 
bo zahtevalo večjih dodatnih 
finančnih sredstev, ki bi jih mo- 
rale zagotoviti republika in ob- 
čine v proračunih. Neznatno 
povečanje proračunskih sred- 
stev bo eventualno terjajo izva- 
janje nadzorna, ki ga bodo 
opravljali obstoječi inšpekcij- 
ski organi in organi milice (19. 
člen) v okviru svoje redne de- 
javnosti. 

Financiranje urejenega od- 
stranjevanja odpadkov se pre- 
nese na povzročitelje odpad- 
kov, ki zagotavljajo sredstva za 
izvajanje svojih nalog po tem 
zakonu. Za uresničevanje 
skupnih nalog v okviru komu- 
nalnih in poslovnih skupnosti 
pa povzročitelji odpadkov 
združujejo sredstva na podlagi 
samoupravnega sporazumeva- 
nja in družbenega dogovarja- 
nja. 

gom za izdajo zakona, soskup- 
ščinski odbori in druge organi- 
zacije dale pripombe, ki so bile 
pri izdelavi osnutka pretežno 
upoštevane. Predvsem so bile 
upoštevane pripombe glede 
urejanja zadev posebnega 
družbenega pomena, samou- 
pravnega usklajevanja in ureja- 
nja medsebojnih razmerij in in- 
teresov za razreševanje tistih 
vprašanj, ki so pomembna za 
nadaljnji razvoj živinoreje. 
Upoštevano je bilo stališče gle- 
de financiranja zadev poseb- 
nega družbenega interesa, da 
se iz sredstev SR Slovenije za- 
gotovi do polovice z zakonom 
ob pogojih, ki jih določa usta- 
va, predpiše obvezno združe- 
vanje dela sredstev družbene 
reprodukcije, če ne bi bilo mo- 
goče zagotoviti osnovnih ciljev 
družbenega razvoja. Na pred- 
log skupščinskih odborov se v 

osnutek zakona vključuje ribiš- 
tvo in dopolnjuje poglavje o 
čebelarstvu. 

II. 
S predlaganim osnutkom za- 

kona o ukrepih v živinoreji naj 
bi se uveljavila že dosedanja 
skupna samoupravna organizi- 
ranost rejcev, delavcev v pre- 
delavi in prometu z živino in 
živalskimi proizvodi v skladu z 
zakonom o združenem delu. 
Ohranili naj bi se ukrepi, ki so 
temeljnega pomena za nadalj- 
nji razvoj živinoreje in ki se jih 
opredeljuje kot zadeve poseb- 
nega družbenega pomena: re- 
produkcija, selekcija, kontrola 
proizvodnosti in rodovništvo. 

S predlaganim zakonom naj 
bi se razreševalo vprašanje po- 
speševanja reje goveda, praši- 
čev, konjev, perutnine, ovac, 
rib in čebel. 

V skladu s splošnimi smerni- 
cami pa naj bi se določili tudi 
pogoji za priznavanje novih li- 
nij in pasem živali, izvajanje 
oplojevanja živali in načrtnega 
križanja za večjo prirejo mesa, 
mleka, jajc itd. ter za urejanje 
prometa s plemensko živino in 
živinsko krmo. 

Nadzor nad izvajanjem do- 
ločb tega zakona naj bi oprav- 
ljali občinski in republiški 
upravni organi, pristojni za 
kmetijsko in veterinarsko inš- 
pekcijo. 

III. 
Za uresničevanje zadev po- 

sebnega družbenega pomena 
in za uresničevanje programov 
izvajanja srednjeročnih planov 
naj bi se iz sredstev SR Sloveni- 
je zagotovilo do polovice po- 
trebnih sredstev za te namene, 
s tem da druga sredstva zago- 
tovijo z združevanjem sredstev 
organizacije združenega dela s 
področja proizvodnje, predela- 
ve in prometaživine in živalskih 
proizvodov. Če s samouprav- 
nim združevanjem sredstev ne 
bo mogoče zagotoviti uresni- 
čevanja osnovnih ciljev druž- 
benega razvoja, naj bi se z za- 
konom predpisalo obvezno 
združevanje dela sredstev 
družbene reprodukcije organi- 
zacij združenega dela in civil- 
nih pravnih oseb. 

S sredstvi bi razpolagala živi- 
norejska skupnost z obvezo, da 
uresničuje naloge, ki so opre- 
deljene z dogovorom o teme- 
ljih plana in družbenim planom 
Slovenije. Na podlagi progra- 
ma skupnosti bo za izvedbo 
ukrepov, ki so opredeljeni kot 
zadeve posebnega družbene- 
ga pomena, in druge ustrezne 
ukrepe, s katerimi naj bi se za- 
gotovila s planom predvidena 
rast proizvodnje mleka, mesa 
idr. potrebno zagotoviti za rea- 
lizacijo letnega programa sred- 
stva v višini približno 
80,000.000 dinarjev. 

Razpolaganje sredstev, ki bi 
bila zagotovljena, kot je predvi- 
deno v osnutku zakona, bi po- 
tekalo po samoupravno dogo- 
vorjenih merilih. 

Osnutek zakona o ukre- 
pih v živinoreji (ESA-798) 

Osnutek zakona o orga- 
nu samoupravne delav- 
ske kontrole (ESA-883)R 

Osnutek zakona je izdelan na 
podlagi proučitve pripomb iz 
javne razprave, ki jo je o prvot- 
nem delovnem osnutku orga- 
niziral republiški svet Zveze 
sindikatov; ker so nekatere pri- 
pombe zadevale samo koncep- 
cijo osnutka, je predlagatelj, 
upoštevajoč napotilo Skupšči- 
ne SR Slovenije, da po ustrez- 
nih razpravah predloži izpopol- 
njen osnutek, vsa izhodiščna 
oziroma sistemska vprašanja 
predložil tudi v oceno Republi- 
škemu svetu za vprašanja druž- 
bene ureditve in so njegova 
stališča v sedanjem osnutku v 
celoti upoštevana. Pri pripravi 
novega osnutka je predlagatelj 
sodeloval in usklajeval pristop 
k poglavitnim rešitvam v osnut- 
ku tudi z Zvezo sindikatov Slo- 
venije. 

Ker je po .ustavi kot tudi po 
zakonu o združenem delu dan 
prvenstveni poudarek samou- 
pravnemu normiranju položaja 
in vloge tega organa, je tudi 
sedanji osnutek omejen le na 
urejanje tistih mujnih enotnih 
elementov, ki naj v praksi omo- 
gočijo uspešnč uveljavitev ure- 
sničevanja samoupravne de- 
lavske kontrole tudi po poseb- 
nem organu samoupravne de- 
lavske kontrole, ostalo pa naj 
doseže tudi namen, dadazdru- 
ženemu delu ustrezno pobudo 
za dokončno ureditev tega po- 
dročja v samoupravnih sploš- 
nih aktih. Da bi bodoči zakon 
bil čim bolj razumljiv, vsebin- 
sko povezan in pregleden ter 
tako predstavljal čim bolj soli- 
dno podlago in vodilo za prak- 
so in za ureditev tega področja 
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v samoupravnih splošnih aktih, 
je osnutek mestoma koncipi- 
ran tako, da delno izhaja iz naj- 
bolj splošnih in načelnih do- 
ločb zakona o združenem delu, 
ki urejajo to področje. 

Osnutek jasno izraža in pou- 
darja, da je uresničevanje sa- 
moupravne delavske kontrole 
po posebnem organu samou- 
pravne delavske kontrole samo 
ena od treh povsem enakovre- 
dnih oblik uresničevanja sa- 
moupravne delavske kontrole, 
ki jih predvidevata ustava in 
zakon o združenem delu. Gle- 
de na ustavno opredelitev vlo- 
ge sindikata kot najširše orga- 
nizacije delavskega razreda, 
novi osnutek še bolj kot prejš- 
nji dosledno upošteva vlogo in 
pomen sindikata tudi na tem 
področju. Vsak delavec kot tu- 
di sindikat ima pravico in dolž,- 
nost, da organu samoupravne 
delavske kontrole da pobudo 
za razpravljanje o zapaženi po- 
manjkljivosti s področja nad- 
zora tega organa. Določeno je, 
na koga vse se ima ta organ 
pravico obračati pri uresniče- 
vanju svojih nalog. Glede voli- 
tev in odpoklica članov tega 
organa ima osnutek skliceval- 
no določbo na ustrezni repu- 
bliški zakon, nekatera vpraša- 

Po veljavni ureditvi (73. člen 
zakona o davkih občanov) pla- 
čujejo davek po dejanskem do- 
hodku zavezanci, katerih celot- 
ni dohodek po odbitku stro- 
škov presega 25.000 din in za- 
vezanci, za katere ni v zakonu 
ali občinskem odloku določe- 
no, da plačujejo davek v pav- 
šalnem znesku. Zavezanci, ka- 
terih celotni dohodek po odbit- 
ku stroškov ne presega 25.000 
dinarjev, plačujejo ta davek v 
pavšalnem letnem znesku pod 
dodatnim pogojem, da pa ne 
zaposlujejo delovne sile. 

Isti dohodkovni cenzus, to je 
25.000 dinarjev, je za zavezan- 
ce, ki se obdavčujejo po dejan- 
skem dohodku, v zakonu o 
davkih občanov uporabljen tu- 
di kot merilo za vodenje po- 
slovnih knjig, s tem da občin- 
ske skupščine lahko predpiše- 
jo obvezno vodenje vseh ali po- 
sameznih poslovnih knjig tudi 
za druge zavezance. 

V zvezi s tako ureditvijo je 
bila s strani izvršilnega odbora 
republiškega zbora samostoj- 
nih obrtnikov pri Gospodarski 
zbornici SR Slovenije, Skupščii- 

nja s tem v zvezi pa tudi nepo- 
sredno ureja. Opredeljena je 
vloga sindikata pri predlaganju 
in določanju kandidatov za čla- 
ne tega organa. V novi določbi 
3. odstavka 8. člena je rešeno 
tudi vprašanje volitev članov 
tega organa v določenih speci- 
fičnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, kar doslej 
ni bilo urejeno. Novi sta tudi 
določba 13. člena o pomoči 
sindikata temu organu in do- 
ločba 14. člena. Predvideni so 
razlogi za odpoklic članov tega 
organa in kdo ga lahko predla- 
ga. Vsak član tega organa ima 
pravico in dolžnost, da da temu 
organu pobudo za razpravlja- 
nje o določeni pomanjkljivosti, 
ki jo je opazil; za dano pobudo, 
izraženo mnenje ali predlog v 
zvezi z uresničevanjem samou- 
pravne delavske kontrole nihče 
ne more biti klican na odgovor 
ali postavljen v manj ugoden 
položaj. Urejena je tudi odgo- 
vornost članov tega organa. 
Predvideno je, da tudi pri pri- 
pravi samoupravnih splošnih 
aktov, ki urejajo položaj in vlo- 
go tega organa ter način njego- 
vega dela, sodeluje sindikat. 

Izvedba tega zakona ne za- 
hteva posebnih finančnih sred- 
stev in ne nalaga novih mate- 
rialnih obveznosti. 

ne občine Kamnik, Izvršnega 
sveta Skupščine občine Dom- 
žale in delegacije obrtnikov s 
tega področja dana pobuda za 
zvišanje cenzusa 25.000 dinar- 
jev. Potrebo po zvišanju cenzu- 
sa utemeljujejo predvsem z 
okoliščino, da je bil le-ta dolo- 
čen v letu 1972, da se zato krog 
zavezancev, ki so obdavčeni po 
dejanskem dohodku in morajo 
voditi poslovne knjige, iz leta v 
leto povečuje. 

Po predlogu se znesek 
25.000 dinarjev zviša na 50.000 
dinarjev in kot tak uporabi tako 
za uvrstitev zavezancev v si- 
stem obdavčenja po dejan- 
skem dohodku kot za obvezo 
vodenja poslovnih knjig. 

Ocenjujemo, da bi novi cen- 
zus zajemal sorazmerno pri- 
bližno isti krog zavezancev kot 
v letu 1972. Ob tem pa je pove- 
dati, da se v primerjavi s prete- 
klim letom število zavezancev 
za obdavčenje po dejanskem 
dohodku bistveno zmanjša, kar 
tudi pomeni, da ti zavezanci kot 
pavšalisti ne bodo več vključe- 
ni v financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti s področ- 

ja družbenih dejavnosti. Plače- 
vali bodo torej le občinski da- 
vek iz obrtnih dejavnosti v pav- 
šalnem letnem znesku. 

S predlagano spremembo bo 
ca. 4000 zavezancev, ki bi sicer 
bili obdavčeni po ugotovlje- 
nem dejanskem dohodku, 
preuvrščenih med pavšaliste, 
kar pomeni, da ne bodo iz 
osebnega dohodka več plače- 
vali prispevkov za samouprav- 
ne interesne skupnosti, temveč 
davek od obrtnih dejavnosti. 
Ocenjujemo, da bodo njihove 
skupne obveznosti zadržane 
na približno istem nivoju, ker 
so prispevke iz osebnih dohod- 
kov plačevali v višini 6,6% 
(Domžale) do 11,35% (Tolmin), 
pavšalni letni zneski davka od 
obrti pa se v povprečju gibljejo 
na istem nivoju. 

V pobudah za spremembo 
zneska 25.000 dinarjev, ki je v 
zakonu o davkih občanov upo- 
rabljen tudi kot merilo za vode- 
nje poslovnih knjig; je bilo tudi 
poudarjeno, da vodenje po- 
slovnih knjig zavezancem odv- 
zame preveč produktivnega 
časa in naj se zato krog zave- 
zancev - knjigašev skrči. V tej 
zvezi je treba pojasniti, da je 46 
občin izkoristilo pooblastilo 
zakona o davkih občanov in 
obvezo vodenja poslovnih 
knjig razširilo tudi na zavezan- 
ce, ki po samem zakonu niso 
zadolženi za vodenje knjig, za- 
to je tudi ob predlaganem zvi- 
šanem cenzusu rešitev tega 
vprašanja odvisna od odločitev 
občinskih skupščin. 

Predlog za izdajo zakona z 
osnutkom, ki se je nanašal na 
zvišanje navedenega cenzusa 
25.000 din, je bil sprejet na se- 
jah zbora občin in zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slo- 
venije dne 28. 12. 1977. Ker v 
razpravah o predlogu za izdajo 
zakona z osnutkom ni bilo pri- 
pomb, je to vprašanje v 1. členu 
predloga zakona rešeno tako 
kot v osnutku. 

Vzporedno s tem se po pred- 
logu zakona spremenijo tudi 
dohodkovni cenzusi za prizna- 
vanje davčnih oprostitev in 
olajšav, ki so določeni po višini 
katastrskega dohodka. Ker se 
je na podlagi zakona o ugotav- 
ljanju katastrskega dohodka 
(Uradni list SRS, št. 23/76) in 
odloka o začetku ugotavljanja 
katastrskega dohodka (Uradni 
list SRS, št. 12/77) v Sloveniji v 
letu 1977 na novo izračunal ka- 
tastrski dohodek in se na novo 
izračunani katastrski dohodek 
od 1. 1. 1978 uporablja tudi že 
kot osnova za odmero davka 
od osebnega dohodka iz kme- 
tijske dejavnosti, je na novo vi- 
šino katastrskega dohodka, ki 
se je v povprečju zvišala za 
4,7-krat, treba prilagoditi vse 
dohodkovne cenzuse, ki so ne- 

posredno ali posredno odvisni 
od katastrskega dohodka. 

Po prvem odstavku 61. člena 
zakona o davkih občanov pri- 
pada zavezancem davka od 
kmetijstva, ki preživljajo mla- 
doletne otroke ali druge za de- 
lo nezmožne družinske člane, 
davčna olajšava v obliki 10% 
znižanja odmerjenega davka 
za vsakega takega člana pod 
pogojem, da letni dohodek ta- 
kega gospodinjstva ni presegel 
1200 dinarjev na družinskega 
člana. Cenzus 1200 dinarjev se 
po predlogu zviša na 5600 din. 

Drugi odstavek 61. člena za- 
kona o davkih občanov določa 
cenzus 4000 din kot pogoje za 
znižanje davka za 50%, če na 
kmetiji ni nobenega za delo 
zmožnega družinskega člana. 
Po predlogu se cenzus zviša na 
19.000 din. 

S predlaganimi novimi cen- 
zusi naj bi se ohranil približno 
isti krog upravičencev do nave- 
denih socialnih olajšav. 

Po 66. členu zakona o davkih 
občanov ne plačujejo davka iz 
kmetijstva lastniki zemljišč, ka- 
terih katastrski dohodek ne- 
gozdnih zemljišč ni presegel 
100 din. Po predlogu se ta zne- 
sek zvišuje na 470 din tako, da 
bi približno isti krog lastnikov 
manjših zemljišč (vglavnemvr- 
tički pri stanovanjsih hišah) bil 
oproščen plačevanja davkov. 
Ta oprostitev je bila namreč 
uvedena predvsem zato, da se 
davčni organi razbremenijo za 
mnogoštevilne odmere, kate- 
rih finančni efekt niti ne pokrije 
stroškov odmernega postopka. 

Četrti odstavek 66. člena za- 
kona o davkih občanov določa 
pogoje za priznavanje davčne 
olajšave kmetom zaradi vlaga- 
nja sredstev v preusmeritev 
kmečkih gospodarstev. Kot mi- 
nimalno vlaganje za uveljavlja- 
nje pravice do te olajšave nave- 
deni člen določa, da morajo 
vložena sredstva znašati vsaj 
50% katastrskega dohodka 
zemljišč, vendar najmanj 2000 
dinarjev. Vzporedno z novim 
katastrskim dohodkom je bilo 
potrebno tudi minimalni zne- 
sek vlaganj zvišati na 9400 din. 

V predlog zakona (4. člen) 
vključujemo tudi pobudo Ru- 
darsko-elektroenergetskega 
kombinata Velenje, ki sta jo 
podprla tudi Republiški komite 
za energetiko in Republiški se- 
kretariat za delo, da se še vna- 
prej zadrži v veljavi oprostitev 
osebnih dohodkov jamskih de- 
lavcev od davka iz skupnega 
dohodka občanov. Oprostitev 
je bila uvedena v zvezi z ener- 
getsko krizo in uveljavljena kot 
začasna najprej za osebne do- 
hodke, dosežene v letih 1973 in 
1974, kasneje pa podaljšana še 
za leti 1975 in 1976. V pobudi je 
poudarjeno, da je zaradi težkih 

Predlog zakona o spre- 
membi zakona o davkih 
občanov (ESA-1001) 
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delovnih razmer pri podzem- 
skem pridobivanju premoga 
zanimanje za to delo vedno 
manjše; da se zadovolji potre- 
bam po premogu in izvajajo 
varnostni ukrepi, morajo ru- 
darji opraviti to delo pogosto v 
nadurnem delu; čeprav v OZD 
težijo k odpravi takega dela, jim 
to doslej, ravno zaradi pomanj- 

kanja delavcev, še ni v celoti 
uspelo in tudi ni računati, da bi 
v bližnji bodočnosti uspeli vse 
te delovne obveznosti omejiti 
samo na poln delovni čas. Po 
predlogu naj bi se navedena 
davčna oprostitev uveljavila 
kot trajna oprostitev in upora- 
bila tudi že pri odmeri davka za 
leto 1977. 

Predlog zakona o zapo- 
slovanju za primer brez- 
poselnosti 

Zbor združenega dela in zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
sta na svojih sejah 25. 1. 1978 
sprejela predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zaposlovanju 
in o zavarovanju za primer 
brezposelnosti ter hkrati tudi 
osnutek tega zakona. 

Ker gre za zakon, ki posega 
na področje socialnega var- 
stva, je na podlagi 343. člena 
ustave SRS o predlogu za izda- 
jo citiranega zakona in o osnut- 
ku razpravljala tudi skupščina 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije na svoji seji dne 15.2. 
1978 in ju sprejela. 

Izvršni svet Skupščine SRS 
je pri izdelavi predloga citira- 
nega zakona proučil pripombe 
in predloge, ki so bili dani na 
omenjenih sejah in jih večino 
sprejel ter upošteval in vnesel v 
predlog citiranega zakona. V 
skladu z ugotovitvijo zakono- 
dajnopravne komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije, da je glede na 
obsežne spremembe tega za- 
kona potrebno predložiti preči- 
ščeno besedilo zakona, je 
predlagatelj pripravil predlog 
tega zakona v prečiščenem be- 
sedilu. 

Prav tako je proučil in delov- 
no upošteval pripombe in 
predloge, ki jih je k osnutku 
dala Zveza skupnosti za zapo- 
slovanje SRS in organi RK 
SZDL. 

Med vsebinsko pomembnej- 
šimi določbami predloga zako- 
na velja omeniti zlasti tele: 

- v 4. členu je določeno, da 
družbenopolitične skupnosti, 
družbenopolitične organizaci- 
je, organizacije združenega 
dela ter skupnosti za zaposlo- 
vanje sklepajo družbene dogo- 
vore za usklajeno urejanje in za 
določanje ukrepov za reševa- 
nje posameznih pojavov na po- 
dročju zaposlovanja, zagotav- 
ljanje zaposlitve in preprečeva- 
nje brezposelnosti. Če do takih 
družbenih dogovorov ne pride, 
na področju zaposlovanja pa 
nastajajo pojavi, ki občutno 
vplivajo na gospodarske in so- 

(ESA-1011) 

cialne razmere, lahko skupšči- 
na prizadete družbenopolitič- 
ne skupnosti odredi z odlokom 
oziroma z zakonom za svoje 
območje prednostno zaposlo- 
vanje oseb, ki so prijavljene pri 
skupnosti za zaposlovanje in 
pri tem določajo prednostni 
red; 

- 6. člen je dopolnjen z do- 
ločbo, po kateri se v skupnosti 
za zaposlovanje lahko združu- 
jejo tudi delovni ljudje preko 
društev, katerih osnovna de- 
javnost je skrb za usposablja- 
nje in zaposlovanje invalidnih 
oseb, če podpišejo samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi 
skupnosti zazaposlovanje. S to 
določbo je uveljavljeno stališče 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, po katerem je treba 
omogočiti, da imajo v skupno- 
stih za zaposlovanje svoje de- 
legate tudi taka društva; 

- bistveno je dopolnjen 9. 
člen, po katerem se z novo 3. 
alineo nalaga skupnostim za 
zaposlovanje, da spremljajo in 
analizirajo uresničevanje pre- 
dvidene rasti zaposlenosti ter v 
primeru odstopanja od dogo- 
vorjene politike zaposlovanja 
seznanijo o svojih ugotovitvah 
organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skup- 
nosti in družbenopolitične 
skupnosti, da jim stem omogo- 
či sprejeti ustrezne ukrepe. 

Bistvena je tudi dopolnitev 
tega člena z novo določbo, po 
kateri je zaradi izpolnjevanja 
svojih nalog v skladu s politiko 
socialne varnosti delavcev in 
delovnih ljudi na področju za- 
poslovanja in zaradi sodelova- 
nja pri oblikovanju te politike 
skupnosti za zaposlovanje 
vključujejo v samoupravne in- 
teresne skupnosti za socialno 
varstvo v skladu z zakonom. S 
tem je uveljavljeno stališče 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, ki je sicer podprla 
predlog, da se črta 16. člen 
osnutka, ki predvideva samo 
vključevanje v samoupravne 
skupnosti socialnega varstva, 
ne da bi pri tem s čimerkoli 

opredelili utemeljenost in smo- 
trnost takega vključevanja, kar 
je sedaj v predlogu določeno; 

- precej je bilo predlogov, 
da je na primeren način predvi- 
dena ustanovitev ter pravice in 
obveznosti delovne skupnosti 
skupnosti za zaposlovanje, ki 
opravlja zanjo strokovna opra- 
vila. V ta namen je predložena 
določba, po kateri se s samou- 
pravnimi sporazumi o ustano- 
vitvi skupnosti določi tudi obli- 
kovanje in organizacijski se- 
stav delovne skupnosti ter mo- 
rebitne njene delovne enote, 
upoštevaje pri tem načela smo- 
trnosti, racionalnosti, ekono- 
mičnosti in uspešnnosti dela, 
medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti delovne 
skupnosti in skupnosti za za- 
poslovanje, ki ustanovijo de- 
lovno skupnost, pa se določijo 
s samoupravnim sporazumom. 
Odpravljena je tudi funkcija di- 
rektorja; namesto tega je v 
predlogu določeno, da ima de' 
lovna skupnost vodjo, ki ga 
imenuje skupščina skupnosti 
za zaposlovanje po predho- 
dnem mnenju delovne skupno- 
sti. Ni pa sprejeti predloga, naj 
bi zakon konkretno našteval 
naloge delovne skupnosti. To 
ni stvar zakona, temveč sa- 
moupravnega sporazuma, s 
katerim se določajo medseboj- 
ne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti delavcev delovne 
skuonosti- 

- redakcijsko je v skladu z 
medrepubliškim družbenim 
dogovorom o skupni politiki 
zaposlovanja v SFRJ izpopol- 
njena definicija, katera oseba 
se po tem zakonu šteje za brez- 
poselno osebo; 

- preciznejše je v predlogu 
določeno, da preneha upravi- 
čencu pravica do denarne po- 
moči iz razlogov, zaradi katerih 
preneha pravica denarnega 
nadomestila; 

- točneje je v predlogu do- 
ločeno, da pravico do priprave 
za zaposlitev uveljavlja brezpo- 
selna oseba, ki se prijavi skup- 
nosti za zaposlovanje zaradi 
zaposlitve in ki jo skupnost na- 
poti na usposabljanje; 

- na predlog zveze skupno- 
sti za zaposlovanje in v skladu s 
stališčem skupščine skupnosti 
ter socialnega varstva je pre- 
glednejše določeno, kaj obse- 
ga materialna pomoč osebi, ki 
uveljavlja pravico do priprave 
za zaposlitev. Pri tem je nova 
določba, da obsega materialna 
pomoč tudi dodatek za tujo po- 
moč in nego invalidnim ose- 
bam, ki so na usposabljanju in 
v ta namen predlog določa, da 
pravico do tega dodatka prido- 
bi invalidna oseba, ko komisija 
za ugotavljanje lastnosti invali- 
dne osebe ugotovi, da je glede 
na vrsto in stopnjo invalidnosti 
potrebna taka pomoč in ko jo 

napoti na usposabljanje; 
- vskladuzdoločbo 13.čle- 

na zakona o združenem delu 
ter določbami 175. in 177. čle- 
na zakona o delovnih.razmerjih 
predlog zakona določa, da 
imajo pravico do prijave na za- 
poslitev tudi še zaposlene ose- 
be v primerih, ko je treba delav- 
cem, katerih delo postane v or- 
ganizaciji združenega dela ne- 
potrebno zaradi modernizacije 
proizvodnega procesa ali zara- 
di preusmeritve poslovanja ali 
drugih izboljšav, ki prispevajo 
k večji produktivnosti dela in 
jim je mogoče le z dokvalifika- 
cijo ali prekvalifikacijo zagoto- 
viti drugo delo, če take organi- 
zacije združenega dela v ta na- 
men na podlagi samoupravne- 
ga sporazuma s skupnostmi za 
zaposlovanje namensko zdru- 
žujejo svoja sredstva v skladu z 
zakonom; 

- določbe o prekrških so re- 
dakcijsko usklajene z ustrezni- 
mi določbami predloga; 

- v predlogu besedila so 
upoštevane vse redakcijske 
pripombe za preciznejše izo- 
blikovanje besedila. 

Ni sprejet predlog, ki sta ga 
dala delegata na zboru združe- 
nega dela in nazboru občin, po 
katerem naj bi citirani zakon 
določil, da skupnosti za zapo- 
slovanje opravljajo naloge v 
zvezi z izvajanjem štipendijske 
politike. Ta predlog namreč ni v 
skladu z družbenim dogovo- 
rom o oblikovanju in izvajanju 
štipendijske politike v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 
23/75) in tudi ne s samouprav- 
nimi sporazumi o štipendiranju 
učencev in študentov, ki so bili 
sprejeti na podlagi citiranega 
družbenega dogovora. Ta do- 
govor namreč že določa, da 
skupnosti za zaposlovanje s 
svojimi službami poklicnega 
usmerjanja sodelujejo s štipen- 
ditorji in podpisniki družbene- 
ga dogovora, s čimer je kon- 
kretno določena naloga teh 
skupnosti. Na podlagi omenje- 
nih samoupravnih sporazumov 
pa so bile v občinah in v repu- 
bliki ustanovljene posebne 
skupne komisije, katerih nalo- 
ga je med drugim, da skrbijo za 
izvajanje dogovorjene štipen- 
dijske politike in da določijo 
merila in kriterije za priznava- 
nje štipendije in da gospodari- 
jo s sredstvi, ki jih združuje 
združeno delo v višini 0,5% od 
bruto osebnih dohodkov za ti- 
ste učence in študente, ki ne 
dobivajo kadrovske štipendije. 
Naloge podpisnikov citiranega 
družbenega dogovora so torej 
predmet tega dogovora, ne pa 
zakona. 

Tudi ni mogoče sprejeti 
predloga, naj bi zakon nadrob- 
no določil delain nalogedelov- 
nih skupnosti skupnosti za za- 
poslovanje. 
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Prav tako ni mogoče sprejeti 
predloga, po katerem paj bi za- 
kon podrobneje določil, v čem 
organizacije združenega dela 
in skupnosti za zaposlovanje 
sodelujejo. Taka ureditev bi bi- 
la nesprejemljiva kazuistika, ki 
bi ne mogla biti prilagojena 
okoliščini, da sodelovanje za- 
jema najrazličnejše konkretne 
situacije, ki nastajajo na po- 
dročju izvajanja politike zapo- 
slovanja. 

Tudi ni sprejeto stališče, po 
katerem naj bi zakon določil, 
da se lahko delovne skupnosti 
skupnosti za zaposlovanje 
združujejo v okviru občine z 
drugimi delovnimi skupnostmi. 

Sodimo, da je to brez tega za- 
konskega določila možno z 
ustreznim sporazumevanjem 
med samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi in drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami v 
okviru občine. Zakon takega 
združevanja ne ovira. 

Glede na pripombe, da bi ka- 
zalo roke za prijavljanje podat- 
kov med seboj uskladiti, so si- 
cer utemeljene. Vendar je bilo 
potrebno pri izdelavi besedila 
predloga upoštevati določbo 
novega zveznega zakona o evi- 
dencah na področju dela, ki 
določa, do kdaj je potrebno te 
podatke pošiljati skupnosti za 
zaposlovanje. 

možnost ustanavljanja samou- 
pravne organizacije, v kateri 
sodelujejo sedanji in bodoči 
stanovalci kakor tudi zaintere- 
sirane organizacije združene- 
ga dela, krajevne in samou- 
pravne interesne skupnosti. 
Takšna organizacijska oblika 
samouprave na stanovanjskem 
področju naj bi vplivala zlasti 
pri izgradnji novih stanovanj- 
skih sosesk in pri reševanju te- 
kočih problemov, ki se pojav- 
ljajo v obstoječih zaokroženih 
soseskah. 

Za zagotovitev materialne 
osnove delovanja stanovanj- 

ske skupnosti se na podlagi 
samoupravnega sporazuma v 
stanovanjski skupnosti zdru- 
žujejo sredstva za namene, ki 
so določeni s samoupravnim 
sporazumom. Poleg vloženih 
stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov v stano- 
vanjskih hišah v družbeni last- 
nini člani stanovanjske skup- 
nosti skupno upravljajo in go- 
spodarijo v stanovanjski skup- 
nosti tudi s sredstvi stanarin in 
najemnin. Vsa sredstva, pravi- 
ce in obveznosti sedanjih sa- 
moupravnih enot se prenesejo 
v stanovanjsko skupnost. 

Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni 
stanovanjski skupnosti (ESA-1036) 

Zbor združenega dela in zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
sta na svojih sejah dne 22. 2. 
1978 sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o samou- 
pravni stanovanjski skupnosti 
z osnutkom zakona in sklenila, 
da Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravi predlog za- 
kona ter pri tem upošteva pri- 
pombe in predloge, ki so jih 
dala skupščinska telesa in de- 
legati v razpravi na seji zborov. 

V skladu z omenjenima skle- 
poma predlagamo prečiščeno 
besedilo zakona o samouprav- 
ni stanovanjski skupnosti s tole 
obrazložitvijo: 

Zakon o združenem delu do- 
loča osnove za nadaljnji razvoj 
samoupravnih socialističnih 
odnosov, kot jih je začrtala 
ustava SR Slovenije. V skladu s 
tem je treba oblikovati tudi sta- 
novanjsko zakonodajo, tako da 
bo omogočila in pospeševala 
usklajevanje dosežene samou- 
pravne prakse, družbenoeko- 
nomske odnose in uvedbo no- 
vih oblik samoupravne organi- 
zacije stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Po ustavi SR Slovenije in po 
zakonu o združenem delu so 
temeljni nosilci vseh odločitev 
v stanovanjskem gospodarstvu 
delovni ljudje in občani, delav- 
ci v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, 
občani v zboru stanovalcev v 
hiši in v krajevni skupnosti terv 
samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. Stanovanjska poli- 
tika mora biti odraz potreb in 
interesov delovnega človeka, 
ki mora biti v položaju, da lahko 
rešuje svoje stanovanjske pro- 

bleme v skladu z dejanskimi 
možnbstmi in potrebami. 

Uveljavljanje delavcev kot 
nosilcev stanovanjske politike 
ter celovitega odločanja o delu 
dohodka, ki ga združujejo za 
stanovanjske namene, terja nji- 
hovo odločilno besedo in vpliv 
na snovanje stanovanjske poli- 
tike v celoti, vključno z graditvi- 
jo v usmerjeni stanovanjski 
gradnji in gospodarjenju z ob- 
stoječim skladom stanovanj- 
skih hiš v družbeni lastnini. 

Da bi bilo to omogočeno, us- 
klajujemo sedanji zakon o sa- 
moupravni stanovanjski skup- 
nosti z zakonom o združenem 
delu in pri tem upoštevamo tu- 
di izkušnje iz dosedanje sa- 
moupravne prakse na tem po- 
dročju. V skladu s tem določa 
predlog zakona odpravo seda- 
njega obveznega organiziranja 
treh samoupravnih enotzagra- 
ditev stanovanj, za družbeno 
pomoč v stanovanjskem go- 
spodarstvu in za gospodarje- 
nje s stanovanjskim skladom v 
družbeni lastnini ter uvedbo 
organizacije skupščine stano- 
vanjske skupnosti, sestavljene 
iz zbora uporabnikov in zbora 
izvajalcev. S temi novimi prvi- 
nami zagotavljamo enovitost 
delovanja in odločanja v stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

Zbor uporabnikov v skladu s 
samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi stanovanjske skup- 
nosti, statutom in zakonom sa- 
mostojno odloča o družbeni 
pomoči, določanju stanarin in 
najemnin in prispevkov etažnih 
lastnikov ter o gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini. 

Predlog zakona za razliko od 
sedanje ureditve predvideva 

Predlog zakona o spre- 
membah zakona o repu- 
bliških svetih (ESA-1070) 

V pripravi sta nov zvezni in 
nov republiški zakon, ki naj bi 
uredila položaj in delovanje 
družbenih svetov. 

Ena osnovnih sprememb v 
primerjavi z obstoječim sta- 
njem naj bi bila v tem, da se še 
bolj poudari samostojen polo- 
žaj družbenih svetov, ki naj bi 
ne bili delovno in personalno 
vezani na posamezen organ ali 
organizacijo, temveč bi bili v 
vseh pogledih skupno telo do- 
govarjanja in medsebojne 
koordinacije organov in orga- 
nizacij, ki glede na svojo ustav- 
no funkcijo in odgovornost se- 
stavljajo družbeni svet. Tak po- 
ložaj družbenih svetov naj bi se 
izražal tudi v novih rešitvah gle- 
de določanja delegatov orga- 
nov in organizacij, ki sodeluje- 
jo pri delu sveta in drugih ude- 
ležencev v delu sveta, pa tudi v 
načinu imenovanja predsedni- 
ka družbenega sveta. Vse ka- 
drovske oziroma personalne 
rešitve v. zvezi z delovanjem 
družbenega sveta bi bile skup- 
na sporazumna odločitev orga- 
nov in organizacij, ki sestavlja- 
jo svet. 

Z navedeno načelno usmeri- 
tvijo v pripravi novih zakonov 
prihajajo v neskladje tiste do- 
ločbe sedanjega republiškega 
zakona o republiških svetih, po 
katerih se prav glede pooblastil 
za kadrovsko formiranje posa- 
mezni sveti dejansko naslanja- 
jo na posamezne državne orga- 
ne, ki imenujejo predsednika 
družbenega sveta (Izvršni svet, 
Predsedstvo republike). 

Ker se bo po delegatskih vo- 
litvah ob konstituiranju nove 
Skupščine SR Slovenije spre- 
menila tudi sestava Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, 
je potrebno določbe sedanjega 
zakona, po katerih Izvršni svet 
izmed svojih članov imenuje 

predsednika Republiškega 
sveta za vprašanja družbene 
ureditve in predsednika Repu- 
bliškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko, 
spremeniti tako, da bo zago- 
tovljena kontinuiteta dela re- 
publiških svetov neodvisno od 
sprememb v sestavi Izvršnega 
sveta. Imenovanje predsedni- 
kov omenjenih dveh republi- 
ških svetov tako že ob formira- 
nju nove sestave Izvršnega sve- 
ta ne bi smelo več biti pogojeno 
s članstvom v Izvršnem svetu in 
bi bilo nujno dotlej že uveljaviti 
zamisel o novi ureditvi imeno- 
vanja predsednika republiške- 
ga sveta. 

Ker je postalo očitno, da novi 
zakoni o družbenih svetih ne 
bodo pripravljeni v takem času, 
da bi lahko na njihovi podlagi 
uredili kadrovska vprašanja ob 
formiranju nove sestave Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, je potrebno v tej smeri 
opraviti najnujnejše spremem- 
be v obstoječem zakonu o re- 
publiških svetih (Uradni list 
SRS, št. 3-113/75). 

Glede na poprej obrazložene 
razloge se predlagajo spre- 
membe v načinu imenovanja 
predsednika Republiškega 
sveta za vprašanja družbene 
ureditve (2. člen predloga za- 
kona) in predsednika Republi- 
škega sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko (3. 
člen predloga zakona). V obeh 
primerih naj bi predsednika 
sveta sporazumno imenovali 
organi in organizacije, ki sode- 
lujejo v delu sveta; imenovanje 
samo pa bi objavila Skupščina 
SR Slovenije s svojim aktom. 
Skladno s to spremembo pa se 
spreminja tudi način imenova- 
nja oziroma določanja prizna- 
nih znanstvenih in strokovnih 
delavcev, ki se udeležujejo dela 
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sveta, pa jih je doslej imenoval 
organ, pooblaščen za imeno- 
vanje predsednika republiške- 
ga sveta. Tudi te delavce ter 
raziskovalne in druge organi- 
zacije, ki se po svojih delegatih 
udeležujejo dela v svetu, naj bi 
v bodoče sporazumno določali 
organi in organizacije, ki se- 
stavljajo svet, seveda po pred- 
hodnem dogovoru s temi orga- 
nizacijami oziroma posamez- 
nimi znanstvenimi in strokov- 
nimi delavci. 

Da se omogoči kontinuiteta v 
delu omenjenih dveh republi- 
ških svetov tudi v kadrovski za- 
sedbi ne glede na spremembe v 
sestavi Izvršnega sveta in da se 

PREGLED 

hkrati že napravi korak v smeri 
predvidene bodoče ureditve 
družbenih svetov, je potrebno 
predlagane spremembe obsto- 
ječega zakona uveljaviti še v 
sedanjem mandatu Skupščine 
SR Slovenije. Zaradi tega se 
predlaga zakonski predlog v 
sprejem neposredno - brez 
predhodne faze predloga za iz- 
dajo zakona in osnutka; pri če- 
mer je tak postopek upravičen 
tudi z dejstvom, da gre le za 
minimalne spremembe obsto- 
ječega zakona, do katerih je 
možno zavzeti stališče in odlo- 
čiti tudi brez predhodnega raz- 
pravljanja v več fazah zakono- 
dajnega postopka. 

mogoča, ker so finančne za- 
hteve mednarodnega zavaro- 
vanja presegle finančne mož- 
nosti prireditelja in na osnovi 
izjave Narodne galerije v Ljub- 
ljani o izpolnjevanju prostor- 
skih, varnostnih, strokovnih, 
konservatorskih, tehničnih, kli- 
matskih in zaščitnih pogojev za 
izvedbo razstave, predlaga Re- 
publiški komite za kulturo SR 
Slovenije izdajo ustreznega 
odloka. 

S tem odlokom SR Slovenija 
prevzema obveznost povrniti 
morebitno škodo na razstavlje- 
nih slikarskih delih lastnikom, 
bivajočim v republiki Italiji, re- 
publiki Avstriji in ljudski repu- 
bliki Madžarski, za skupno 77 

del po seznamu, ki gaje pred- 
ložila Narodna galerija v Ljub- 
ljani, do deklarirane vrednosti v 
višini do 9.208.839 dinarjev, v 
času od prevzema tio vrnitve 
del lastnikom v tujini. 

Svoj predlog komite uteme- 
ljuje z izredno umetniško in 
kulturno vrednostjo razstavlje- 
nih del in s pomenom, ki ga ima 
slikar France Kavčič za sloven- 
sko kulturo in umetnost. Obe- 
nem izražamo prepričanje v 
strokovno kulturo in umetnost. 
Obenem izražamo prepričanje 
v strokovno sposobnost in pri- 
pravljenost prireditelja Naro- 
dne galerije v Ljubljani, da stori 
vse, kar je za mednarodno raz- 
stavo na najvišji ravni potreb- 
no. 

DOLOČB ZAKONA O REPUBLIŠKIH SVETIH 
(Uradni list SRS, št. 3-113/75), 
KI SE S PREDLOGOM ZAKONA SPREMINJAJO 

3. člen 
Svet sestavljajo predsednik in določeno število članov. 
Člane sveta določajo organi in organizacije, ki sodelujejo pri 

delu sveta, odvisno od vprašanj, ki so na dnevnem redu seje 
sveta, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Predsedniku sveta se lahko določi namestnik. Namestnika 
imenuje organ, ki je po tem zakonu pristojen za imenovanje 
predsednika sveta. 

Člani sveta so lahko tudi priznani znanstveni in strokovni 
delavci, ki jih imenuje Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije oziroma Izvršni svet Skupščine Socialistične republi- 
ke Slovenije. 

22. člen 
Predsednika sveta imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 

nije izmed svojih članov v sporazumu z organi in organizacija- 
mi, ki sodelujejo v delu sveta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje v sporazumu z 
organi in organizacijami, ki sodelujejo v delu sveta, posamez- 
ne člane sveta iz vrst znanstvenih in strokovnih delavcev. 

24. člen 
Predsednika sveta imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 

nije izmed svojih članov v sporazumu z organi in organizacija- 
mi, ki sodelujejo v delu sveta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje v sporazumu z 
organi oziroma organizacijami, ki sodelujejo v delu sveta, 
posamezne člane sveta iz vrst znanstvenih in strokovnih delav- 
cev. 

Predlog "odloka o prev- 
zemu obveznosti SR Slo- 
venije za eksponate iz 
tujine, ki so potrebni za 
razstavo slovenskega 
slikarja Franca Kavčiča 

(ESA-1071) 

Na prošnjo Narodne galerije 
v Ljubljani, prireditelja retro- 
spektivne slikarske razstave ob 
150. letnici smrti klasicistične- 
ga slovenskega umetnika 
Franceta Kavčiča (1755-1828), 

upoštevaje dejstvo, da brez od- 
loka o prevzemu obveznosti za 
eksponate razstave slovenske- 
ga slikarja Franca Kavčiča last- 
nikom del iz tujine s strani SR 
Slovenije, katere postavitev ni 

Predlog za izdajo zako- 
na o združevanju organi- 
zacij združenega dela v 
splošna združenja in go- 
spodarske zbornice, z 
osnutkom zakona (ESA-1072) 

Ustavna podlaga za izdajo 
tega zakona je dana v 52. členu 
ustave SR Slovenije. V SR Slo- 
veniji se sedaj kot določbe re- 
publiškega zakona uporabljajo 
določbe 24. člena temeljnega 
zakona o enotnih gospodar- 
skih zbornicah in poslovnem 
sodelovanju v gospodarstvu, ki 
predpisujejo obvezno članstvo 
samoupravnih organizacij v 
Gospodarski zbornici Sloveni- 
je. 

V SFRJ je bil 1976. leta spre- 
jet zakon o združevanju orga- 
nizacij združenega dela v 
splošna združenja in v Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije. 
Za združevanje organizacij 
združenega dela in drugih sub^ 
jektov v gospodarske zbornice 
v SR Sloveniji pa je potrebno 
sprejeti poseben zakon. 

Temeljne rešitve glede ob- 
veznega združevanja organiza- 
cij združenega dela in drugih 
subjektov v splošna združenja 
in v gospodarske zbornice so 
bile že razčiščene ob pripravi 
zveznega zakona in jih osnutek 
novega republiškega zakona 
upošteva. 

Po osnutku zakona se mora- 
jo organizacije združenega de- 
la, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, njihove poslovne 
skupnosti, bančne organizaci- 
je ter skupnosti premoženjske- 
ga in osebnega zavarovanja 
združiti v občinske oziroma 
medobčinske gospodarske 
zbornice ter v splošna združe- 
njav Z zakonom je predvideno, 

da imata položaj splošnega 
združenja Zadružna zveza Slo- 
venije ter Združenje samostoj- 
nih obrtnikov. Samoupravne 
organizacije in skupnosti se po 
splošnih združenjih ter občin- 
skih oziroma medobčinskih 
zbornicah obvezno združijo v 
Gospodarsko zbornico Slove- 
nije. 

S splošnimi združenji in go- 
spodarskimi zbornicami se na- 
daljujeta organiziranje in pove- 
zovanje gospodarstva. Združe- 
vanje v splošna združenja in v 
gospodarske zbornice je ob- 
vezno. Splošna združenja se 
ustanovijo in zajemajo organi- 
zacije združenega dela in po- 
slovne skupnosti iz ene ali več 
sorodnih gospodarskih panog 
ali pa se ustanovijo za posa- 
mezne gospodarske dejavno- 
sti. 

V občinskih oziroma medob- 
činskih zbornicah bodo člani 
usklajevali stališča ter obrav- 
navali in reševali vprašanja na- 
daljnjega razvoja gospodar- 
stva na območju, za katero so 
ustanovljene; predlagali ukre- 
pe na območju, za katero so 
ustanovljene; predlagali ukre- 
pe za hitrejši razvoj malega go- 
spodarstva, zlasti gostinstva, 
turizma in obrti ter komunalne 
in stanovanjske dejavnosti; so- 
delovali pri oblikovanju in 
sprejemanju urbanističnih in 
zazidalnih načrtov, zlasti z vidi- 
ka smotrne porabe prostora, 
itd. Gre za zadeve in naloge, ki 
jih združeno delo najbolj racio- 
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nalno in najuspešneje rešuje 
na tem mestu. 

V Gospodarski zbornici Slo- 
venije pa bodo člani usklajevali 
interese in stališča ter obravna- 
vali in reševali vprašanja, ki jih 
bo zakon okvirno opredelil. Po- 
leg teh bodo reševali še vrsto 
vprašanj, določenih s statu- 
tom, za katere se bodo člani 
dogovorili, da jih bodo reševali 
v Gospodarski zbornici Slove- 
nije. 

Zakon bo urejal tudi javna 
pooblastila Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, predvidel sa- 
moupravna sodišča pri zborni- 
ci: častno sodišče ter stalno 
arbitražo in v osnovi opredelil 
vprašanje zagotavljanja sred- 

stev za delo splošnih združenj 
in gospodarskih zbornic. 

S sprejemom zakona ne bo- 
do za družbenopolitične skup- 
nosti nastale nove finančne ob- 
veznosti. Prav tako ne bodo na- 
stale nove obveznosti za orga- 
nizacije združenega dela, dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti - člane gospo- 
darskih zbornic, kerže plačuje- 
jo prispevek zbornici. O novi 
višini prispevka pa se bodo čla- 
ni dogovorili v okviru same 
zbornice. Njihove obveznosti 
do gospodarskih zbornic bodo 
nedvomno malo višje, vendar 
bodo s tem ustvarjeni potrebni 
materialni pogoji za uspešnej- 
še, kvalitetnejše in boljše delo- 
vanje zbornic. 

lu, obenem jim pa priznava pra- 
vico do združevanja v kmetij- 
skih zadrugah, skupnostih na 
podlagi pogodbe in v drugih 
oblikah združevanja. Po I. tč. 
321. člena ustave SR Slovenije 
pa se z zakonom uredi zagotav- 
ljanje z ustavo določenega 
družbenoekonomskega polo- 
žaja kmetov. 

Zakon o združenem delu na- 
dalje razvija ustavna načela in 
vsebuje temeljne določbe o 
oblikah in vsebini združevanja 
kmetov. 

Sedanji zakon o združevanju 
kmetov (Uradni list SRS, št. 
22/72) je treba uskladiti z usta- 
vo in zakonom o združenem 
delu. Novi zakon naj bi tako 
omogočil kmetom najširše 
možnosti združevanja dela in 
sredstev ter upošteval pri tem 
specifične pogoje v naši repu- 
bliki. 

Teze za izdelavo osnutka za- 
kona, ki so predlogu za izdajo 
zakona priložene, vsebujejo 
splošne določbe, ki so razčle- 
njene zlasti v poglavjih o obli- 
kah združevanja kmetov in o 
nadaljnjem povezovanju teh 
oblik, o temeljnih medsebojnih 
razmerjih združenih kmetov, o 
odločanju, o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka ter v poglav- 
ju o združevanju denarnih 
sredstev združenih kmetov in 
občanov za določene skupne 
namene. 

Pojem »združeni kmet«, ki 
ga uvaja zakon o združenem 
delu, bi po predvidenem zako- 
nu zajemal člane kmetijske za- 
druge ali druge oblike združe- 
vanja in kooperante. 

Lastnost združenega kmeta 
bi imel vsak kmet, ki trajneje 
proizvodno sodeluje s kmetij- 
sko zadrugo, drugo obliko 
združevanja kmetov ali drugo 
organizacijo združenega dela, 
združi za potrebe skupne proi- 
zvodnje svoje delo, zemljišče in 
druga sredstva ali le svoje delo 
in del sredstev ter deli z organi- 
zacijo dohodek in riziko glede 
na prispevek v delu in sred- 
stvih. To bi bil lahko član enovi- 
te kmetijske zadruge, temeljne 
zadružne organizacije, temelj- 
ne organizacije kooperantov 
ali delovne organizacije koo- 
perantov, ki nima v svoji sestavi 
temeljnih organizacij - vse te 
oblike bi lahko imenovali kot 
organizacije združenih kmetov 
- ali pa kmet, ki na enak način 
proizvodno sodeluje z organi- 
zacijo združenega dela, ki ni 
organizacija združenih kmetov 
in bi ga imenovali kooperant. 

Za kmetijske zadruge in dru- 
ge oblike združevanja, ki so 
družbene pravne osebe naj bi 
veljali predpisi o organizacijah 
združenega dela, če ne bi ta 
zakon drugače določal. 

Zaradi tega urejajo teze le 

tiste značilnosti, po katerih se 
te organizacije razlikujejo od 
splošnih organizacij združene- 
ga dela, pri čemer so seveda 
upoštevane okvirne rešitve v 
zakonu o združenem delu in 
drugih splošnih predpisih. Ta- 
ko naj bi vseboval predvideni 
zakon specialne določbe o 
ustanovitvi kmetijske zadruge 
in njenem konstituiranju, o kri- 
terijih za organiziranje temelj- 
ne zadružne organizacije (TZO) 
in njenem oblikovanju, o te- 
meljni organizaciji kooperan- 
tov (TOK), ki naj bi se razlikova- 
la od TZO le po tem, da je TOK 
lahko le v sestavi delovne orga- 
nizacije, ki ni kmetijska zadru- 
ga. Medtem ko bi TZO ustreza- 
la temeljni zadružni enoti, TOK 
pa obratu za kooperacijo po 
sedanjem zakonu, je uvedel za- 
kon o združenem delu še novi 
obliki, in sicer delovno organi- 
zacijo kooperantov in sestav- 
ljeno kmetijsko zadrugo, ki ju 
teze podrobneje urejajo. 

V sestavi organizacije zdru- 
ženih kmetov naj bi bile skup- 
nosti na podlagi pogodbe, ki bi 
se delno razlikovale od seda- 
njih kmečkih skupnosti. Zakon 
naj bi poudaril, da so te skup- 
nosti del organizacije združe- 
nih kmetov, da tvorijo posebno 
stroškovno mesto pri obraču- 
nu dohodka in jim dal poseben 
pomen pri združevanju dela in 
sredstev. 

Tudi v bodoče bi ostale v 
sestavi organizacij združenih 
kmetov zadružne in 'delovne 
enote. Zakon naj bi podrobneje 
uredil njihovo oblikovanje in 
pristojnost. 

Zadružna zveza Slovenije naj 
bi dobila status splošnega 
združenja. Kmetijske zadruge s 
temeljnimi organizacijami in 
organizacije združenih kmetov 
naj bi bile njene obvezne člani- 
ce. 

Predvideni zakon naj bi po- 
drobneje uredil članska in koo- 
perantska razmerja, med sled- 
njimi zlasti sklepanje samou- 
pravnih sporazumov med sku- 
pino kooperantov in organiza- 
cijo združenega dela. Za posa- 
mezne kmete, ki žele kooperi- 
rati, naj bi določil minimalne 
pogoje za pridobitev lastnosti 
združenega kmeta samouprav- 
ni sporazum, ki bi ga sklenila 
Zadružna zveza Slovenije in 
Zveza sindikatov Slovenije. V 
okviru samoupravnih sporazu- 
mov pa vedno določa konkret- 
na razmerja pogodba med 
združenim kmetom in organi- 
zacijo. 

V organizacijah združenih 
kmetov odločajo praviloma 
skupaj in enakopravno člani in 
delavci. Predvideni zakon naj 
bi določil, o katerih zadevah 
odločajo samo člani oz. samo 
delavci, zlasti pa, kdaj se ob- 
vezno oblikuje delovna skup- 

Predlog zakona o upora- 
bi presežka vplačanega 
prispevka in anuitet iz 
posojila za odpravo po- 
sledic potresa v Bosen- 
ski Krajini (ESA-1075) 

Z zakonom o prenehanju ve-' 
Ijavnosti zakona o prispevkih 
za obnovo in graditev Skopja 
(Uradni list SFRJ, št. 18/76) je 
določeno, da se sredstva pre- 
sežka vplačanega prispevka za 
odpravo posledic potresa v Bo- 
senski Krajini vplačajo na raču- 
ne sredstev solidarnosti repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. V 
skladu s tem je bilo na podlagi 
posebnega sklepa Zveznega 
izvršnega sveta z dne 29. 9. 
1977 na račun sredstev solidar- 
nosti v SR Sloveniji vplačanih 
23,585.000 dinarjev kot prese- 
žek vplačil zavezancev iz SR 
Slovenije. 

O konkretnih oblikah in nači- 
nu dajanja te pomoči naj bi 
odločal koordinacijski odbor 
pri IS Skupščine SR Slovenije 
za odpravo posledic potresa na 
Kozjanskem in v Posočju, ki že 
sicer tesno sodeluje pri od- 
pravljanju posledic potresa z 
ustreznimi organizacijami v 
Beneški Sloveniji. 

Glede na to, da je bil del 
sredstev za odpravljanje posle- 
dic v Bosenski Krajini zagotov- 
ljen v obliki kredita, se anuitete 
iz tega kredita po zakonu o 

prenosu sredstev anuitet za 
določene kredite v sredstva so- 
lidarnosti republik in avtono- 
mnih pokrajin (Uradni list 
SFRJ, št. 58/76) vračajo v repu- 
blike in pokrajini in vplačujejo 
na njihove račune solidarnosti. 
Od kredita, ki je bil dan SR 
Bosni in Hercegovini v višini 
1,315 milijonov dinarjev, odpa- 
de na SR Slovenijo 15,5%. Ta 
sredstva se vračajo v 25 letih po 
obrestni meri 2%. Dve anuiteti 
v skupnem znesku 23,443.100 
din sta bili že vplačani na račun 
sredstev solidarnosti v SR Slo- 
veniji, preostale letne anuitete 
pa bodo vplačane do leta 1995. 

Predlagamo, da se sredstva 
anuitet uporabijo za namene in 
za način, kot je to z obstoječimi 
predpisi in družbenimi dogo- 
vori opredeljeno za druga sred- 
stva solidarnosti. O načinu 
uporabe teh sredstev naj bi od- 
ločal odbor udeležencev druž- 
benega dogovora, ki tudi sicer 
odloča o sredstvih solidarno- 
sti. Pri tem pa predlagamo, da 
se sredstva anuitet uporabijo 
za predvidene namene prej, 
preden se začno uporabljati še 
druga sredstva solidarnosti. 

Predlog za izdajo zakona o 
združevanju kmetov, s tezami 
za osnutek zakona (ESA-1079) 

Ustava SR Slovenije določa v 
76. in nasl. členih, da imajo 
kmetje na podlagi svojega 

osebnega dela v načelu enak 
položaj in v osnovi enake pravi- 
ce kot delavci v združenem de- 
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nost. Postavljena je dilema, če 
se organizira taka skupnost tu- 
di v TZO in v TOKali le v enoviti 
zadrugi in če je za obvezno 
oblikovanje skupnosti nujno, 
da je izpolnjen pogoj iz 3. tč. 
320. člena zakona o združenem 
delu. 
Glede ugotavljanja in razpore- 
janjacelotnega prihodka in do- 
hodka so prevzete določbe 
zveznega zakona, posebej pa 
naj bi bili urejeni primeri, ko 
gre za sovlaganje, ko združi 
torej organizacija tudi svoja 
sredstva za skupno proizvod- 
njo. Poseben primer nastopi 
tudi, ko združi kmet ali skupina 
kmetov preko proizvodne 
skupnosti svoje delo in pretež- 
ni del svojih zemljišč in delov- 
nih sredstev. V takem primeru 
se delitev dohodka izenači z 
delitvijo v organizaciji združe- 
nega dela, kmetov status pa s 
položajem delavca v združe- 
nem delu. 

Teze predvidevajo združeva- 
nje denarnih sredstev kmetov 
in drugih občanov za določene 
skupne namene, kot so skupni 
objekti za proizvodnjo, prede- 
lavo in prodajo kmetijskih pri- 
delkov. Za vračilo tako združe- 
nih sredstev naj bi subsidiarno 
odgovarjala tudi SR Slovenija. 

V obrazložitvi je postavljeno 
vprašanje, ki naj bi ga rešil 
predvsem zakon o prispevkih 
in davkih občanov, namreč 
prehod od plačevanja obvez- 
nosti kmetov od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti po kata- 
strskem dohodku na plačeva- 
nje po dejanskem dohodku. 
Uzakonilo naj bi se, da prispeva 
kmet praviloma k splošni in 
skupni porabi po dejanskem, le 
izjemoma pa po katastrskem 
dohodku. Pri tem seveda zdru- 
ženi kmet ne bi smel biti v slab- 
šem položaju kot individualni 
kmet. 

Predlog za izdajo zakona o 
pogojih in postopku za 
pridobitev pravice do 
preživninskega varstva 
kmetov, s tezami za osnutek 
zakona (ESA-1080) 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je izdana v temeljnih 
načelih in v 76., 103. in 321. 
členu ustave SRS. Inicijativa za 
sprejem zakona je doživela 
podporo v javni razpravi v okvi- 
ru SZDL Slovenije, kot obveza 
pa je opredeljena v dogovoru 
republik in pokrajin o agroin- 
dustrijskem kompleksu in kot 
neposredna naloga v Resoluci- 
ji za izvajanje srednjeročnega 
plana v letu 1978, ki jo je spreje- 
la Skupščina SR Slovenije. 

Zakon naj bi bil zasnovan na 
načelu, da se kmetom na dolo- 
čenih območjih in ob določe- 
nih starostnih pogojih zagotav- 
lja pravica do preživnine v za- 
meno za prostovoljno oddano 
kmetijsko zemljišče ali gozd 
oziroma zemljišča za stavbne 
namene, če je prevzemnik 
takšnega zemljišča družbeno- 
pravna oseba. 

V osnovi naj bi se uveljavljalo 
za pokrivanje izplačevanja pre- 
živnin načelo samofinancira- 
nja tistih upravičencev po za- 
konu, ki oddajo zemljo. Delno 

pa naj bi se uveljavila tudi druž- 
bena solidarnost, in sicer v tem 
smislu, da bi upravičenec do 
preživnine prejemal še naprej 
starostno pokojnino, ne bi pa 
plačeval več prispevkov. Iz soli- 
darnosti naj bi se pokrivalo tudi 
zdravstveno varstvo upravi- 
čencev, družinske preživnine 
po splošnih predpisih in pa va- 
lorizacija preživnin v enakem 
procentu, kot se valorizirajo 
pokojnine. 

Glede na omenjen obseg ob- 
močij, kjer naj bi bilo fnogoče 
uveljavljati pravico do preživni- 
ne - treba je namreč zagotoviti 
prevzemnika zemlje, ki bo to 
zemljo intenzivno izkoriščal, se 
pričakuje, da naj bi do leta 1980 
izkoristilo pravico do preživni- 
ne kakih 700 kmetov, v nadalj- 
njem obdobju pa še približno 
enako število. Na ta način bi 
družbeno-pravne osebe prido- 
bile okrog 12.000 ha kmetijskih 
zemljišč in gozda. 

Predlaga se, da se predlog za 
izdajo zakona obravnava po re- 
dnem postopku. 

zakona pa se naslanjajo tudi na 
76., 97., 99., 100., 102., 103. in 
27. točke 314. člena ustave SR 
Slovenije. 

V skladu s programom dela 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je bila pripravljena v 
letu 1977 analiza izvajanja za- 
kona o kmetijskih zemljiščih, 
na podlagi katere je ugotovlje- 
no, da so bili v obdobju po 
sprejemu zakona o kmetijskih 
zemljiščih doseženi pomembni 
rezultati v izvajanju kmetijske 
zemljiške politike. Na drugi 
strani pa je analiza pokazala, 
da je vrsta področij kmetijske 
zemijiške politike, kjer rezultati 
niso zadostni. Prav tako pa je 
dosedanja praksa pokazala na 
delno zastarelost in nezadost- 
nost sedanje zakonske uredi- 
tve, še zlasti po sprejemu novih 
sistemskih zakonov in glede na 
družbeno prakso. 

V predlogu za izdajo zakona 
se na novo dodaja poglavje o 
melioracijah kmetijskih zem- 
ljišč, poenostavlja se postopek 
za izvajanje komasacij in prak- 
tično na novo ureja poglavje o 
skupnih pašnikih. Povsem na 
novo je opredeljeno tudi po- 
glavje o varstvu kmetijskih 
zemljišč, kjer so opredeljene 
pravjce, obveznosti in odgo- 
vornosti upravnih organov in 
kmetijske zemljiške skupnosti 
ter izpeljan postopek za razre- 
ševanje sporov. Dopolnjuje se 
tudi režim razpolaganja s kme- 
tijskimi zemljišči glede obvez 
obdelovalcev. 

Posebna skrb je posvečena 
jasnejšim in doseženim rezul- 
tatom družbenoekonomskega 
razvoja prilagojeni opredelitvi 
statusa kmeta. Pri tej opredeli- 
tvi naj bi se močneje poudarila 
poklicna opredelitev in uspo- 
sobljenost kmeta ter namen 
opravljanja kmetijske dejavno- 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je podana v temeljnih 
načelih in v 88., 106. in 319. 
členu ustave SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona teme- 
lji tudi na 60. in 99. členu zako- 
na o združenem delu. 

Zakon naj bi bil zasnovan na 
načelu, da se zagotovi trajna 
sistemska podlaga in trajen fi- 
nančni vir za pokrivanje obvez- 
nosti, ki jih je SR Slovenija 
prevzela v družbenem planu 
SR Slovenije za intervencije in 
kompenzacije v proizvodnji in 
porabi hrane ter z dogovorom 
republik in pokrajin o temeljih 

sti. Za kmeta naj bi se štel ob- 
čan, ki mu je kmetijska dejav- 
nost glavna ali dopolnilna de- 
javnost, za nekmeta pa občan, 
ki obdeluje zemljo kot postran- 
sko dejavnost zaradi Ijubi- 
teljstva ali rekreacije. Razumlji- 
vo pa je, da bi se občanom, ki 
so si že doslej uredili status 
kmeta, zagotovila pravna var- 
nost tudi za naprej. Glede na to, 
da v skladu z dosedanjimi 
predpisi del občanov, ki niso 
kmetje, ni prilagodil obsega 
svojih zemljišč z zakonom do- 
ločenemu maksimumu, pred- 
lagatelj vztraja pri sedanji za- 
konski ureditvi. To pomeni, naj 
bi se občanom dopustil rok 
enega leta, da prilagodijo sami 
obseg svojih zemljišč določ- 
bam zakona o maksimumu, po 
tem roku pa naj bi kmetijska 
zemljišča in gozd nad maksi- 
mumom prešla v družbene 
lastnino po posebej določenih 
pogojih. 

Glede na zaostajanje melio- 
racijskih del se predvideva, da 
se pri melioracijah regionalne- 
ga značaja lahko ustanavljajo 
melioracijske samoupravne in- 
teresne skupnosti in v skladu z 
ustavo tudi izvedba melioracij 
na podlagi odloka družbeno- 
politične skupnosti, če so me- 
lioracije opredeljene z dogovo- 
rom o temeljih ali družbenim 
planom družbenopolitične 
skupnosti. 

Predlaga se tudi dopolnitev 
finančne osnove delovanja 
kmetijske zemljiške skupnosti 
na podlagi združevanja sred- 
stev in na podlagi zajemanja 
novih izvorov v zvezi s spremi- 
njanjem namembnosti kmetij- 
skih zemljišč. 

Z novim zakonom za družbe- 
nopolitične skupnosti ne bi na- 
stale nove finančne obvezno- 
sti. 

družbenega plana Jugoslavije 
za področje agroindustrijske- 
ga kompleksa v tem srednje- 
ročnem obdobju. V skladu z 
ustavo je potrebno na podlagi 
sprejetih planskih okvirov za 
ukrepanje ekonomske politike 
sprejeti poseben zakon. Gre to- 
rej za izvedbeni zakon, ki ne 
prinaša novih finančnih obvez- 
nosti SR Sloveniji; predvidene 
obveznosti so bile doslej pokri- 
te iz vsakoletnega proračuna 
SR Slovenije oziroma prispev- 
ka, ki gajeSRSIovenijadalana 
skupen račun republik in po- 
krajin za kompenzacije v pre- 
hrani. 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih 
zemljiščih (ESA-1081) 

Ustavna podlaga za izdajo točki 321. člena ustave SR Slo- 
zakona je v osnovi dana v 4. venije. Posamezna poglavja 

Predlog za izdajo zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in o 
kompenzacijah v porabi 
hrane, s tezami za osnutek 
zakona (ESA-1083) 

poročevalec 9 



Največji del predvidenih ob- 
veznosti ima značaj kompen- 
zacij, bodisi v proizvodnji bodi- 
si v porabi hrane. Tisti posegi, 
ki naj bi imeli značaj interven- 
cij, naj bi se kot doslej pokrivali 
iz proračuna SR Slovenije; za 
pokrivanje obveznosti do izpla- 
čevanja kompenzacij pa naj bi 
se oblikoval samoupravni 
sklad. Ta sklad naj bi upravljali 
skupno samoupravno organi- 
zirani proizvajalci in porabniki 
hrane. Izhodišče za politiko 
razpolaganja s sredstvi in za 
poseganje v proizvodnjo ali po- 
trošnjo naj bi bila vsakoletna 
resolucija za izvajanje družbe- 
nega plana SR Slovenije. 

Zaradi zagotovitve trajnega 
vira sredstev za pokrivanje ob- 
veznosti samoupravnega skla- 
da se predlagatelj opredeljuje, 
da postane davek od osebnega 
dohodka trajni vir za napajanje 

sklada. Na ta način bi bilazago- 
tovljena odvisnost med osebno 
potrošnjo in gibanjem osebnih 
dohodkov ter zagotovljena 

V skladu z dogovorom o 
spremembah in dopolnitvah 
dogovora o oblikovanju sred- 
stev solidarnosti narodov in 
narodnosti Jugoslavije ter re- 

ustrezna prerazdelitev ustvar- 
jenih sredstev, predvsem v ko- 
rist delovnih ljudi z nižjimi 
osebnimi prejemki. 

publik in avtonomnih pokrajin 
za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč se s tem za- 
konskim predlogom predlaga- 
jo naslednje spremembe v ob- 

stoječem republiškem zakonu 
o oblikovanju sredstev solidar- 
nosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč: 

1. teden solidarnosti se od 
26. julija do 1. avgusta prestavi 
na termin od 1. junija do 7. 
junija, 

2. uvaja se plačevanje 
znamkic solidarnosti tudi za 
vozovnice v notranjem prome- 
tu (razen v mestnem prometu); 
za določitev višine vrednosti 
vseh znamkic solidarnosti se 
pooblašča Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki bo pri 
tem upošteval doseženi dogo- 
vor republik in avtonomnih po- 
krajin o enotni emisiji znamkic, 

3. dohodek od prodanih 
znamkic solidarnosti se odsto- 
pi Rdečemu križu Slovenije, ki 
lahko uporabi ta sredstva le za 
nujno pomoč za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč. 

ČASOPISNI ZAVOD »URADNI LIST SRS« 
obvešča vse upravne organe, organizacije združenega 
dela, samoupravne organizacije in skupnosti in zainte- 
resirane posameznike, da je izdal in založil: 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KO- 
MENTARJEM IN SODNO PRAKSO 

Publikacija vsebuje prečiščeno besedilo zakona ter 
komentar k posameznim določbam zakona, ki ga je 
napisal dr. Vilko Androjna, sodnik Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, ki je zbral tudi obsežno sodno prakso k 
tem določbam in pripravil tudi stvarno kazalo. Publika- 
cija je praktični pripomoček za delo organov in njihovih 
uradnih oseb v upravnem postopku, nudi pa tudi ustrez- 
no pomoč organizacijam združenega dela samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim pri uporabi določb 
zakona o splošnem upravnem postopku za izdajanje in 
izvrševanje posameznih samoupravnih aktov v zvezi z 
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev, pa tudi, ko bodo s svojim statutom oziroma 
samoupravnim splošnim aktom v skladu s statutom 
urejali ta postopek. 

Publikacija vsebuje poleg stvarnega kazala zakona o 
splošnem upravnem postopku tudi predpise o povračilu 
stroškov in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v 
upravnem postopku, navodilo za izdajanje potrdil o 
premoženjskem stanju v zvezi z oprostitvijo stranke 
plačila stroškov upravnega postopka in republiški za- 
kon o upravnih taksah s taksno tarifo. 

ZAKON O UPRAVNIH SPORIH S KOMENTARJEM IN 
SODNO PRAKSO 

Ta publikacija dopolnjuje publikacijo »Zakon o sploš- 
nem upravnem postopku«, obe skupaj pa predstavljata 
zaokroženo komentirano zbirko predpisov, ki se upo- 
rabljajo pri delu v upravnem postopku in sodnem var- 
stvu pravic oziroma zakonitosti posameznih upravnih 
aktov. 
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR 

Knjiga, ki jo je pripravil dr. Vilko Androjna, je učni 
pripomoček študentom, tistim, ki se pripravljajo na 
strokovne izpite in je praktični pripomoček za tiste, ki 
vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih uprav- 
nih stvareh ali opravljajo samo posamezna dejanja v 
upravnem postopku. 

Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic 
naravnih nesreč (ESA-1087) 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Obveščanje — nedotakljiva pravica 

vsakega delovnega človeka in občana 

• Osnutek resolucije daje prvič celovito podobo družbenega sistema informiranja, 
široka razprava o tem dokumentu pa bo prispevala k hitrejšem razvoju tega sistema 
• Na vseh ravneh družbe bo treba preizkusiti stanje in organizacijo obveščanja o 
vseh bistvenih vprašanjih poslovanja, razvoja, planiranja, dohodkovnih in drugih 
odnosov 
• Družbeni interes nalaga, da se na enotnih temeljih konstituira celovit sistem za 
zbiranje in izkazovanje podatkov ter informacij 
• Obveščanje ni privilegij ali monopol posameznikov ali skupin 
• Sistem informiranja mora biti bolj usmerjen k potrebam in zahtevam združenega 
dela 
• Organizacija združenega dela in občina — dve temeljni informacijski bazi naše 
družbe 

Komisija Skupščine SFRJ za 
informiranje je sprejela na svoji 
seji, ki je bila 21. februarja le- 
tos, Osnutek resolucije o teme- 
ljih družbenega sistema infor- 
miranja. S tem dokumentom, 
je, kot je bilo poudarjeno na 
seji Komisije, prvič dana celo- 
vita podoba družbenega siste- 
ma informiranja. Prav tako je 
bilo poudarjeno, da bo razpra- 
va o Osnutku resolucije, ki bo v 
skupščinskih telesih in v dele- 
gatski bazi, prispevala k pospe- 
šeni, celoviti izgradnji družbe- 
nega sistema informiranja. 

Resolucija se na ta način 
obrača ne samo neposrednim 
udeležencem v izgradnji celo- 
vitega sistema, ampak vsem 
delovnim ljudem. Obenem jih 
obvezuje, da v svojih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih preizkusijo stanje in or- 
ganizacijo obveščanja o vseh 
bistvenih vprašanjih poslova- 
nja, razvoja, planiranja, dohod- 
kovnih in drugih odnosov. 

Osnutek je razdeljen na 
osem poglavij. Najprej je pou- 
darjen pomen obveščanja nas- 
ploh, v luči tega pa potreba 

izgradnje celovitega sistema 
informiranja. Zatem je prikaza- 
no sedanje stanje in razloženi 
splošni cilji, vsebina, organiza- 
cija in upravljanje s tem siste- 
mom. Posebej je obdelana pro- 
blematika materialnih in ka- 
drovskih pogojev za učinkovito 
delovanje družbenega sistema 
informiranja. Na koncu so do- 
ločene neposredne naloge, ki 
jih resolucija postavlja pred vse 
organizacije in skupnosti na 
vseh ravneh. 

Glede na pomen obveščanja 
za vse delovne ljudi in vse sub- 
jekte družbenega odločanja, 
dajemo obširnejšo predstavi- 
tev vsebine Osnutka, ki so ga 
poslali v redni skupščinski po- 
stopek. 

POSPEŠITI PROCES 
PODRUŽBLJANJA 
CELOTNEGA 
PODROČJA 

V uvodnem delu Osnutka je 
celovito izpostavljen družbeni 
pomen obveščanja in je prika- 
zano v kakšni funkciji se pojav- 

lja v razvoju našega sistema. 
Posebno je poudarjena potre- 
ba, da je na sedanji stopnji ra- 
zvoja socialističnega samou- 
pravljanja treba opraviti sa- 
moupravno preobrazbo orga- 
nizacije in prakse obveščanja. 
V skladu s tem, je poudarjeno v 
Osnutku, je nedvomno družbe- 
ni interes in potreba, da se na 
enotnih temeljih konstituira 
celovit sistem zbiranja in izka- 
zovanja objektivnih, resničnih, 
strokovno in razumljivo obde- 
lanih podatkov in informacij, ki 
naj rabijo samoupravljalcem, 
vsem delovnim ljudem in obča- 
nom in drugim dejavnikom na- 
šega družbenega življenja. 

Medsebojno obveščanje de- 
lovnih ljudi, kot sestavni del 
samoupravnih odnosov in vse- 
ga političnega sistema, naj de- 
lovnim ljudem omogoči, da 
prevzamejo odločilno vlogo 
nad vsemi tokovi informacij o 

razpolaganju s pogoji, sredstvi 
in rezultati dela in spremljanju 
presežka dela v vseh oblikaji, ki 
izhajajo iz temeljne organizaci- 
je združenega dela, kot tudi 
njegovo uporabo v raznih obli- 
kah splošne in skupne porabe 
ter združevanja dela in sred- 
stev. 

Pri zagotavljanju čim celovi- 
tejšega, popolnejšega in ob- 
jektivnejšega obveščanja o 
vseh družbenih pojavih, odno- 
sih in procesih bo treba - je 
poudarjeno v Osnutku - pre- 
magati ovire pa tudi pojmova- 
nja, da je obveščanje posebna 
ali izključne pravica posamez- 
nikov ali ozkih skupin, kot tudi 
gledanja, da so delovni ljudje 
samo pasivni uporabniki infor- 
macij in ne aktivni in ustvarjalni 
pobudniki vseh procesov in 
glavni vir informacij. To bo 
obenem tudi prispevek k učin- 
kovitejšemu premagovanju 

« OSNUTEK RESOLUCIJE O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
X SISTEMA INFORMIRANJA 
0 
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ostankov nosilcev pojavov te- 
hnomanagerstva in birokrat- 
sko-etatističnih monopolov na 
področju obveščanja oziroma 
ustvarjanje pogojev, da objek- 
tivno in resnično obveščanje 
postane nedotakljiva pravica 
vsakega delovnega človeka. 

Ocenjujoč obveščanje kot 
bistven element našega druž- 
benoekonomskega sistema je 
v Osnutku podčrtano, da je in- 
formiranje tudi ustavna obvez- 
nost. 

Glavni namen družbenega 
sistema informiranja je - kot je 
rečeno v Osnutku - da s stal- 
nim, popolnim, objektivnim, 
kontinuiranim in pravočasnim 
obveščanjem omogoči delov- 
nim ljudem in občanom, da čim 
bolj vsestransko in globoko 
spoznajo razvoj, probleme, 
odnose in procese naše družbe 
in sodobnega sveta, kar je nuj- 
no za sodelovanje pri upravlja- 
nju družbenih zadev. 

Takšen karakter in cilj druž- 
benega sistema informiranja 
zahteva javnost in odprtost, kot 
tudi dostopnost informacij 
vsem subjektom družbenega 
odločanja. Razen tega mora bi- 
ti sistem dinamičen, sposoben 
da spremlja pojave, spremem- 
be in procese v naši družbi in- 
tudi širše oziroma, da se v skla- 
du s temi spremembami in 
družbenim razvojem tudi sam 
spreminja in prilagaja. 

SISTEM 
INFORMIRANJA 
USKLADITIZ 
RAZVOJEM 
POLITIČNEGA 
SISTEMA 

Pri dosedanjem oblikovanju 
družbenega sistema informira- 
nja so bili doseženi pomembni 
uspehi, je ugotovljeno v Osnut- 
ku. Posebej je poudarjeno, da 
je bila dosežena zadovoljiva 
stopnja zanesljivosti informacij 
specializiranih organizacij, kot 
so zavodi za statistiko, Služba 
družbenega knjigovodstva in 
drugi. Te organizacije so kljub 
raznim pritiskom uspele obdr- 
žati neodvisen položaj in druž- 
bi zagotavljajo objektivne in- 
formacije/Vendar oblikovanje 
celovitega družbenega sistema 
informiranja teče počasi oziro- 
ma zaostaja za razvojem zave- 
sti o pomenu obveščanja, po- 
sebej pri delavcih organizira- 
nih v združenem delu, in o po- 
trebi transformiranja in celovi- 
tega reguliranja družbenega 
sistema informiranja. Ocenje- 
no je, da je bil sistem bolj 
usmerjen k potrebam in zahte- 
vam organov družbenopolitič- 
nih skupnosti, manj pa k zdru- 
ženemu delu. To stanje se ni 
spremenilo niti po sprejemu 

Ustave SFRJ, Zakona o združe- 
nem delu in ostalih sistemskih 
zakonov. 

S prikazom sedanjega sta- 
nja, navaja Osnutek vrsto na- 
pak pri zbiranju informacij, ki 
so zanimive za družbo. Med 
drugim je navedeno, da sistem 
osnovnih informacij ni popol- 
noma zgrajen, enoten, konsoli- 
diran in tekoč. Prav tako obsta- 
ja določeno podvajanje pri zbi- 
ranju podatkov, kar dela težave 
tistim, ki dajejo podatke. Ne- 
pooblaščeno zbiranje podat- 
kov je ocenjeno kot slaba prak- 
sa. In nazadnje je podčrtano, 
da analitične in druge informa- 
cije, ki jih za potrebe združene- 
ga dela zbirajo informacijske 
službe, niso vedno dovolj do- 
stopne, tako po načinu obdela- 
ve, kot po prikazu. 

V Osnutku je posebej pou- 
darjeno, da obstoječa sredstva 
za avtomatsko obdelavo po- 
datkov in stopnja njihove pove- 
zanosti ne ustreza naraslim po- 
trebam v organizacijah in 
skupnostih. Ta sredstva se na- 
mreč največkrat stihijsko in ne- 
plansko nabavljajo in nezado- 
voljiva opremljenost informa- 
cijskih služb zelo otežuje na- 
daljni razvoj družbenega siste- 
ma informiranja. 

Rastoče povpraševanje po 
informacijah, kot je rečeno, ni 
bilo spremljano z ustreznim 
izobraževanjem kadrov raznih 
profilov. Zaradi tega je prišlo 
do izrazitega pomanjkanja ka- 
drov. Z druge strani pa premalo 
razvitasplošna in poklicna kul- 
tura uporabe informacij zelo 
otežuje uporabo razpoložljivih 
informacij, posebno v analitič- 
ne namene. 

Vsa našteta dejstva nedvou- 
mno potrjujejo, da razvoj siste- 
ma informiranja zaostaja za 
potrebami družbe. Iz tega lah- 
ko zaključimo potrebo po iz- 
gradnji celovitega družbenega 
sistema informiranja, ki naj po- 
stane sestavni del pri nadalj- 
nem razvoju političnega siste- 
ma. Le na ta način bi bil sistem 
informiranja popolnoma v 
službi združenega dela in de- 
lovnega človeka. 

DOSTOPNOST 
INFORMACIJ VSEM 
DRUŽBENIM 
STRUKTURAM 

Tretji del Osnutka vsebuje 
osnovne cilje družbenega si- 
stema informiranja. V tem po- 
glavju je narejen poskus o defi- 
niciji tega sistema s čemer bi se 
izognili dvomom in različnim 
razlagam. To je narejeno ne 
samo zaradi tega ker ni redek 
primer, da se družbeni sistem 
informiranja zmotno izenačuje 
s sistemom javnega obvešča- 
nja, ali obratno, ampak tudi za- 

radi tega, ker največkrat manj- 
ka jasna predstava o tem, kaj z 
družbenim sistemom informi- 
ranja želimo, si prizadevamo in 
moramo doseči. 

Tako je med drugim rečeno, 
da se družbeni sistem informi- 
ranja izgrajuje zaradi splošne- 
ga obveščanja, določanja poli- 
tike, sprejemanja sklepov, sa- 
moupravnega planiranja, do- 
govarjanja, sporazumevanja, 
spremljanja in usklajevanja 
družbenega razvoja. Glede 
usmerjanja razvoja tega siste- 
ma, je poudarjeno, da bo treba 
v prihodnem obdobju posebno 
pozornost posvetiti vsebini in- 
formacije, organizaciji in delo- 
vanju njihovih med seboj pove- 
zanih delov. Prav tako je pou- 
darjeno, da dosežena stopnja 
razvoja socialističnega samou- 
pravljanja omogoča in zahteva 
izgradnjo celovitega, poveza- 
nega, usklajenega, racionalne- 
ga in na sodobnih tehničnih 
sredstvih zasnovanega druž- 
benega sistema informiranja. 

Glede delovanja in vsebine 
družbenega sistema informira- 
nja je rečeno, da je treba z njim 
zagotoviti družbeno pogrebne 
informacije o stanju, pojavih, in 
procesih na posameznih po- 
dročjih družbenega življenja, 
ekonomskih in političnih 
odnosov. Te informacije se na- 
našajo na stanje in gibanje v 
gospodarstvu in drugih po- 
dročjih združenega dela, na 
pridobivanje in razporejanje 
dohodka, združevanje dela in 
sredstev, povezovanje proi- 
zvodnje, prometa in drugih po- 
dročij, transformacijo bančne- 
ga sistema. Nanašajo se na 
odnose in na svobodno menja- 
vo dela v družbenih dejavno- 
stih, krajevnih skupnostih in na 
delovanje delegatskega siste- 
ma v celoti. Razen tega te infor- 
macije zadevajo stanje in giba- 
nje mednarodnih. ekonomskih 
odnosih, vključevanje naše dr- 
žave v mednarodno delitev de- 
la, kot tudi druge bistvene in 
aktualne družbene pojave in 
procese. 

Da bi izpolnile svojo družbe- 
no vlogo, morajo biti naštete 
informacije odprte in dostopne 
vsem družbenim strukturam 
pod istimi pogoji in v skladu z 
zakonskimi predpisi. 

TEMELJI 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Četrti del Osnutka prikazuje 
kaj so enotne osnove na kate- 
rih bi moral biti zgrajen družbe- 
ni sistem informiranja. S tem se 
razume enotna koncepcija, 
skupni program razvoja in pri- 
stop k vprašanjem vsebine ozi- 
roma vrste in obsega informa- 

cij, viri podatkov in urejanja 
evidence, zbiranje, obdelava, 
shramba, prenos, dostopnost 
in dostavljanje informacij, 
enotne metodologije, standar- 
di in instrumenti, organizacija 
sistema, tehnike in tehnologije, 
kadri, načini in oblike družbe- 
nega usmerjenega razvoja in- 
formacijskih sistemov in druga 
vprašanja. 

Na osnovi skupnih interesov 
se v družbeni sistem informira- 
nja povezujejo informacijski 
podsistemi, katerih delovanje 
zagotavljajo informacijske 
službe organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti, statistike, Službe 
družbenega knjigovodstva, na- 
rodnih bank ter drugih organi- 
zacij in skupnosti. 

V Osnutku je precej prostora 
posvečenega načinu transfor- 
miranja obstoječih sistemov, 
usklajevanju in racionalizaciji 
njihovega dela. Istočasno je 
poudarjena nujnost, da se z or- 
ganiziranim sistemom snema- 
nja, zasnovanim na znanstveni 
podlagi, določajo družbene 
potrebe po informacijah. S tem 
bi bilo zagotovljeno, da bi dolo- 
čene informacije zbirali samo 
enkrat pri viru nastanka in da bi 
se s selekcijo usmerjale k polo- 
žajem in ravnem odločanja. Ta- 
ko bi se izognili vzporednemu 
zbiranju in obdelavi istih infor- 
macij z več informacijskimi si- 
stemi. 

Družbene potrebe po infor- 
macijah, njihovo vsebino, vrsto 
in obseg podatkov in dejstev, ki 
predstavljajo nujen minimum, 
morajo potrditi uporabniki in 
dajalci podatkov. Pri tem, kot je 
rečeno v Osnutku, imajo odlo- 
čilno besedo organi upravlja- 
nja organizacij združenega de- 
la, delegatske skupščine in 
družbenopolitične organizaci- 
je. 

V družbenem sistemu infor- 
miranja - je poudarjeno v 
Osnutku - je treba v večji meri 
uporabljati avtomatizirane evi- 
dence in enotne registre, kot 
nujne instrumente koordinaci- 
je, povezovanja in usklajevanja 
posameznih informacijskih 
služb v funkcionalne podsiste- 
me enotnega in celovitega 
družbenega sistema informira- 
nja. 

ORGANIZACIJA 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Pri določanju organizacije 
družbenega sistema informira- 
nja je bila osnova, da temeljni 
viri podatkov in informacij izvi- 
rajo iz dveh informacijskih baz 
naše družbe - iz temeljne or- 
ganizacije združenega dela in 
iz občine. 
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V petem delu Osnutka so za- 
to obdelani elementi organiza- 
cije družbenega sistema infor- 
miranja na vseh ravneh naše 
družbe. Tako je na primer reče- 
no, da imajo v organizacijah 
združenega dela in v drugih 
samoupravnih organizacijah in 
skupnostih informacijski siste- 
mi večkratno funkcijo: vodenje 
knjigovodstva, evidence in sta- 
tistike o pojavih in gibanjih, ki 
so pomembna za delo in odlo- 
čanje; posredovanje podatkov 
za celovit družbeni sistem in- 
formiranja; sprejemanje infor- 
macij iz tega sistema in njihovo 
prilagajanje potrebam odloča- 
nja. 1 

Vzporedno s tem si je treba 
prizadevati za modernizacijo 
informacijskih sistemov. To 
tem bolj, kot je rečeno v Osnut- 
ku, ker število informacij raste, 
posebej v zvezi z izvajanjem 
Zakona o združenem delu in s 
potrebami za odločanje na 
vseh ravneh. 

V organizacijah in skupno- 
stih je treba oblikovati enotne 
evidence, ki služijo kot vir po- 
datkov specializiranim organi- 
zacijam za informiranje. V za- 
meno pa so informacijske služ- 
be dolžne, da organizacijam in 
skupnostim zagotavljajo infor- 
macije s katerimi le-te ne raz- 
polagajo, rabijo pa jih za sploš- 
no poslovno usmeritev, spreje- 
manje planov poslovanja in ra- 
zvoja, pripravo investicijskih 
programov, primerjanje po- 
slovnih uspehov z drugimi or- 
ganizacijami in sprejemanje 
drugih sklepov. 

Na temelju takšne organiza- 
cije obveščanja v gospodar- 
stvu, morajo organizacije zdru- 
ženega dela, združene v go- 
spodarske zbornice in splošna 
združenja s samoupravnim 
sporazumevanjem in medse- 
bojnim sodelovanjem razvijati 
sistem informiranja na enotnih 
temeljih, kot del družbenega 
sistema informiranja. 

Kar zadeva informacijske si- 
steme na vseh ravneh družbe- 
nopolitičnih skupnosti, da bi 
lahko v celoti in pravočasno 
spremljali pojave, gibanja in 
spremembe v družbenem in 
gospodarskem razvoju. 

Informacijski sistemi, ki de- 
lujejo v vsej državi (zavodi za 
statistiko, Službe družbenega 
knjigovodstva, narodne banke 
in drugi) se morajo povezovati 

vertikalno, od občine do fede- 
racije. Te službe se morajo po- 
vezovati tudi na ravni družbe- 
nopolitičnih skupnosti, da bi 
zagotovile popolne in usklaje- 
ne informacije iz vseh virov na 
podlagi zakonskih in drugih 
predpisov. 

Na koncu tega dela Osnutka 
je govor o informacijsko-doku- 
mentacijskih (INDOK) službah. 
Njihova naloga v organizacijahr 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih, kot tudi v družbe- 
nopolitičnih skupnostih in or- 
ganizacijah je, da na podlagi 
samoupravnega sporazumeva- 
nja in dogovarjanja usklajujejo 
delo pri zbiranju, hrambi, ob- 
delavi in uporabi dokumentov 
in informacij, ki so potrebne 
delovnim ljudem in občanom v 
procesu dogovarjanja, spora- 
zumevanja in odločanja, kot tu- 
di drugih dokumentov, potreb- 
nih za znanstveno in strokovno 
delo. 

SAMOUPRAVNO 
POVEZOVANJEVSEH 
DELOV SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Upravljanje družbenega si- 
stema informiranja je obdelano 
v šestem delu Osnutka. Najprej 
je poudarjeno, da se mora 
upravljanje uresničevati na sa- 
moupravnih odnosih, to je 
predvsem na temeljih samou- 
pravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja. Za 
posamezne podsisteme ter za 
določitev nujnih temeljev za 
uspešno delovanje celotnega 
sistema, je potrebna normativ- 
na ureditev. 

V skladu s tem je v Osnutku 
predvideno, da se obstoječe in 
bodoče organizacije, ki deluje- 
jo v okviru družbenega sistema 
informiranja povezujejo na na- 
čelu skupnosti. Vsaka organi- 
zacija pa v skupnosti obdrži 
svojo samostojnost in sprejme 
skupne temelje in cilje. Sicer 
pa je za vse podatke in za njiho- 
vo objektivnost v skupnosti od- 
govorna tista služba, ki jih zbi- 
ra, ureja, obdeluje in pošilja 
uporabnikom. 

Skupnost družbenega siste- 
ma informiranja je odprta vsem 
subjektom družbenega odlo- 
čanja in odgovorna za svoje 
delo pred družbo in organi, ki 
jih družba imenuje. Z osnut- 

kom je predvideno oblikovanje 
ustreznega družbenega telesa. 
To je svet za družbeni sistem 
informiranja. Svet se ustanovi 
na ravni federacije, republik in 
pokrajin. Svet ali drugo podob- 
no družbeno telo se ustanovi v 
občini oziroma v medobčin- 
skih, regionalnih in mestnih 
skupnostih. 

Svet za družbeni sistem in- 
formiranja na ravni federacije 
imenuje Skupščina SFRJ, ki 
obenem opravlja tudi družbe- 
no nadzorstvo nad delom 
skupnosti družbenega sistema 
informiranja. 

POGOJI ZA USPEŠNO 
DELOVANJE 
DRUŽBENEGA 
SISTEMA 
INFORMIRANJA 

Za delovanje družbenega si- 
stema informiranja je treba za- 

gotoviti normativne, materialne 
in kadrovske pogoje, ki pome- 
nijo enotno celoto. O teh pogo- 
jih je podrobno govor v sed- 
mem delu Osnutka. Razen za- 
gotovitev sodobnih sredstev za 
avtomatsko obdelavo in pre- 
nos informacij, je v Osnutku 
posebej poudarjen pomen 
ustvarjanja ustreznih material- 
nih pogojev za usposabljanje 
delavcev - samoupravljalcev 
za optimalno uporabo podat- 
kov in informacij v delovnem 
procesu, poslovanju, upravlja- 
nju sredstev družbene repro- 
dukcije, v samoupravni praksi 
in pri sodelovanju v procesu 
političnega odločanja. 

Materialne pogoje za zago- 
tavljanje naštetih pogojev je 
treba zagotoviti - kot je rečeno 
v Osnutku - z ustrezno udelež- 
bo vseh udeležencev sistema 
ter temeljnih in drugih organi- 
zacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnosti, družbe- 
nopolitičnih skupnosti in dru- 
gih organov, družbenopolitič- 
nih organizacij in drugih. 

Glede kadrov postavlja 
Osnutek dve enako pomembni 
nalogi: zagotoviti ustrezne ka- 
dre za delo v vseh informacij- 
skih službah in specializiranih 
organizacijah ter institucijah, 
kot tudi usposabljanje delov- 
nih ljudi za optimalno uporabo 
informacij. To nalogo je treba 

uresničiti z različnimi oblikami 
izobraževanja in izpopolnjeva- 
nja pri delu. 

Konec sedmega dela Osnut- 
ka je posebej posvečen pome- 
nu informatike za izgradnjo 
družbenega sistema informira- 
nja, kot tudi uvajanju in učinko- 
viti uporabi računalniške opre- 
me in drugih sredstev za avto- 
matsko obdelavo podatkov. 

SKLEPI, OBVEZNOSTI 
IN NALOGE 

Zadnji osmi del vsebuje skle- 
pe, obveznosti in naloge za hi- 
trejše oblikovanje celovitega 
družbenega sistema informira- 
nja na enotnih temeljih in v 
skladu z ustavnimi načeli. Tako 
je med drugim rečeno, da 
Skupščina SFRJ meni, da je 
treba v organizacijah in skup- 
nostih na vseh ravneh takoj za- 
četi z analizo sedanjega stanja 
na področju obveščanja, z po- 
spešeno aktivnostjo in določa- 
nju lastnih razvojnih progra- 
mov te dejavnosti ter vključe- 
vanjem v celotni družbeni si- 
stem informis ranja. 

Prav tako je poudarjena po- 
treba po urejanju potreb s po- 
dročja obveščanja v samou- 
pravnih in drugih splošnih ak- 
tih. Podčrtana je nujnost zago- 
tavljanja materialnih in drugih 
pogojev za učinkovito delova- 
nje obveščanje delovnih ljudi 
in občanov. 

Upoštevajoč sedanje stanje 
je podčrtana nujnost pospeše- 
nega razvoja informacijskega 
sistema v družbenopolitičnih 
skupnostih, posebno v obči- 
nah. Naštete so naloge specia- 
liziranih organizacij in institu- 
cij, ki delujejo v okviru družbe- 
nega sistema informiranja in ki 
naj uskladijo svojo nadaljno 
dejavnost. Prav tako so naštete 
obveznosti zveznih organov in 
organizacij: v federaciji je treba 
takoj začeti z ustanavljanjem 
posebnega telesa z nalogo, da 
pripravi in predlaga vse nujne 
normative, organizacijske in 
materialne ukrepe za oblikova- 
nje družbenega sistema infor- 
miranja v celoti. 

Izvajanje resolucije bo 
spremljal Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ in njegova delovna 
telesa. Predložili in določali 
bodo ukrepe za nadaljnji razvoj 
družbenega sistema informira- 
nja. 
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NOVI PREDPISI 

Novi samoupravni odnosi na področju 

cen 

• Delavci in delovni ljudje v organizacijah združenega dela, skupaj z delovnimi ljudmi 
v samoupravnih in drugih organizacijah so osnovni nosilci odločanja o cenah 
• Pri sprejemanju družbenih dogovorov o cenah sodelujejo predvsem samoupravne 
organizacije in skupnosti, gospodarske zbornice, sindikat in organi družbenopolitič- 
nih skupnosti 
• Določeni kriteriji za določanje cen in izvajanje družbene kontrole cen 
• Družbeno kontrolo cen opravljajo organizacije in skupnosti, organizirani potrošni- 
ki, kadar gre za njihov interes, pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti in 
družbeni organi za cene 

Konec leta1976jeSkupščina 
SFRJ obravnavala Osnutek za- 
kona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen (AS 408). 
Povzetek tega zakona je bil ob- 
javljen v Glasilu Skupščine 
SFRJ. Vendar je bila ob razpra- 
vi o tem zakonu vrsta pripomb 
in predlogov s strani republik 
in pokrajin je pa Zvezni izvršni 
svet umaknil Osnutek zakona 
in poslal Skupščini SFRJ novo 
besedilo, to je Osnutek zakona 
o temeljih sistema cen in o 
družbeni kontroli cen (AS 609), 
katerega razprava in sprejem je 
v pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

Kot je rečeno v obrazložitvi 
predlagatelja - Zvezni izvršni 
svet - je s tem Osnutkom nare- 
jen osnovni sistemski okvir, ki 
omogoča in vzpodbuja razvoj 
socialistične samoupravne 
prakse v procesu odločanja o 
cenah in pri družbeni kontroli 
cen. Prav tako deluje pri vzpo- 
stavljanju medsebojnih sa- 
moupravnih odnosov, poveza- 
nih z razmerji v cenah, združe- 
vanju dela in sredstev ter sta- 
bilnejši medsebojni povezano- 
sti temeljnih gospodarskih in 
družbenih subjektov v procesu 
menjave. 

Osnutek prav tako omogoča, 
da se cene in razmerja v cenah 
vzpostavljajo na podlagi delo- 
vanja ekonomskih zakonitosti 
socialistične blagovne proi- 
zvodnje in vpliva trga ter se 
ustvarjajo pogoji za premago- 
vanje stihijskih tržnih pojavov. 

DOLOČANJE CEN 
Osnutek zakona izhaja 

predvsem iz osnovne ustavne 
opredelitve, da je pravica de- 
lavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, da odlo- 

čajo o bistvenih vprašanjih in 
pogojih pridobivanja dohodka. 
V tem smislu poudarja, da je 
pravica in obveznost delavcev 
v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih ljudi na 
vseh področjih samoupravne- 
ga organiziranja in družbeno- 
političnih skupnosti, da odlo- 
čajo o cenah svojih proizvodov 
in storitev, kakor tudi, da z de- 
lavci v drugih temeljnih organi- 
zacijah združenegadela in dru- 
gih oblikah združevanja dela in 
sredstev vzpostavijo in razvija- 
jo socialistične samoupravne 
družbene odnose tudi v proce- 
su oblikovanja cen. Ta pravica 
in obveznost se konstituira v 
okviru realnih tržnih odnosov 
in na podlagi družbene lastni- 
ne na sredstvih za proizvodnjo 
oziroma na podlagi medseboj- 
ne povezanosti združenega de- 
la na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Pri določanju cen in izvaja- 
nju družbene kontrole cen so 
delavci in delovni ljudje v orga- 
nizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacijah, delovni, ljudje v druž- 
benopolitičnih skupnostih in 
organih družbenopolitičnih 
skupnosti dolžni, da izhajajo iz 
ekonomskih zakonitosti v po- 
gojih socialistične blagovne 
proizvodnje, spodbujanja pro- 
duktivnosti dela in uspešnosti 
upravljanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi kot faktor- 
ja ustvarjanja in osnov pridobi- 
vanja dohodka, uresničevanja 
politike ekonomskega in so- 
cialnega razvoja in pospeševa- 
nja konkurenčne sposobnosti 
domačega gospodarstva v me- 
dnarodni menjavi proizvodov 
in storitev. 

Pristojni organi federacije, 
republik in pokrajin so dolžni, 

da pri sprejemanju predpisov 
in izvajanju ukrepov ekonom- 
ske politike (na področju carin- 
ske in izvencarinske zaščite, 
zunanjetrgovinskega in deviz- 
nega režima, monetarne in kre- 
ditne politike, politike razdeli- 
tve družbenega proizvoda in 
dohodka, politike davka in pri- 
spevka, politike oblikovanja in 
uporabe tržnih in drugih rezerv 
itd) računajo na vpliv teh pred- 
pisov in ukrepov na tržne po- 
goje in odnose v katerih se do- 
ločajo cene. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da so delavci in delovni 
ljudje v organizacijah združe- 
nega dela, skupaj z delovnimi 
ljudmi v samoupravnih in dru- 
gih organizacijah glavni nosilci 
odločitev o cenah. To pravico 
uresničujejo v pogojih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti 
in odgovornosti na enotnem 
jugoslovanskem tržišču in v 
skladu s samoupravnimi spo- 
razumi, družbenimi dogovori 
in z zakonom določenimi po- 
goji za pridobivanje dohodka. 

SPORAZUMEVANJE IN 
DOGOVARJANJE O 
CENAH 

Natančno je določen način 
za določanje cen v vseh obli- 
kah organiziranja združenega 
dela. Tako na primer, kadar te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela odloča o cenah, s kate- 
rimi neposredno in samostojno 
nastopa na trgu, sprejme sa- 

moupravni splošni akt o dolo- 
čitvi cen njen delavski svet. 

Kadar gre za razne oblike 
združevanja, oziroma kadar te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela prodaja proizvode in 
storitve drugi temeljni organi- 
zaciji združenega dela v okviru 
delovne organizacije oziroma 
sestavljene organizacije, se 
odloča o cenah v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju oziroma v skladu z 
drugimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti, vendar ob izrecni ob- 
vezni uporabi meril iz teqa za- 
kona. 

Enak pristop je tudi, kadar 
gre za določanje cen v okviru 
samoupravnih interesnih 
skupnosti ter za samoupravne 
sporazume o trajnem poslov- 
nem sodelovanju med organi- 
zacijami združenega dela s po- 
dročja proizvodnje in prometa 
ter v okviru drugih oblik zdru- 
ževanja. 

Pomembna novost Osnutka 
zakona je, da predvideva, da se 
opravljajo zadeve v zvezi s sa- 
moupravnim sporazumeva- 
njem in sklepanjem samou- 
pravnih sporazumov v okviru 
organov za cene (zavod za ce- 
ne), ki nudijo strokovno pomoč 
pri sklepanju samoupravnih 
sporazumov ter ocenjujejo ali 
so samoupravni sporazumi o 
cenah v skladu z zakonom. 
Prav tako je predvidena evi- 
denca o določanju cen, da bi 
imel družbeni organ za cene 
vpogled v te procese in ukre- 
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pal, kot je določeno z zako- 
nom. 

Odnosi na področju cen se 
lahko usklajujejo in urejajo na 
trajnejši podlagi tudi z družbe- 
nimi dogovori o cenah. Pri 
sklepanju družbenih dogovo- 
rov o cenah so udeleženci 
predvsem same organizacije in 
skupnosti, kot tudi Gospodar- 
ske zbornice in sindikati, pa 
tudi organi družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Posebej je predvidena mož- 
nost, da družbenopolitične 
skupnosti v primerih posebne- 
ga pomena lahko predpišejo 
obvezen postopek družbenega 
dogovarjanja oziroma samou- 
pravnega sporazumevanja. Če 
družbeni dogovori oziroma sa- 
moupravni sporazumi o cenah 
ne bi bili sklenjeni, lahko na- 
stopi pristojni organ družbeno- 
politične skupnosti z ukrepi 
neposredne kontrole cen. 

DOLOČANJECEN V 
PROMETU IN 
UDELEŽBA 
POTROŠNI KOV PRI 
DOLOČANJU CEN 

Določanju cen v prometu je 
posvečena posebna pozor- 
nost. Izhodišče je temeljno na- 
čelo, da je treba reševati to 
vprašanje s samoupravnim 
sporazumevanjem proizvajal- 
cev in prometnih organizacij o 
združevanju dela in sredstev. 

Če v prometu na drobno ne 
bi bili sklenjeni takšni sporazu- 
mi, lahko organ družbenopoli- 
tične skupnosti s predpisom 
določi način za določanje teh 
cen. Kadar gre za blago iz izvo- 
za, ki je namenjeno neposredni 
porabi občanov, morajo orga- 
nizacije združenega dela poši- 
ljati cenike družbenemu orga- 
nu za cene. 

Z Osnutkom zakona je dolo- 
čena vloga delovnih ljudi-po- 
trošnikov pri določanju cen, 
kot tudi pri družbeni kontroli. 
Jako je določeno, da so temelj- 
ne organizacije, ki se bavijo s 
prometom proizvodov in stori- 
tev posebnega pomena za ne- 
posredno porabo ali temeljne 
organizacije, ki izdelujejo te 
proizvode oziroma opravljajo 
storitve, dolžne, da na zahtevo 
potrošnikov, ki so organizirani 
v krajevnih skupnostih ali dru- 
gih samoupravnih skupnostih 
in organizacijah potrošnikov, 
začnejo postopek za sprejem 
samoupravnega sporazuma. Z 
njim so urejeni medsebojni 
odnosi, še posebej pa oblike 
določanja cen proizvodov in 
storitev, udeležba organizira- 
nih potrošnikov pri ustvarje- 
nem prihodku in tudi druga 
vprašanja skupnega interesa. 

VLOGA 
GOSPODARSKIH 
ZBORNIC IN 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI PRI 
DOLOČANJU CEN 

Gospodarske zbornice in 
druga splošna združenja orga- 
nizacij združenega dela dajejo 
pobude za družbeno dogovar- 
janje in sporazumevanje o ce- 
nah. Nudijo strokovno pomoč 
samoupravnim organizacijam 
in skupnostim in opravljajo 
druge zadeve pri določanju 
cen, lahko pa - v skladu s svo- 
jimi pravicami in dolžnostmi - 
sodelujejo tudi pri družbenih 
dogovorih o cenah. 

Sindikat lahko sproži pobu- 
do za družbeno dogovarjanje 
in samoupravno sporazumeva- 
nje o cenah. Daje predloge in 
mnenja o določanju cen in ure- 
janju odnosov na področju 
cen, to je, določanju politike 
cen, kot tudi, da sodeluje pri 
družbenem dogovarjanju o ce- 
nah. 

Socialistična zveza delovne- 
ga ljudstva sodeluje pri ureja- 
nju odnosov na področju cen z 
dajanjem pobud za družbeno 
dogovarjanje in samoupravno 
sporazumevanje o cenah, or- 
ganizira potrošnike in daje 
mnenja o vprašanjih s področja 
cen. 

Družbenopolitične skupno- 
sti določajo, v okviru pravic in 
dolžnosti, določenih z ustavo 
in zakonom, politiko cen in 
sprejemajo ukrepe s katerimi 
so zagotovljeni splošni, tržni in 
drugi pogoji za uresničevanje 
te politike. Urejajo vprašanja 
cen, ki imajo skupen pomen za 
organizacije in skupnosti. Po- 
membna je njihova funkcija pri 
spodbujanju družbenega do- 
govarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja o cenah. V 
določenih primerih predpisu- 
jejo obvezen postopek družbe- 
nega dogovarjanja in samou- 
pravnega sporazumevanja, 
udeležujejo se določenih druž- 
benih dogovorov o cenah, 
sprejemajo odloke o kompen- 
zaciji in druge odloke. 

Družbenopolitične skupno- 
sti prav tako zagotavljajo delo- 
vanje sistema cen in izvajanje 
tega zakona z ustreznimi ukre- 
pi, opravljajo družbeno kontro- 
lo cen in neposredno kontrolo 
cen. 

MERILO ZA 
DOLOČANJECEN 

Osnutek zakona določa me- 
rila, ki jih morajo upoštevati vsi, 
ki določajo cene ali opravljajo 
družbeno kontrolo cen. To so: 

- vpliv svetovnih cen na ra- 
ven in razmerja cen na doma- 

čem trgu, na dohodkovne 
odnose in na razvojno politiko; 

- razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem na notranjem 
trgu; 

- gibanje povprečne pro- 
duktivnosti dela in racionalno 
izkoriščanje sredstev za proi- 
zvodnjo vsakega proizvoda in 
storitve; 

- delitev celotnega dohod- 
ka na dejavnosti, sorazmerno 
njihovi produktivnosti dela in 
uspešnosti upravljanja in go- 
spodarjenja z družbenimi sred- 
stvi v skupni družbeni produk- 
tivnosti dela, s prizadevanji, da 
se izenačijo pogoji gospodar- 
jenja v mejah ekonomske ra- 
cionalnosti in enakopravne de- 
litve dohodka. 

Pri določanju in družbeni 
kontroli cen, so družbenopoli- 
tične skupnosti dolžne, da ra- 
čunajo na spodbujanje razvoja 
proizvodnih sil kot tudi na vpli- 
vanje gibanja cen življenjskih 
stroškov. 

Osnutek zakona določa, da 
se cene v družbenih dejavno- 
stih določajo glede na to, koli- 
ko organizacije združenega 
dela v teh dejavnostih prispe- 
vajo k ustvarjanju nove vredno- 
sti v materialni proizvodnji, in 
sicer na podlagi sprejetih de- 
lovnih načrtov in programov, z 
uporabo meril iz tega zakona. 
Cene se določajo s samouprav- 
nimi sporazumi neposredno 
med temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki opravljajo 
družbene dejavnosti, in upo- 
rabniki njihovih storitev. 

Pomembno je poudariti, da 
se merila iz Osnutka zakona 
uporabljajo enotno in v svoji 
celotnosti, v skladu s pristoj- 
nostmi ustreznih subjektov, za 
vse proizvode in storitve, tako 
pri določanju cen, kot tudi pri 
družbeni kontroli cen. Pri tem 
se temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in družbenopoli- 
tične skupnosti ter organi za 
cene obvezujejo, da bodo upo- 
rabljali merila določena s tem 
zakonom. 

DRUŽBENA 
KONTROLACEN 

Po Osnutku zakona družbe- 
na kontrola cen obsega ukre- 
panje in ustvarjanje pogojev za 
določanje cen, spremljanje in 
analiziranje gibanja in odnosov 
cen, kontrolo vedenja subjek- 
tov, ki določajo cene, spreje- 
manje ukrepov proti tistim, ki 
odločajo o cenah, če ne spo- 
štujejo meril in drugih določb 
tega zakona, kot tudi spreje- 
manje ukrepov neposredne 
kontrole cen (predpisovanje in 
maksimiranje cen, pošiljanje 
cenika zaradi evidence in dru- 
go). 

Družbena kontrola cen, ka- 
kor je rečeno, poteka na osnovi 

meril za določanje cen, upošte- 
vajoč pri tem dohodkovni polo- 
žaj panoge, to je dejavnosti in z 
uresničevanjem sprejete eko- 
nomske politike. Družbeno 
kontrolo cen opravljajo organi- 
zacije in skupnosti, organizira- 
ni potrošniki, kadar je to njihov 
interes, pristojni organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in 
družbeni organi za cene. 

V Osnutku zakona je predvi- 
deno, da zajema družbena 
kontrola cen v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih 
žlasti naslednje: 

- spremljanje uporabe me- 
ril.za cene pri določanju cen za 
njihove proizvode in storitve; 

- kontrolo in spremljanje 
učinkovanja cen na dohodek in 
dohodkovne odnose, ki jih ure- 
sničujejo druge organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti v pogojih medseboj- 
ne odvisnosti, povezanosti in 
odgovornosti; 

- kontrolo usklajenosti 
sklenjenih samoupravnih spo- 
razumov in družbenih dogovo- 
rov ter drugih samoupravnih 
aktov o cenah z zakonom in 
določeno politiko cen; 

- kontrolo izvajanja politike 
cen, ki je določena z akti druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Osnutek zakona prav tako 
določa, da temeljne organiza- 
cije združenega dela in delov- 
ne organizacije medsebojno 
kontrolirajo cene, kadar zdru- 
žujejo delo in sredstva v sestav- 
ljeno organizacijo združenega 
dela. 

Predvideno je tudi, da organi 
družbenopolitičnih skupnosU 
ter družbeni organi za cene 
opravljajo družbeno kontrolo 
cen na podlagi svojih z ustavo 
in zakonom določenih pravic in 
odgovornosti za stanje v go- 
spodarstvu in na trgu. Organ 
družbenopolitične skupnosti 
sprejema zlasti ukrepe za us- 
klajevanje razmerij med po- 
nudbo in povpraševanjem in za 
uresničevanje politike cen. Do- 
ločeno je še, da organ družbe- 
nopolitične skupnosti v skladu 
s svojimi pristojnostmi prevza- 
me neposredno kontrolo cen in 
to s predpisovanjem načina 
določanja cen, predpisova- 
njem cen, maksimiranjem cen 
in obveščanjem o cenah oziro- 
ma dostavljanjem cenikov. 
Ukrepi neposredne kontrole 
cen se lahko predpišejo tudi za 
vse proizvode in storitve. Ven- 
dar so ti ukrepi časovno omeje- 
ni in prenehajo veljati, kadar 
prenehajo motnje, zaradi kate- 
rih so bili ukrepi sprejeti. 

Določeno je še, da se kot 
ukrepi neposredne kontrole 
cen lahko z zakonom ali druž- 
benim dogovorom republik in 
pokrajin uporabljajo tudi druge 
oblike za določanje cen (dolo- 
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čanje proizvajalnih prodajnih 
cen, določanje zaščitnih cen 
idr.). Tu so mišljene tudi garan- 
tirane oziroma "minimalne od- 
kupne cene v kmetijstvu. 

Osnutek zakona predvideva, 
da je federacija pristojna za 
opravljanje zadev s področja 
cen za proizvode in storitve, ki 
so pomembni za vso državo. Za 

katere proizvode in storitve se 
šteje, da so pomembni za vso 
državo, določi dogovor, ki ga 
sklenejo federacija, republike 
in pokrajini. 

Pomembna novost v Osnut- 
ku tega zakona je konstituira- 
nje novih družbenih organov 
za cene (zavodov za cene). Za- 
vodi za cene opravljajo zadeve 

na področju cen, predvsem pa 
na podlagi družbene funkcije 
pospeševanja samoupravnega 
sporazumevanja in družbene- 
ga dogovarjanja o cenkh v 
skladu z merili in ostalimi po- 
stavkami iz zakona. Zavodi 
prav tako opravljajo družbeno 
kontrolo cen, poleg strokovne- 
ga in upravnega dela, pa tudi 

druge naloge, za katere so 
pooblaščeni z zakonom. 

Osnutek zakona podrobno 
razčlenjuje delovno področje 
in funkcijo Zveznega zavoda za 
cene, kot tudi druge pogoje za 
njegovo delovanje, na primer 
imenovanje Sveta zavoda in 
njegovega direktorja. 

Določitev temeljev sistema državne 

uprave — pomemben prispevek k razvoju 

političnega sistema 

• Premajhen vpliv združenega dela na delo upravnih organov pri izpolnjevanju nalog 
na ravni federacije 
• V zakon bo potrebno vgraditi mehanizme, ki bodo preprečevali nadaljnjo rast 
števila zaposlenih v državni upravi 
• Omogočili naj bi večji vpliv javnosti na delo državnih organov 
• Delovni ljudje v državni upravi morajo biti čimbolj izenačeni z delavci ostalih 
področij združenega dela 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na seji 28. februarja sprejel 
Predlog za izdajo zakona o te- 
meljih sistema državne uprave, 
o Zveznem izvršnem svetu in 
zveznih upravnih organih z 
Osnutkom zakona (AS 592). 
Zbor se je zavzel in zahteval, da 
mora predlagatelj zakona med 
pripravo Predloga tega zakona 
upoštevati mnenja in predloge 
delovnih teles Zbora in skupnih 
delovnih teles obeh zborov 
Skupščine SFRJ. 

Vsi odbori in komisije, ki so 
obravnavali Osnutek zakona, 
so ugodno ocenili njegovo vse- 
bino in podprli temeljne in vse- 
binske opredelitve predlaga-' 
nega Osnutka. V načelni raz- 
pravi so delegati poudarili, da 
zakonsko besedilo pomembno 
prispeva k nadaljnjemu obliko- 
vanju našega družbenopolitič- 
nega sistema v skladu z Ustavo 
SFRJ. Pri tem so tudi omenili in 
opozorili na pomen določitve 
enotnih temeljev sistema dr- 
žavne uprave. Ti so namreč nu- 
jen pogoj za enotno in učinko- 
vito uresničevanje funkcije, 
položaja in odgovornosti izvrš- 
nih organov in upravnih orga- 
nov v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih. 

DEMOKRATIZACIJA 
DRŽAVNEUPRAVE 

Delegati - člani Odbora za 
družbenopolitične odnose so 
med načelno razpravo o za- 
konskem besedilu ocenili, daje 

Osnutek zakona pomemben 
uspeh pri zakonodajnem ureja- 
nju tega področja in pri ustvar- 
janju pogojev za poglobljeno 
preobrazbo in nadaljnjo demo- 
kratizacijo dela izvršnih in 
upravnih organov v skladu z 
ustavnimi težnjami. 

Menili pa so tudi, da posa- 
mezne določbe kažejo jasno 
težnjo po določenem zrašča- 
nju izvršnih in upravnih orga- 
nov.jDpozorili so, da po neka- 
terih predlaganih členih izvršni 
organ skoro izključno nadzo- 
ruje delo upravnih organov. S 
tem pa bi slabile zveze in nad- 
zor skupščine nad delom 
upravnih organov. 

Na seji Odbora so delegati 
obširno govorili tudi o tistih za- 
konskih določbah, ki oprede- 
ljujejo samoupravljanje delov- 
nih ljudi v delovnih skupnostih 
upravnih organov. Nekatere 
predlagane rešitve ne ustreza- 
jo željenemu cilju o pridobiva- 
nju dohodka v teh delovnih 
skupnostih na temelju svobo- 
dne menjave dela. Te določbe 
torej tudi niso v skladu z Usta- 
vo, niti z Zakonom o združe- 
nem delu. Kakor so dejali dele- 
gati, take rešitve še naprej 
omejujejo samoupravne pravi- 
ce delovnih ljudi v upravnih or- 
ganih. Po njih večino vprašanj 
rešuje predvsem predstojnik 
upravnega organa. On na pri- 
mer lahko izključno odloča o 
vsebini aktov o notranji organi- 
zaciji in sistemizaciji, o spreje- 
mu delavcev, vprašanjih o 

sredstvih za opremo in za ma- 
terialne stroške itd. 

Zaradi tega so med razpravo 
na seji vprašali, zakaj ne bi de- 
lavci v zveznih upravnih orga- 
nih, skupaj s predstavniki druž- 
benega interesa, vendar na te- 
melju Ustave in Zakona o zdru- 
ženem delu, določali cene svo- 
jega dela. Potem pa na temelju 
programiranega in opravljene- 
ga dela ter pogodbe oziroma 
sporazuma dejansko pridobi- 
vali dohodek po načelih svobo- 
dne menjave dela. To bi omo- 
gočilo tem delavcem, da ure- 
sničujejo v načelu enak druž- 
benoekonomski položaj z de- 
lavci v materialni proizvodnji. 
Istočasno so na seji tudi oceni- 
li, da delavcem v teh delovnih 
skupnostih ni potrebno omo- 
gočiti, da v okviru svojih sa- 
moupravnih pravic, odločajo o 
kateremkoli vprašanju izvaja- 
nja funkcije upravnih organov. 
To bi namreč pomenilo njihove 
izjemne privilegije, kakršnih ni 
mogoče združiti z določbami 
Ustave 

Med razpravo so delegati tu- 
di omenili, naj ta Zakon ne vse- 
buje določb o pravicah in ob- 
veznostih, ki jih za delavce v 
združenem delu urejata Zakon 

o združenem delu in republiški 
ter pokrajinski zakoni o delov- 
nih razmerjih. To zadeva vpra- 
šanje o sklepanju delovnih ra- 
zmerij, delovnem času, odmo- 
rih in dopustih, dela po pogod- 
bi, odgovornosti delavcev, var- 
stva pravic delavcev in nekate- 
ra druga. Odbor je predlagal, 
naj bi besedilo dopustilo mož- 
nost, da se v primerih, ko kate- 
ro od vprašanj ni urejeno v tem 
Zakonu, predvidi ustrezna 
uporaba določb Zakona o 
združenem delu, Zakona o var- 
stvu pri delu in zakonov o de- 
lovnih razmerjih republik ali 
pokrajin, kjer je sedež zvezne- 
ga organa. 

Odbor je tudi sklenil, da mo- 
ramo čimprej dobiti tako ime- 
novani organizacijski zakon o 
Zveznem izvršnem svetu in 
zveznih upravnih organih, saj 
bi na ta način veliko hitreje do- 
bili odgovor na izredno pereča 
vprašanja o številu, strukturi in 
učinkovitosti zvezne uprave. 

V DRŽAVNI UPRAVI 
NARAŠČA ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

Problemu naraščanja števila 
zaposlenih v državni upravi so 

RAZPRAVA O DELOVNIH TELESIH ZVEZNEGA ZBORA O 0 
X OSNUTKU ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA DRŽAVNE 8 
0 UPRAVE, O ZVEZNEM IZVRŠNEM SVETU IN ZVEZNIH S 
S UPRAVNIH ORGANIH KAS 592 
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namenili posebno pozornost 
na seji Odbora za družbenoe- 
konomske odnose. Med to raz- 
pravo so delegati izhajali iz te- 
ženj Ustave SFRJ o prenašanju 
funkcij države na družbo prek 
vrste družbenih mehanizmov. 
Zaradi tega ni sprejemljivo, da 
narašča število delavcev v dr- 
žavni upravi, so poudarili na 
seji. Ob tem pa so še upravni 
organi vedno manj učinkoviti. 
Zaradi tega mora predlagano 
zakonsko besedilo vsebovati 
določene mehanizme, ki bodo 
glede zaposlovanja delovali v 
nasprotni smeri. 

Med razpravo so govorili tudi 
o mestu, vlogi, delovnih nalo- 
gah in sestavi družbenih sve- 
tov, ki bodo zagotovili večje 
odpiranje uprave družbeni jav- 
nosti. Ta koncept bo potrebno 
uskladiti z rešitvami, ki jih bo 
prinesel Zakon o temeljih siste- 
ma družbenih svetov. 

Na seji pa so spregovorili tu- 
di o vprašanjih pooblastil kole- 
gijskih teles, uvajanju kategori- 
je vodilnih delavcev, financira- 
nju državne uprave in o popol- 
nejši ureditvi družbenega nad- 
zorstva. 

Odbor za notranjo politiko je 
ocenil, da Osnutek zakona 
ustrezno ne ureja odnosov 
med upravnimi organi in skup- 
ščinami. družbenopolitičnih 
skupnosti. Preveč je namreč 
poudarjena odgovornost 
upravnih organov izvršnim. 

Ponovno bo potrebno, po 
oceni članov tega Odbora, tudi 
preučiti določbe o uporabi jezi- 
kov narodov in narodnosti in 
tiste, ki govore o kadrovski se- 
stavi zveznih organov. 

POLITIČNA 
ODGOVORNOST 
FUNKCIONARJEV 

Delegati v Odboru za delo, 
zdravstvo in socialno politiko 
so največ pozornosti namenili 
tistim določbam, ki govore o 
zveznih komitejih. Po njihovi 
oceni bi morale biti rešitve na 
tem področju bolj natančno 
opredeljene. Delegati so po- 
sredovali tako pripombe na 
člene o spremljanju stanja in 
odgovornosti za stanje na po- 
dročjih, za katera so pristojni 
posamezni komiteji, kakor tudi 
na rešitve o izvajanju zveznih 
zakonov. Povsem jasno niso 
določeni tudi členi glede po- 
bud in dogovarjanja o skupnih 
temeljih za sprejemanje druž- 
benih dogovorov, s katerimi bi 
se izpolnjevala politika skup- 
ščine družbenopolitične skup- 
nosti. 

Zanimivo je vsekakor tudi 
mnenje Odbora glede politične 
odgovornosti funkcionarjev, ki 
vodijo upravne in izvršne orga- 
ne. Zahteve so preostre, so 

poudarili delegati, sajje v do- 
ločbah zapisanih nekaj zelo 
krutih zahtev. Živahna razprava 
je bila predvsem okoli določb o 
odgovornosti za strokovno 
dognanost analiz in sprejetih 
ukrepov, ki jih določijo ti funk- 
cionarji. Politična odgovornost 
bi zanje veljala samo, če izvršni 
organ skupščine prej ni opozo- 
ril na možnost alternativnih re- 
šitev ali takih rešitev, ki niso 
mogle temeljiti na zanesljivih 
mnenjih. 

V enem od sprejetih stališč 
so delegati zahtevali, da mora 
predlagatelj Zakona urediti tu- 
di specifična razmerja med 
upravnimi organi in organiza- 
cijami združenega dela, ki 
opravljajo dejavnosti posebne- 
ga družbenega pomena (šol- 
stvo, zdravstvo, pokojninko-in- 
validsko zavarovanje, otroško 
varstvo, zaposlovanje). 

PREMAJHEN VPLIV 
ZDRUŽENEGA DELA 

Na seji Odbora za proračun 
federacije so ponovno zahte- 
vali, da mora predlagatelj preu- 
čiti dosedanje pozitivne in ne- 
gativne izkušnje pri izvajanju 
sedanjega Zakona. Tako mora 
preučiti sedanjo in novo siste- 
mizacijo delovnih mest, število 
zaposlenih delavcev in funk- 
cionarjev ter plan kadrov. Po- 
tem bo znano, ali gre za težnje 
po povečanju ali zmanjšanju 
števila zaposlenih. Znani bi bili 
tudi sedanja in bodoča organi- 
zacijska struktura zvezne upra- 
ve in vrsta drugih vprašanj. 

Med razpravo so delegati te- 
ga Odbora opozorili, da je v 
dosedanji praksi imelo združe- 
no delo premajhen vpliv na de- 
lo upravnih organov pri izvaja- 
nju nalog na ravni federacije. 
Dokaz za to je na primer, dajev 
minulem mandatnem obdobju 
bil Zvezni izvršni svet edini 
predlagatelj zakonov. Ob tem 
bo potrebno tudi ponovno 
preučiti, če sodelovanje med 
pripravo osnutkov zakonskih 
aktov ustreza potrebam zdru- 
ženega dela in družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Nujno je, da so delovni ljudje 
v državni upravi po svojem po- 
ložaju, pravicah, statusu in ob- 
veznostih izenačeni z delavci 
na drugih področjih združene- 
ga dela, so posebej ocenili na 
tej seji. To še posebej velja za 
kar najbolj ustrezno urejanje 
vprašanja pridobivanja in raz- 
porejanja dohodka in za nagra- 
jevanje po rezultatih dela. 

OBVEZNOSTI UPRAVE 
DO SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ 

Člani Zakonodajno-pravne 
komisije so predvsem govorili 
o določbah glede vloge delav- 

cev in delovnih skupnosti. Te 
rešitve morajo biti v Predlogu 
zakona bolj natančno oprede- 
ljene. Upoštevati bo potrebno, 
da samoupravne pravice izha- 
jajo iz obveznosti in odgovor- 
nosti, ki jih imajo delavci in 
delovna skupnost pri opravlja- 
nju del in nalog. Pri tem pa 
jasno povedati, da pravice uok- 
virja narava dela oziroma polo- 
žaj organa. Zaradi varstva de- 
lavcev pred morebitnimi zlora- 
bami in samovoljo bo potrebno 
tudi okrepiti varstvo delavcev, 
posebej z večjo vlogo sindikata 
v delovnih skupnostih. 

Delegati so se tudi zavzeli za 
celovitejše in jasnejše rešitve, 
ki morajo izražati splošno 
ustavno načelo, da upravni or- 
gani s svojim celotnim delom 
zagotavljajo učinkovitejše ure- 
sničevanje pravic in interesov 
delovnih ljudi in občanov, or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij ter skupnosti. Posebej bo 
potrebno precizirati obvezno- 
sti uprave do samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti glede 
uresničevanja njihovih pravic 
in obveznosti, dajanja podat- 
kov in obveščanja, pomembne- 
ga za planiranje in podobno. 
Pri tem pa bo potrebno upošte- 
vati, da izvršni in upravni orga- 
ni nimajo enakih obveznosti. 

Vsekakor mora zakonsko be- 
sedilo vsebovati tudi določbe o 
možnostih upravnih organov, 
da nadzorujejo zakonitost sa- 
moupravnih splošnih aktov tu- 
di tedaj, ko ni posebej določe- 
no, da morajo samoupravne 
organizacije in skupnosti poši- 
ljati upravnim organom te akte. 

Po oceni Komisije naj bi fe- 
deracija sprejela poseben za- 
kon, ki bi urejal zajamčeni 
osebni dohodek za delavce v 
zveznih organih. 

ORGANIZIRANJE 
STROKOVNIH SLUŽB 
IN UPRAVNIH 
ORGANOV 

Vprašanje sodelovanja med 
izvršnimi organi in organi sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti je posebej obravnaval 
Odbor za pravosodje. Po oceni 
delegatov, članov tega Odbora, 
naj bi zakon bolj podrobno go- 
voril o tem sodelovanju. Zajel 
naj bi tudi organizacijo uprav- 
nih organov, saj je nujno racio- 
nalno organiziranje strokovnih 
služb in upravnih organov 
družbenopolitične skupnosti. 
Na seji so se tudi zavzeli za 
ponovno preučitev določb, ki 
zadevajo omejevanje zaposlo- 
vanja obsojenih oseb v uprav- 
nih organih. Po njihovi oceni 
so namreč omejitve preveč ri- 
gorozne. Ob taki ugotovitvi so 
člani Odbora predvsem upo- 

števali potrebo po resocializa- 
ciji obsojencev. Menili so, naj 
bi bilo temeljno merilo za pre- 
poved dela v upravnih organih, 
višina izrečene kazni in ne vrsta 
kaznivega dejanja. 

Odbor za zunanjo politiko se 
je zavzel, da bi v predlagano 
zakonsko besedilo vključili tu- 
di določbe o posameznih delih 
uprave, ki jih morajo zaradi na- 
rave njihovega dela in nalog 
urejati posebni zakoni. Pri tem 
pa naj bi upoštevali značilnosti 
ter specifičnosti teh organov. 
Ob takem stališču so delegati 
mislili predvsem na značilnosti 
organizacije in delovanja Zvez- 
nega sekretariata za zunanje 
zadeve, še posebej glede na 
proces podružbljanja zunanje 
politike. Upoštevaali so tudi 
obveznosti, ki jih ima predstoj- 
nik nasproti vrsti družbenih or- 
ganov in subjektov v državi, ki 
se ukvarjajo z vprašanji zuna- 
nje politike in mednarodnimi 
odnosi. To gotovo zahteva po- 
sebno organiziranost pri vode- 
nju te službe. 

Odbor za ljudsko obrambo 
je vztrajal, da se obveznosti in 
dolžnosti upravnega organa, ki 
zadevajo splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito opredelijo v tem zakon- 
skem besedilu. To bi hkrati tudi 
obvezalo upravne organe, da 
obveščajo skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in izvrš- 
ne organe o stanju in pojavih, 
pomembnih za uresničevanje 
in krepitev vseh sestavin ljud- 
ske obrambe. Popolneje pa bi 
se moralo v zakonskih rešitvah 
odraziti tudi sodelovanje zvez- 
nih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij pri izvajanju na- 
log ljudske obrambe. To sode- 
lovanje bi moralo zajeti vsaj ti- 
ste dejavnike, ki jih že omenja 
Zakon o ljudski obrambi. 

KADROVSKA POLITIKA 
VZVEZNIH ORGANIH 

Komisija Skupščine SFRJ 
za volitve in imenovanja je 
ugotovila, da je predlagani 
Osnutek zakona pri urejanju 
posameznih vprašanj ostal na 
takih rešitvah, ki jih že prinaša 
Ustava SFRJ. Pomeni torej, da 
niso nekatere določbe niti na- 
dalje razčlenjene in niti natanč- 
no opredeljene. Ta ugotovitev 
posebej velja za tista vpraša- 
nja, ki urejajo odgovornost 
zveznih organov za stanje na 
posameznem področju, kakor 
tudi za vprašanja odgovornosti 
funkcionarjev pri izvajanju 
zaupanih funkcij. 

Komisija, kakor so poudarili 
delegati na seji, se zavzema, da 
je potrebno pri imenovanju ozi- 
roma razrešitvi funkcionarjev, 
ki vodijo zvezne organe in or- 
ganizacije, upoštevati in zago- 
tavljati vlogo republik in pokra- 
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jin pri izvajanju kadrovske poli- 
tike v zveznih organih. Ne bi 
bilo sprejemljivo, so ocenili na 
seji, da bi omenjene funkcio- 
narje in vodilne delavce imeno- 
vali brez sodelovanja republik 
in pokrajin. Razlog za to je še 
toliko bolj tehten, ker so v dru- 
gih zakonskih določbah pre- 
dvidene obveznosti republik in 
pokrajin, da sprejmejo te funk- 

cionarje potem, koso razrešeni 
v zvezni upravi. 

Člani Komisije Skupščine 
SFRJ za informiranje so naj- 
dalj govorili o tistih delih 
Osnutka zakona, ki omenjajo 
vprašanja javnosti dela in ob- 
veščanja. Preoblikovati bo po- 
trebno nekatere določbe 
Osnutka zakona, so predlagali 
delegati. Gre namreč za to, da 

javnost dela državnih upravnih 
organov in izvršnih organov ni 
povezana samo z dajanjem ob- 
vestil sredstvom javnega obve- 
ščanja, temveč da je to njihovo 
nalogo potrebno razumeti tudi 
kot možnost za večji vpliv jav- 
nosti na delo teh organov. 

Na seji smo slišali tudi oce- 
no, da mora Zakon bolj jasno 
določiti obveznost in odgovor- 

nost upravnih in izvršnih orga- 
nov glede zbiranja, obdelave in 
prikazovanja določenih podat- 
kov in informacij o njihovem 
delu. 

Tudi Odbor za vprašanja 
borcev in vojnih invalidov je 
razpravljal o določbah novega 
Zakona o državni upravi. Pri 
tem člani Odbora niso imeli pri- 
pomb na posamezne rešitve. 

Popolno varstvo vseh oblik intelektualne 

ustvarjalnosti 

• Varstvo avtorskih pravic za dela naših državljanov, objavljena v Jugoslaviji ali v 
tujini, in za dela tujih državljanov, ki so prvič objavljena v naši državi 
• Pod pojmom avtorska dela razumemo stvaritve z vseh področij duhovne ustvarjal- 
nosti, ne glede na vrsto, način in obliko izražanja 

® Za delo, ki ga ustvari delavec — avtor v delovnem razmerju v organizaciji 
2Clruženega dela z družbenimi sredstvi, mu pripada posebna odškodnina, ki se 
vključuje v dohodkovne odnose 
• Izključna pravica avtorja je, da svoje delo objavi, reproducira, razmnoži, predela, 
prevede ali ga na kakršenkoli drug način uporablja 
• Materialna avtorska pravica traja v času avtorjevega življenja in 50 let po njeaovi 
smrti 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
bo na eni prihodnjih sej obrav- 
naval Predlog zakona o avtor- 
ski pravici. (AS 339). Kakor 
poudarja obrazložitev zakon- 
skega besedila, določbe ureja- 
jo razmerja na področju inte- 
lektualne ustvarjalnosti. Poleg 
tega Zakon opredeljuje tudi 
posebne pravice, ki jih imajo 
ustvarjalci znanstvenih, knji- 
ževnih in umetniških del (avtor- 
ska pravica) glede njihovih du- 
hovnih stvaritev (avtorska de- 
la). Ureja pa tudi razmerja, ki 
nastanejo z uporabo teh del, 
torej avtorsko-pravna razmerja 
v celoti. Predlog zakonskega 
besedila je pripravil Zvezni 
izvršni svet. 

Določbe Zakona so združene 
v osmih poglavjih. V tem pov- 
zetku pa omenjamo najpo- 
membnejše značilnosti novega 
Zakona. 

AVTORSKO DELO IN 
AVTOR 

Pred podrobnejšim prika- 
zom najpomembnejših značil- 
nosti avtorskega dela in avtor- 
ja, Predlog zakona določa, da 
varstvo uživajo avtorska dela 
jugoslovanskih državljanov, 
objavljena v naši državi in v 
tujini, in dela tujih državljanov 
oziroma oseb brez državljan- 
stva, ki so prvič objavljena v 

Jugoslaviji. Dela tujih državlja- 
nov, ki niso prvič objavljena v 
Jugoslaviji, uživajo to varstvo v 
okviru obveznosti, ki jih je naša 
država sprejela z mednarodni- 
mi pogodbami ali na temelju 
dejanske vzajemnosti. 

Po Predlogu zakona je avtor 
tista oseba, ki je ustvarila avtor- 
sko delo. Poleg avtorjev izvir- 
nih del, so po določbah Zakona 
avtorji tudi prevajalec, avtor 
priredbe, glasbene obdelave 
kot tudi avtorji zbirk takih del, 
če so za to svoje delo dobili 
dovoljenje avtorjev originalnih 
del. 

Zakonske določbe razlikuje- 
jo avtorje-ustvarjalce del in 
imetnike avtorskih pravic (to so 
fizične ali pravne osebe, na ka- 
tere lahko avtor prenese mate- 
rialno-pravne pravice in svoje 
avtorske pravice). Istočasno 
izhaja Zakon tudi iz načela, da 
je avtor tista oseba, ki je ozna- 
čena na delu, dokler se ne do- 
kaže nasprotno. 

Glede del, ki jih posameznik 
označi s psevdonimom ali pa 
glede anonimnih del, avtor pri- 
dobi avtorsko-pravno varstvo 
takoj, ko odkrije svojo identite- 
to. Pri tem je predvidena tudi 
možnost, da izdajatelj zastopa 
anonimnega ali psevdonimne- 
ga avtorja in ščiti ter uresničuje 
njegove avtorske pravice. Na ta 
način Zakon uvaja institut tako 
imenovanega domnevnega av- 

torja. To predpostavko je spre- posebnega obsega, velikosti 
jela večina nacionalnih zako- ali oblike, 
nodaj držav - članic Bernske 
unije. 

Zakonski predlog posebej 
tudi omenja avtorjeve pravice 
glede znanstvenega dela, ki 
ima poseben pomen za ljudsko 
obrambo. Pravi, da se njegova 
avtorska pravica lahko omeji, 
če avtor dobi pravično odško- 
dnino. V primerjavi z veljavnim 
Zakonom, torej avtorju ni mo- 
goče odvzeti pravice do izkori- 
ščanja takega dela. 

Avtorska dela so vse duhov- 
ne stvaritve na področjih knji- 
ževnosti, znanosti, umetnosti 
in na drugih področjih duhov- 
ne ustvarjalnosti, ne glede na 
vrsto, način in obliko izražanja. 
Sem sodijo tudi zbirke avtor- 
skih del, ljudskih in umetniških 
stvaritev, dokumentov, sodnih 
odločb in podobna gradiva. 

Sklenemo torej lahko, da po 
tem Zakonu varstvo uživajo vse 
intelektualne ustvarjalnosti 
oziroma tudi tiste, ki bodo 
ustvarjene v prihodnosti. Zani- 
miva pa je vsekakor tudi tista 
zakonska določba, ki pravi, da 
je avtorsko delo prav tako tisto, 
ki nima posebne književne, 
znanstvene ali umetniške vre- 
dnosti, kakor tudi ne kakšnega 
^OOOOOOOBCOaOSOOOSOOOOOOCOOOCO 

"REDLOG ZAKONA O AVTORSKI PRAVICI - 
4®OCOOSC«OOOCCOOOOSCOOOO 

VARSTVO 
AVTORSKEGA DELA 
USTVARJENEGA V 
DELOVNEM 
RAZMERJU 

Mimo določb, ki urejajo av- 
torstvo pri kinematografskem 
delu (tu so avtorji: pisec scena- 
rija, režiser in glavni snemalec, 
pri risanem filmu pa tudi glavni 
risar), Predlog zakona vsebuje 
tudi določbe o avtorskih delih, 
ki jih delavci ustvarijo v delov- 
nem razmerju ali pa po naroči- 
lu. 

Zakonski predlog upošteva 
posebnosti razmerij v združe- 
nem delu in interese jugoslo- 
vanske socialistične družbe. 
Zaradi tega besedilo izhaja iz 
načela, da je delavec v delov- 
nem razmerju (v organizaciji 
združenega dela, v drugih or- 
ganizacijah ali skupnostih in v 
organih družbenopolitičnih 
skupnosti), če ustvarja avtor- 
sko delo kot rezultat združeva- 
nja dela in sredstev, avtor tega 
dela. Organizacija, skupnost 
ali organ lahko v okviru svoje 

locoosoooe^ 
AS 339 ^ 
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dejavnosti izkoriščajo to delo 
brez, da bi dobili dovoljenje av- 
torja. 

Delavec pa ima pravico do 
posebne odškodnine za svoje 
avtorsko delo, ki ga je ustvaril v 
delovnem razmerju. Ta odško- 
dnina mora biti sorazmerna 
vrednosti prispevka, ki ga 
ustvarja njegovo delo pri dejav- 
nosti oziroma nalogah organi- 
zacije. Drugače povedano mo- 
ra biti odškodnina sorazmerna 
povečanju dohodka organiza- 
cije, skupnosti ali organa. Pri 
tem pa mora biti v skladu s 
samoupravnim sporazumom in 
drugimi akti omenjenih prav- 
nih oseb. Na ta način se odško- 
dnina za izkoriščanje avtorskih 
del vključuje v dohodkovne 
odnose. 

Mimo tega je tudi predvide- 
no, kaj lahko avtor naredi, če 
organizacija, skupnost ali or- 
gan ne objavi dela, ustvarjene- 
ga v delovnem razmerju. Zapi- 
sano je, da če, v roku, ki ga 
določa samoupravni splošni 
akt, omenjena organizacija ne 
objavi dela in če tega ne stori 
tudi po preteku 5 let po zaklju- 
čitvi dela, ima avtor pravico, da 
sam objavi to delo. 

Podobne zakonske rešitve 
so predvidene tudi, ko gre za 
avtorska dela ljudi, ki z oseb- 
nim delom samostojno, v okvi- 
ru svojega poklica, opravljajo 
poklicno dejavnost, ali za ljudi, 
ki se ukvarjajo s samostojne 
dejavnostjo z osebnim delom 
in s sredstvi v lasti občanov. 

Avtorska dela so vsa duhov- 
na dela, ustvarjena v delovnem 
razmerju. Pri tem pa so iz avtor- 
sko-pravnega varstva izvzeta 
vsa dela, ki jih posamezniki 
ustvarijo v okviru svojega re- 

dnega dela (strokovna poroči- 
la, referati, uradni akti in po- 
dobna dela). Taka zakonska re- 
šitev je zapisana zato, kakor 
poudarja obrazložitev Predlo- 
ga zakona, ker gre v teh prime- 
rih za odločilnejše splošne ko- 
risti kot pa so posamezni inte- 
resi ustvarjalcev omenjenih 
del. 

TEMELJNE 
ZNAČILNOSTI PRAVNE 
NARAVE AVTORSKE 
PRAVICE 

Predlog zakona rešuje zaple- 
tena vprašanja pravne narave 
avtorske pravice. Ko opredelju- 
je, da avtorska pravica vsebuje 
premoženjsko-pravne pravice 
(avtorske premoženjske pravi- 
ce) in osebno-pravne pravice 
(avtorske moralne pravice), 
Predlog zakona s tem že tudi 
omenja dve sestavini avtorske 
pravice pomembni za varstvo 
osebnih, premoženjskih in dru- 
gih materialnih interesov av- 
torja. 

Poleg varstva omenjenih in- 
teresov premoženjsko-pravne 
pravice varujejo tudi moralne 
interese avtorja. 

Ob upoštevanju avtorjevih 
premoženjsko-pravnih pravic 
ima avtor izključno pravico, da 
svoje delo objavi, reproducira, 
razmnoži, predela, prikaže ali 
izkorišča kakorkoli drugače. 
Omeniti pa moramo, da zakon- 
sko besedilo predvideva kon- 
kretne omejitve te pravice. Go- 

vori torej o možnosti, da se 
delo lahko izkorišča brez dovo- 
ljenja avtorja, brez avtorizacije 
in brez plačila odškodnine, le 
omejitve so podrobno navede- 
ne in v glavnem zadevajo izko- 
riščanje posameznih delov av- 
torjeve ustvarjalnosti v učne 
namene, reproduciranje v jav- 
nih publikacijah in podobno. 

Zakon predvideva tri režime 
prevajanja avtorjevega dela. 
Skladno s splošnim režimom, 
ima avtor izključno pravico, da 
prevaja svoje delo in da daje 
dovoljenje za prevajanje tega 
dela. Po drugi strani, s sprejet- 
jem posebnega režima, ki ga 
uporabljajo države, članice 
Bernske konvencije, je možno 
delo prevesti po 10 letih od 
objave brez dovoljenja avtorja. 
Zakon pa na koncu govori tudi 
o režimu zakonske prisilne li- 
cence, ki temelji na določbah 
Svetovne konvencije o avtorski 
pravici. Predvidena je mož- 
nost, da se delo, ob določenih 
pogojih in garancijah, prevede 
brez dovoljenja avtorja po izte- 
ku 6 let od prve objave. Ta re- 
žim velja samo za dela avtorjev, 
ki so državljani katere od držav 
— članic Svetovne konvencije. 
Pogoj pa je, da ta država ni 
hkrati tudi članica Bernske 
konvencije. 

Druga sestavina avtorskih 
pravic so osebno-pravne pravi- 
ce avtorja (avtorske moralne 
pravice). Pod tem pojmom lah- 
ko razumemo pravico avtorja, 
da je priznan kot avtor in nave- 
den kot ustvarjalec dela; nje- 
govo pravico, da nasprotuje 
vsaki skazltvi, okrnitvi ali spre- 
minjanju dela, kakor tudi pravi- 
co, da se upre tudi vsaki upora- 
bi dela, ki bi prizadela oziroma 
užalila njegovo čast in ugled. 

IZKORIŠČANJE, 
TRAJANJE IN 
VARSTVO AVTORSKE 
PRAVICE 

Izkoriščanje avtorske pravi- 
ce se prenese skoraj izključno 
samo s pogodbo. V bistvu gre 
samo za prenos premoženjskih 
pravic, medtem ko moralne 
pravice ostanejo avtorju, če- 
prav pri zakonskem dedovanju 
pride do prenosa izvrševanja 
teh pravic na dediče oziroma 
na avtorske organizacije ter na 
akademije znanosti in umetno- 
sti. 

Zakonski predlog predvide- 
va samo nekaj načel za avtor- 
sko-pravne pogodbe, medtem 
ko vse ostale sestavine pogod- 
be določijo stranke sporazu- 
mno. Med avtorskimi pogod- 
bami določbe Predloga zakona 
posebej omenjajo samo založ- 
niško pogodbo, pogodbo o 
uprizoritvi oziroma izvedbi in 
pogodbo o kinematografskem 
delu. 

Avtorska premoženjska pra- 
vica traja v času avtorjevega 
življenja in 50 let po njegovi 
smrti. Pri tem pa so predvidene 
tudi nekatere izjeme: avtorska 
pravica na fotografska in kine- 
matografska dela oziroma na 
dela uporabne umetnosti traja 
25 let. 

Avtor oziroma nosilec avtor- 
ske pravice uveljavlja svoje 
pravice osebno ali prekzastop- 
nika. Mimo tega lahko avtorske 
pravice s pooblastilom avtorja 
uresničujejo tudi organizacije 
avtorjev kot tudi vse organiza- 
cije združenega dela in druge 
organizacije, ki so registrirane 
za varstvo avtorskih pravic. 

V primeru kršitve premoženj- 
skih ali moralnih pravic, avtor 
lahko zahteva varstvo teh pra- 
vic in povrnitev škode, ki je 
nastala s tem dejanjem. 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obli- 
gacijskih razmerij je namenjena knjiga 

dr. Stojan Cigoj: 

OBLIGACIJE 
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 

stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki iz 
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po- 

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonoda- 
je in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija 
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše 
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava 
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktič- 
no vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi 
partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ 
»Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga pripo- 
roča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in 
pravnim službam ter posameznikom. 
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Udeležba federacije pri financiranju 

modernizacije tehnične baze Tanjuga 

• Uresničevanje Programa modernizacije Tanjuga se je začelo januarja 1978. leta s 
tem, da bo prva tri leta financiran iz sredstev Tanjuga, v letih 1981 in 1982 pa iz 
proračuna federacije 
• Časopisna agencija Tanjug opravlja za federacijo dela, ki znašajo po vrednosti 38,5 
odstotka od celotnega prihodka 

Da bi lahko izpolnjevala na- 
loge za potrebe federacije (za- 
gotavljanje informacij iz tujine 
za zvezne organe in organiza- 
cije, kot tudi informiranje tuje 
javnosti o dogodkih doma), je 
delavski svet časopisne agen- 
cije Tanjug sprejel program 
srednjeročnega razvoja Tanju- 
ga od leta 1978 do 1982. Pro- 
gram je sprejel Svet Tanjuga, 
podprle pa so ga komisije za 
obveščanje SZDL v vseh repu- 
blikah in pokrajinah. 

To je poudarjeno v obrazloži- 
tvi Osnutka zakona o določa- 
nju celotnega zneska za finan- 
ciranje dela programa moder- 
nizacije tehnične baze in iz- 
gradnje novega poslopja časo- 
pisne agencije Tanjug od leta 
1978 do leta 1982. Poslan je bil 
Skupščini SFRJ v razpravo in 
sprejem. O osnutku bodo raz- 
pravljali delegati v Zboru repu- 
blik In pokrajin. 

Program je začel veljati 1, 
januarja 1978 s tem, da bo v 
letih 1978,1979 in 1980financi- 

ran iz sredstev Tanjuga in to s 
krediti, v letih 1981 in 1982 pa iz 
proračuna federacije v skup- 
nem znesku 87,7 milijona di- 
narjev, od tega 55,4 milijona 
dinarjev v devizah. Za leto 1981 
bo federacija iz proračuna za- 
gotovila 70,4 milijona dinarjev, 
od tega 38 milijonov dinarjev v 
devizah, za leto 1982 pa 17,3 
milijona dinarjev in to vse v 
devizah. 

Časopisna agencija Tanjug 
opravlja za federacijo naloge, 
ki znašajo po vrednosti 38,5 
odstotka celotnega prihodka 
Tanjuga. Med te naloge spada- 
jo: servis radijskih oddaj za tu- 
jino, featcher-servis za tujino, 
servis poročil za Latinsko Ame- 
riko, servis poročil za tuje novi- 
narje na Dunaju, uporaba Ta- 
njugovih servisov, sprejem po- 
ročil tujih radijskih postaj, me- 
dagencijsko sodelovanje in te- 
hnična pomoč tujim agenci- 
jam. Poleg teh nalog opravlja 
Tanjug tudi tiste, ki so vezane 
na pool agencij neuvrščenih 

držav, urade Tanjuga v tujini, 
dopisniško omrežje Tanjuga, 
kot tudi naloge v zvezi z delom 
mednarodnega press-centra 
za tuje novinarje. Navedene na- 
loge se realizirajo na podlagi 
pogodbe, ki jo v imenu federa- 
cije za vsako leto sklene s Ta- 
njugom Zvezni komite za infor- 
macije. 

Program razvoja Tanjuga v 
osnovi izhaja iz mesta in vloge 
te agencije v jugoslovanskem 
sistemu obveščanja, kot tudi 
njenega ugleda in aktivnosti na 
mednarodnem področju, zlasti 
v okviru razvoja, napredka in 
razširitve sodelovanja med 
neuvrščenimi državami na po- 
dročju obveščanja. 

Program razvoja predvideva 
uvajanje sodobne opreme v te- 
hnološki proces pretoka infor- 
macij v Tanjugu, modernizira- 
nje tt zvez z uradi in dopisniki 
Tanjuga, kot tudi sprejemnega 
centra Tanjuga v Batajnici. Za 
plasiranje Tanjugovih informa- 
cij v tuja sredstva obveščanja 
bodo, poleg sedanjih, ustanov- 
ljeni še novi Tanjugovi uradi v 
tujini, kot tudi nova dopisniš- 
tva. Program prav tako predvi- 
deva modernizacijo fotograf- 
skega oddelka časopisne 
agencije Tanjug in opreme, ki 
jo uporablja redakcija te agen- 
cije. V naslednjih petih letih bo 
zgrajeno novo poslopje za se- 
dež Tanjuga v Beogradu in ura- 
di za delo njegovih dopisnikov. 

OSNUTEK ZAKONA O DOLOČANJU CELOTNEGA 
ZNESKA ZA FINANCIRANJE DELA PROGRAMA 
MODERNIZACIJE TEHNIČNE BAZE IN IZGRADNJE 
NOVEGA POSLOPJA ČASOPISNE AGENCIJE TANJUG 
OD LETA 1978 DO LETA 1982 

Csceccocosooocccosccosccosoooccocaoccoosc^ 

MEDNARODNE POGODBE 

Olajšani pogoji za zamenjavo vozniških 

dovoljenj 

• Sporazum olajšuje zlasti pogoje za zamenjavo vozniških dovoljenj C in D kategorije 

V Ženevi je bil 1. aprila 1975 
sklenjen Sporazum o minimal- 
nih pogojih za izdajo in za ve- 
ljavnost vozniških dovoljenj. Ta 
dokument želi predvsem zago- 
toviti bolj enotne predpise, ki 
zadevajo izdajo in veljavnost 
vozniških dovoljenj. S tem naj 
bi se povečala varnost cestne- 
ga prometa in olajšalo izdaja- 
nje dovoljenj tujim voznikom, 
ki so si na ozemlju druge drža- 
ve pridobili pravico stalne na- 
stanitve. 

Ratifikacija tega Sporazuma 
bo za našo državo imela več- 
stranski pomen. Zaradi tega je 
Zvezni izvršni svet te dni poslal 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o ratifikaciji Sporazuma o 
minimalnih pogojih za izdajo in 
za veljavnost vozniških dovo- 
ljenj (AS 599). Sprejetje Spora- 
zuma pa zahteva spremembo 
veljavnih republiških in pokra- 
jinskih zakonov. Zaradi tega ga 
morajo enakopravno obravna- 
vati delegati obeh zborov 

Skupščine SFRJ in ratificirati 
ga morata oba zbora Skupšči- 
ne SFRJ. 

S sprejetjem Sporazuma bo 
predvsem mogoče mnogo bolj 
enostavno zamenjati vozniška 
dovoljenja jugoslovanskih dr- 

žavljanov, ki začasno delajo in 
prebivajo v tujini. Prav tako pa 
dovoljenja določenega števila 
diplomatskih in konzularnih 
predstavnikov, ki delajo v Ju- 
goslaviji. Istočasno bi enake 
ugodnosti veljale tudi za jugo- 

! sccoeococo 

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
MINIMALNIH POGOJIH ZA IZDAJO IN ZA VELJAVNOST 
VOZNIŠKIH DOVOLJENJ APC -AS 599 
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Slovanske konzularne in diplo- 
matske predstavnike v tujini. 

Temeljno vprašanje, ki ga 
ureja Sporazum, zadeva oprav- 
ljanje vozniškega izpita in izda- 
janje vozniških dovoljenj dr- 
žavljanom ene pogodbenice na 
podlagi vozniškega dovoljenja, 
ki ga je izdala druga pogodbe- 
nica. 

Sporazum omenja vozniška 

dovoljenja, ki veljajo za določe- 
ne kategorije vozil, predvidene 
za Konvencijo o cestnem pro- 
metu, ki jo je Jugoslavija ratifi- 
cirala marca 1976 leta. Posebej 
so olajšani pogoji za zamenja- 
vo vozniških dovoljenj C in D 
kategorije. 

Kakor posebej določa Spo- 
razum, lahko po 12 mesečnem 
časovnem obdobju, vsaka po- 

godbena stranka predlaga eno 
ali več sprememb in dopolnitev 
Sporazuma. 

Vsaka pogodbena stranka pa 
lahko odpove Sporazum s pi- 
smenim sporočilom general- 
nemu sekretarju OZN. Odpo- 
ved začne veljati po izteku leta 
dni, ko je generalni sekretar 
sprejel to sporočilo. 

S Sporazumom je določen 
tudi način za reševanje sporov 
med dvema ali več pogodbeni- 
cami, glede razlage ali uporabe 
določb Sporazuma. , 

Prilogi Sporazuma pa točno 
določata minimalne pogoje za 
opravljanje vozniškega izpita 
in minimalne zahteve za fizično 
in psihično sposobnost vozni- 
kov. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati Zveznega zbora so 
na seji, ki je bila 28. februarja, 
sprejeli naslednje zakonske 
akte: 

Zakon o pogojih za sklenitev 
delovnega razmerja s tujimi 
državljani (AS 537), ki določa, 
da imajo tuji državljani, če 
združijo svoje delo z delom 
drugih delavcev v temeljni or- 
ganizaciji, enake pravice in ob- 
veznosti kot domači delavci. 
Pri tem pa dovoljenja za skleni- 
tev delovnega razmerja ne po- 
trebujejo samo tisti tujci, ki za- 
časno bivajo pri nas, temveč 
tudi tuji državljani, ki imajo po- 
trdilo o stalni nastanitvi v Jugo- 
slaviji. Ob zaposlovanju pa 
imajo, pod enakimi pogoji, pre- 
dnost domači delavci pred tuji- 
mi. Določbe tega Zakona pa ne 
veljajo za sklenitev delovnega 
razmerja tujih državljanov v ju- 
goslovanskih diplomatskih, 
konzularnih in drugih pred- 
stavništvih v tujini. 

Zakon o vojaških šolah in 
znanstveno-raziskovalnih 
ustanovah Jugoslovanske 
ljudske armade (AS 481) kon- 
stituira vojaško-šolske centre 
kot vzgojno-izobraževalne 
ustanove. Svet vojaške šole po- 
staja po tem Zakonu svetovalni 
organ načelnika šole. Določe- 
no je tudi, da se Svet vojaških 
šol in znanstvenih ustanov JLA 
sestavi po načelu ustrezne za- 
stopanosti učiteljev in znan- 
stvenih ter strokovnih delav- 
cev. Mimo tega Zakon jasneje 
opredeljuje funkcije in položaj 
visokih vojaških šol ter rešuje 
vprašanje nostrifikacije diplom 

in spričeval, pridobljenih v tujih 
vojaških šolah. Spreminja pa 
tudi trajanje vojaškega šolanja. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o splošnem 
upravnem postopku (AS 573) 
vsebuje jasnejše določbe o 
upravnem postopku. Nove do- 
ločbe tako odpravljajo po- 
manjkljivosti sedanjih rešitev, 
ki bi lahko vplivale na njihovo 
različno uporabo v praksi. To 
posebej velja za določbe, ki so 
doslej urejale tista vprašanja, 
za katera ni več pristojna fede- 
racija. Z določeno spremembo 
se podaljšuje tudi uporaba po- 
sameznih določb, ki bodo pre- 
nehale veljati z dnevom spre- 
jetja republiških oziroma po- 
krajinskih predpisov. 

Zakon o ratifikaciji Pogodbe 
med Socialistično Federativ- 
no Republiko Jugoslavijo in 
Republiko Avstrijo o cestnem 
predoru skozi Karavanke (AS 
573) predvideva izgradnjo 
cestnega predora pod Kara- 
vanškim sedlom, ki bo dolg 6 
km. Povezoval bo Jugoslavijo 
in Avstrijo. Kakor predvideva 
Zakon, bo za izgradnjo tega 
cestnega predora Avstrija za- 
gotovila 400 milijonov šilingov, 
Jugoslavija pa enak znesek v 
dinarjih (okoli 480 milijonov di- 
narjev). 

Zakon o prenehanju veljav- 
nosti Zakona o evidenci giba- 
nja sredstev na področju 
splošne, skupne in druge po- 
rabe (AS 565) je sprejet zaradi 
tega, ker vrsta novih sistemskih 
zakonov zagotavlja spremlja- 
nje gibanja in usmerjanja sred- 

stev splošne in skupne porabe. 
Potemtakem torej tudi ni več 
potrebno, da bi še naprej veljal 
poseben zakon na tem področ- 
ju. 

Zakon o urejanju premo- 
ženjskih razmerij, nastalih za- 
radi prenehanja pravic in ob- 
veznosti državljana SFRJ na 
podlagi mednarodnih pogodb 
(AS 424) daje pravico do od- 
škodnine jugoslovanskim dr- 
žavljanom (kar ne velja za prav- 
ne osebe), katerim so preneha- 
le premoženjske pravice do tu- 
jih državljanov in tujih pravnih 
oseb na podlagi pogodb, skle- 
njenih med našo in tujo državo. 
Zakon prav tako predvideva, da 
pravice do stvari in premoženj- 
ske pravice tujih državljanov ali 
pravnih oseb v SFRJ, ki so pre- 
nehale na podlagi mednaro- 
dnih pogodb, postanejo druž- 
bena lastnina. 

Zvezni zbor je po hitrem po- 
stopku sprejel tudi 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o oblikova- 
nju in delu delegacij aktivnih 
vojaških in civilnih oseb, ki so 
v službi v oboroženih silah 
SFRJ (AS 608), ki določa, da 
aktivne vojaške in civilne osebe 
iz vseh vojnih enot ter ustanov 
oblikujejo eno in ne več dele- 
gacij na območju posamezne 
občine. Samo izjemoma, če je 
na območju ene občine več vo- 
jaških enot in ustanov, se lahko 
oblikujeta dve ali več delegacij. 
Prav tako je predvideno, da 
kandidacijska komisija izbira 
na posebnem, vendar ne na 
predkandidacijskem sestanku. 
Poleg članov, ki volijo aktivne 

vojaške in civilne osebe, ki so v 
službi v JLA, so njeni člani tudi 
predstavniki družbenopolitič- 
nih organizacij, ki neposredno 
delujejo v vojaških enotah, ka- 
kor tudi predstavniki občinske 
konference SZDL. Zakon pri- 
naša tudi določbe o delu komi- 
sije za izdelavo volilnih imeni- 
kov in o sodelovanju aktivnih 
vojaških in civilnih oseb v delu 
volilnih komisij družbenopoli- 
tičnih skupnosti in kandidacij- 
skih konferenc Socialistične 
zveze. 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila prav tako 28. 
februarja, so delegati sprejeli 
naslednje akte: 

Zakon o tarifi zveznih admi- 
nistrativnih taks (AS 576). Po 
tem Zakonu se tarife globalno 
povečajo za ol<oli 100 odstot- 
kov. Na ta način je zagotovljena 
delna uskladitev višine taks z 
rastjo dohodka, osebnih do- 
hodkov, življenjskih stroškov in 
stroškov za delo upravnih or- 
ganov. 

Na tej seji je Zbor potrdil do- 
govor o prometni politiki Jugo- 
slavije, dogovor o posamez- 
nih elementih skupne stano- 
vanjske politike, dogovor o 
kontinuirani gradnji kapacitet 
v obdobju 1976 do 1980 za ra- 
zvoj proizvodnje električne 
energije in premoga po letu 
1980 ter dogovor o kreditiranju 
prodaje opreme in ladij v Ju- 
goslaviji v obdobju od 1977. do 
1980. leta. 

Delegati so potrdili tudi Sta- 
tut Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije in Enotni statut 
skupnih gospodarskih zastop- 
stev v tujini. 

ČZ »URADNI LISTSRS« PRIPOROČA: 

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da 
so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost nove- 
ga zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, da 

so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve 
in spremembe glede na prejšnji zakon. 

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z 
uvodnimi pojasnili Marjana Šenka. 

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU in 
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno 
prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna. 
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ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna — UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAV- 
NEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O UPRA VNIH SPORIH - 
s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega 
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem 
pravu. 

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna 
razmerja 2. knjiga. 

dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič - 
PRAVDNI POSTOPEK. 

Franc Šink - PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimal- 
no klasifikacijo - slovensko - srbohrvaško - franco- 
sko - nemško. 

dr. France Černe - UVOD V EKONOMSKO VEDO - 
temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS - z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE — uvodna po- 

jasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE — uvodna pojasni- 

la dr. Ljubo Bavcon. 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna poja- 

snila dr. Peter Kobe. 
ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU — uvodna pojasni- 

la Lojze Ude 
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon 

z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk. 
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili 

ZBIRKA PREDPISOV 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DE- 

DOVANJE 

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — samoupravna stano- 

vanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stav- 

bami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI 

OBVEZNOSTI 
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMO- 

ZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNI- 

KOV 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN 
STROKOVNIH IZPITIH 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE VSRS 

REGISTER PREDPISOV 1969-1971 

OBRAZCI: 
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov 

prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne 
volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, o 
uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske 
svete. 

OVITEK ZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za 
izpolnjevanje volilnega imenika) 

M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
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NAROČILNICA 

Naročamo izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Letno naročninodin (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR 
Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne 1973 Žig podpis naročnika 

poročevalec 



IZ VSEBINE 

Iz Skupščine SR Slovenije 
RAZŠIRJENI DNEVNI REDI SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
- Predlog zakona o ravnanju z odpadki (ESA-762) 
- Osnutek zakona o ukrepih v živinoreji (ESA-798) 
- Osnutek zakona o organu samoupravne delavske kontro- 
le (ESA-883) 
- Predlog zakona o spremembi zakona o davkih občanov 

(ESA-1001) 
- Predlog zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti 
(ESA-1011) 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
samoupravni stanovanjski skupnosti (ESA-1036) 
- Predlog zakona o spremembah zakona o republiških 
svetih (ESA-1070) 
- Predlog odloka o prevzemu obveznosti SR Slovenije za 
eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega 
slikarja Franca Kavčiča (ESA-1071) 
- Predlog za izdajo zakona o združevanju organizacij zdru- 
ženega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, z 
osnutkom zakona (ESA-1072) 
- Predlog zakona o uporabi presežka vplačanega prispevka 
in anuitet iz posojila za odpravo posledic potresa v Bosenski 
Krajini (ESA-1075) 
- Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov, s tezami 
za osnutek zakona (ESA-1079) 

Predlog za izdajo zakona o pogojih in postopku za prido- 
bitev pravice do preživninskega varstva kmetov, s tezami za 
osnutek zakona (ESA-1080) 
- Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-1081) 
- Predlog za izdajo zakona o intervencijah v kmetijstvu in o 
kompenzacijah v porabi hrane, s tezami za osnutek zakona 
(ESA-1083) 

8 

8 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč (ESA-1087) 10 

Iz Skupščine SFRJ 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
— Obveščanje — nedotakljiva pravica vsakega delovnega 
človeka in občana (Osnutek resolucije o temeljih družbene- 
ga sistema informiranja) 
NOVI PREDPISI 
— Novi samoupravni odnosi na področju cen (Osnutek 
zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen - AS 
609) 
— Določitev temeljev sistema državne uprave — pomem- 
ben prispevek k razvoju političnega sistema (Razprava v 
delovnih telesih Zveznega zbora o Osnutku zakona o temeljih 
sistema državne uprave, o zveznem izvršnem svetu in zveznih 
upravnih organih k AS 592) J 

— Popolno varstvo vseh oblik intelektualne ustvarjalnosti 
(Predlog zakona o avtorski pravici - AS 339) 
— Udeležba federacije pri financiranju modernizacije te- 
hnične baze Tanjuga (Osnutek zakona o določanju celotne- 
ga zneska za financiranje dela programa modernizacije te- 
hnične baze in izgradnje novega poslopja časopisne agenci- 
je Tanjug od leta 1978 do leta 1982) 
MEDNARODNE POGODBE 
— Olajšani pogoji za zamenjavo vozniških dovoljenj (Pred- 
log zakona o ratifikaciji Sporazuma o minimalnih pogojih za 
izdajo in za veljavnost vozniških dovoljenj - APC - AS 599) 
SPREJETI ZAKONI 
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