
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu z osnutkom 

zakona (ESA - 605) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 22. 11. 
1984 določ il besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODAR- 
STVU Z OSNUTKOM ZAKONA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Jože KAVČIČ, č lan Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO 
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

POVZETEK 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 

nalna vprašanja in varstvo okolja je na seji 13. 9. 1984, 
odbor Zbora obč in za urejanje prostora in varstvo okolja 
pa dne 12. 9. 1984 obravnaval poročilo o izvajanju sklepov 
in priporoč il Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uveljav- 
ljanje družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu, skupaj z uresničevanjem srednjeročnega 
plana stanovanjskega gospodarstva za obdobje 
1981-1985 v letih 1981-1983. 

Odbora sta v skupnem poroč ilu ugotovila, da ni potrebe 
po spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu v njegovih temeljnih usmeritvah, da pa se 
kaže potreba po prouč itvi nekaterih rešitev, ki naj bi pred- 
vsem reševale probleme operativno-tehnične narave. 

Tako se s predloženim osnutkom zakona urejajo tista 
vprašanja, ki pri izvajanju povzročajo v praksi največ  težav 
in se nanašajo na izvajanje družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje, lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanj- 
ske pravice, izterjavo stanarin in prispevkov lastnikov sta- 
novanj in poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v 
družbeni lastnini, revalorizacijo stanovanjskih hiš in sta- 
novanj v družbeni lastnini, amortizacijo stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini ter na sredstva za razisko- 
valno dejavnost. 

V okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje naj 
bi zakon omogočil graditev stanovanj tudi po proizvod- 
nem načelu. 

V spremenjenih določbah o lastni udeležbi naj bi se 
podrobneje kot doslej določile obveznosti in oprostitve 
plač ila lastne udeležbe pri pridobitvi ali zamenjavi stano- 
vanj v družbeni lastnini ter dopustila možnost odloga 
plač ila lastne udeležbe na čas po vselitvi v stanovanje 

S prehodno določbo naj bi bilo rešeno vprašanje preveč 
plačane lastne udeležbe. 

Za lastnike stanovanj in poslovnih prostorov v stano- 
vanjskih hišah v družbeni lastnini zakon določa, da plaču- 
jejo stroške v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjsko hišo 
in skupne funkcionalne stroške na podlagi odločbe, ki ima 
izvršilni naslov. Na podoben način naj bi bilo tudi urejeno 
uč inkovitejše plačevanje stanarine. 

Z namenom, da bi zagotovili enotnejše in smotrnejše 
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
naj bi zakon nekoliko podrobneje določ il naloge hišnega 
sveta. 

Črtajo naj se določbe, ki se v sedanjem zakonu nanašajo 
na revalorizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini, ker to vprašanje ureja zvezni zakon. 

Spremenil naj bi se rok do katerega je amortizacijska 
stopnja lahko nižja od 1%. 

Z namenom, da bi zagotovili kontinuiteto raziskoval- 
nega dela in njenega financiranja, naj bi zakon podaljšal 
namensko porabo sredstev anuitet odpravljenega repu- 
bliškega stanovanjskega sklada za financiranje raziskav in 
študij na področju stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 3. in 7. točki 

324. člena ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom 
določajo temeljna načela na področju organizacije samo- 
upravnih interesnih skupnosti ter na področ ju stanovanjske 
graditve, njenega financiranja in gospodarjenja s stanovanji. 
Poleg tega je ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona 
podana tudi v 6. in 10. točki 321. člena ustave SR Slovenije, po 
katerih ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom tudi investi- 
ranje in graditev objektov ter poleg lastninskih zemljiških in 
drugih stvarno pravnih razmerij tudi stanovanjska razmerja. 

Ustavna podlaga za samoupravno organiziranost delovnih 
ljudi na področ ju združevanja sredstev za graditev stanovanj, 
določanje politike in programa graditve, zagotavljanje druž- 
bene pomoč i ter drugih zadev s področja stanovanjskega 
gospodarstva je podana v 65. členu ustave SR Slovenije. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA IN 
RAZLOG! ZA IZDAJO ZAKONA 

Stanovanjsko gospodarstvo je urejeno z zakonom o stano- 
vanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81 in 34/83), ki 
temelji na načelu, da so delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela kot nosilci odločanja o skupnem dohodku v 
tem okviru tudi nosilci odločanja o sredstvih za reševanje 
svojih stanovanjskih vprašanj in skupaj z delovnimi ljudmi in 
občani nosilci odločanja o vseh vprašanjih stanovanjske poli- 
tike v temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih 
skupnostih, krajevnih skupostih, skupnostih stanovalcev in v 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Analize o uresničevanju zakonskih določb kažejo, da se 
zastavljeni samoupravni družbenoekonomski odnosi v stano- 
vanjskem gospodarstvu le počasi uveljavljajo. Ta ugotovitev 
velja tako za področje gospodarjenja s stanovanjskim skla- 
dom, kjer stanarine ne zagotavljajo enostavne reprodukcije 
stanovanjskega sklada in za področje graditve stanovanj v 
družbeni lastnini, kjer tekoča kreditno monetarna politika in 
organiziranost ter delovanje bank ni prilagojeno potrebam 
stanovanjskega gospodarstva, ob tem pa so tudi neustrezno 
usposobljeni in organizirani investitorji v družbeno usmerjeni 
stanovanjski graditvi. 

Razlogi, ki narekujejo potebo po spremembi zakona, teme- 
ljijo tudi na vskladitvi nekaterih določ il zakona s kasneje 
sprejetimi dokumenti. To so dolgoročni program ekonomske 
stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, 
predlog zakona o graditvi objektov, Ugotovitve, sklepi in pri- 
poroč ila Skupščine SR Slovenije ob Poročilu o izvajanju 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Z dopolnitvijo zakona 
je predlagatelj sledil osnovnemu namenu pospešiti nadaljnji 
razvoj družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu in prispevati k odpravljanju negativnih trendov 
pri gospodarjenju z obstoječ im stanovanjskim skladom hiš v 
družbeni lastnini in pri stanovanjski graditvi. 

1. 
Medtem, ko je bilo v obdobju 1976-1980 zgrajenih 70.946 

stanovanj, obsega plan graditve za obdobje 1981-1985 le 
58.000 stanovanj. 

V letu 1981 je bilo zgrajenih14.674 stanovanj, naslednje leto 
12.344 stanovanj, v letu 1983 pa le 11.652 stanovanj. Znaten 
padec fizičnega obsega stnovanjske gradnje je zaskrbljujoč , 
če ob padcu obsega stanovanjske graditve upoštevamo dej- 
stvo, da se je izredno zmanjšal tudi obseg nedokončanih 
stanovanj. 

Namen zakona o stanovanjskem gospodarstvu na področju 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je bil uveljaviti 
vlogo samoupravne stanovanjske skupnosti, odpraviti kla- 

sično gradnjo za trg in omogočiti organizacijam združenega 
dela in drugim, da na organiziran način urejajo odnose med 
tistimi, ki pridobivajo ali kupujejo stanovanja in med izvajalci 
del. 

Ker v SR Sloveniji ni ustanovljena niti ena poslovna skup- 
nost za stanovanjsko gradnjo, stanovanjsko zadružništvo pa 
je razvito izključno na področ ju individualne stanovanjske 
gradnje, je po zakonu (11. člen) investitor družbene gradnje le 
stanovanjska skupnost. Ta lahko poveri investitorska dela 
organizaciji združenega dela, ki ne sme biti izvajalec del, ne 
more pa nanjo prenesti investitorstva. Odgovornost za izvaja- 
nje investltorstva ostane v stanovanjski skupnosti. Posledica 
tega stanja so nerazmejene strokovne, planske, upravljalske 
in izvajalske funkcije. 

Pri uveljavitvi družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, 
tako kot je bila opredeljena v 11. č lenu zakona, ki se glede na 
novo opredeljene družbenoekonomske odnose bistveno razli- 
kuje od predhodno uveljavljenih oblik gradnje stanovanj, še 
niso dosežene vse pričakovane vsebinske spremembe. Ana- 
lize izvajanja družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
kažejo, da v krogih, kjer so bili sposobni v polni meri izkoristiti 
vse prednosti, ki jih taka gradnja nudi, beležijo neprimerno 
boljše rezultate od klasičnih oblik gradnje za trg, tako za 
uporabnike kot tudi za druge dejavnike v proizvodni verigi kot 
tudi za celotno družbo. 

Ob upoštevanju, da družbeno usmerjeno stanovanjsko 
gradnjo pogojujejo drugi predpisi, zlasti predpisi s področja 
financiranja, ki so se po sprejetju zakona bistveno spremenili, 
se kaže potreba, da se v okviru te gradnje omogoč i tudi 
gradnja po proizvodnem načelu. 

Taka usmeritev je podana tudi v dolgoročnem programu 
gospodarske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in v zvezni ter republiški resoluciji o družbenoe- 
konomskem razvoju v letu 1984. V teh dokumentih je nave- 
deno, da naj se pri stanovanjski gradnji zaradi njene večje 
uč inkovitosti omogočijo vse možne oblike izvajanja stano- 
vanjske gradnje, torej je treba ob investitorstvu v smislu 11. 
člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu dopustiti v 
okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje možnosti 
gradnje po proizvodnem načelu. 

Navedenim usmeritvam je sledil tudi zakon o graditvi obje- 
tov, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela na zasedanje 
zborov dne 24.10.1984, ki določa v 54. č lenu, da lahko izvajal- 
ske organizacije združenega dela proizvajajo stanovanjske in 
spremljajoče objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stamoupravne stanovanjske skupnosti in planom druž- 
benopolitične skupnosti. 

2. 
Po prvem odstavku 33. člena zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu mora vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico 
na stanovanju v družbeni lastnini, oziroma se preseli v večje 
ali več  vredno stanovanje, prispevati lastna sredstva glede na 
vrednost stanovanja v skladu s svojim socialnim in zdravstve- 
nim stanjem ter ekonomskimi možnostmi. Po šestem 
odstavku istega člena je določeno, kdo ni dolžan prispevati 
lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice na druž- 
benem stanovanju. Z izjemo oseb, ki so naštete v šestem 
odstavku 33. člena zakona je torej vsakdo, ki pridobi stanp- 
vanjsko pravico na stanovanju v družbeni lastnini oziroma se 
preseli v stanovanje, ki je družbena lastnina, dolžan plačati 
lastno udeležbo. 

Izvajanje določb 33. člena je v praksi povzročalo velike 
težave predvsem pri zamenjavi stanovanj zaradi racionalnejše 
uporabe stanovanjskih površin. Zaradi nepreciznosti in neja- 
snosti ter različnega razumevanja te določbe je prihajalo tudi 
do razlik pri obračunavanju in plačevanju lastne udeležbe. 

Pobudo za natančnejšo opredelitev oziroma obvezno 
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razlago določb zakona glede plač ila lastne udeležbe pri pri- 
dobitvi stanovanjske pravice in pri zamenjavi stanovanj so 
med drugim dali tudi REK rudnik lignita Velenje, UNIAL 
tovarna glinice in aluminija Kidričevo, Zasavski zdravstveni 
center, Splošna bolnišnica dr. Franc Derganc Nova Gorica, 
Železarna Ravne na Koroškem, nekatere samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

3. 
Viri sredstev za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi 

hišami in poslovnimi prostori so sredstva stanarih, najemnin 
in prispevki etažnih lastnikov ter namensko združena sredstva 
za prenovo stanovanjskih hiš. 

Iz teh virov oblikovana sredstva se uporabljajo predvsem za 
vzdrževanje in za prenovo stanovanjskih objektov, s katerimi 
upravljajo skupnosti stanovalcev. Razkorak med ekonom- 
skimi oziroma takoimenovanimi programiranimi stanarinami 
oziroma stanarinami, ki so bile dogovorjene s samoupravnimi 
sporazumi o Temeljih planov v občinah ter med doseženimi 
stanarinami se letno povečuje. Vse navedeno bistveno vpliva 
na nezadovoljivo vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš v 
družbeni lastnini in povrzoča propadanje družbenega stano- 
vanjskega sklada. 

Dodatni problemi pri zagotavljanju sredstev za gospodarje- 
nje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
predstavlja neredno plačevanje oziroma neplačevanje stana- 
rin in prispevkov etažnih lastnikov. 

Neplačani prihodki gospodarjenja predstavljajo v 1983. letu 
7,9% skupnih prihodkov gospodarjenja s stanovanji in stano- 
vanjskimi hišami. 

v tisoč din 
Neplačani prihodki 1981 1982 1983 skupaj 
1. stanarina - 27.197 31.180 79.277 137.654 
2. prispevki etažnih 
lastnikov 59.229 24.276 11.983 95.488 

V strukturi neplačanih prihodkov za gospodarjenje pred- 
stavljajo v letu 1983 stanarine 86%, prispevki etažnih lastnikov 
pa 14%. V smislu 45. in 65. člena zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu je bilo do 31.12.1983. leta izdanih 9.748 odločb 
o ugotovitvi višine neplačane stanarine in o odmeri višine in 
plač ilu stroškov, ki so jih dolžni plačati etažni lastniki. 

Imetniki stanovanjske pravice in lastniki stanovanj, glede na 
visoko stopnjo inflacije in računajoč na dolgotrajnost sodnih 
postopkov, zavlačujejo s plač ilom stanarine in prispevkov 
etažnih lastnikov, zato vlagajo ugovore tudi tedaj, ko nimajo 
nobenih pravno utemeljenih razlogov za to. Ker z ugovorom 
dosežejo začasno odlaganje plač ila obveznosti, se s takim 
ravnanjem izigrava namen teh predpisov. 

4. 
Stanovalci v skupnosti stanovalcev in njenih samoupravnih 

organih skupno z delavci, delovnimi ljudmi in občani v okviru 
stanovanjske skupnosti vzajemno gospodarijo s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. Da se vzajemno 
gospodarjenje zagotovi, je v zakonu določena samoupravna 
organiziranost z obveznostmi posameznih subjektov. 

76. člen zakona določa naloge, ki jih opravlja hišni svet kot 
izvršilni organ skupnosti stanovalcev, vendar jih ne zavezuje, 
da samoupravnim stanovanjskim skupnostim sprotno dostav- 
ljajo preglede stanarin, najemnin in stroškov, da jih tekoče 
obveščajo o spremembah v posameznih stanovanjih in stano- 
vanjski hiši itd. 

Ker hišni sveti niso z zakonom zavezani, da tekoče 
obveščajo stanovanjske skupnosti, so pregledi gospodarjenja 
s stanovanjskim skladom za občino in SR Slovenijo po- 
manjkljivosti. 

5. 
Revalorizacija in amortizacija stanovanjskih hiš in stano- 

vanj v družbeni lastnini je bila v zakonu na novo opredeljena v 
skladu z zakonom o revalorizaciji osnovnih sredstev in sred- 
stev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni 
list SFRJ, št. 58/78). 

Po sprejetju zakona o stanovanjskem gospodarstvu je bil v 
decembru 1981 sprejet zvezni zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev 

skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ, št. 65/81). Novo besedilo 10. člena ne dopušča več  
možnosti, da revalorizacijo stanovanjske hiše in stanovanja 
določajo republike in avtonomne pokrajine s svojimi zakoni. 

i 6. 
V 99. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu je 

določeno, da znaša amortizacija stanovanj in stanovanjskih 
hiš najmanj 1% revalorizirane vrednosti stanovanja in stano- 
vanjske hiše. V 137. členu zakona (prehodne in končne 
določbe) je določeno, da je, ne glede na določbo 99. člena 
zakona, stopnja amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v 
družbeni lastnini lahko do 31. 12. 1984 nižja od 1% revalorizi- 
rane vrednosti, s tem, da do tega roka ne sme biti manjša od 
0,60% revalorizirane vrednosti stanovanj oziroma stanovanj- 
skih hiš. 

Gibanje stanarin zaradi vsakoletnih omejitev ni sledilo giba- 
nju cen v stanovanjski graditvi, kakor tudi ne sprejetim opre- 
delitvam, da se stanovanjskemu gospodarstvu zagotovi repro- 
duktivna sposobnost na nivoju enostavne reprodukcije, zato 
znaša stanarina na dan 31. 12. 1983 komaj 1,21% od revalori- 
zirane vrednosti oziroma 46,90% od programirane. 

7. 
Do sprejetja zakona o stanovanjskem gospodarstvu je bilo 

financiranje raziskovalnega dela v stanovanjskem in komu- 
nalnem gospodarstvu urejeno z zakonom o družbeni pomoč i 
v stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 5/72,15/76 
in 13/77) in sicer tako, da so se sredstva za raziskave obliko- 
vala iz sredstev solidarnosti. 

Z določbo 143. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu je bil natančno opredeljen vir sredstev za raziskovalno 
dejavnost, ki ga predstavljajo anuitete odpravljenega repu- 
bliškega stanovanjskega sklada, vendar le do leta 1985. 

Sredstva odpravljenega republiškega stanovanjskega 
sklada bodo v obliki anuitet pritekala do leta 2000. Letne 
anuitete do leta 1990 znašajo cca 12.000.000,00 din, medtem, 
ko bodo letne anuitete po tem letu bistveno manjše. 

Raziskovalno delo na področ ju stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva je dalo nekaj dobrih rezultatov, kažejo pa 
se vse večje potrebe za izdelavo raziskovalnih nalog, zlasti na 
področju komunalnega in zemljiškega gospodarstva tudi v 
naslednjih letih. 

III. OSNOVNA NAČELA IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

Temeljna načela zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
niso spremenjena. 

S spremembo tretjega odstavka 11. člena zakona naj se 
omogoč i gradnja stanovanj po proizvodnem principu, kar 
pomeni, da lahko organizacija združenega dela oziroma 
poslovna skupnost opravlja tako investitorska dela kot izvajal- 
ska dela, vendar v okviru družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje, v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti in družbenim planom družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Gradnja stanovanj po načelih »družbenega investitorstva« 
naj bi bila še vedno temeljna opredelitev in prevladujoč način 
graditve, gradnja po proizvodnem principu pa le dopolnilna 
oblika v primerih, ko »družbenega investitorstva« v družbeno 
usmerjeni stanovanjski gradnji ni mogoče v celoti uresnič iti. 
Vsebinsko in terminološko predstavlja predlagana določba 
vskladitev z določilom 54. člena zakona o graditvi objektov. 

Spremembe 33. člena zakona naj podrobneje in precizneje 
opredeljujejo obveznost plač ila lastne udeležbe pri pridobitvi 
stanovanjske pravice. Osnova za plačevanje lastne udeležbe 
naj bo vrednost stanovanja ali stanovanjske hiše v družbeni 
lastnini. 

Zakon naj bi opredelil, da je občan, ki se preseli, zavezanec 
za plač ilo lastne udeležbe le od razlike v revalorizirani vredno- 
sti prejšnjega in novopridobljenega stanovanja. 

Razširi naj se krog upravičencev, ki so oproščeni plačeva- 
nja lastne udeležbe, ker bo na ta način omogočena zamenjava 
stanovanj in dosežena racionalnejša zasedba družbenih sta- 
novanj. 

Pri plačevanju lastne udeležbe naj se izjemoma dopusti 
možnost odložitve plač ila lastne udeležbe na čas po vselitvi v 

priloga poročevalca 3 



novopridobljeno stanovanje (n.pr. pri dodelitvi družbenih sta- 
novanj mladim družinam). Kriterije in merila za izjemne pri- 
mere naj določ i samoupravni splošni akt stanodajalca. 

Predlagatelj meni, da bi bilo potrebno z zakonom dati 
možnost prizadetim imetnikom stanovanjske pravice, da 
lahko zahtevajo v roku enega leta od uveljavitve zakona 
vrač ilo lastne udeležbe, ki so jo plačali po sedaj veljavnem 33. 
členu, pa je po spremembah tega zakona ne bi bili dolžni 
plačati ali bi jo bili dolžni plačati v manjšem znesku. 

Spremembe in dopolnitve 43. in 63. člena zakona se 
nanašajo na nadomestitev pogodbe o urejanju obveznosti 
etažnih lastnikov do skupnosti stanovalcev in določanju sta- 
narine z odločbo. Odločba o določ itvi višine sorazmernega 
dela stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo in skupnih 
funkcionalnih stroškov, ter odločba o določ itvi višine stana- 
rine naj bi bili izvršilni naslov. 

S spremembo 43. in 63. člena zakona naj se določ i, da sta 
omenjeni odločbi izvršilni naslov zato, da bi se sprotno in 
nemoteno zagotavljala sredstva, ne da bi se s tem okrnila 
pravna varnost občanov. 

76. člen naj bi se dopolnil tako, da bi bili hišni sveti zave- 
zani, da tekoče odvajajo sredstva za vzajemno gospodarjenje 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in v 
skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
varijske skupnosti, da tekoče obveščajo stanovanjsko skup- 
nost o vseh spremembah v posameznih stanovanjih ali stano- 
vanjski hiši, ki vplivajo na določ itev oziroma spremembo 
stanarine (sprememba nosilca stanovanjske pravice, spre- 
memba v stanovanju ali stanovanjski niši, ki je posledica 
prenove ali drugih vzdrževalnih del), ter obveznost, da naj- 
manj dvakrat letno dostavijo stanovanjski skupnosti pregled 
stanarin, najemnin in stroškov in sicer po posameznih ele- 
mentih stanarine, najemnine in stroškov. 

V zakonu o stanovanjskem gospodarstvu naj se črtajo č leni 
95., 96., 97., 98., 101. in 102, ki določajo izvajanje revaloriza- 
cije vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini zaradi vskladitve z zveznim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 
32/75, 60/75, 22/78 in 65/81). Revalorizacija stanovanj in stano- 
vanjskih hiš se bo opravljala na podlagi zveznega Pravilnika o 

ugotavljanju, izkazovanju in razporejanju rezultatov revalori- 
zacije osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabni- 
kov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 68/78, 3/82 in 6/ 
83) upoštevajoč vsakoletne odredbe o letnem indeksu cen za 
gradbene objekte in opremo za čas od 1. 10. do 30. 9. 
tekočega leta. 

Spremembo 137. člena zakona narekuje neizvajanje pre- 
hoda na ekonomske stanarine. 

Upoštevajoč določ ila družbenega dogovora o skupnih ele- 
mentih stanovanjske in komunalne politike v SFRJ je prehod 
na ekonomske stanarine potrebno zagotoviti do leta 1987. 

V spremembah zakona naj bi določ ili, da je lahko amortiza- 
cija stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini do 31. 
12.1986 nižja od 1% revalorizirane vrednosti s tem, da do tega 
roka ne more biti manjša od 0,60% revalorizirane vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Raziskovalno delo na področ ju stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva je dalo nekaj dobrih rezultćrtov, kažejo pa 
se vse večje potrebe za izdelavo raziskovalnih nalog tudi v 
naslednjih letih. Zato je potrebno z zakonom zagotoviti sred- 
stva za te potrebe s tem, da se v ta namen uporabijo anuitete 
odpravljenega stanovanjskega sklada v skladu s programom, 
ki ga sprejmeta Skupšč ini Zveze stanovanjskih skupnosti Slo- 
venije in Zveze komunalnih skupnosti Slovenije. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva iz 

proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega zakona 
za republiko, občine in druge uporabnike družbenih sredstev 
ter za občane, ne bodo nastale nove materialne obveznosti, 
prav tako pa tudi ne nove upravno administrativne naloge. 
Nasprotno, spremembe in dopolnitve zakona bodo prispevale 
k uč inkovitejšem izvajanju zakona, predvidene dopolnitve 
določb, ki opredeljujejo določanje in izterjavo prispevkov 
etažnih lastnikov in stanarine pa bodo zaradi poenostavitve 
oziroma racionalizacije postopkov bistveno prispevale k 
zmanjšanju števila postopkov pred sodišč i. Ocenjuje se, da se 
bo število tožb zaradi varstva pravic pred sodišč i zmanjšalo za 
80%, kar v finančnem smislu predstavlja velik prihranek. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu 

1. člen 
Tretji odstavek 11. člena zakona o stanovanjskem gospo- 

darstvu (Uradni list SRS, št. 3/81 in 34/83) se spremeni in 
nadomesti s tremi odstavki, ki glasijo: 

»Stanovanjska skupnost lahko poveri vsa ali posamezna 
investitorska dela organizaciji združenega dela oziroma 
poslovni skupnosti. Izjemoma lahko opravlja investitorska 
dela tudi delovna skupnost stanovanjske skupnosti. 

Organizacija združenega dela ali poslovna skupnost lahko 
kot investitor in izvajalec del proizvaja stanovanjske in sprem- 
ljajoče objekte v okviru družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti in družbenim planom družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Organizacija združenega dela ali poslovna skupnost ne sme 
biti izvajalec del na objektih za katere opravlja nadzor«. 

2. č len 
33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju v 

družbeni lastnini ali pridobi posojilo za nakup stanovanja v 
etažni lastnini ali za graditev stanovanjske hiše, mora prispe- 
vati lastna sredstva glede na vrednost stanovanja ali stano- 
vanjske hiše in v skladu s svojim socialnim in zdravstvenim 
stanjem ter ekonomskimi možnostmi. » 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pra- 
vice so vrač ljiva. 

Kdor se preseli, plača lastno udeležbo glede na razliko v 
revalorizirani vrednosti prejšnjega in novopridobljenega sta- 
novanja. 

Kdor se preseli iz večvrednega v manjvredno stanovanje in 
je plačal lastno udeležbo je upravičen do povrnitve lastne 
udeležbe v sorazmerju z revalorizirano vrednostjo prejšnjega 
in novopridobljenega stanovanja. 

Lastne udeležbe za pridobitev stanovajske pravice na druž- 
benem stanovanju ni dolžan prispevati: 
- zakonec ali oseba, ki pridobi stanovanjsko pravico zaradi 

smrti zakonca oziroma osebe katere dalj časa trajajoča živ- 
ljenjska skupnost z imetnikom stanovanjske pravice ima po 
zakonu o zakonski zvpzi in družinskih razmerjih enake pravne 
posledice kot zakonska zveza oziroma po razvezi zakonske 
zveze aii prenehanju dalj časa trajajoče življenske skupnosti; 

- občan, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, 
namenjenem osebi, ki opravlja službeno obveznost; 
- nosilec družbene funkcije, ki je pridobil stanovanjsko 

pravico v kraju zunaj stalnega prebivališča, za čas opravljanja 
funkcije v tem kraju; 

- delavec, ki je zaradi potreb svoje organizacije združe- 
nega dela ali "delovne skupnosti, razporejen na delo iz enega 
kraja v drug kraj; 

- občan, ki se mora na podlagi pravnomočne odločbe 
izseliti iz stanovanja, zaradi rušenja, elementarnih in drugih 
nesreč , spremembe namembnosti stanovanja v skladu s pro- 
storskimi izvedbenimi akti, prenove stanovanja in v drugih 
podobnih primerih; 
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- občan, ki se preseli iz več jega v manjše stanovanje. 
Pogoji in merila ter postopki za določ itev višine plač ila, 

vplač ilo ter vrač ilo lastne udeležbe se določ ijo s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 
Izjemoma se lahko odloži plač ilo lastne udeležbe tudi na čas 
po vselitvi v novopridobljeno stanovanje v skladu z merili 
določenimi v samoupravnih splošnih aktih stanodajalca. 

Za lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice na 
stanovanju v družbeni lastnini se štejejo lastna sredstva in 
namensko posojilo na vezana ali privarčevana sredstva obča- 
nov v banki«. 

3.č len 
V prvem odstavku 43. člena se besedilom »v stanovanjski 

hiši« nadomesti z besedami: »stanovanjske hiše«. 
V tretjem odstavku 43. člena se za besedami: »iz prvega 

odstavka« dodajo besede: »razen stroškov prenove skupnih 
delov in naprav stanovanjske hiše«. 

4. č len 
44. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino akontacije sorazmernega dela stroškov gospodar- 

jenja s stanovanjsko hišo in skupnih funkcionalnih stroškov 
določ i na predlog skupnosti stanovalcev stanovanjska skup- 
nost z odločbo na podlagi določb tega zakona, samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti, 
sprejetega programa in finančnega načrta gospodarjenja s 
stanovanjsko hišo. 

Odločba o določ itvi višine stroškov iz prvega odstavka je 
izvršilni naslov. 

Predlog za uvedbo postopka izvršbe vloži skupnost stano- 
valcev oziroma delovna skupnost stanovanjske skupnosti ali 
organizacija združenega dela, če jo za to pooblasti skupnost 
stanovalcev. 

Z odločbo o akontaciji iz prvega odstavka tega člena opravi 
stanovanjska skupnost tudi obračun in poračun vplačanih 
akontacij in stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo ter 
skupnih funkcionalnih stroškov za preteklo leto. Razlika 
obračuna se upošteva pri določ itvi akontacije za naslednje 
leto.« 

5. člen 
Za 44. členom se doda novi 44. a člen, ki se glasi: 
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 

meznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši lahko vloži zahtevo za 
presojo določene višine akontacije sorazmernega dela stroš- 
kov gospodarjenja s stanovanjsko hišo in skupnih funkcional- 
nih stroškov v roku petnajst dni po prejemu odločbe pri 
pristojnem organu stanovanjske skupnosti. 

Zahteva za presojo ne zadrži izvršitve odločbe o določ itvi 
akontacije sorazmernega dela stroškov gospodarjenja s sta- 
novanjsko hišo in skupnih funkcionalnih stroškov. 

Če lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot 
posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši ni zadovoljen z 
odloč itvijo o presoji določene višine akontacije sorazmernega 
dela stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo in skupnih 
funkcionalnih stroškov, ali če pristojni organ stanovanjske 
skupnosti ne odloč i,o zahtevi za presojo v tridesetih dneh od 
dneva vložitve zahteve, ima zavezanec najkasneje v tridesetih 
dneh pravico vložiti zahtevo za varstvo pravic pri posebnem 
sodišču združenega dela.« -■ 

Varianta: 
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 

meznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši lahko vloži zahtevo za 
varstvo pravic pri posebnem sodišču združenega dela v roku 
trideset dni po prejemu odločbe. 

Zahteva za varstvo pravic ne zadrži izvršitve odločbe o 
določ itvi akontacije sorazmernega dela stroškov gospodarje- 
nja s stanovanjsko hišo in skupnih funkcionalnih stroškov.« 

6. člen 
V 45. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi: 
»Sorazmeren del stroškov za prenovo skupnih delov in 

naprav stanovanjske hiše se določ i s pogodbo, ki jo lastnik 

stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posameznega 
dela stanovanjske hiše ter imetnik pravice uporabe na poslov- 
nem prostoru v stanovanjski hiši sklene s skupnostjo stano- 
valcev«. 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek. 

V sedanjem prvem odstavku se za besedami: »o višini 
stroškov« dodajo besede: »prenove skupnih delov in naprav 
stanovanjske hiše«. 

7. č len 
Prvi odstavek 63. člena se spremeni in nadomesti z novimi 

tremi odstavki, ki se glasijo: 
»Višino stanarine posameznega stanovanja določ i stano- 

vanjska skupnost z odločbo na podlagi določb tega zakona, 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti in odločbe o dodelitvi stanovanja. Tako se določ i 
tudi stanarina za stanovanja v lasti občanov in civilnopravnih 
oseb, če so ta oddana: na podlagi odločbe o oddaji stano- 
vanja. 

Dokončno odločbo o dodelitvi stanovanja je stanodajalec 
dolžan pred oddajo stanovanja imetniku stanovanjske pravice 
poslati stanovanjski skupnosti občine, v kateri je to stano- 
vanje. 

Odločba o določ itvi višine stanarine je izvršilni naslov.« 
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti, peti 

in šesti odstavek. 
8. č len 

64. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži v roku petnajst 

dni po prejemu odločbe o določ itvi višine stanarine zahtevo 
za presojo določene stanarine pri pristojnem organu stano- 
vanjske skupnosti. 

Zahteva za presojo ne zadrži izvršitve odločbe o določ itvi , 
stanarine. 

Če imetnik stanovanjske pravice ni zadovoljen z odloč itvijo 
o presoji določene stanarine, ali če pristojni organ stanovanj- 
ske skupnosti ne odloč i o zahtevi za presojo v tridesetih dneh 
oct dneva vložitve zahteve, ima imetnik stanovanjske pravice 
najkasneje v tridesetih dneh pravico vložiti zahtevo za varstvo 
pravic pri posebnem sodišču združenega dela.« 

Varianta: 
»Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži v roku trideset 

dni po prejemu odločbe o določ itvi višine stanarine zahtevo 
za varstvo pravic pri posebnem sodišču združenega dela. 

Zahteva za varstvo pravic ne zadrži izvršitve odločbe o 
določ itvi stanarine«. 

9. člen 
Prvi odstavek 65. člena se črta. 

10. č len 
Za drugo alineo 76. člena se doda nova tretja alinea, ki se 

glasi: 
»- tekoče odvaja sredstva za vzajemno gospodarjenje s 

stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v 
skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti«. 

Sedanja tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo četrta, 
peta, šesta in sedma alinea. 

Za sedanjo šesto alineo se dodata dve novi alinei, ki se 
glasita: 

»- tekoče obvešča stanovanjsko skupnost o vseh spre- 
membah v posameznih stanovanjih ali stanovanjski hiši, ki 
vplivajo na določ itev oziroma višino stanarine; 

- najmanj dvakrat letno (polletno in ob koncu leta) dostavi 
stanovanjski skupnosti pregled stanarin, najemnin in stroškov 
in sicer po posameznih elementih stanarine, najemnine in 
stroškov.« 

11. č len 
Črtajo se 95., 96., 97., 98., 101. in 102. člen. 

12. č len 
V prvem odstavku 137. č lena se številka »1984« nadomesti s 

številko »1986«. 
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13. člen 
143. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva anuitet odpravljenega republiškega stanovanj- 

skega sklada se uporabljajo za financiranje raziskav in študij 
na področ ju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v 
skladu s programom, ki ga sprejmeta skupšč ini Zveze stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije in Zveze komunalnih skupnosti 
Slovenije«. 

14. člen 
Občanom, ki so ob pridobitvi stanovanjske pravice plačali 

lastno udeležbo po 33. č lenu zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 3/81 in 34/83) pa je po 2. členu 

tega zakona ne bi bili dolžni plačati ali bi jo bili dolžni plačati v 
manjšem znesku, se vrne več plačana lastna udeležba. 

Upravičenci iz prejšnjega odstavka imajo pravico zahtevati 
vrač ilo lastne udeležbe v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona. 

Stanodajalec je dolžan vrniti lastno udeležbo upravičencu v 
roku enega leta po prejemu zahteve. 

Varianta: 
Ta člen se črta. 

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

SRS. 

/. 
Odbor zbora Združenega dela za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja in varstvo okolja je dne 13. septembra 1984, odbor 
Zbora obč in za urejanje prostora in varstvo okolja pa dne 12. 
septembra 1984 obravnaval poroč ilo o izvajanju sklepov in 
prioproč il Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uveljavljanje 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu, skupaj z uresničevanjem srednjeročnega plana stano- 
vanjskega gospodarstva za obdobje 1981-1985 v letih 
1981-1983. 

V skupnem poroč ilu sta odbora potrdila že v zaključkih 
poroč ila nakazano potrebo po spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/ 
81 in 34/83 - v nadaljnem besedilu: zakon). 

Spremembe in dopolnitve zakona se ne nanašajo na 
temeljna načela, pač  pa na odpravljanje nekaterih problemov, 
ki so operativno-tehnične narave in ovirajo uč inkovitejše izva- 
janje zakona. 

Predlagatelj je v skladu s sklepom obeh odborov sprejel 
stališča v katerih se je opredelil do vseh odprtih vprašanj na 
področju stanovanjskega gospodarstva, ki jih je po mnenju 
obeh skupščinskih odborov potrebno spremeniti. 

II. 
Na podlagi zbranih podatkov in opravljenih analiz predlaga- 

telj ugotavlja, da povzročajo težave pri izvajanju zakona pred- 
vsem zakonske rešitve, ki se nanašajo na investitorstvo v 
stanovanjski gradnji, lastno udeležbo pri pridobivanju stano- 
vanjske pravice, izterjavo stanarin in pispevkov etažnih lastni- 
kov, vlogo hišnih svetov pri gospodarjenju s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami, revalorizacijo stanovanjskih hiš in sta- 
novanj v družbeni lastnini, amortizacijo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini ter na sredstva za raziskovalno 
dejavnost. 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije in Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije so 
oktobra 1983 sprejeli sklepe za pospešitev uveljavljanja druž- 
benoekonomskih odnosov na stanovanjskem področ ju. 
Istočasno so sklenili, da je potrebno vztrajati pri planiranem 
obsegu stanovanjske graditve tudi z vključevanjem gradnje za 
trg. Tak nač in gradnje stanovanj predvideva tudi Resolucija o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v 
letu 1984 in Resolucija SR Slovenije za isto obdobje. 

Da se v okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
uveljavijo vse možne oblike v vseh fazah stanovanjske grad- 
nje, predlagatelj z dopolnitvijo 11. č lena zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu predlaga, da se omogoči stanovanjskim 
skupnostim, da le-te lahko poverijo vsa ali posamezna investi- 
torska dela organizaciji združenega dela oziroma poslovni 
skupnosti. Pri tem ni več omejitve, da organizacija združe- 
nega dela, ki je izvajalec del ne bi smela opravljati pri tej 
investiciji tudi investitorske posle. Namen navedenega je, da 
se aktivirajo organizirani »inženiringi« v izvajalskih organiza- 
cijah in doseže čimveč  jo strokovnost ter racionalnost v stano- 
vanjski graditvi. Glede na razpoložljive kapacitete ni potreb, 
da se ustanavljajo nove organizacije in skupnosti, ki bi se 
ukvarjale s strokovnimi opravili investitorstva. 

Predlaga se tudi uvedba gradnje po proizvodnem principu, 
kot ena od oblik družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. S 
to obliko gradnje bi v določenih primerih dosegli več jo mobil- 
nost sredstev in uč inkovitost gradnje, istočasno pa uskladili 

zakon o stanovanjskem gospodarstvu z zakonom o graditvi 
objektov, ki opredeljuje gradnjo po proizvodnem principu. 

2. V spremembah in dopolnitvah 33. člena je predvideno, 
da naj bi se kot osnova za določanje lastne udeležbe upošte- 
vala le vrednost stanovanja oziroma stanovanjske hiše, ob 
preselitvi ali zamenjavi pa razlika v vrednosti prejšnjega in 
novopridobljenega stanovanja ne glede na to ali je nosilec 
stanovanjske pravice že plačal lastno udeležbo ali ne. 

Pri oprostitvi plač ila lastne udeležbe naj se pri pridobitvi 
stanovanjske pravice s predlaganimi spremembami izenač i z 
zakonci tudi oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skup- 
nost z imetnikom stanovanjske pravice ima po zakonu o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih enake pravne posle- 
dice kot zakonska zveza. 

Plač ila lastne udeležbe naj bi bil oproščen delavec, ki je 
zaradi potreb svoje organizacije združenega delaali delovne 
skupnosti, razporejen na delo iz enega kraja v drug kraj. 

Plač ila lastne udeležbe naj bi bil oproščen tudi občan, ki se 
mora na podlagi pravnomočne odločbe izseliti iz stanovanja, 
zaradi rušenja, elementarnih in drugih nesreč , spremembe 
namembnosti stanovanja v skladu z prostorskimi izvedbenimi 
akti, prenove stanovanj in v drugih podobnih primerih ter ob 
preselitvi iz več jega v manjše stanovanje ne glede na vrednost 
stanovanja. 

Oprostitev plač ila lastne udeležbe ob preselitvi iz več jega v 
manjše stanovanje, naj bi v skladu s splošnimi družbenimi 
usmeritvami omogočila racionalnejšo uporabo stanovanjskih 
površin in pospešila zamenjavo stanovanj. 

Za nepredvidene izjemne primere, ko delavec ali občan iz 
objektivnih razlogov ne bi mogel takoj oziroma pred izselitvijo 
poravnati lastne udeležbe pri pridobitvi stanovanjske pravice, 
naj bi bila dana možnost, da se v skladu z merili določenimi v 
samoupravnih splošnih aktih stanodajalca, plač ilo lastne ude- 
ležbe lahko odloži. 

Da zaradi nove opredelitve plač ila lastne udeležbe ne bi bili 
prizadeti imetniki stanovanjske pravice, ki so plačali lastno 
udeležbo po dosedanjih predpisih, predlagatelj meni, da bi 
bilo potrebno s prehodno določbo dati možnost imetnikom 
stanovanjske pravice, da lahko zahtevajo v roku enega leta od 
uveljavitve zakona vrač ilo lastne udeležbe, ki so jo plačali po 
sedaj veljavnem 33. č lenu, pa jo po spremembah tega zakona 
ne bi bili dolžni plačati ali bi jo bili dolžni plačati v manjšem 
znesku. 

V varianti se predlaga, da se ta člen črta. S planskimi 
dokumenti stanodajalcev so stanovanjska sredstva že namen- 
sko razporejena za reševanje stanovanjskih vprašanj delav- 
cev, zato bi predstavljalo vrač ilo dela plačane lastne udeležbe 
prizadetim imetnikom stanovanjske pravice velik problem pri 
zagotavljanju teh sredstev, lahko pa bi se tudi ogrozila izpol- 
nitev plansko začrtanih ciljev. 

Predlagatelj meni, da so s spremembami in dopolnitvami 
33. člena odpravljene pomanjkljivosti, ki so v praksi pri uve- 
ljavljanju lastne udeležbe pri pridobitvi stanovanjske pravice 
povzročale težave stanodajalcem in imetnikom stanovanjske 
pravice. 

3. Z namenom, da se uč inkoviteje in sprotno zagotavljajo 
sredstva za gospodarjenje s stanovanjsko hišo in plačevanje 
skupnih funkcionalnih stroškov, so v osnutku zakona predvi- 
dene spremembe 43., 44. in 45. č lena, ki urejajo obveznosti 
lastnika stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 
meznega dela stanovanjske hiše ali imetnika pravice uporabe 
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poslovnega prostora v stanovanjski hiši (etažni lastnik) in 
spremembe 63., 64. in 65. člena, ki urejajo obveznosti imet- 
nika stanovanjske pravice glede stanarine. 

S spremembo v prvem odstavku 43. č lena naj bi se jasneje 
določ ilo, da se med skupna dela in naprave stanovanjske hiše 
štejejo le-te tudi v primerih, če niso V stanovanjski hiši vendar 
služijo stanovanjski hiši (kurilnice, toplotne podpostaje, 
zaklonišča itd.). 

V tretjem odstavku 43. č lena je določeno, da etažni lastnik 
plačuje sorazmeren del stroškov gospodarjenja s stanovanj- 
sko hišo, skupnih funkcionalnih stroškov in stroškov za pre- 
novo skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši v obliki 
mesečnih akontacij. Sredstva za gospodarjenje s stanovanj- 
sko hišo in za plač ilo skupnih funkcionalnih stroškov je treba 
nujno tekoče oziroma mesečno zagotavljati, ker se tekoče 
pojavljajo tudi stroški, ni pa potrebno, da se sredstva za 
prenovo skupnih delov in naprav stanovanjske hiše zagotav- 
ljajo v obliki mesečnih akontacij, ker se prenova na skupnih 
delih in naprav stanovanjske hiše izvaja praviloma le v 
daljšem časovnem obdobju na podlagi sprejetega programa 
prenove. Ob obravnavi programa prenove se zbor stanovalcev 
dogovori tudi o načinu financiranja in zagotavljanja sredstev 
za predviden obseg del. 

Besedilo 44. člena se spremeni v celoti in nadomesti z 
novim besedilom v katerem se določa, da se stroški gospo- 
darjenja s stanovanjsko hišo in skupni funkcionalni stroški, ki 
so se po veljavnem zakonu določali s pogodbo, sedaj določ ijo 
z odločbo. Odločbo izda stanovanjska skupnost na predlog 
skupnosti stanovalcev na podlagi določb zakona in samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti. Odločba je izvršilni naslov. V tem členu je določeno, da 
predlog za uvedbo postopka izvršbe vloži skupnost stanoval- 
cev oziroma delovna skupnost stanovanjske skupnosti ali 
organizacija združenega dela, če jo za to pooblasti skupnost 
stanovalcev. V zadnjem odstavku spremenjenega 44. č lena bo 
določen tudi nač in obračuna in poračuna vplačanih akontacij 
in stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo in skupnih 
funkcionalnih stroškov. 

Glede na to, da je lastnikom stanovanja oziroma poslov- 
nega prostora kot posameznega dela stanovanjske hiše ali 
imetnika pravice uporabe poslovnega prostora v stanovanjski 
hiši nujno zagotoviti pravno varnost, so te pravice urejene v 
novem 44. a členu. 

Z namenom, da bi poenostavili postopek pri določ itvi sora- 
zmernega dela stroškov za gospodarjenje s stanovanjsko hišo 
in skupnih funkcionalnih stroškov je podana tudi varianta k 
44. a členu. 

V primeru, da se etažni lastnik ne bi strinjal z višino določe- 
nih stroškov ne bi vlagal pritožbe na pristojni organ stano- 
vanjske skupnosti, temveč bi zahtevo za varstvo pravic vložil 
neposredno pri posebnem sodišču združenega dela. Predla- 
gatelj meni, da je z predlagano varianto zagotovljeno varstvo 
pravic občanov, istočaho pa je še bolj poenostavljen oziroma 
racionaliziran postopek pri določanju stroškov. 

Prenova skupnih delov in naprav stanovanjske hiše je bila 
do sedaj urejena v 43. in 44. členu. Ta ureditev naj bi se 
prenesla v 45. č len in bi bila celovito urejena le v tem členu. 

Na podoben nač in kot je v osnutku zakona urejeno določa- 
nje in plačevanje prispevkov etažnih lastnikov je v spremem- 
bah 63., 64. in 65. člena urejeno določanje in plačevanje 
stanarine. 

V 63. č lenu je določeno, da se stanarina določ i z odločbo, ki 
ima izvršilni naslov. Da bi stanovanjska skupnost, ki je po 
zakonu pooblaščena za določ itev stanarine in izdajo odločbe 
imela osnovo za izdajo odločbe o določ itvi stanarine ji mora 
stanodajalec pred oddajo stanovanja dostaviti dokončno 
odločbo o dodelitvi stanovanja. 

Glede na novo ureditev določanja stanarine oziroma novo 
ureditev pravic in obveznosti v zvezi z uporabo stanovanja se 
na novo ureja tudi pravno varstvo imetnika stanovanjske 
pravice in sicer v 64. č lenu. 

Varianta k 64. č lenu predvideva poenostavitev postopka na 
podoben nač in kot pri določ itvi sorazmernega dela stroškov 
za gospodarjenje s stanovanjsko hišo in skupnih funkcional- 
nih stroškov. Zahtevo za varstvo pravic pri določ itvi stanarine 
občan vlaga neposredno pri posebnem sodišču združenega 
dela. 
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4. Pomahjkljiva usklajenost medsebojnih pravic in obvez- 
nosti posameznih subjektov, ki so dolžni sodelovati pri vzaje- 
mnem gospodarjenju s stanovanjsko hišo in zagotoviti 
osnovno evidenco o oblikovanju in porabi sredstev pri gospo- 
darjenju s stanovanjsko hišo, skupnih funkcionalnih stroškov 
ter stroškov prenove skupnih delov in naprav stanovanjske 
hiše zahteva dopolnitev 76. člena zakona. S tem naj bi se 
določ ile dodatne naloge hišnega sveta kot izvršilnega organa 
skupnosti stanovalcev. 

76. č len naj bi se dopolnil s tremi novimi alineami s katerimi 
bi bil hišni svet zavezan, da tekoče odvaja sredstva za vzaje- 
mno gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini v skladu s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti, da tekoče obvešča 
stanovanjsko skupnost o vseh spremembah v posameznih 
stanovanjih ali stanovanjski hiši, ki vplivajo na določ itev ali 
spremembo stanarine (sprememba nosilca stanovanjske pra- 
vice, spremembe v s.tanovanju ali stanovanjski hiši kot posle- 
dica prenove ali drugih vzdrževalnih del) in da najmanj dva- 
krat letno dostavi stanovanjski skupnosti pregled stanarin, 
najemnin in stroškov in sicer po posameznih elementih stana- 
rine, najemnine in stroškov. Te podatke mora hišni svet pri- 
praviti za poročilo zborov stanovalcev, zato se hišnemu svetu 
ne nalagajo nove obveznosti; na ta nač in se zagotavlja le 
pregled gospodarjenja s sredstvi in s stanovanjskim skladom 
v občini. 

5. V zakonu o stanovanjskem gospodarstvu naj se črtajo 
95., 96., 97., 98., 101. in 102. č len, ki določajo revalorizacijo 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini zaradi 
uskladitve z zveznim zakonom o revalorizaciji osnovnih sred- 
stev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sred- 
stev (Uradni list SFRJ, št. 32/75, 60/75, 60/75, 22/78 in 65/81). 

6. Glede na to, da je prehod na ekonomske stanarine ozi- 
roma stanarine, ki pokrivajo stroške enostavne reprodukcije 
na novo opredeljen do leta 1987 se predlaga podaljšanje roka 
za obračunavanje minimalne amortizacije v višino 0,60% od 
revalorizirane vrednosti od leta 1984 na leto 1986. Taka spre- 
memba je nujna, sicer bi več ji del stanarine izločali v amorti- 
zacijo ob tem pa ne bi bilo možno zagotavljati za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš niti minimalno potrebnih sredstev. 

7. Raziskovalno delo na področju stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva je dalo nekaj dobrih rezultatov. Zaradi 
zagotovitve kontinuitete raziskovalnega dela na tem področju 
se predlaga, da naj bi se sredstva anuitet odpravljenega 
republiškega stanovanjskega sklada še vnaprej uporabljala v 
te namene. 

III. 
Za izvedbo tega zakona niso potrebna sredstva iz proraču- 

nov družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega zakona za 
republiko, občine in druge uporabnike družbenih sredstev ter 
za občane ne bodo nastale nove materialne obveznosti, prav 
tako pa tudi ne nove upravno-administrativne naloge. 
Nasprotno s spremembo in dopolnitvijo zakona je predvideno 
uč inkovitejše izvajanje zakona in poenostavitev oziroma 
racionalizacija postopkov. 

DOLOČBE ZAKONA O 
STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU, KI 
SE SPREMINJAJO 

11. člen 
Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja je tista, ki je 

opredeljena s planskimi akti družbenopolitične skupnosti. 
Investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je 

lahko stanovanjska skupnost, organizacija združenega dela, 
stanovanjska zadruga in poslovna skupnost, če jo za to poo- 
blasti stanovanjska skupnost. 

Stanovanjska skupnost lahko poveri investitorska dela 
organizaciji združenega dela, ki ne sme biti izvajalec del na 
stanovanjskih objektih, za katera opravlja investitorska deia. 
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Izjemoma pa lahko ta dela opravlja tudi delovna skupnost 
stanovanjske skupnosti. 

33. č len 
Vsakdo, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju v 

družbeni lastnini oziroma se preseli v večje ali večvreano 
stanovanje ali pridobi posojilo za nakup stanovanja v etažni 
lastnini ali za graditev stanovanjske hiše, mora prispevati 
lastna sredstva glede na vrednost stanovanja in v skladu s 
svojim socialnim in zdravstvenim stanjem ter ekonomskimi 
možnostmi. 

Sredstva lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pra- 
vice so vrač ljiva. 

Kdor se preseli v večje ali večvredno stanovanje in je že 
plačal lastno udeležbo, plača lastno udeležbo glede na razliko 
v revalorizirani vrednosti prejšnjega in novopridobljenega sta- 
novanja. 

Kdor se preseli iz večjega v manjše stanovanje je upravičen 
do povrnitve lastne udeležbe v sorazmerju z revalorizirano 
vrednostjo prejšnjega in novopridobljenega stanovanja. 

Kdor se izseli iz stanovanja pred iztekom dobe za vrač ilo 
lastne udeležbe je upravičen na povrnitev vplačanih sredstev 
lastne udeležbe v skladu z določenimi merili in kriteriji. 

Lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice na 
družbenem stanovanju ni dolžan prispevati: 

- zakonec, ki pridobi stanovanjsko pravico zaradi smrti 
zakonca ali po razvezi zakonske zveze; 

- občan, ki pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, 
namenjenem osebi, ki opravlja službeno obveznost; 

- nosilec družbene funkcije, ki je pridobil stanovanjsko 
pravico v kraju zunaj stalnega prebivališča, za čas opravljanja 
funkcije v tem kraju. 

Pogoji, merila in kriteriji ter postopki za določ itev višine ter 
vrač ilo lastne udeležbe se določ ijo s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

Za lastno udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice na 
stanovanju v družbeni lastnini se štejejo lastna sredstva in 
namensko posojilo na vezana ali privarčevana sredstva 
občana v banki. 

43. č len 
Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa-' 

meznega dela stanovanjske hiše mora plačevati sorazmeren 
del stroškov gospodarjenja s stanovanjsko hišo stroškov za 
prenovo skupnih delov in naprav v stanovanjski hiši in skup- 
nih funkcionalnih stroškov. * 

Osnova za določanje sorazmernega dela stroškov iz prejš- 
njega odstavka je v odstotku izraženo razmerje med revalorn 
zirano vrednostjo stanovanja oziroma poslovnega prostora in 
revalorizirano vrednostjo stanovanjske hiše. 

Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora kot posamez- 
nega dela stanovanjske hiše plačuje stroške iz prvega 
odstavka v obliki mesečnih akontacij. 

Če lastnik stanovanja ali poslovnega prostora kot posamez- 
nega dela stanovanjske hiše tega ne uporablja sam, plačuje 
imetnik stanovanjske pravice oziroma imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora skupnosti stanovalcev sorazmerni 
del stroškov iz prvega odstavka tega člena. 

44. č len 
Stroški iz prejšnjega člena se določijo s pogodbo, ki jo 

lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot posa- 
meznega dela stanovanjske hiše ter imetnik pravice uporabe 
na poslovnem prostoru v stanovanjski hiši sklene s skup- 
nostjo stanovalcev. 

45. člen 
Če se lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora kot 

posameznega dela stanovanjske hiše ali imetnik pravice upo- 
rabe poslovnega prostora v stanovanjski hiši ali skupnosti 
stanovalcev ne moreta sporazumeti o višini stroškov, lahko 
vsaka prizadeta stranka zahteva, da določ i te stroške posebno 
sodišče združenega dela. 

Dokler ni pravnomočno končan postopek pred posebnim 
sodiščem združenega dela, je dolžan lastnik stanovanja ozi- 
roma poslovnega prostora ali imetnik pravice uporabe 
poslovnega prostora v stanovanjski hiši plačevati akontacijo 

stroškov v višini, ki jo določ i posebno sodišče združenega 
dela z začasno odredbo ob prejemu zahtevka za določ itev 
stroškov. 

63. č len 
Višino stanarine posameznega stanovanja ugotovi delovna 

skupnost stanovanjske skupnosti ali organizacije združenega 
dela, ki .jo za to pooblasti Stanovanjska skupnost na podlagi 
določb tega zakona in samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana stanovanjske skupnosti. Tako se določ i tudi stanarina 
za stanovanja v lasti občanov in civilnopravnih oseb, če se ta 
oddaja na podlagi odločbe o oddaji stanovanja. 

Če samoupravni sporazum o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti ne bi bil podpisan, lahko občinska skupščina 
sprejme odlok o začasni ureditvi oblikovanja in plačevanja 
stanarin. 

Stanarina se plačuje skupnosti stanovalcev. Skupnost sta- 
novalcev lahko zaupa zbiranju stanarine delovni skupnosti 
stanovanjske skupnosti ali organizaciji združenega dela. 

Stanarina se plačuje mesečno vnaprej. 
64. člen 

Imetnik stanovanjske pravice lahko vloži zahtevo za presojo 
določene stanarine pri posebnem organu stanovanjske skup- 
nosti. Če se imetnik stanovanjske pravice s presojo in odloč i- 
tvijo ne strinja, lahko vloži zahtevo za ponovno presojo 
določene stanarine pri posebnem sodišču združenega dela v 
roku trideset dni od prejema odločbe posebnega organa 
stanovanjske skupnosti. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka na zadrži obveznosti plače- 
vanja stanarine, določene po prvem odstavku prejšnjega 
člena. 

65. člen 
Če imetnik stanovanjske pravice ne plačuje stanarine 

redno, lahko stanovanjska skupnost na zahtevo skupnosti 
stanovalcev izda odločbo, s katero ugotovi višino zneska, ki 
ga je dolžan plačati ter mu naloži, da v roku petnajstih dni 
plača zaostalo stanarino. Če imetnik stanovanjske pravice v 
tem roku ne plača stanarine, ali zoper to odločbo ne ugovarja, 
postane odločba izvršilni naslov v smislu predpisov o izvršil- 
nem postopku. 

Če imetnik stanovanjske pravice tri mesece zapored ali tri 
mesece v zadnjih dveh letih ne plača stanarine, lahko zahteva 
skupnost stanovalcev od stanodajalca, da mu odpove stano- 
vanjsko razmerje po predpisih o stanovanjskih razmerjih. Če 
mu stanodajalec v tridesetih dneh po prejemu te zahteve ne 
odpove stanovanjskega razmerja po predpisih o stanovanj- 
skih razmerjih, je sam dolžan kriti zaostalo stanarino. 

76. člen 
Hišni svet opravlja zlasti naslednje naloge: 
- opravlja funkcijo delegacije za delegiranje delegatov v 

zbor uporabnikov enote stanovanjske skupnosti za gospodar- 
jenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, 

■ če je ta ustanovljena, če statut ali drugi samoupravni splošni 
akt skupnosti stanovalcev ne določa drugače; 

- skrbi za smotrno gospodarjenje s stanovanji in stano- 
vanjsko hišo; 

- skrbi za izvajanje programa dela zbora stanovalcev; 
- skrbi za izvajanje vseh vzdrževalnih del v stanovanjski 

hiši; 
- skrbi za operativno izvajanje del pri uporabi stanovanjske 

hiše; 
- vodi poslovne knjige za skupnost stanovalcev; 
- sklepa pogodbe o oddaji nalog in opravil v zvezi z gospo- 

darjenjem s stanovanjskimi hišami organizacijami združe- 
nega dela oziroma delovnim skupnostim in delovnim ljudem, 
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sred- 
stvi v lasti občanov; 

- skrbi za varstvo bivalnega okolja; 
- pripravlja osnutek statuta in drugih splošnih aktov, pro- 

gramov, finančnih načrtov, zaključnih računov in drugih 
aktov, ki jih sprejema zborštanovalcev in jih daje stanovalcem 
v razpravo; 

- sklepa pogodbe o začasni oddaji stanovanja, ki je name- 
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njeno hišniku, snažilki ali drugim delavcem pri obratovanju 
stanovanjske hiše; 
- daje mnenje za preureditev podstrešnih, kletnih ali dru- 

gih skupnih prostorov v stanovanje oziroma v poslovne pro- 
store; 
- sklepa pogodbe z lastniki stanovanj in imetniki pravice 

uporabe in imetniki stanovanjske pravice; 
- skrbi za opravljanje nalog in ukrepov splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite; 
- skrbi za izvajanje hišnega reda. 

95. č len 
Organizacija združenega dela ali delovna skupnost, ki jo 

pooblasti stanovanjska skupnost, opravi revalorizacijo stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini vsako leto po 
stanju 31. decembra. 

Revalorizacija se opravi do 30. aprila naslednjega leta, 
uporablja pa se s 1. januarjem. 

96. č len 
Revalorizacija stanovanj in stanovanjskih hiš se ugotovi na 

podlagi dokumentacije o ugotovitvi njihove vrednosti. 
97. člen 

Stanovanja in stanovanjske hiše, stara sto ali več let, se ne 
revalorizirajo in se zanje tudi ne obračunava amortizacija, 
razen če je bila na teh stanovanjih oziroma hišah izvršena 
prenova, katere vrednost presega 50% prejšnje vrednosti sta- 
novanja ali stanovanjske hiše. 

98. člen 
Revalorizirano vrednost stanovanja in stanovanjskih hiš 

izkažejo skupnosti stanovalcev v svojih poslovnih knjigah. 
101. člen 

Določbe o revalorizaciji se uporabljajo tudi za stanovanja 
kot posamezne dele stanovanjske hiše in za stanovanja v 
družinskih stanovanjskih hišah v lasti občanov, ki so oddana 
na podlagi odločbe. 

102. člen 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

predpiše način ugotavljanja, izkazovanja in razporejanja 
rezultatov opravljene revalorizacije ter način zbiranja podat- 
kov pri Službi družbenega knjigovodstva za družbeno evi- 
denco o izvajanju revalorizacije v roku treh mesecev po uve- 
ljavitvi tega zakona. 

137. člen 
Ne glede na določbe 99. člena tega zakona je stopnja 

amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini 
do 31. decembra 1984 lahko nižja od 1% revalorizirane vre- 
dnosti, s tem da do tega roka ne more biti manjša od 0,60% 
revalorizirane vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. 

143. člen 
Raziskave in študije na področ ju stanovanjskega in komu- 

nalnega gospodarstva se v obdobju 1981-1985 v skladu s 
programom, sprejetim v skupščinah Zveze stanovanjske 
skupnosti Slovenije in Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, 
financirajo iz sredstev anuitet odpravljenega republiškega 
stanovanjskega sklada. 

ANALIZA 

republiških predpisov z vidika možnosti 

poenostavitve strokovnih in 

administrativnih opravil (ESA-608)X 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 22. 
11. 1984 obravnaval: 

- ANALIZO REPUBLIŠKIH PREDPISOV Z VIDIKA MOŽ- 
NOSTI POENOSTAVITVE STROKOVNIH IN ADMINISTRA- 
TIVNIH OPRAVIL, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je obveščen, da je bila pred časom v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ dana pobuda za 
racionalizacijo administrativnih postopkov na področju 
ekonomskih odnosov s tujino ter s tem v zvezi pripravljeno 
posebno gradivo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
č lena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo, 

- Darko MAROLT, republiški podsekretar v Republiš- 
kem komiteju za zakonodajo. 

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je zadolžila Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije, da pripravi analizo republiških predpisov z 
vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil. Analizo je pripravila in izvedla posebna delovna sku- 
pina, ki jo je imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Namen analize je, ugotoviti stanje na področju republiške 
zakonodaje in podzakonskih predpisov ter opredeliti pred- 
loge za zmanjšanje števila strokovnih in administrativnih 
opravil. Poleg tega je namen analize opredeliti tista področ ja, 
ki jih bo potrebno na podlagi posebnega programa dela še 
poglobljeno prouč iti, ker dosedanji izsledki analize ne dajejo 
dovolj podlage za sestavo konkretnih predlogov. Končno je 
namen analize opredeliti tudi strokovne podlage za sprotno 

vgrajevanje ustreznih rešitev v pripravo in sprejemanje novih 
predpisov. 

Te usmeritve izhajajo iz spoznanja, da racionalizacija 
obsega in vsebine strokovnih, administrativnih in drugih 
pomožnih opravil ne more biti občasna akcija, temveč da je 
potrebno zagotoviti stalno obravnavanje te problematike, zla- 
sti tudi ob priliki sprejemanja in noveliranja zakonov in podza- 
konskih predpisov. 

Analiza je sestavljena na podlagi ocene, da se je obseg 
strokovnih, administrativnih in drugih pomožnih opravil ob 
tudi siceršnjem kopičenju normativnih aktov in ob institucio- 
nalno razraščenem administrativnem aparatu nerazumno in 
nepotrebno povečal. Tako oceno vsebuje zlasti tudi doku- 
ment komisija zveznih družbenih svetov o razvoju pravnega 
sistema s stališča gospodarske stabilizacije, ki opozarja na 

Analizi je bila priložena vrsta prilog, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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pretirano normiranje družbenih odnosov, podvajanja prav- 
nega urejanja, na prepisovanje zakonov in ustave v samo- 
upravne splošne akte, na pomanjkanje izvirnih rešitev v teh 
samoupravnih aktih itd. Podlaga analizi so tudi stališča VIII. 
seje CK ZKS in X. seje CK ZKJ, ugotovitve, stališča in usmeri- 
tve Republiškega družbenega sveta za vprašanja organizacije 
in delovanja administrativno strokovnih služb. 

Analiza se vključuje tudi v širšo analizo stanja, glavnih 
problemov in smeri nadaljnjega razvoja pravnega sistema 
SFRJ in v priprave za sprejem resolucije o pravnem sistemu 
SFRJ, ki jo bo sprejela Skupščina SFRJ. Dela te širše analize 
in resolucije sta namenjena namreč prav problematiki repu- 
bliške in pokrajinske zakonodaje. 

!!. SPLOŠNE UGOTOVITVE ANALIZE 
2.1. Analiza republiških predpisov predstavlja pravzaprav 

prvo organizirano prouč itev možnosti za zmanjšanje oziroma 
poenostavitev administrativnih in strokovnih opravil. Zaradi 
tega od nje ni mogoče pričakovati večjega števila konkretnih 
predlogov. Celo ob oblikovanju novih predpisov (na primer ob 
zakonih s področja urejanja prostora, ob zakonih o spremem- 
bah in dopolnitvah kmetijske zakonodaje) se odvijajo široke 
razprave, ali je posamično strokovno oziroma administrativno 
opravilo potrebno ali ne ter v kakšni obliki. 

Analizo je torej treba šteti za začetek daljšega kontinuira- 
nega proučevanja te problematike. 

2.2. Analiza bo gotovo imela pozitivne posledice pri priprav- 
ljanju novih republiških predpisov, oziroma njihovih spre- 
memb in dopolnitev. Spoznanje o nujni racionalizaciji na tem 
področ ju je pomembna kvaliteta, ki jo je treba v sistemu 
izkoristiti in v nove predpise vgrajevati najbolj racionalne 
rešitve, ki bodo obenem zagotavljale tudi potrebo varstva 
družbene lastnine in pravic občanov. 

2.3. Analiza je pokazala, da skorajda ni mogoče oddvojeno 
obravnavati zveznih predpisov in republiške zakonodaje. Dej- 
stvo je namreč , da so v pristojnosti zveze nekateri predpisi,- ki 
po oceni vseh subjektov, ki so v analizi sodelovali, povzročajo 
največ strokovnih in administrativnih opravil. To so predpisi, 
ki urejajo finančno materialno poslovanje uporabnikov druž- 
benih sredstev, predpisi, ki urejajo blagovna menjavo s tujino, 
devizni predpisi, carinski predpisi itd. Zaradi tega bo nujno v 
SFRJ začeti ne le strokovno, temveč tudi politično diskusijo o 
tej problematiki. Očitno je namreč , da dosedanji strokovni 
predlogi niso imeli v federaciji dovolj odmeva. 

2.4. V analizi vsa področja niso enako široko in poglobljeno 
obdelana. To stanje je tudi odraz organizacije državne uprave. 
Tako so področ ja, na katerih so organizirani republiški sekre- 
tariati, podrobneje in bolj natančno obdelana kot področ ja, 
na katerih so organizirani republiški komiteji. Sorazmerno 
skromno so v analizi obdelana tudi tista področja, na katerih 
so več ino opravil prevzeli samoupravni subjekti, konkretno 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti. 

2.5. Sorazmerno skopi in skromni rezultati analize so objek- 
tivno pogojeni z dejstvom, da smo v SR Sloveniji kakor tudi v 
vsej SFRJ v zadnjih desetih letih dograjevali pravni sistem in 
ga usklajevali z ustavo iz leta 1974, z zakonom o združenem 
delu iz leta 1976 in z zakonom o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu iz leta 1982. Republiški upravni organi kakor, 
tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije so večino časa pora- 
bili za pripravo, oblikovanje, predlaganje oziroma sprejema- 
nje novih predpisov, spremljanju stanja in analiziranju posle- 
dic, ki jih povzročajo predpisi v praksi, pa vsaj v prvem 
obdobju niso posvečali dovolj pozornosti. Šele v zadnjih letih 
je tudi to spremljanje izvrševanja zakonov in drugih predpisov 
intenzivnejše, pogostejše pa so tudi tovrstne razprave v Sku- 
pšč ini SR Slovenije. 

2.6 Čeprav lahko v zadnjem času na področju družbenega 
sistema informiranja, od katerega delovanja je v veliki meri 
odvisna tudi uč inkovitost pripravljanja različnih strokovnih 
podlag in racionalizacija ter zmanjšanje administrativnih 
opravil, ugotovimo določene rezultate in uspehe, na nekaterih 
področ jih pa celo vidne premike, s stanjem v celoti še zdaleč  
ne moremo biti zadovoljni. Kljub aktivnostim Republiškega 
komiteja za informiranje in nekaterih drugih organov in orga- 
nizacij v republiki se obstoječe pomanjkljivosti (npr. razna 
podvajanja zbiranja in obdelav podatkov) prepočasi odprav- 
ljajo. Program aktivnosti za izvajanje zakona o družbenem 

sistemu informiranja se marsikje prepočasi uresničuje. 
Pomembnejše premike lahko ugotovimo pri informacijskih 
službah skupnega pomena za republiko, ki so poleg medse- 
bojne uskladitve pri opravljanju nalog dale tudi vrsto raciona- 
lizacijskih predlogov ter poenostavile postopke, kar se je 
ugodno odrazilo na celotno stanje na področ ju družbenega 
sistema informiranja. Določen napredek je bil med drugim 
dosežen tudi na področ ju oblikovanja enotnih evidenc, regi- 
strov in baz podatkov, še zlasti pa skupnih registrov družbe- 
nega sistema informiranja. Pričela so se pripravljalna dela za 
izdelavo standardov in enotnih metologij zbiranja, obdelave, 
hranjenja in izkazovanja in prenosa podatkov, pričela je 
izgradnja javnega omrežja za prenos podatkov itd. 

2.7. V fazi priprave, pa tudi kasneje ob izvedbi analize, seje 
zastavilo vprašanje zajetja in obdelave občinskih predpisov, ki 
povzročajo strokovna in administrativna opravila. Vendar se 
je tudi ob pripravi analize izkazalo, da občinski predpisi red- 
kokdaj izvirno nalagajo strokovna oziroma administrativna 
opravila, temveč običajno taka opravila nalagajo že zvezni 
oziroma republiški predpisi. Poleg tega je pripravljena v 
okviru Skupnosti slovenskih občin samostojna analiza, ki 
tako predst9vlja del celotne analize tega področ ja. 

Analiza sloni na pregledu določb veljavnih republiških 
zakonov s pooblastili občinam oziroma občinskim skupšči- 
nam za urejanje določenih zadev. Analiza kritično opozarja, 
da bi morali pri oblikovanju posameznih zakonskih rešitev v 
več ji meri izhajati iz ustavne vloge občine in s tem tudi 
obč inskih skupšč in. Zato ni primerno, da zakonodaja izrecno 
pooblašča skupščine občin, da urejajo določene zadeve, ker 
bi lahko v komuni to opravili v okviru statutarne ureditve. 
Analiza vsebuje tudi konkretne predloge za spremembo zako- 
nodaje, ki jih je potrebno z ustavnega vidika še prouč iti. 
(Priloga) 

2.8. Tudi področje samoupravnega prava, ki prav tako terja 
številna strokovna in administrativna opravila, zahteva 
dodatne analize. Zlasti je to potrebno pri določbah o postop- 
kih, ki jih je v skladu s sistemom potrebno oblikovati v vseh 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, kadar samo- 
upravni organi odločajo o pravicah delavcev, delovnih ljudi in 
občanov. Različnost postopkov, namenjenih varstvu samo- 
upravnih pravic, ni potrebna, saj različnost postopkov ne kaže 
specifičnosti družbenoekonomskih odnosov v posameznih 
samoupravnih sredinah. Poleg tega pa različnost postopkov 
lahko pripelje tudi do neenakopravnega obravnavanja delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov. Zaradi tega bi se bilo treba 
zavzeti za zakonsko ureditev osnov teh postopkov, in to v 
več ji meri, kot je doslej na področ ju delovnih sporov uredil te 
osnove zakon o združenem delu. V okviru samoupravnih 
organizacij oziroma združenega dela bi kazalo ta predlog 
uveljaviti v zvezi, na področ ju samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti pa bi bilo mogoče sprejeti ustre- 
zen zakon v republiki. 

2.9. Na drugi strani pa včasih pomanjkanje predpisov ozi- 
roma pravne praznine povzročajo številna strokovna in admi- 
nistrativna opravila. Po mnenju udeležencev analize in sub- 
jektov dodatne ankete je navedena problematika v obeh skraj- 
nih pojavnih oblikah takšnega pomena, da bi jo v prihodnosti 
kazalo posebej prouč iti. Navidezno nelogičnost, da bi 
pomanjkanje predpisov povzročalo ali pomembno vplivalo na 
vrsto in obseg strokovnih in administrativnih opravil, ilustrira 
pomanjkanje standardov in normativov. To pomanjkanje pov- 
zroča na posameznih področ jih vrsto ppravil in postopkov za 
njihovo nadomestitev oziroma zagotovitev ustrezne kvalitete 
proizvodov. Skupno mnenje precejšnjega dela subjektov 
dodatne ankete je, da Zvezni zavod za standardizacijo proble- 
matiko rešuje bistveno prepočasi (tak je na primer položaj pri 
sprejemanju standardov na področju žičničarstva, na pod- 
roč ju gasilskih naprav, na področ ju prometa itd.). 

V III. delu analize so med konkretnimi predlogi za spre- 
membo zveznih predpisov tudi predlogi za spremembo neka- 
terih postopkov, ki spadajo v zvezno pristojnost. Vrsto poseb- 
nih postopkov pa vsebujejo tudi različni republiški materialni 
zakoni. Prav te postopke, ki so čestokrat med seboj neuskla- 
jeni in povzročajo tudi nepotrebna administrativna in stro- 
kovna opravila, bi bilo potrebno posebej prouč iti v okviru 
posebne medresorske delovne skupine, katere naloga bi bila 
poiskati za vse take postopke usklajene in poenostavljene 
rešitve. 

10 priloga poročevalca 



2.10. Na področ ju zvezne zakonodaje oziroma zveznih 
predpisov zavzemajo, glede na področ je obravnave pričujoče 
analize, posebno mesto takoimenovani intervencijski pred- 
pisi, ki praviloma povzročajo ali razširjajo strokovna in admi- 
nistrativna opravila na področ jih, ki jih urejajo. Narava tovrst- 
nih predpisov, njihov pomen, časovna omejitev njihove 
veljave, številne spremembe in dopolnitve, ki odražajo prila- 
gajanje na trenutne konkretne situacije, in dejstvo, da v zvezi 
z njihovim izvajanjem v republiki ni mogoče vplivati na obseg, 
vrsto in kvaliteto strokovno-administrativnih opravil, so 
razlogi, ki so izpostavili neustreznost njihove analitične 
obravnave, kar pa ne pomeni zanikanja izrednega vzorčnega 
pomena in vpliva tovrstnih predpisov na področje strokovno- 
administrativnih opravil. 

2.11. Obstoju strokovnih in administrativnih opravil se orga- 
nizirana sodobna družba ne more izogniti, saj predstavljajo 
nujen pogoj za njeno (uspešno) delovanje in obstoj. Organizi- 
ranost družbe in zapletenost odnosov, ki se v družbi porajajo, 
zahtevajo vedno večjo stopnjo strokovnosti (strokovnih opra- 
vil), kot enega izmed pogojev za njihovo sprotno razreševanje 
in nadaljnji družbeni razvoj. Izhajajoč  iz tega aspekta postane 
pojmovno enačenje strokovnih in administrativnih opravil 
vprašljivo, saj je strokovnost in z njo povezana strokovna 
opravila, imperativ obstoja in predpogoj nadaljnjega razvoja 
sleherne organizirane družbe, administrativna opravila pa v 
tem kontekstu predstavljajo spremljajoč pojav in posledico 
strokovnih opravil z dodatno lastnostjo, da istočasno pome- 
nijo tudi nujen pogoj za uspešno opravljanje strokovnimi opra- 
vil. Posledica povedanega je nezmožnost precizne loč itve 
strokovnih od administrativnih opravil, ki prehajajo ena v 
druga in so med seboj neloč ljivo povezana. Opisana problem- 
ska situacija je prišla do izraza ob neuspešnih prizadevanjih 
po definiciji strokovnih in administrativnih opravil za potrebe 
pričujoče analize. 

Globalna ocena kaj, koliko in v kakšnem obsegu strokovnih 
in administrativnih opravil je objektivna nujnost za obstoj in 
razvoj organizirane sodobne družbe, je izredno kompleksno 
in zapleteno vprašanje, ki zahteva dolgoročnejše spremljanje 
in proučevanje problematike in daleč presega možnosti in 
namen pričujoče analize. 

2.12. Prouč itev prispevkov udeležencev priprave analize in 
izvedenih dodatnih anket je potrdila predpostavko, da na 
problematiko obsega in zahtevnosti strokovnih in administra- 
tivnih opravil neposredno in bistveno vplivata dva sklopa 
vprašanj, ki ju je možno opredeliti kot: 

- problematiko, ki izhaja iz normativne ureditve in 
- problematiko, ki zajema organizacijo, usposobljenost in 

opremljenost ter nač in izvajanja obstoječ ih predpisov. 
Kvantifikacija vpliva omenjenih problemskih področ ij na 

problem, ki je predmet analize, je težko izvedljiva in istočasno 
nepotrebna glede na jasnost situacije, da sta le ustrezna in 
kvalitetna normativna ureditev ter ustrezna organiziranost in 
usposobljenost za kvalitetno in uč ifikovito izvajanje norma- 
tivne ureditve pogoja, ki lahko zagotovita realno potrebna, 
ustrezna in kvalitetna strokovna in administrativna opravila 
kot njuno posledico in istočasno, povratno, kot njun pogoj. 

Na obseg in v širšem smislu tudi vrsto strokovnih in admini- 
strativnih opravil pomembno vplivata način in metodologija 
njihovega opravljanja oziroma tudi način izvajanja predpisov. 
Rezultati resornih analiz in dodatnih anftet dopuščajo ugoto- 
vitev, da je področje izvajanja predpisov, glede na obseg in 
vrsto strokovno-administrativnih opravil, najmanj enakovre- 
dno področ ju normativne ureditve. Kljub temu, da so predmet 
analize predpisi in njihova prouč itev z vidika možnosti zmanj- 
šanja ali poenostavitve posameznih strokovnih in administra- 
tivnih opravil, pa je problem vrste in obsega teh opravil 
skupen in je po mnenju predlagatelja gradiva umestno, v delu, 
ki obravnava splošno problematiko, vsaj evidentirati proble- 
matiko izvajanja zakonodaje, za katero udeleženci pri pripravi 
analize in subjekti dodatnih anket menijo, da pomembno 
vpliva na obseg (in vrsto) strokovnih iil administrativnih 
opravil. 

2.13. Opravljanje strokovnih in administrativnih opravil v 
zvezi z izvajanjem obstoječ ih predpisov zaostaja za sodob- 
nimi dosežki, ki so v svetu znani, ugotovljeni in se dnevno 
uporabljajo. 

Zaostajanje je zlasti izpostavljeno na področju ustrezne 
tehnične opremljenosti, kjer izredno pomembno vlogo pred- 

stavljata računalniška obdelava podatkov in področ je infor- 
macijskih sistemov. 

Ob predpostavki, da je uporaba računalnikov danes objek- 
tivni pogoj uspešnega dela, še ni dovolj zagotovljena kompa- 
tibilnost sistemov, enotnost metodologij oziroma definicij ter 
organizacijski operativni dogovor, ki bi preprečeval večkratno 
zajemanje istih podatkov za različne uporabnike in s tem 
povezano dvojnost evidenc. 

Sodobna tehnična oprema lahko nudi optimalne rezultate 
in optimalno uporabnost le v primeru tehnološke kompletno- 
sti in ustrezne mreže terminalov (npr. terminali v občinah; 
računalnik RSNZ SRS in terminali na področnih UNZ in na 
PM). 

Na področ ju opravljanja strokovnih in administrativnih 
opravil je kadrovska struktura neustrezna in obremenjena z 
nadaljnjimi negativnimi trendi v smislu kvalifikacijske struk- 
ture. 

Metodologija in tehnika pisarniškega poslovanja zaosta- 
jata za sodobnimi dosežki in v veliki meri obremenjujeta 
delavce z opravili (po vrsti in obsegu), ki so predmet mehano- 
grafske obdelave in evidentiranja podatkov. 

Kljub prizadevanjem, delitev dela, ki je predmet analize, 
med subjekti združenega dela in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, zbornicami in njihovimi splošnimi združenji ni 
izpeljana v celoti in združenemu delu ostaja občutek po 
večtirnem opravljanju enakih opravil pri različnih subjektih in 
na različnih nivojih. 

2. 14. Izrecno obsežna in strokovno zahtevna naloga, pro- 
blem kvalitete in ustreznosti prispevkov ter roki, ki ne dovolju- 
jejo ponovitve posameznih faz na nekaterih področ jih in 
ustreznih uskladitev, so elementi, ki pričujočo analizo realno 
postavljajo v okvire, ki pomenijo: 

- da gobalne ugotovitve predstavljajo identifikacijo in defi- 
niranje problematike, ki zahteva poglobljeno prouč itev po 
posameznih področ jih; 

- definiranje usmeritev za nadaljnje aktivnosti v zvezi s 
smiselnim analiziranjem in usklajevanjem normativne uredi- 
tve in normativne dejavnosti: 

- da v gradivu opredeljeni konkretni predlogi za smiselne 
racionalizacije predstavljajo le sorazmerno majhen del mož- 
nih rešitev, ki jih lahko ponudijo poglobljene analize in uskla- 
jevanje po posameznih področ jih dela; 

- da je problematika izvajanja predpisov po ugotovitvah 
analize izredno pomemben element, ki neposredno vpliva na 
obseg in kvaliteto opravljanja strokovno-administrativnih 
opravil in zaradi svoje pomembnosti in vplivnosti na analizi- 
rano problematiko nedvomno pomeni področ je, ki ga je treba 
prouč iti iz makro in mikro aspekta; 

- da številno koristni in neposredno uporabljivi predlogi 
za relativno male spremembe in dopolnitve obstoječ ih predpi- 
sov, ki bi se pozitivno odražale na področ ju zmanjšanja ali 
poenostavitve posameznih strokovnih in administrativnih 
opravil, niso vključeni v pričujočo analizo, ker so pri posamez- 
nih pristojnih udeležencih že evidentirani in pripravljeni za 
aktualizacijo ob spremembah in dopolnitvah predpisov iz 
njihovega področja dela. 

III. UGOTOVITVE IN PREDLOGI PO 
PODROČJIH DELA OZIROMA PRISTOJNOSTIH 
UDELEŽENCEV ANALIZE 

Pri obravnavi konkretnih predlogov za spremembe in 
dopolnitve posameznih zveznih in republiških predpisov, ki bi 
posledično vplivale na odpravo, zmanjšanje ali poenostavitev 
strokovnih in administrativnih opravil na ustreznih področ jih 
dela oziroma pristojnostih so zaradi kompleksnosti obrav- 
nave deloma vključeni tudi predlogi, ki formalrro presegajo 
okvir analize, v povezavi s predlaganimi spremembami pred- 
pisov pa jim je skupni cilj ustrezna smiselna racionalizacija. Z 
namenom zagotovitve več je preglednosti predlogov in oceni- 
tve dejanske problematike in stanja na posameznem pod- 
roč ju, vključuje analiza tudi predloge za posamezne aktivno- 
sti, za katere je bilo ob analiziranju zbranih gradiv ugotov- 
ljeno, da že potekajo ali, da so posamezni predlogi že 
vključeni v različne faze zakonodajnega postopka. 

Prouč itev možnosti, da se pri prikazu konkretne problema- 
tike oziroma konkretnih predlogov za spremembo ali dopolni- 
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tev posameznih veljavnih predpisov zagotovi ustrezna siste- 
matika je zaradi prepletenosti in medsebojne povezanosti 
posameznih področ ij, privedla do možne in sprejemljive reši- 
tve obravnavanja smiselne problematike po posameznih pod- 
roč jih, ki izhajajo iz pristojnosti udeležencev analize. 

i. NOTRANJE ZADEVE 
Notranje zadeve obsegajo široko delovno področje, ki ga 

sestavljajo zadeve državne varnosti, javne varnosti, upravnih 
notranjih zadev in drugih zadev, določenih z zakonom ali 
drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona. Pričujoča 
analiza zajema zadeve javne varnosti, upravne notranje 
zadeve, področje informacijskega sistema organov za notra- 
nje zadeve, zaradi specifičnosti vloge in opravljanja pa je iz 
analize izvzeto področje državne varnosti. 

Številni tehtni in umestni predlogi, ki jih vsebuje prispevek 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve presegajo okvir 
analize in predstavljajo zaokroženo problematiko delovanja, 
sodelovanja in odprtih vprašanj na področju notranjih zadev, 
ki jo vsekakor kaže posebej prouč iti. V analizi vsebovani 
predlogi za spremembe in dopolnitve posameznih predpisov 
so omejeni izključno na problematiko strokovnih in admini- 
strativnih opravil. 

— Zadeve urejanja in nadzorovanja prometa na javnih 
cestah 

Na področ ju cestnega prometa' obstaja vrsta odprtih 
vprašanj, ki izvirajo v različnih opredelitvah v predpisih, ki 
urejajo pomen, pogoje in pravila cestnega prometa. Pod- 
roč je cestnega prometa ureja vrsta zveznih in republiških 
zakonov ter ustreznih podzakonskih aktov, zavezujoča pa so 
tudi določ ila ratificiranih mednarodnih konvencij, pri čemer 
zaradi neusklajenosti posameznih norm v naših predpisih s 
konvencijami prihaja do kolizij. Poseben in izpostavljen pro- 
blem predstavljajo različne vsebinske zahteve v določ ilih 
republiških in pokrajinskih predpisov, kot npr.: 

- republiški zakon o varnosti cestnega prometa SR Slove- 
nije določa obveznost voznika, da ima pri sebi vložek taho- 
grafa za zadnjih 24 ur vožnje za kontrolo trajanja vožnje in 
ključ  tahografa; republiški zakon SR Hrvatske pa zahtevo, da 
ima voznik pri sebi povzetek samoupravnih splošnih aktov, iz 
katerih mora biti razvidna odgovorna oseba v delovni organi- 
zaciji. Namen obeh predpisov je jasen: preprosta in hitra 
ugotovitev dejstev, ki jih delavec milice potrebuje pri izvaja- 
nju nadzora voznikov oziroma zbiranju potrebnih podatkov. 
V praksi prihaja do težav tehnične in pravne narave, ki pov- 
zročajo dodatna opravila, saj voznik iz SR Hrvatske nima pri 
sebi ključa tahografa in vložka za delovanje vozila v zadnjih 
24 urah, vozniki iz SR Slovenije pa nimajo povzetka samo- 
upravnih splošnih aktov; 

- podoben problem nastopa na področ ju vožnje koies z 
motorji in vožnje traktorjev. V SR Hrvatski so kolesa z motor- 
jem registrirana in je zanje izdano ustrezno prometno dovo- 
ljenje. V SR Sloveniji tovrstna vozila niso registrirana, kar 
voznikom iz SRS na območju SRH isto povzroča težave, ker 
se ne morejo izkazati z ustreznimi listinami o vozilu, ki jih. 
slovenski predpisi ne poznajo; 

- traktorji v SR Sloveniji morajo biti zavarovani za primer 
škode, ki bi jo drugi osebi povzroč il voznik. Hrvaški predpisi 
ne vsebujejo smiselne določbe in je povrač ilo škode možno 
le v civilni pravdi. 

Predlog: Zadeve urejanja in nadzorovanja prometa na jav- 
nih cestah je potrebno rešiti enotno za celotno, območje 
Jugoslavije. Poleg navedenih obstaja namreč še vrsta situa- 
cij, ko različna ureditev po republikah in avtonomnima 
pokrajinama povzroča nesporazume, otežkoča ravnanja, 
onemogoča sodelovanje in neenotno ureja področ je, ki ima 
za skupen cilj zagotoviti višjo raven varnosti prometa (npr.: 
področ je izrednih prevozov po cestah, časovne omejitve pro- 
meta, prometni znaki, potrebne dopolnitve zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa, uskladitve s konvencijo o cest- 
nem prometu, itd.). 

Predlog presega okvir analize, vendar je vključen v gra- 
divo, ker predlagatelj meni, da vsebuje koristne predloge, ki 
pa jih je potrebno posebej prouč iti. 

— Upravne notranje zadeve 
Upravne notranje zadeve je možno razdeliti na: 
a) upravne zadeve, ki se nanašajo na osebna stanja, 

upravne zadeve javnega reda in miru ter potnih listin in 
upravne zadeve prometa 

b) upravne zadeve v zvezi z varstvom pred požarom. 
Iz razloga, ker se vse upravne notranje zadeve rešujejo po 

zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 
32/78), vključuje gradivo, pred predlogi iz posameznih pod- 
roč ij, predlog za spremembo zakona. 

Zakon o splošnem upravnem postopku: 
- prispevek Republiškega sekretariata za notranje zadeve 

za pripravo analize vsebuje vrsto predlogov in pripomb v 
zvezi z zakonom o splošnem upravnem postopku, ki prese- 
gajo okvir analizirane problematike. 

Predlog: Medresorska uskladitev pobud in predlogov 
(RSNZ, RSPU) in priprava predlogov za spremembe in dopol- 
nitve zakona o splošnem upravnem postopku. 

Osebna stanja 
Področ je osebnih stanj zajema vodenje matičnih knjig in 

postopke ugotavljanja dejstev, razmerij in podatkov pred vpi- 
som v matične knjige, osebno ime in državljanstvo. Zvezni 
predpisi urejajo državljanstvo SFRJ in določajo temeljne 
podatke, republiški pa državljanstvo SRS, osebno ime in 
vodenje matičnih knjig. 

Specifiko problematike osebnih stanj označuje dejstvo, da 
je na vseh treh omenjenih področ jih, poleg pozitivne zakono- 
daje, potrebno upoštevati in uporabljati tudi predpise pred- 
vojne Jugoslavije, povojne predpise, ki so veljali do uveljavi- 
tve sedanjih zakonskih in podzakonskih aktov, kolizijske 
norme ter bilateralne in multiteralne konvencije; pri urejanju 
osebnega stanja občanov, ki so se v SR Slovenijo priselili "iz 
drugih socialističnih republik, pa je treba upoštevati tudi 
ustrezne predpise teh republik. 

- Matične knjige se vodijo na sedežu matičnega območja 
po naseljih (za vsako naselje ena matična knjiga). Zaradi 
velikega števila (90%) rojstev in smrti v krajih, kjer se naha- 
jajo porodnišnice in bolnišnice, ostajajo matične knjige osta- 
lih naselij neizpolnjene in s tem izgubljajo na pomenu. V 
preteklosti je bil tak nač in vodenja matičnih knjig nujen 
zaradi upravno-teritorialne nestabilnosti, v današnjih razme- 
rah pa bi bilo bistveno racionalnejše voditi le eno rojstno 
matično knjigo in eno matično knjigo umrlih za letno 
matično območje. 

Predlog: ustrezna sprememba 2. člena zakona o matičnih 
knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74 in 28/81). 

- Rojstva, poroke in smrti državljanov SFRJ, ki imajo 
stalno prebivališče v tujini, se vpisujejo v matične knjige, ki 
jih vodijo diplomatsko-konzularna predstavništva SFRJ v 
tujini. Državljani SFRJ, na katere se ti vpisi nanašajo, morajo 
ob vrnitvi v domovino za vsak izpisek zaprositi Zvezni sekre- 
tarit za zunanje zadeve, ki vodi dvojnik matičnih knjig. Vpisi 
so pogosto neusklajeni z dejanskim stanjem, saj je praktično 
nemogoče urediti nač in sprotnega obveščanja diplomatsko- 
konzularnih predstavništev SFRJ o drugih smiselnih dejstvih 
in razmerjih, nastalih v SFRJ. Za zagotovitev takšnega 
obveščanja bi morali vsi pristojni organi v Jugoslaviji imeti 
seznam vpisov v matične knjige pri vseh diplomatsko-konzu- 
larnih predstavništvih. V nespornem interesu državljanov 
SFRJ bi bilo, da se uredi vsaj možnost vpisa v rojstno 
matično knjigo v kraju, kjer se državljan SFRJ naseli ob 
vrnitvi v domovino, ob hkratnem črtanju ustreznega dejstva 
pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu. 

Predlog: Ustrezna smiselna dopolnitev 27. in 28. člena 
zakona o matičnih knjigah in izdaja ustreznega navodila 
diplomatsko-konzularnim predstavništvom SFRJ v tujini. 

- Po vpisu dejstev v matično knjigo je matičar dolžan (rok 
3 dni) obvestiti o novem dejstvu oziroma spremembi oseb- 
nega stanja posameznika vse organe in skupnosti, ki vodijo o 
občanih določene evidence. Tako je o nastopu smrti potrebno 
poslati 5-9 obvestil različnim organom, med drugim tudi 
regionalnemu zdravstvenemu domu na območju občine, kjer 
je umrli imel zadnje prebivališče ter Zavodu SR Slovenije za 
medicino dela in higieno. Obrazce, ki se uporabljajo kot 
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enotna obvestila za vse organe in skupnosti (DEM2) mora, 
zaradi števila obvestil, matičar pisati dvakrat. Ob ugotavljanju 
opravičenosti zahtevkov za obveščanje je bilo ugotovljeno, da 
zdravstvene organizacije neupravičeno zahtevajo obvestila o 
rojstvih in smrti, saj imajo lastne evidence, poleg tega pa se 
tovrstni podatki obdelujejo na Zavodu SR Slovenije za zdrav- 
stvo, ki mu matičarji itak pošiljajo ustrezna obvestila preko 
Zavoda SR Slovenije za statistiko. Ugotovljena podvajanja 
obdelav, evidenc in obveščanje veljalo tudi na področ jih 
obveščanja drugih organov in pri določanju posameznih 
podatkov za potrebe drugih organov (npr. področje demo- 
grafske in selitvene statistike, zdravstvene statistike, itd.). 
Matične knjige (evidence) se vodijo ročno. Prehod na računal- 
niško vodenje tovrstnih evidenc, z ustreznim sistemom zava- 
rovanja podatkov, bi v sistemu družbenega informiranja pred- 
stavljal nepojmljivo racionalizacijo in odpravo številnih admi- 
nistrativnih opravil, zlasti pa razbremenitev občana. S preho- 
dom na računalniški način vodenja registra stalnega prebival- 
stva v vsej Sloveniji - vsekakor je potrebno čimprej vsem 
občinam zagotoviti terminalno opremo - bi bilo možno tako 
matična dejstva kot tudi driige evidence vezati na register 
stalnega prebivalstva in jih vnašati v register le s tistimi 
temeljnimi podatki, ki jih evidenca stalnega prebivalstva ne 
vsebuje. Takšna rešitev bi tudi drugim koristnikom zagotav- 
ljala dostop do temeljnih podatkov o občanih, podatkov, ki jih 
nujno potrebujejo v različnih postopkih. 

Predlog: Ob ugotovitvi, da računalniška obdelava podatkov 
pomeni racionalizacijo na različnih nivojih, je vzporedno z 
njenim uvajanjem nujno potrebno zagotoviti smiselno racio- 
nalno uporabo sodobne tehnologije, ki predpostavlja kvalite- 
ten dogovor koristnikov pri pripravi ustreznih programov in 
koriščanju zbranih podatkov. 

- Precejšnje število pripomb občanov se nanaša na 
določbo 86. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76). Omenjena določba 
določa domnevo očetovstva v primerih, ko gre za rojstvo 
otroka v novi zakonski zvezi, sklenjeni pred potekom 300 dni 
po prenehanju prejšnje zakonske zveze. Pritožbe oziroma 
negodovanja občanov se nanašajo na obvezno predhodno 
izpodbijanje očetovstva v primerih, ko je v rojstno matično 
knjigo vpisan kot otrokov oče materin bivši mož, stranke pa 
želijo brez sodnega postopka s priznanjem očetovstva urediti 
vpis naravnega očeta. Ustrezni postopek bi bil bistveno poe- 
nostavljen, če bi bilo v takih primerih za priznanje očetovstva, 
poleg soglasja otrokove matere, predpisano tudi soglasje 
tistega, ki je zaradi zakonske domneve iz 86. člena vpisan kot 
otrokov oče. Le ob odklonitvi takega soglasja bi bilo obvezno 
predhodno izpodbijanje očetovstva v sodnem postopku. 

Predlog: Smiselna dopolnitev 86. člena zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih bi s predlagano rešitvijo zago- 
tavljala zašč ito pravic vseh udeležencev tega razmerja, 
odpadlo bi veliko število postopkov o izpodbijanju očetov- 
stva, strankam pa bi omogočal enostavnejši in primernejši 
nač in urejanja tovrstnih občutljivih razmerij. 

- Na podlagi 109. člena zakona o davkih občanov so 
matičarji za vsako umrlo osebo dolžni izpolnjevati oziroma 
pošiljati obč inskim upravam za družbene prihodke posebno 
prijavo o premoženju zapustnika. Posebna prijava upravi za 
družbene prihodke je nepotrebna in neuporabna, ker so 
podatki nepopolni in dedič še ni znan. Celotno premoženje 
ugotovi in dediča določ i šele sodišče v zapuščinski razpravi. 

Predlog: Odprava prvega in drugega odstavka 109. člena 
zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 44/82). 

- Na podlagi 17. č lena pravilnika o mrliški pregledni službi 
so mrliški pregledniki za vsako umrlo osebo dolžni izpolniti 
potrdilo o smrti (za prijavitelja smrti) in zdravniško poroč ilo o 
vzroku smrti (za matičarja). V praksi se na tem področju 
pojavljajo številne težave. Ugotovljeno je, da mrliški pregle- 
dniki, v primerih ko oseba umre izven zdravstvene organiza- 
cije, ne izpolnjujejo potrdila o smrti. Zaradi opuščanja te 
dolžnosti imajo stranke oziroma prijavitelj smrti veliko nepo- 
trebnih potov in opravil, ker se vpis v matično knjigo umrlih 
opravi šele po potrditvi mrliškega oglednika, da je ugotovil 
smrt (tretji odstavek 17. člena zakona o matičnih knjigah). V 
primerih ko na ustno zahtevo prijavitelja smrti izpolni potrdilo 
o smrti matičar, mora stranko napotiti še k mrliškemu pregle- 
dniku, da ta v primeru, ko ni predloženo vsaj zdravniško 
potrdilo o vzroku smrti, potrdi ugotovitev smrti. Poleg tega so 
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nekateri podatki v potrdilu o srmti in v zdravniškem poroč ilu o 
smrti enaki in se torej podvajajo. 

Predlog: Sprememba pravilnika o mrliški pregledni službi 
(Uradni list SRS, št. 15/73), ki naj predpiše nov obrazec, ki bi 
združil sedanja obrazca »potrdilo o smrti« in »zdravniško 
poroč ilo o vzroku smrti« in bi se hkrati uporabljali tudi kot 
prijava smrti. Predlagana racionalizacija pogojuje tudi 
ustrezno spremembo 17. člena obstoječega pravilnika. 

Upravne zadeve prometa 
- V veljavnem sistemu registracije motornih in priklopnih 

vozil, ki ga uveljavlja in ureja pravilnik o registraciji motornih 
in priklopnih vozil, so registrske tablice »vezane« na vozilo. 
Pogoste spremembe lastništva vozil in ustrezno nepravoča- 
sno izpolnjevanje obveznosti voznikov povzročata pogosto 
menjavanje registrskih tablic, kar je zelo drag postopek tako 
za družbo kot celoto, kot tudi za lastnike vozil. Pristojni organi 
za notranje zadeve, ki vodijo evidenco vozil, morajo odvzeti 
registrske tablice v naslednjih primerih: 

- v primeru prodaje vozila na drugo registrsko območje; 
- v primeri* odjave vozila iz prometa in 
- v primeru, če lastnik vozila ne vloži prošnje za podaljša- 

nje veljavnosti registracije v 30 dneh po poteku veljavnosti 
prometnega dovoljenja. 

Postopek odvzema registrskih tablic je dolgotrajen in 
občutno povečuje obseg administrativnega dela. V smislu 
ustrezne racionalizacije je bil že večkrat podan predlog (1974, 
1981 in 1984), da bi se oznake in številke registrskih tablic 
»vezale« na lastnika vozila. Z realizacijo predloga bi omo- 
goč ili lastniku vozila, da bi ob prodaji vozila iste registrske 
tablice uporabljal na novem vozilu, bistveno bi zmanjšali 
administrativno delo pristojnih organov za notranje zadeve, 
zmanjšali bi potrebo po izdelavi novih tablic in izboljšali 
evidenco vozil. 

Predlog:Ob smiselni spremembi zakona o temeljih varno- 
sti cestnega prometa je potrebno spremeniti 9. in 10. člen 
pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur. I. 
SFRJ, št. 4/82, 13/82 in 32/83) tako, da bi registrske tablice 
odvzemali le v primeru, če bi lastnik vozila spremenil stalno 
prebivališče na drugo registrsko območje in v primeru, da po 
prodaji ali odjavi vozila iz prometa v roku 1 do 2 let ne bi 
nabavil in registriral novega vozila. Da pri predlaganem 
sistemu »vezave« registrskih tablic na voznika ne bi prihajalo 
do zlorab, je potrebno občutno povečati denarne kazni za 
vožnjo neregistriranega vozila ali vozila, katerega veljavnost 
prometnega dovoljenja je potekla. Ustrezne spremembe je 
možno izpeljati s spremembami 36. in 38. točke 209. člena 
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (uradni list 
SFRJ, št. 63/80 in 4/81). 

- Na področ ju tehničnih pregledov motornih in priklopnih 
vozil ter traktorjev ni urejeno vprašanje atestiranja predela- 
nih in novoizdelanih motornih vozil. Ustavno sodišče Jugo- 
slavije je z odločbo št. 196/82, 206/82 in 227/82, z dne 7/ 
9-1983 odpravilo republiške predpise, ki so urejali to pod- 
roč je. Ustavno sodišče Jugoslavije je istočasno odpravilo 
tozadevne predpise vsem republikam in pokrajinama. Pred- 
pise o atestiranju vozil bi, v skladu s peto alineo 221. člena 
zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in 54. do 69. 
členom zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 38/77 
in 11/80), moral izdati predstojnik zvezne upravne organiza- 
cije za standardizacijo. Predpis, kljub večkratnim zahtevam 
in utemeljitvam njegove nujnosti, še ni izdan. 

Predlog: Skupščina SR Slovenije naj zahteva čimprejšnjo 
izdajo ustreznega predpisa. 

- Na področ ju posebnih ukrepov - izvrševanje varnost- 
nih in varstvenih ukrepov - nastajajo problemi zaradi neus- 
klajenosti določ il 195. člena zakona o temeljih varnosti cest- 
nega prometa in drugega odstavka 169. člena zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij. 

Predlog: V besedilu drugega odstavka 169. člena zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78) je 
potrebno črtati besede »če je vozniško dovoljenje izdano 
samo za eno kategorijo oziroma vrsto motornega vozila, pa 
se ta ukrep izvrši tako, da se za čas trajanja ukrepa dovolje- 
nje odvzame«. Predlagana sprememba 169. člena predstavlja 
tudi uskladitev z ustrezno ureditvijo v drugih republikah in 
pokrajinama. 
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Varstvo pred požarom 
V skladu z 20. točko 321. člena ustave SR Slovenije, je 

republika pristojna, da z zakonom uredi področ je požarne 
varnosti. Tako zakon o varstvu pred požarom (Uradni list 
SRS, št. 2/76 in 15/84) ureja oganizacijo požarnega varstva in 
opredeljuje osnovne požarnovarnostne ukrepe. Federacija 
pa je v skladu s 13. točko 291. člena ustave SFRJ pristojna, 
da po svojih organih ureja standarde, tehnične normative in 
norme kakovosti proizvodov in storitev. Zakon o standardiza- 
ciji (Uradni Ijst SFRJ, št. 38/77 in 11/80) opredeljuje, da stan- 
darde in tehnične predpise s področja varstva pred požarom 
izda Zvezni zavod za standardizacijo. Izvajanje požarnovar- 
nostnih ukrepov, opredeljenih v zakonu o varstvu pred poža- 
rom, je možno le na podlagi JUS in tehničnih predpisov 
oziroma če teh ni, ob upoštevanju tehničnih normativov. 
Zvezni zavod za standardizacijo je pripravil program 83 pred- 
pisov, ki bi morali biti izdani do konca leta 1981. Do rqka je 
bilo izdanih le 18 predpisov, katerih kvaliteta in ustreznost 
sta vprašljivi (neusklajenost, neekonomičnost, prevelika pos- 
plošenost, zastarelost itd.). Opisano stanje se negativno 
odraža tako na vrsti in obsegu potrebnih strokovnih in admi- 
nistrativnih opravil. Uveljavitev zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS. 
št. 15/84) bo občutno zmanjšala obseg smiselnih strokovno- 
administrativnih opravil na območju SR Slovenije, saj organi 
požarne inšpekcije ne izdajajo več soglasij k lokaciji, gradbe- 
nemu in uporabnemu dovoljenju za individualno stanovanj- 
sko gradnjo in za objekte, ki se občasno uporabljajo za 
počitek in oddih. Omenjena soglasja so predstavljala prece- 
jšen obseg strokovno-administrativnih opravil, ki so neu- 
strezno obremenjevala tako inšpekcijo kot občane. 

Predlog: Z namenom, da se doseže nadaljnje zmanjšanje 
strokovnih in administrativnih opravil in okrepi uč inkovitost 
požarnega varstva, je potrebno vztrajati, da Zvezni zavod za 
standardizacijo pospeši sprejetje oziroma izdajo predpisov, 
predvidenih v programu normativne dejavnosti za obdobje 
1977-1981 in si kot prednostne naloge določ i tiste norma- 
tive in standarde, ki predstavljajo temelje na področ ju var- 
stva pred požarom (npr.: gradbeno tehnične značilnosti 
objektov, odmiki, materiali, oskrba s požarno vodo, izhodi, 
dostopi, ročna gasilna sredstva, ocena požarnega tveganja s 
potrebnimi požarnimi ukrepi itd.) 

Predlog: Zaradi medsebojne tehnične in terminološke 
uskladitve, uskladitve z dosežki znanosti in tehnike ter racio- 
nalne izrabe prostora je nujno potrebno opraviti temeljit pre- 
gled in analizo dosedanjih tehničnih ukrepov. 

II: PRAVOSODJE IN UPRAVA 
Analiza področ ja pravosodja in uprave zajema pet temeljnih 

podpoglavij: upravne zadeve, pravosodne zadeve, zadeve 
izvrševanja kazenskih sankcij, kadrovsko-izobraževalne 
zadeve in premoženjsko-pravne zadeve. 

Upravne zadeve 
- V delu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 

svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih, ki ureja področje pridobivanja in razporejanja dohodka 
delovne skupnosti je smiselno vnesti spremembo tako, da bi 
odnose pri pridobivanju in razporejanju dohodka delovne 
skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim 
položajem urejali delavci delovnih skupnosti vseh upravnih 
organov iste družbenopolitične skupnosti z enim samouprav- 
nim sporazumom, ki bi ga sklenili z upravnimi organi za 
katere opravljajo strokovna, organizacijska in administrativna 
opravila. Predlagana sprememba bi bistveno poenostavila 
sedanjo ureditev, ki terja toliko samoupravnih sporazumov., 
kolikor je upravnih organov. 

Predlog: - Ustrezna sprememba 111. člena zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, 
št. 24/79 in 12/82). 

- Možna in racionalna je tudi ustrezna sprememba ozi- 
roma dopolnitev 135. člena zakona, ki bi omogočala, da bi 
delavci v majhnih delovnih skupnostih lahko svoje samo- 
upravne pravice, obveznosti in odgovornosti urejali tudi s 
pogodbo z ustreznim organom v primerih, ko je takšna rešitev 
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smotrnejša zaradi majhnega števila delavcev in narave nalog 
organa, za katerega opravljajo delo. 

- Pomembno racionalizacijo predstavlja že podani pred- 
log, da bi delavci več upravnih organov lahko oblikovali eno 
delovno skupnost in v njej uresničevali svoje samoupravne 
pravice in obveznosti. 

Predlog: Ustrezni predlog za spremembo 140. člena zakona 
o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter o zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ. št. 23/ 
78 in 58 79) je že podan. 

- Regulacija vodotokov in izgradnje cest često pov- 
zročajo potrebo za manjše popravke občinskih meja, ki 
imajo za posledico spremembo območ ij mejnih katastrskih 
obč in. Tovrstnih popravkov meja ni smotrno urejati s spre- 
membami zakona, teveč bi jih bilo možno urediti sporazu- 
mno med prizadetimi občinami po posotpku,,ki ga določa 
zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št, 16/74). 

Predlog: Potrebna je prouč itev možnosti za smiselno 
dopolnitev zakona o postopku za ustanovitev, združitev ozi- 
roma spremembo območja obč ine ter o območjih občine 
(Uradni list SRS. št. 28 80). 

- Področje overovitve podpisov, pisav in prepisov ureja 
zakon o overovitvi predpisov, pisav in prepisov in na njegovi 
podlagi izdano navodilo za izvajanje zakona. Dosedanja 
praksa izvajanja zakona utemeljuje možnost, da se pristoj- 
nost za overovitve razširi tudi na občinske upravne organe, 
pristojne za zadeve obče uprave, kar bi znatno poenostavilo 
in zmanjšalo obseg opravil v zvezi z overitvami listin, ki so 
namenjene za uporabo v tujini. 

Predlog: Ustrezna sprememba v zvezi z overitvami listin, ki 
so namenjene uporabi v tujini. Predlog je možno realizirati s 
spremembo 15. in 16. čelna zakona o overitvi podpisov, pisav 
in prepisov (Uradni list SRS, št. 29 72). 

- Predlagana sprememba zakona pogojuje tudi spre- 
membo navodila in sicer črtanje tretjega odstavka II. točke in 
dopolnitev XVI. točke navodila za izvajanje zakona o overovi- 
tvi podpisov, pisav in prepisov (Uradni list SRS. št. 24/73). 

Predlogi za spremembo zakona o splošnem upravnem 
postopku 
(Uradni list SFRJ, št. 32 78): 

- Z ustrezno dopolnitvijo 41. člena je potrebno skrajšati 
rok v primerih, kadar se zaprosilo nanaša samo na pošiljanje 
spisov ali podatkov o katerih se vodi uradna evidenca ozi- 
roma s katerimi organ razpolaga. Za tovrstne primere bi bilo 
primerno določ iti rok največ 8 dni od prejema zaprosila; rok 
(30 dni) za primere, ko je v okviru pravne pomoč i potrebno 
opraviti kakšno dejanje v upravnem postopku. 

Predlagana sprememba bi se pozitivno odražala na poce- 
nitvi in skrajšanju postopka. 

Skrajšanje rokov od 15 na 8 dni bi bilo smiselno tudi v 
171.č lenu zakona glede na dejstvo, da gre za potrdila o 
dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca. V takih primerih, 
ko gre zgolj za izpis iz uradne evidence, ni razlogov za 
zadržanje 15-dnevnega roka, saj stranke taka potrdila pravi- 
loma potrebujejo takoj. 

- Tretji odstavek 136. člena bi bilo ustrezno dopolniti z 
novo določbo tako, da si uradna oseba, ki vodi postopek, 
uradno preskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno 
evidenco organ, ki je pristojen za odločanje ali drug državni 
organ oziroma samoupravna organizacija ali skupnost. s Takšna dopolnitev zakona bi bistveno prispevala k lažjemu in 
hitrejšemu uveljavljanju pravic in obveznosti občanov in 
istočasno racionalizirala delo upravnih organov; rešitev bi 
namreč omogočila, da Se isti podatki uporabijo v več postop- 
kih pri različnih organih in v upravnem postopku ne bi bilo 
potrebno ponovno zbirati podatkov, ki so bili že uporabljeni 
v drugih postopkih ali, ki jih je zbral ali z njimi razpolaga 
drug organ. 

- Z dopolnitvijo 264. člena bi kazalo predvideti tudi mož- 
nost razveljavitve ali spremembe pravnomočne odločbe pod 
pogojem, da v to privoli stranka, ki je s to odločbo pridobila 
kakšno pravico, da se s tem ne krši pravica drugega in, da to 
ni v nasprotju z materialnim zakonom. Sedanja novelirana 
določba 264. člena dopušča namreč razveljavitev oziroma 
spremembo pravnomočne odločbe samo v primerih, ko je bil 
kršen materialni predpis. Zakon o splošnem upravnem 
postopku nima drugega instituta, ki bi omogočal razveljavi- 
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tev ali spremembo. V praksi pa se pogosto pojavljajo primeri, 
ko bi bila takšna razveljavitev ali sprememba pravnomočne 
odločbe smotrna in to ne bi bilo v nasprotju z interesi drugih 
oseb, niti v nasprotju s splošnim interesom (npr. spremembe 
investitorja, vključ itev soinvestitorja v lokacijskih in gradbe- 
nih posotpkih itd.). 

- Po določbi 285. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku upravni organ s sklepi prisili zavezanca k izpolnitvi 
obveznosti, ki je namesto njega ne more opraviti nihče drug. 
V prvem sklepu organ zagrozi zavezancu z izrekom denarne 
kazni, če le-ta obveznosti ne izpolni v določenem roku. Če 
zavezanec v določenem roku obveznosti ne izpolni, organ 
izreče zagrožeho denarno kazen. Takšna ureditev pomeni 
dolgotrajnost postopkov in pomembno povečuje obseg 
administrativnih opravil. 

Predlog: Prouč iti je potrebno možnost za spremembo 
285. č l. tako, da bi upravni organ lahko izrekel pogojno 
denarno kazen, ki bi postala nepogojna oz. bi se izvršila, če 
zavezanec v danem roku ne izpolni obveznosti. Predlagana 
sprememba, ki je tudi predlog RSNZ, pomeni z vidika stro- 
kovnih in administrativnih opravil zr.atno poenostavitev po- 
stopka. 

- Pri vračanju preko diplomatsko-konzularnih predstav- 
ništev prihaja v praksi do težav, ko se stranke izogibajo 
vroč itvi spisa tako, da se ne odzovejo vabilu diplomatsko- 
konzularnega predstavništva. Prouč iti bi bilo potrebno mož- 
nost, da se v takih primerih šteje, da je bila vroč itev spisđ  
opravljena, če se stranka v določenem roku ne odzove vabilu 
za vroč itev spisa, vroč itev vabila pa je izkazana. Takšna reši- 
tev bi omogočila končanje postopka v primerih, ko je to v 
javnem interesu ali interesu koga drugega, saj stranka, ki se 
ji spis vroča na dosedanji način, pogosto ni zainteresirana, 
da se postopek konča. Ustrezna bi bila tudi prouč itev mož- 
nosti, po krateri bi se v primerih, ko se zadeve rešujejo na 
zahtevo strank, štelo, da je stranka umaknila zahtevo, če se 
ni odzvala pravilno vročenemu vabilu. 

Pravosodne zadeve 
- Potrebna je poenostavitev določb o pogojih za vknjižbo 

pravic na delih stavb v zemljiško knjigo (Zakon o lastnini na 
delih stavb - Uradni list SRS, št. 19/76), ker so po oceni 
prakse preveč zahtevne in v nekaterih primerih neizvedljive 
(zlasti glede predložitve načrta stavbe in sporazuma o uredi,- 
tvi razmerij na vzdrževanju skupnih delov stavb). 

Predlog: Smiselna vprašanja, ki v bistvu predstavljajo del 
področja evidenc nepremičnin, je potrebno prouč iti v okviru 
priprave nove zakonodaje o enotnem sistemu evidence 
nepremičnin, ki je predvidena v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju. 

- Ustrezne spremembe je potrebno vnesti tudi v navodilo 
o vknjižbi pravic na delih stavb in v vodstvu zemljiške knjige 
E (Uradni list SRS, št. 22/77), ki je bilo izdano na podlagi 
omenjenega zakona. 

- Na področju notranjega poslovanja organov za kazno- 
vanje prekrškov je potrebno novelirati pravilnik o notranjem 
poslovanju organov za kaznovanje prekrškov (Uradni list 
SRS, št. 14/74), ki ni usklajen z zakonom o prekrških. 

Predlog: Pri pripravi noveliranega pravilnika je potrebno 
dosledno upoštevati zahtevo za zmanjšanje strokovno-admi- 
nistrativnih opravil, ki jih je nalagal dosedanji pravilnik. 
Kadrovsko izobraževalne zadeve 

V letu 1984 bo predložen predlog za spremembo zakona o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni 
list SRS, št. 8/80), ki bo število pravilnikov o organizaciji in 
poteku pripravništva v državni upravi zmanjšal iz 18 na 
enega, ki bo urejal vsa upravna področ ja. S predlagano spre- 
membo bo to enotno opredeljen upravni strokovni izpit za 
inšpektorje v državni upravi, kar so doslej urejali ustrezni 
Zakoni posebej za vsako upravno področ je. 

III. LJUDSKA OBRAMBA 
Analiziranje stanja predpisov s področja ljudske obrambe 

ne upošteva predpisov, ki začnejo veljati v neposredni vojni 
nevarnosti oziroma v vojni. Na obseg opravil in nalog na 
področ ju ljudske obrambe bistveno vpliva dejstvo, da obsta- 

jajo določene specifičnosti pri urejanju razmerij in odnosov 
znotraj posameznih sestavin splošne ljudske obrambe, zlasti 
v oboroženih silah. Ilustrativen primer predstavlja npr. pod- 
roč je teritorialne obrambe, kjer je pristojnost in odgovornost 
prenešena na raven republik in pokrajin in bi bilo njeno 
urejanje možno na način, ki bi ustrezal potrebam republik, 
zanj velja vrsta predpisov, ki se nanašajo na oborožene sile, 
torej tako na JLA kot teritorialno obrambo. 

Na obrambnem in samozaščitnem področju so, v zvezi z 
poenostavitvijo in racionalizacijo strokovno-administrativnih 
del, možne smiselne spremembe, ki pa jih je predhodno 
potrebno dodatno prouč iti in uskladiti, na naslednjih seg- 
mentih: 

- področje izdelave načrtov za delovanje družbenih in 
gospodarskih dejavnosti v neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni (zvezna metodologija); 

- vodenje evidenc v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, 
dolžnost delovanja v civilni zašč iti, službi za opazovanje in 
obveščanje ter v zvezi z izvajanjem materialne obveznosti (na 
zveznem nivoju ni izdelan enotni pristop k računalniški obde- 
lali in ni sprejeta skupna določitev osnov in usmeritev). Opi- 
sano stanje povzroča, tudi v primerih, kjer je že razvita 
določena računalniška obdelava, ohranjenje ročnega vodenja 
evidenc; 

- podvajanje zbiranja podatkov na relaciji upravni in vojaš- 
koteritorialni organi; 

IV. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE TER TELESNA 
KULTURA 
- Zakon o usmerjenem izobraževanju določa, da k statutu 

izobraževalne organizacije daje soglasje skupščina občine na 
območju katere je sedež organizacije, k statutu višje in visoke 
šole pa soglasje daje Skupščina SR Slovenije. Subjekti dodat- 
nih anket ocenjujejo dajanje soglasij kot precej formalno s 
pripombo, da je glede na delegatsko sestavo tak postopek 
tudi drag. Takšno mnenje je bilo izraženo tudi na posvetih z 
obč inskimi upravnimi organi in organi, pristojnimi za pod- 
roč je vzgoje in izobraževanja. 

Predlog: Zaradi skrajšanja in pocenitve postopka bi kazalo 
preuč iti možnost spremembe 155. člena zakona o usmerje- 
nem izobraževanju (Uradni list SRS, št 6/83) tako, da bi 
soglasje k statutom izobraževalnih organizacij dajali izvršni 
sveti skupščin obč in oziroma Izvršni svet Skupščine SRS. 

- Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v vzgojnovarstvenih 
organizacijah določa vpisovanje istih ali podobnih podatkov o 
otroku in njegovi družini v različne dokumentacije in sicer: v 
matično knjigo, matični list in dnevnik dela. Podatki se v 
različnih časovnih obdobjih vpisujejo iz enega dokumenta v 
drugega, kar povzroča prepisovanje iz dokumentov in vsako- 
letna ponovna prepisovanja. 

Predlog: S prouč itvijo in spremembo 1. in 2. člena pravil- 
nika o pedagoški dokumentaciji v vzgojnovarstvenih organi- 
zacijah (Uradni list SRS, št. 20/80) je potrebno zagotoviti 
rešitev, da bi bili podatki o otroku zbrani na enem mestu, npr. 
v matičnem listu, s čimer bi bistveno vplivali na zmanjšanje 
nepotrebnega administrativnega dela v vzgojnovarstvenih or- 
ganizacijah. 

- Isti pravilnik določa tudi obveznost vodenja priprave na 
vzgojno delo v oddelku za-vsak oddelek in za vsako leto 
posebej. Takšna priprava obsega trimesečni načrt vzgojnega 
dela ter tedensko in dnevno pripravo na vzgojno delo. Analiza 

> stanja je izpostavila problem, da takšen način vpisovanja 
potrebnih priprav negativno vpliva na delo vzgojitelja in vzgoj- 
novarstvenih ustanov in pomeni nekoristno porabljen čas, ki 
bi ga bilo ustrezneje uporabiti za vzgojno delo. 

Predlog: S spremembo 7. točke 2. člena pravilnika o peda- 
goški dokumentaciji v vzgojnovarstvenih organizacijah (Ura- 
dni list SRS, št. 20/80) je potrebno zagotoviti rešitev, da bi 
vzgojnovarstvene organizacije vodile le letno in dnevno pri- 
pravo na vzgojno delo. Takšno rešitev že določa pravilnik o 
pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 
20/80). 
V. ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

Analiza predpisov s področja zdravstvenega in socialnega 
varstva je zajela tri različna področ ja: zdravstvo, socialno 
varstvo in sanitarno inšpekcijo. 
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Področ je zdravstvenega varstva 
Pereč problem na področ ju zdravstvenega varstva pred- 

stavlja informacijski sistem. Samoupravni sporazum o skup- 
nih osnovah zdravstveno-informacijskega sistema, sprejet 
leta 1980, je sicer opredelil usmeritve za odpravo pomanjklji- 
vosti na tem področ ju in postavil temelje za hitrejši razvoj in 
poenotenje sestavin sistema, vendar se uresničuje prepočasi. 
Tri leta po sprejetju sporazuma velja ugotovitev, da na pod- 
roč ju ni več jega napredka, predvsem zaradi zmanjšanja gmot- 
nih možnosti, saj zdravstvene skupnosti za zdravstveno-infor- 
macijski sistem praviloma niso odvajale v sporazumu predvi- 
denih sredstev. 

Z namenom, da se v zdravstvenih organizacijah prouč i in 
odpravi odvečno administriranje, je pristojni republiški 
upravni organ v letu 1984 imenoval posebno delovno skupino, 
ki je pričela z analiziranjem smiselne problematike na specifi- 
čnem področju zdravstvenega varstva. 

Osnovna medicinska dokumentacija (zdravstveni karton, 
popis bolezni ipd.) je premalo usmerjena v medicinsko pro- 
blematiko, delno tudi zaradi preobremenjenosti obrazcev s 
podatki za finančne, organizacijske in prepisane statistične 
namene. 

Na področ ju evidence prihaja, glede na obstoj zakona o 
evidencah na področ ju zdravstva (Uradni list SFRJ, št. 22/78) 
in zagona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 
2/77 in 21/82),' do soočanja dveh informacijskih sistemov, ki ju 
izvajata tudi različni instituciji (Zvezni zavod za zdravstveno 
varstvo in strokovna služba Zveze republiških skupnosti 
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja). 

Predlog: Ob ugotovitvi, da ni razlogov, ki bi onemogočali 
da se na zvezni ravni organizacijsko in vsebinsko poenotita 
oba sistema, bi bilo ustrezno sprejeti pobudo za prouč itev 
delovanja in. možnosti poenotenja oziroma združitve obeh 
sistemov. 

- Številni oč itki zdravstvenih delavcev so naslovljeni na, v 
letu 1984 sprejeto novo nomenklaturo zdravstvenih storitev, 
ki povzroča dodatna in obsežnejša administrativna opravila. 
Pri evidentiranju opravljenih storitev nastopajo v zdravstvenih 
organizacijah številne težave zaradi evidentiranja storitev po 
posameznih programih, vrstah zavarovanja, vrstah stroškov, 
obračunavanja participacij in predvsem zaradi evidentiranja 
opravljenih storitev po občinskih zdravstvenih skupnostih. 

- Natančnejšega pregleda nad podatki, ki se zbirajo in 
obdelujejo na vseh ravneh zdravstvenega varstva v času traja- 
nja analize ni bilo mogoče ugotoviti. Opažena pa je bila 
situacija, da samoupravni Sporazumi občinskih zdravstvenih 
skupnosti in samoupravne in poslovne odloč itve v zdravstve- 
nih organizacijah večkrat nalagajo dodatna zbiranja podatkov 
in informacij, kar nedvomno dodatno obremenjuje zdrav- 
stvene delavce in povzroča dodatne težave v že tako neizdela- 
nem informacijskem sistemu. 

Predlog: Področje zdravstvenega in socialnega varstva s 
svojo specifiko nedvomno zahteva posebno poglobljeno ana- 
lizo, osredotočeno na problematiko informacijskega sistema, 
svobodne menjave dela, področje evidenc in utemeljenih vse- 
binskih problemov, evidentiranih ob pripravi analize, ki prese- 
gajo problematiko strokovnih in administrativnih opravil. 

VJ. INFORMIRANJE 
Področ ji javnega obveščanja in družbenega sistema infor- 

miranja sta, glede na namen analize, izrazito specifični, saj se 
zlasti predpisi na področ ju družbenega sistema informiranja 
nanašajo na številne subjekte na vseh ravneh družbene orga- 
niziranosti in na vseh področ jih dela in življenja. Zakon o 
družbenem sistemu informiranja (Uradni list SRS, št. 10/83), ki 
zadeva vse družbene subjekte, neposredno ne povzroča 
posebnih opravil oziroma obratno, dosledna izpeljava zakona 
bi naj zagotovila racionalizacijo opravil, ki so subjektom nalo- 
ženi z drugimi predpisi. Kvalitetno uresničevanje zakona, ki je 
bil sprejet pred letom dni, bi v veliki meri prispevalo k raciona- 
lizaciji administrativnih in drugih rutinskih opravil, saj je 
racionalizacija družbenega sistema informiranja temeljni 
namen zakona. 

Predlog: Zakon o sistemu družbenega informiranja subjek- 
tom družbenega sistema informiranja ne nalaga nikakršnih 
strokovnih ali administrativnih opravil v smislu pričujoče ana- 
lize. Iz prispevkov resornih analiz in rezultatov dodatnih anket 

pa nedvomno izhaja potreba in nujnost po intenziviranju 
koordinativne vloge med posameznimi subjekti družbenega 
sistema informiranja, vloge, ki se nanaša zlasti na odpravo 
podvajanj zbiranja, obdelovanja in izkazovanja podatkov, uva- 
janja enotnih oziroma kompatibilnih metodologij in optimalne 
organizacije med subjekti družbenega sistema informiranja. 

VII. PODROČJE DELA 
Zaradi večje preglednosti analiziranega področja in specifi- 

čnosti posameznih sklopov vprašanj, je bilo pri pripravi ana- 
lize področje razdeljeno na pet podpodroč ij in sicer: delovna 
razmerja, razporejanje dohodka.in delitev sredstev za osebne 
dohodke, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlova- 
nje delavcev doma in v tujini in nadzorstvo varstva pri delu. 

Delovna razmerja 
- Zakon o združenem delu ureja le temeljne pravice delav- 

cev v združenem delu. s katerimi se zagotavlja njihov v ustavi 
določeni položaj v samoupravnih in družbenoekonomskih 
odnosih. Tako zakon določa tudi primere oziroma načine 
prenehanja delovnega razmerja delavcev, med katerimi pa ne 
predvideva prenehanja delovnega razmerja zaradi t. i. dela- 
včeve samovoljne zapustitve dela. načina, ki se razmeroma 
pogosto dogaja. Takšno ravnanje delavca se šteje kot kršitev 
delovne obveznosti, kar ima za posledico vodenje disciplin- 
skega postopka zoper delavca z vsemi spremljajoč imi stro- 
kovnimi in administrativnimi opravili (vabljenje, vročanje itd.), 
medtem, ko delavec često že združuje delo v drugi organizciji. 

Predlog: Navedena problematika v praksi izkazuje potrebo 
po prouč itvi možnosti, da bi zakon o združenem delu (Uradni 
list SFRJ, št. 53.76) predvidel kot način prenehanja delovnega 
razmerja tudi samovoljno zapustitev dela. S takšno spre- 
membo oziroma dopolnitvijo zakona bi odpadli številni nepo- 
trebni postopki, v samoupravni praksi pa bi kazalo ustrezneje 
uveljaviti odškodninsko odgovornost delavca, ki ne spoštuje 
zakonskih in samoupravnih obveznosti v zvezi z odpovednim 
rokom. 

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS. št. 24/83) 
določa postopek za izdajo soglasja za nočno delo žensk v 
industriji, gradbeništvu, prometu in proizvodnji, obrti ter 
postopek za izdajo soglasja za uvedbo skrajšanega delovnega 
časa. 

Soglasje za nočno delo žensk se po uveljavljenem postopku 
izdaja le za eno leto organizacijam združenega dela, ki imajo 
organizirano stalno nočno izmeno, v kateri delajo tudi ženske. 
Letno je torej potrebno ponavljati enak postopek (prošnja za 
soglasje, pridobivanje mnenj ipd.) ob enakih razlogih.in izpol- 
njenih pogojih, kar predstavlja odvečna obsežna strokovna in' 
administrativna opravila, ki ne prispevajo k zmanjšanju 
obsega tovrstnega dela. 

V zvezi z izdajo soglasja za skrajšani delovni čas, je 
potrebno določ iti enotne kriterije (akcija in potreba), ki bi 
znatno zmanjšali ustrezna strokovna in administrativna opra- 
vila tako organizacijam združenega dela kot upravnemu or- 
ganu. 

Predlog: Oba postopka, ki sta v pristojnosti republiškega 
upravnega organa, je potrebno vsebinsko preveriti in uvelja- 
viti ustrezne smiselne spremembe. 
Razporejanje dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke 

- Z družbenim dogovorom o izdatkih za prehrano delav- 
cev, ki so materialni stroški (Uradni list SFRJ, št. 30/51) in 
ustreznim navodilom za izvajanje dogovora (Uradni list SFRJ, 
št. 77/81) urejajo udeleženci izdatke za prehrano delavcev 
med delom, ki so materialni stroški, za delavce v materialni 
proizvodnji ter delavce v družbenih dejavnostih, ki delajo na 
delih in nalogah škodljivih zdravju ter delih, ki terjajo 
pojačano prehrano. 

Način različnega financiranja prehrane med delom za 
delavce v neposredni proizvodnji, kjer se sredstva za pre- 
hrano vključujejo med materialne stroške ter nač inom finan- 
ciranja prehrane med delom za delavce strokovnih služb, kjer 
se sredstva za prehrano zagotavljajo iz sklada skupne porabe, 
povzroča organizacijam združenega dela vrsto ustreznih stro- 
kovnih in administrativnih opravil, pri čemer taka ureditev 
nima logične podlage. 

16 priloga poročevalca 



Predlog: Potrebna je proučitev vprašanja z usmeritvijo, da 
se poenoti način financiranje prehrane med delom vsaj na 
ravni delovne organizacije tako, da bi veljal enak kriterij za 
delavce v neposredni proizvodnji in za delavce v strokovnih 
službah. 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Pri uresničevanju pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja se strokovna in administrativna opravila v več jem obsegu 
pojavljajo pri prijavljanju in spremljanju zavarovanja, odmer- 
janju in spremljanju zavarovanja, odmeri in obračunu pri- 
spevkov za zavarovanje, pri ugotavljanju ter odmeri pravic in 
pri izplačevanju dajatev oziroma uživanju drugih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za več ino opravil 
je pristojna in zadolžena strokovna služba Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, nekatere pa opravljajo 
tudi organizacije združenega dela in drugi zavezanci za 
plačevanje prispevkov, uprave za družbene prihodke, službe 
družbenega knjigovodstva in druge organizacije in skup- 
nosti. 

- Na področ ju strokovnih in administrativnih opravil, 
potrebnih za uresničevanje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja prihaja v določenih primerih do podvajanj in to, 
da sta za isto opravilo zadolženi dve ali več organizacij ali pa 
mora posamezna organizacija ali skupnost iste podatke 
večkrat posredovati. 

Za ugotovitev in odmero pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja je za vsakega zavarovanca potrebno 
zbrati vrsto podatkov. Zbiranje ustreznih podatkov ureja 
zakon o matični evidenci zavarovancev (Uradni list SFRJ, št. 
34/79), ki določa, da morajo SIS pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja voditi matično evidenco o zavarovancih, o 
uživalcih pravic in o zavezancih za vplačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Podatki matične evi- 
dence se uporabljajo za uveljavljanje pravic, za izvajanje 
zavarovanja in za druge potrebe. Zavezanci za vplačevanje 
prispevkov javljajo podatke matične evidence na obrazcih, ki 
jih je po pooblastilu republiškega zakona določ ila skupnost, 
skladno z določ ili pravilnika o podatkih, ki se vpisujejo v 
matično evidenco (Uradni list SRS, št. 42/71). Skupaj s prija- 
vami v zavarovanje, prijavami sprememb ter odjavami iz 
zavarovanje je v SR Sloveniji letno potrebno zbrati preko 
1,100.000 prijav podatkov za matično evidenco. Matična evi- 
denca je bila uvedena s temeljnim zakonom o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki se je pričel uporabljati 1/1 - 
1965, vendar še do danes ni v celoti zaživela, saj podatki 
matične evidence zavarovancev praviloma ne zadoščajo za 
ugotovitev in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Zaradi tega morajo organizacije združenega 
dela in drugi zavezanci za plačevanje prispevka za vsakega 
zavarovanca, ki uveljavlja pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, strokovni službi SPIZ ponovno posredo- 
vati podatke o osebnem dohodku in nadomestilu osebnega 
dohodka, zavarovanec sam pa mora zahtevku priložiti 
delovno knjižico in druga dokazila, iz katerih so razvidni 
podatki, potrebni za ugotovitev in odmero pravic. Organiza- 
cije združenega dela in drugi zavezanci za plačevanje pri- 
spevka morajo torej praviloma po večkrat ugotavljati, zbirati 
in prijavljati podatke, ki so potrebni za uresničevanje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanje (npr.: v evidencah, ki 
jih vodijo na podlagi predpisov o evidencah na področ ju 
dela; za vsakega delavca morajo javljati podatke za matično 
evidenco; za vsakega zavarovanca morajo, ob vložitvi 
zahtevka za uveljavitev pravic, strokovni službi SPIZ posre- 
dovati podatke o njegovem zavarovanju; nekatere podatke, 
ki jih javljajo za matično evidenco morajo posredovati tudi 
skupnostim za zaposlovanje, zdravstvenim in drugim skup- 
nostim). 

Predlogi: 
- pri ugotavljanju in odmeri pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja je nujno potrebno uveljaviti upo- 
rabo matične evidence zavarovancev. V ta namen mora stro- 
kovna služba SPIZ vnesti v matično evidenco vse podatke, ki 
so jih zavezanci za plačevanje prispevkov že posredovali in 
za vsakega zavarovanca, ki uveljavlja pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, uporabiti podatke, ki so 
bili zanj že posredovani z obrazci matične evidence; 

- SPIZ mora, kot nosilec informacijskega sistema o zava- 

rovancih in uživalcih pravic, zagotoviti drugim skupnostim, 
organizacijam in upravnim organom podatke, zbrane v 
matični evidenci; 

- matično evidenco zavarovancev je potrebno dopolniti s 
podatki, ki jih opredeljuje oziroma zahteva zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83); 

- prouč iti je potrebno možnost, da bi zavezanci za plače- 
vanje prispevkov, ki izpolnjujejo prijave zavarovanja in druge 
obrazce in jih pošiljajo skupnostim in organom, ki vodijo 
lastne evidence, te podatke posredovali le eni skupnosti, ki 
bi jih zbrala in nudila na razpolago drugim zainteresiranim 
subjektom; 

- aktivno se je potrebno vključ iti v delo Zveznega komi- 
teja za delo, zdravstvo in socialno varstvo v prizadevanjih 
prouč itve problemov v zvezi z izvajanjem predpisov na pod- 
roč ju dela, zdravstva in matične evidence. 

- Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja je v SR Sloveniji urejen s 
samoupravnimi splošnimi akti SPIZ - pravilnikom o 
postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 17/79). Glede na 
izrecno določbo zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82 
in 77/82) pa se pri uveljavljanju in varstvu pravic borcev NOV 
uporablja izključno splošni upravni postopek. 

Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanje je izredno dolgotrajen ter 
povzroča obsežna strokovna in administrativna opravila, 
povezana z visokimi stroški. 

Predlog: Potrebna je temeljita proučitev postopka, pri 
čemer bi bilo ustrezno upoštevati izkušnje vseh ostalih repu- 
blik in pokrajin, ki v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju uporabljajo izključno upravni postopek. 

- Ugotavljanje spremenjene delovne zmožnosti oziroma 
nevarnosti za invalidnost je vezano na postopek, ki je opre- 
deljen v samoupravnih splošnih aktih organizacije ali skup- 
nosti. Postopek je urejen po splošnih predpisih, vključno z 
možnostjo varstva pravic in sodnega varstva. O sporih v zvezi 
z razmejitvijo »spremenjene delovne zmožnosti« in »invali- 
dnostjo« pa je potrebno izvesti celoten postopek ugotavlja- 
nja'invalidnosti v SPIZ. Pri ugotavljanju spremenjene delovne 
zmožnosti prihaja tako do dvojnih postopkov tako v organi-" 
zacijah združenega dela in skupnostih kot v SPIZ. 

Predlog: Prouč iti je potrebno možnosti, da bi spremenjeno 
delovno zmožnost oziroma nevarnost za nastanek invalidno- 
sti v vseh primerih, po predhodnem mnenju invalidske komi- 
sije, ugotavljali organi SPIZ. 
Zaposlovanje 

- Zakon o zašč iti državljanov SFRJ na začasnem delu v 
tujini (Uradni list SFRJ, št. 15/80) zavezuje organizacije zdru- 
ženega dela, da pri pošiljanju delavcev na začasno delo v 
tujino (izvajanje investicijskih del) pridobe soglasje pristoj- 
nega republiškega organa (RK za delo). Ustrezno zahtevo 
mora predložiti v roku pred začetkom izvajanja del, priložiti 
pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma overjen izpisek 
sodne odločbe o vpisu v register, seznam delavcev, ki jih 
pošilja, samoupravne splošne akte in vrsto drugih dokazil, ki 
so opredeljeni v 9. in 10. č lenu omenjenega zakona. 

Izvajanje zadev, opredeljenih v 9. in 10. členu, ni doprine- 
slo k temu, da bi se spremenil družbenoekonomski položaj 
delavcev na začasnem delu v tujini, niti tovrstna soglasja 
sama po sebi ne zagotavljajo urejenih samoupravnih in dru- 
gih odnosov v tujini. Nad izvrševanjem smiselnih določb ni v 
tujini nikakršnega nadzora oziroma je ta nadzor celo vpraš- 
ljiv. 

Predlog: Prouč iti je potrebno možnost, da se soglaje pri- 
stojnega republiškega upravnega organa ukine, hkrati pa se 
smiselne zadeve ustrezno uredijo z regulacijo samoupravnih 
splošnih aktov organizacij združenega dela, kar bi pripomo- 
glo k ukinitvi evidenc in zmanjšanju administrativnega dela 
tako na nivoju organizacij združenega dela kot na nivoju 
republike. 

VIII. VPRAŠANJA BORCEV IN VOJAŠKIH 
INVALIDOV 

- Pri obravnavah izvajanja temeljnega borčevsko-invalid- 
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skega varstva je že dalj časa prisotno vprašanje decnetraliza- 
cije financiranja pravic. Uveljavljeni sistem financiranja, za 
katerega se izdvajajo pomembna družbena sredstva, je zaple- 
ten, nepregleden in tog ter dopušča tudi nenamensko in 
neracionalno porabo sredstev. SR Slovenija je že predlagala, 
da je v zvezi z obveznostmi federacije potrebno prouč iti tudi 
nač in oblikovanja sredstev za borčevsko-invalidsko varstvo s 
tem, da bi se spremenila mehanizem in tehnika financiranja in 
sicer tako, da bi v federaciji združevali le tisti del sredstev, ki 
je potreben za pokrivanje obveznosti republik in pokrajin, ki 
same glede na opredeljena merila ne bi mogle financirati 
svojih celotnih obveznosti. 

Predlog: Z realizacijo navedenega predloga bi se zmanjšala 
strokovna in administrativna opravila v zvezi z zbiranjem in 
prelivanje teh sredstev, strokovna opravila v bankah in 
odpadla bi potrebna sredstva za opravljanje bančnih storitev. 
Že podani predlog bi bilo potrebno ponovno prouč iti. 

- Posebna zdravniška komisija, ki po določbah zveznega 
zakona obravnava zahteve za zvišanje odstotka vojaške invali- 
dnosti in daje mnenje o verjetnosti, daje pri vojaškem invalidu 
nastala sprememba, ki vpliva na že ugotovljen odstotek 
vojaške invalidnosti, je praktično nepotrebna. V primeru nje- 
nega pozitivnega mnenja se konkretna zahteva predloži 
zdravniški komisiji I. stopnje v oceno odstotka vojaške invali- 
dnosti. Delo posebne zdravniške komisije povzroča nepo- 
trebna strokovna in administrativna dela in zavlačuje po: 

stopek. 
Predlog: Predlog za prouč itev in ustrezno spremembo je že 

predložen Zveznemu komiteju za vprašanja borcev in yojaških 
invalidov s predlogom za odpravo posebne komisije. 

IX. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE 
PROSTORA 

Področje je možno razdeliti na šest podpodroč ij, ki kot 
zaokrožene vsebinske celote tvorijo področ je varstva okolja 
in urejanja prostora: 

- prostorsko in urbanistično urejanje 
- urejanje stavbnih zemljišč  
- komunalno gospodarstvo 
- stanovanjsko gospodarstvo 
- vodno gospodarstvo in varstvo voda in 
- varstvo okolja. 

Prostorsko in urbanistično urejanje 
Z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) in 

zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ura- 
dni list SRS, št. 18/84) je področje zakonsko urejeno v letoš- 
njem letu. Pri pripravi obeh zakonov je bila posebna pozornst 
posvečena uč inkovitosti in uveljavitvi optimalnih po^jiostavi- 
tev pri izvajanju strokovnih in administrativnih opravil. 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor uve- 
ljavlja poenostavitev v postopku za izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja; ukinja posebnosti upravnega postopka zlasti v prime- 
rih, ko se lokacijsko dovoljenje izdaja na podlagi prostorskih 
izvedbenih načrtov. Lokacijska dokumentacija se zahteva le v 
primerih, ko se lokacijsko dovoljenje izdaja za poseg na 
območju, za katerega bi veljali prostorski ureditveni pogoji; 
tudi v opisanih primerih je morebitna soglasja k lokacijski 
dokumentaciji dolžna zbrati upravna organizacija za urbani- 
stično planiranje, kar poenostavlja postopke in bistveno 
razbremenjuje investitorja dosedanje dolžnosti zbiranja pred- 
pisanih soglasij. 

Urejanje stavbnih zemljišč  
Področ je je urejeno z novim zakonom o stavbnih zemljišč ih 

(Uradni list SRS, št. 18/84), ki zajema zakonodajno materijo, 
doslej urejeno v treh republiških zakonih. Z zakonskimi reši- 
tvami je zagotovljena ustrezna uč inkovitost stavbno-zemljiške 
politike in uveljavljene poenostavitve pri izvajanju strokovnih 
in administrativnih opravil. 

Stanovanjsko gospodarstvo 
Področ je stanovanjskega gospdarstva urejajo zakon o sta- 

novanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81 in 34/83), 
zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in 
14/84), zakon o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/ 

76) in zakon o prodaji stanovanjskih hiš v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS. št. 13/74). 

Predlog: Na področ ju stanovanjskega gospodarstva je - 
tudi z vidika strokovnih in administrativnih opravil - po- 
trebno: 

- poenotiti ugotavljanje vrednosti kvadratnega metra sta- 
novanjske površine za vse namene in potrebe na območju 
obč ine; 

- da se zbiranje in obdelava podatkov o stanarini (RKVO in 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije) prenese na Zavod 
SR Slovenije za statistiko: 

X. FINANCE 
V skladu s smernicami in sprejeto'dispozicijo za pripravo 

pričujoče analize so v gradivu zajeti predlogi, ki ne zahtevajo 
spremembe obstoječe sistemske ureditve po posameznih 
finančnih področ jih, s katero se realizirajo veljavna ustavna 
načela. Zato predlogi v smeri poenostavitve administrativnih 
opravil, ki bi zahtevali razpravo o ustavnih načelih, v gradivu 
niso. zajeti. Dodatne ankete so nakazale in definirale vrsto idej 
in predlogov za spremembo obstoječe ureditve na področ ju 
financ, vendar je večina predlogov vsebinskega pomena in 
bodo primerno upoštevani ob spremembah posameznih 
predpisov. 

Obračunavanje in plačevanje določenih prispevkov iz 
dohodka, ki se obračunavajo od osnove, izvedene iz 
dohodka 

- Z obstoječ imi predpisi - zakon o določ itvi obveznosti 
plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega_ dela za pokrivanje dela strošov enostavne reproduk- 
cije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana (Uradni list SRS, 
št. 39/81, 45/82, 22/83 in 41/83), zakon.o določ itvi obveznosti 
plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reproduk- 
cije elektrogospodarstva in premogovništva (Uradni list SRS, 
št. 14 84) in zakon o prispevku za pospeševanje konvertibil- 
nega deviznega priliva v letu 1984. ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma (Uradni list SRS, 
št. 10/84) - je določena obveznost plačevanja prispevkov iz 
dohodka za nekatere interesne skupnosti materialne proiz- 
vodnje in za pospeševanje deviznega priliva, 

Navedeni prispevki se plačujejo iz dohodka, obračunavajo 
pa sfe od osnove, ki je izvedena iz dohodka oziroma iz osnove 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti. Osnova pri prispevkih ni enaka, kar zave- 
zancem povzroča težave, saj morajo za prispevke ugotavljati 
obveznosti od različnih osnov. 

Predlog: Prouč iti je treba možnost, da se osnove v navede- 
nih predpisih poenotijo tako, da bo osnova izvedena iz 
davčne osnove. Predlagana rešitev bi omogočila enoten 
obračun navedenih obveznosti in vplačevanje sredstev na 
skupni plač ilni račun. 
Periodični obračuni 

Po določbah 36. člena zakona o knjigovodstvu (Uradni list 
SFRJ, 25/81) ugotavljajo organizacije združenega dela in 
drugi uporabniki družbenih sredstev rezultate poslovanja 
med poslovnim letom s periodičnimi obračuni, in sicer za 
obdobja: 

- januar-marec 
- januar-junij 
- januar-september. 
Rezultati poslovanja se ugotavljajo na obrazcih »Poslovni 

rezultat med letom« in »Prihodki in odhodki med letom«, ki 
ju predpiše zvezni izvršni svet. Organizacije združenega dela 
opozarjajo, da ureditev ni najprimernejša in, da je najbolj 
vprašljivo ugotavljanje rezultatov za obdobje januar-marec. 
Predlagajo rešitev, da bi periodični obračun sestavljali le za 
dve obdobji, 1. januar-april in 2. januar-avgust, s čimer bi 
pomembno zmanjšali administrativna in finančno-tehnična 
dela pri uporabnikih družbenih sredstev, istočasno pa bi bili 
zagotovljeni vsi podatki, potrebni za sprejemanje planskih in 
drugih odloč itev v organizacijah združenega dela in družbe- 
nopolitičnih skupnostih. Rešitev bi zagotovila tudi več jo kva- 
liteto strokovno-finančnega dela v zvezi s pripravo teh doku- 
mentov in kvalitetnejše odločanje o njihovem sprejemanju. 
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Predlog: Prouč iti je potrebno možnosti za smiselno spre- 
membo 36. člena zakona o knjigovodstvu. 

Obrazec RJ-1 
Z odlokom o podatkih, ki so jih organizacije združenega 

dela in drugi uporabniki družbenih sredstev dolžni zagotoviti 
v svojem knjigovodstvu za delovne in poslovne enote, katere 
so ustanovili na območju družbenopolitične skupnosti, na 
katerem nimajo svojega sedeža, ali v tujini (Uradni list SFRJ, 
št. 56/77) je predpisano, da mora uporabnik družbenih sred- 
stev, ki ima poslovno enoto izven občine svojega sedeža, ob 
polletnem periodičnem obračunu in ob zaključnem računu 
predložiti skupščini občine, kjer taka enota posluje, ter 
službi družbenega knjigovodstva, podatke na obrazcu RJ-1 
in sicer za vsako enoto posebej (čeprav jih je v isti obč ini 
več ). 

Anketirane organizacije so opozorile, da sestava tovrstnih 
obrazcev zahteva obsežna opravila kljub temu, da so v obra- 
zec vpisani podatki velikokrat le rezultat računskih operacij 
(v knjigovodstvu se ne spremlja vseh zahtevanih podatkov po 
področnih enotah). 

Predlog: Potrebna je prouč itev potrebnosti predlaganja 
obrazcev ob polletnem periodičnem obračunu in posebej, ali 
je res potrebno, da se obrazec posebej predlaga za vsako 
enoto na istem območju. 

Prispevek za delovanje SISEOT 
S sklepom o prispevku iz dohodka za delovanje Samo- 

upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino za leto 1983 je določena obveznost članic, 
da obračunavajo prispevek od vrednosti uvoženega blaga, 
storitev in drugih vplač il v tujino po posameznih četrtletjih. 
Ureditev ni primerna in od članic oziroma zavezancev 
zahteva obsežno administrativno delo. 

Predlog: prouč iti je potrebno možnost, da se ustrezni 
sklep za leto 1985 zasnuje na naslednjih načelih: 

1. članice obračunavajo prispevek v odvisnosti od dose- 
žene vrednosti uvoza v preteklem letu (tj. 1984) in ga porav- 
navajo v mesečnih ali trimesečnih obrokih iz dohodka, dose- 
ženega v letu 1985; 

2. dosežena gibanja na področ ju uvoza v letu 1985 se 
upoštevajo pri obračunu obveznosti za leto 1986. 

Predlagana rešitev bi, poleg zmanjšanja administrativnega 
dela, onemogočila tudi redna odstopanja (presežke vredno- 
sti) v primerjavo z načrtovanimi prilivi sredstev za delo 
SISEOT po finančnem načrtu za posamezno leto, ki nastajajo 
zaradi sprememb v obsegu realiziranega uvoza in sprememb 
v tečaju dinarja, in ugotovila le enkrat letno obračunavanje 
obveznosti. 

Knjigovodska evidenca in kontni plan za banke 
Z uredbo o kontnem planu in bilancah za banke (Uradni 

list SFRJ, št. 23/77 in 26/78) je za banke predpisan posebni 
kontni plan in bilanca stanja sredstev občanov. Praksa 
poslovanja temeljnih bank je pokazala, da je posebna evi- 
denca izkazovanja stanja sredstev občanov nepotrebna, ker 
je vodenje evidence sredstev občanov predvideno že s kont- 
nim planom in bilanco za banke. To pomeni, da se v bistvu 
vodi dvojna evidenca, poleg tega, da se v bilanci sredstev 
občanov ne izkazujejo plasmaji iz teh sredstev in je tako ta 
del bilančnega prikazovanja sredstev nepopoln. 

Predlog: Ustrezno je prouč iti in predlagati spremembo 
uredbe o kontnem planu in bilancah za banke tako, da se 
črta besedilo 10. b člena in odpravi bilanca stanja sredstev 
občanov, ki je priloga uredbe. 

Poroč ilo o izplačanih nadomestilih s področja 
zdravstvenega varstva 

Zdravstvene skupnosti- oziroma njihove strokovne službe 
pošiljajo organizacijam združenega dela zelo različne 
obrazce za poroč ilo o izplačanih nadomestilih s področja 
zdravstvenega varstva za posamezni mesec. Različnost 
obrazcev povzroča zahtevo po različnosti podatkov in 
različno metodologijo izpolnjevanja, kar organizacijam zdru- 
ženega dela, ki imajo svoje organizacijske oblike na območju 
več zdravstvenih skupnosti, povzroča obsežno nepotrebno 

delo. Različnost obrazcev - tudi vsebinska - onemogoča 
tudi statistično obdelavo posameznih podatkov. 

Predlog: Anketirane organizacije združenega dela predla- 
gajo, da se zdravstvene skupnosti dogovorijo za ustrezni 
enotni obrazec, ki bo pri OZD pomenil pomembnejšo poeno- 
stavitev dela in olajšal statistično obdelavo. 

Objava prispevnih stopenj 
Računovodskim službam v organizacijah, ki imajo organi- 

zacijske enote v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, povzroča nepotrfebno dodatno delo situacija, da le-te v 
republiških in pokrajinskih uradnih glasilih ne objavljajo 
sedežne stopnje za posamezne prispevke in druge družbene 
obveznosti. Stopnje je tako potrebno ugotavljati neposredno 
pri posameznih zavezancih. 

Predlog: V okviru medrepubliškega sodelovanja je v zvezi 
s problematiko kolizijskega zakona potrebno doseč i dogo- 
vor, da bi republike in pokrajini v uradnih glasilih v prihodnje 
objavljale tudi sedežne stopje prispevkov in drugih družbe-, 
nih obveznosti. 

XI. SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
Temeljna ugotovitev na področju družbenega knjigovod- 

stva je, da se je obseg administrativnih opravil na področ ju 
spremljanja finančno-materialnega poslovanja znatno 
povečal zaradi sprejetja »interventnih« predpisov in spre- 
memb in dopolnitev drugih predpisov, katerih spremembo je 
narekoval zaostreni gospodarski položaj. Ugotovitev je pose- 
bej izražena pri uporabnikih družbenih sredstev, kjer je pose- 
ben problem povzroč ila nejasna ali pomanjkljiva vsebina 
predpisov, ki je poleg uvajanja novih evidenc, povzročila še 
dodatno delo v zvezi z iskanjem pojasnil. Nedodelanost teh 
predpisov potrjujejo tudi njihove spremembe in dopolnitve, 
sprejete kmalu po njihovi uveljavitvi. 

Navedena ugotovitev opozarja, da je ob sprejemanju 
»interventnih« predpisov potrebno vztrajati na strokovni pre- 
veritvi in smotrnosti določb, ki uporabnikom družbenih sred- 
stev nalagajo dodatno delo in istočasno zagotovili njihovo 
jasjiost in izvedljivost. 

V nadaljevanju so, na podlagi ugotovitev, ki so v zvezi s 
problematiko strokovnih in Šdministrativnih opravil prisotne 
v razpravah, navedeni predlogi, katerih realizacija bi prispe- 
vala k racionalnejšemu opravljanju strokovnih in administra- 
tivnih opravil na področju finančno-materialnega poslovanja 
uporabnikov družbenih sredstev: 

- Prispevki različnim samoupravnim interesnim skup- 
nostim, ki se plačujejo iz dohodka TOZD, se obračunavajo 
od osnove, ki temelji na doseženem dohodku, vendar se med 
seboj razlikujejo zaradi različnih odbitnih postavk. Tako se 
obračunava: 

- prispevek za usposabljanje zemljišč za družbeno orga- 
nizirano kmetijsko proizvodnjo, prispevek izobraževalni 
skupnosti Slovenije, prispevek posebnim izobraževalnim 
skupnostim, prispevek Raziskovalni skupnosti Slovenije, pri- 
spevek posebnim raziskovalnim skupnostim in prispevek 
obč inskim raziskovalnim skupnostim od osnove, ki jo pred- 
stavlja doseženi dohodek (konto 820 oz. zap. št. 124 bilance 
uspeha) zmanjšane za prispevek za biološka vlaganja v goz- 
dove; 

- splošni vodni prispevek od davčne osnove B (zap. št. 
44) iz obrazca obračun davka iz dohodka TOZD in delovnih 
skupnosti; 

- prispevek solidarnosti od davčne osnove A iz obrazca 
obračun davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti; 

- prispevek za pospeševanje konvertibilnega deviznega 
priliva od davčne osnove A iz obrazca obračun davka iz 
dohodka TOZD in delovnih skupnosti, zmanjšane za olajšave 
izvoznikom; 

- prispevek za pokrivanje dela stroškov enostavne repro- 
dukcije v ŽG Ljubljana od davčne osnove A iz obrazca 
obračun davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti za 
leto 1983, povečan za odbitne postavke iz zaporednih številk 
od 2 do 11 istega obrazca; 

- prispevek za obrambo pred točo od osnove, ki jo pred- 
stavlja doseženi dohodek izkazan v zap. št. 124 bilance 
uspeha za leto 1983. 
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Različnost osnov za posamezne prispevke povečuje, poleg 
dela v zvezi z izračunavanjem, tudi verjetnost napak ter otež- 
kočena kontrola pravilnosti izračuna. 

Predlog: Osnove za obračun navedenih prispevkov bi bilo 
primerno poenotiti. V primeru, da se izkaže potreba po dife- 
rencirani obveznosti glede na dejavnost posameznega zave- 
zanca, je to mogoče izvesti z različnimi prispevnimi stop- 
njami. 

Prouč itev predloga v smislu predlagane rešitve bi 
pomembno poenostavila in zmanjšala obseg strokovno- 
administrativnih opravil. Predlagana »rešitev pogojuje 
ustrezne spremembe sledečih predpisov: 

- zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti (Uradni list SRS, št. 33/80 in 23/83); 

- zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78 
in 33/80); 

- zakona o določ itvi plačevanja prispevka iz dohodka 
TOZD za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v 
ŽG Ljubljana (Uradni list SRS, št. 39/81, 45/82, 22/83 in 41/ 
83); 

- zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače proiz- 
vodnje in storitev za leto 1983 (Uradni list SRS, št. 45/82 in 
41/83); 

- zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za uspo- 
sabljanje zemljišč  za družbeno organizirano kmetijsko proiz- 
vodnjo v obdobju 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/82). 

- Uporabnik družbenih sredstev - upnik mora, v skladu s 
pravilnikom o obrazcu, s katerim upnik obvešča službo druž- 
benega knjigovodstva o dolžniku, ki ni izroč il instrumentov 
za zavarovanje plač ila (Uradni list SFRJ, št. 40/83 in 56/83) v 
10 dneh od poteka roka za izroč itev instrumentov za zavaro- 
vanje plač ila, službi družbenega knjigovodstva, pri kateri ima 
žiro račun, poslati (na posebnem obrazcu OBZ) podatke o 
uporabniku družbenih sredstev - dolžniku, ki ni zavaroval 
plač ila v predpisanem roku. Samo v času od 1/8 do 31/12- 
1983 je SDK v SR Sloveniji prejela 80.000 obrazcev OBZ, 
število obrazcev na območju Jugoslavije pa je 6 krat več je. 

Postopki s sestavljanjem obvestil na obrazcih OBZ, prever- 
janje podatkov, vlaganje priprav zaradi gospodarskega pre- 
stopka ali prekrška itd. povzročajo ogromno administrativno 
delo v SDK, uporabnikih družbenih sredstev, javnih tožil- 
stvih, sodišč ih, sodnikih za prekrške itd., uč inki pa so nez- 
natni oziroma zanemarljivi. Razlog za nastalo situacijo je 
oč itno v splošnih likvidnostnih težavah združenega dela in 
ne toliko v kršenju predpisov o zavarovanju plač il zaradi 
malomarnosti strokovnih finančnih služb pri poravnavanju 
obveznosti. 

Predlog: Prouč iti je potrebno možnost, da se obveščanje 
na obrazcih OBZ odpravi. V primeru, da se smiselno 
obveščanje kljub pomislekom izkaže kot nujno, pa je 
potrebno prouč iti možnost, da bi upniki SDK prijavljali nere- 
dne plačnike obveznosti iz naslova prometa blaga in storitev 
ter investicij istočasno s predložitvijo periodičnega oziroma 
zaključnega računa. Na ta nač in bi na bistveno racionalnejši 
nač in dosegli namen dosedanje ureditve, da so nedisciplini- 
rani plačniki prijavljeni organom pregona. Racionalizacijo 
predloga je možno izvesti z ustrezno spremembo omenje- 
nega pravilnika, ki je v pristojnosti zveznega sekretarja za 
finance. 

- V letu 1982 je služba družbenega knjigovodstva pripra- 
vila predlog poenostavitve vodenja knjigovodstva drugih 
uporabnikov družbenih sredstev, ki vodijo knjigovodstvo po 
skrajšanem kontnem planu. Predlog je vseboval razširitev 
kroga drugih uporabnikov družbenih sredstev, ki lahko 
vodijo knjigovodstvo po skrajšanem kontnem planu ter poe- 
nostavitev načina vodenja knjigovodstva z uporabo eno- 
stavne metode knjiženja (ameriški žurnal). Realizacija pred- 
loga bi zahtevala ustrezno spremembo 9. člena zakona o 
knjigovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 25/81) ter 8. člena uredbe 
o kontnem planu in bilancah za druge uporabnike družbenih 
sredstev. Predlog v nadaljnjem postopku obravnave ni bil 
sprejet (RK SZDL?). 

Predlog: Ponovno je potrebno prouč iti možnosti v letu 
1982 predlagane poenostavitve oziroma zmanjšanja stro- 
kovno-administrativnih opravil na področ ju knjigovodstva. 

- Opozoriti velja tudi na problem obsežnega administra- 
tivnega dela v zvezi z vodenjem knjigovodstev upravnih orga- 
nov. Zakon o knjigovodstvu določa (4. člen), da organi, orga- 
nizacije in skladi družbenopolitičnih skupnosti vodijo knjigo- 
vodstvo po določbah tega zakona in so v smislu zakona 
uporabniki družbenih sredstev, ki morajo voditi svoje knjigo- 
vodstvo in sestavljati periodične obračune in zaključne 
račune. V skladu z določbami zakona o službi družbenega 
knjigovodstva (Uradni list SFRJ. št. 70 83) mora vsak organ 
imeti svoja denarna sredstva (razen deviz) na posebnem žiro 
računu pri službi družbenega knjigovodstva. 

Predlog: Glede na veliko število upravnih organov, ki so 
bili ustanovljeni z odloki občinskih skupščin, predstavlja 
vodenje knjigovodstva za vsak organ posebej obsežno admi- 
nistrativno delo in to kljub temu, da spremljanje bilančnih 
podatkov organov DPS, zaradi različne organiziranosti po 
obč inah, ne nudi oz. ne daje uporabnih informacij. Zmanjša- 
nje tovrstnih administrativnih opravil bi lahko (tak predlog je 
SDK že podala) dosegli z racionalnejšimi organizacijskimi 
rešitvami znotraj občinske uprave v skladu z načeli, ki jih 
vsebuje zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
(Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82). Prouč iti bi kazalo tudi 
možnost ustrezne spremembe zakona o knjigovodstvu, ki bi 
dopuščala možnost skupnega knjigovodstva za vse upravne 
organe posamezne družbenopolitične skupnosti. 

- Zavezanci za plačevanje prometnega davka predlagajo 
med letom kumulativne obračune davka na PPa obrazcu, ob 
zaključnem računu pa končni obračun davka od prometa 
proizvodov in storitev na obrazcu PPk. Oba obrazca vsebujeta 
enakovrstne podatke in je obrazec PPk prirejen za avtomat- 
sko obdelavo podatkov, ki pa se na zvezni ravni ne obdelujejo 
že od leta 1977 v republiki pa le podatki o zneskih prometnega 
davka za plač ilo za potrebe upravnih organov. Smotrno bi bilo 
obrazec PPa prilagoditi za avtomatsko obdelavo podatkov in 
ga uporabiti tudi za končni obračun prometnega davka name- 
sto sedanjega PPk obrazca. 

Predlog: Prouč iti možnost ukinitve PPk obrazca za obračun 
prometnega davka in prilagoditve PPa obrazca tudi potrebam 
za končni obračun prometnega davka in avtomatski obdelavi. 
V zvezi s tem ustrezno spremeniti pravilnik o uporabi davčnih 
stopenj ter o načinu evidence, obračunavanja in plačevanja 
davka od prometa proizvodov in storitev (Uradni list SFRJ, št. 
21/80, 38/80, 40/80. 17/81, 13/81, 13/82, 35/82, 20/83, 12/84). 

XII. DRUŽBENO PLANIRANJE 
Izvedene dodatne ankete so izpostavile problem preobsež- 

nosti zahtev do nosilcev planiranja po dajanju prevelikega 
števila podatkov. Po oceni resornega organa so tovrstne 
pripombe subjektov dodatnih anket realne, ker: 

- družbeni sistem informiranja še ni našel ustreznih rešitev 
integracije posameznih parcialnih sistemov informiranja v 
integriran sistem, kot ga narekuje zakonodaja na področ ju 
planiranja. Pri tem je potrebno opozoriti, da ob spreminjanju 
zveznega zakona (zakon o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije. Uradni list SFRJ, št. 
6/76) potekajo številne aktivnosti pri adaptaciji in integraciji 
obstoječ ih informacijskih sistemov, kar bi precej poenostavilo 
sistem zbiranja in obdelovanja podatkov, ki se uporabljajo v 
procesu planiranja; 

- nosilci planiranja zaradi relevantnosti sedanjih planskih 
dokumentov ne vidijo smotrnosti in namena pripravljanja tako 
obsežnih informacijskih podlag; 

- je izbor kazalcev za mnoge nosilce planiranja vprašljiv in 
ne odraža vsebine njihove proizvodnje in vsebine njihove 
razvojne problematike; glede na obsežnost sistema so takšne 
ugotovitve točne, vendar smiselno nerešljive; 

- izbor kazalcev v številnih problemih zahteva uvajanje 
dodatnih operativnih evidenc, kar je posledica neskladnosti 
informacijskega sistema, ki ne zagotavlja metodološke skla- 
dnosti in formacij ex ante in ex post; 

- posebno problematiko predstavlja neizdelan informacij- 
ski sistem na področ ju prostorskega planiranja, ki je šele v 
fazi uvajanja. 

Predlog: Sistema družbenega planiranja nedvomno ne 
velja enačiti s klasičnim administriranjem, saj predstavlja 
temeljno sestavino družbenoekonomskih odnosov in ga je 
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potrebno uveljaviti na način, da je družbeno koristen. Na 
področ ju družbenega planiranja je potrebno posvetiti več 
pozornosti zlasti vprašanju strokovnosti, razvoju kadrovskega 
potenciala, informacijskega sistema in tehnične opremljeno- 
sti informacijskih služb. 

XIII. MEDNARODNO SODELOVANJE 
Področje mednarodnega sodelovanja sestavljajo področja: 
- notranji sistem in pogoji poslovanja s tujino, 
- ekonomski in politični odnosi s tujino in 
- konzularne službe. 
Za področje je znač ilno, da pomemben del (npr. ekonomski 

odnosi s tujino) urejajo zvezni predpisi. 
Delo na pripravi analize in opravljene dodatne ankete opo- 

zarjajo, da nekateri zvezni predpisi, zaradi dolgotrajnih in 
kompliciranih postopkov, ki jih določajo, otežujejo nemoteno 
delo carinskih organov ter organizacij združenega dela, ki so, 
za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa ter druge 
oblike gospodarskega sodelovanja s tujino, dolžne pridobi- 
vati najrazličnejša mnenja, soglasja, dovoljenja itd. 

Carinarnica Ljubljana in subjekti anket izpostavljajo izre- 
dno kompliciran pravilnik o vlaganju listin v carinskem 
postopku (Uradni list SFRJ, št. 71/80, 69/81, 42/83 in 52/83), ki 
pri uvozu zahteva vnos preko 50 podatkov v carinsko deklara- 
cijo, pri izvozu pa 35 podatkov. 

Predlog: Nujno je ponovno prouč iti smiselnost in nujnost 
vseh podatkov, ki se vpisujejo v carinsko deklaracijo pri uvozu 
in izvozu s tem, da se iz deklaracije izloč ijo vsi podatki, ki jih je 
možno pridobiti iz drugih listin. Enostavnejša carinska dekla- 
racija, ki zagotavlja pregled in kontrolo nad izvozno-uvoznimi 
pretoki blaga, predstavlja tudi pogoj za hitrejši pretok blaga. 

Predlog: Poenostaviti je potrebno evidence oziroma meto- 
dologijo pri zajemanju podatkov za sestavljanje poroč il, ki jih 
OZD dostavljajo SDK in NBS. Poroč ila so delana po različnih 
metodologijah kar otežkoča njihovo primerljivost in povzroča 
vprašljivo uporabnost. 

Predlog: OZD so dolžne izpolnjevati predpisane obrazce v 
zvezi s pripravljanjem pogodb o zunanjetrgovinskem pro- 
metu. Izpolnjevanje obrazcev je zelo zahtevno, vprašljiva pa je 
njihova uporabnost. Prouč iti je potrebno možne poenostavi- 
tve in ukiniti obrazec št. 68 specifikacije cen. Prouč iti je 
potrebno tudi potrebnost izpolnjevanja obrazca za obračun 
izvoznih stimulacij na klirinško področ je, saj so stimulacije za 
to področje že ukinjene. Dodatne ankete izpostavljajo potreb- 
nost proučitve tudi ostalih obrazcev za obračun izvoznih 
stimulacij ter izpolnjevanje obširne dokumentacije, ki jo 
morajo predložiti organizacije združenega dela ob zahtevi za 
obračun povračila carine in drugih uvoznih davšč in. 

XIV. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANA 

Ukrepe pri zatiranju in preprečevanju kužnih bolezni, 
pomembnih za republiko, in ukrepe, organizacijo preprečeva- 
nja in zatiranja bolezni ter financiranje zdravstvenega varstva 
živali ter nadzorstvo, ki je potrebno za izvajanje zveznega 
zakona (zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki 
ogrožajo vso državo, Uradni list SFRJ, št. 43/76), določa in 
ureja zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Ur. I. 
SRS, št. 18/77 in 2/78). Na navedenem področju se, v smislu 
namena analize, predlagajo naslednje spremembe, ki bi pri- 
pomogle k poenostavitvi in zmanjšanju strokovno-administra- 
tivnih opravil. 

Predlog: Prouč iti je potrebno možnost, da bi pretežni del 
evidenc o kužnih boleznih in o izvajanju določb zakona vodile 
veterinarske organizacije, ki o svojem delu poročajo občin- 
skim veterinarskim inšpekcijam. Tako bi upravni organi na 
področ ju veterinarstva vodili le evidence in poročanje v zvezi 
z upravnim postopkom, ukrepi ipd. 
Predlog: Veterinarsko-sanitarni pregled izvoznih in uvoznih 
pošiljk, ki ga določa 23. člen zakona in ga po veljavnem 
določ ilu opravlja občinski organ veterinarske inšpekcije, je 
možno poenostaviti z ustreznim pooblastilom delavcem poo- 
blaščene veterinarske organizacije, ki so stalno prisotni v 
živilskem obratu. 

Tovrstni pregledi se često opravljajo izven delovnega časa 
veterinarske uprave, kar je številnim občinam onemogočilo 

njihovo organizacijo. Nastalo situacijo so reševali na nač in, ki 
je predlagan v smislu spremembe 23. člena. Predlagana reši- 
tev odpravlja podvajanje v organizaciji dežurne službe in 
dvojno evidenco o zdravstvenih spričevalih za živali. 

- Dosedanja praksa izvajanja zakona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, 
št. 43/76) je potrdila umestnost predpisanih strokovno-admi- 
nistrativnih opravil. Prouč iti pa bi bilo potrebno določbe 17. 
člena zakona, ki obvezujejo občane in organizacije združe- 
nega dela na obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pošiljk 
živali, živalskih proizvodov (razen konzerv), živalskih surovin 
in živalskih odpadkov pri nakladanju, prekladanju in razklada- 
nju v primerih, ko se jih odpravlja s prevoznimi sredstvi izven 
območja občine. 

V SR Sloveniji so veterinarske organizacije in veterinarske 
inšpekcije praviloma organizirane regionalno (medobčinsko), 
po istem organizacijskem pristopu pa se organizira tudi pre- 
prečevanje in zatiranje kužnih bolezni. Epizootiološko 
območje ni več občina ampak regija. 

Predlog: - Potrebno je prouč iti določbe 17. člena s tem: 
- da je obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pošiljk za 

pošiljke, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi izven območja 
medobčinskega inšpektorata oziroma veterinarske organiza- 
cije, 

- da v republikah, ki imajo urejeno sistematično nadzor- 
stvo proizvodnje mleka in predpisano dovoljenje za promet z 
mlekom, ni potreben veterinarsko-sanitarni pregled pri nakla- 
danju posameznih pošiljk. 

- Smiselna je prouč itev poenostavitve postopka pri izvaja- 
nju 19. člena s temi da bi potrdilo o opravljeni dezinfekciji 
prevoznega sredstva pristojni organ lahko izdal na zdravstve- 
nem spričevalu za živali, s čemer bi odpadlo posebno potr- 
dilo. 

- Pristojnemu zveznemu organu je že posredovan predlog 
za spremembo 35. in 36. člena zveznega zakona v smislu 
odprave ponovnega veterinarsko-sanitarnega pregleda 
pošiljk v izvozu na meji, ki ga opravlja obmejna veterinarska 
inšpekcija. Usposobljenost in odgovornost občinskih veteri- 
narskih služb pri veterinarsko-sanitarnem pregledu pošiljke 
za-izvoz in odgovornost izvoznih organizacij predstavljata 
oziroma pomenita odvečnost ponovnega pregleda. Po predla- 
gani rešitvi bi obmejna veterinarska inšpekcija opravljala le 
naloge zašč ite države s pregledi pošiljk pri uvozu in tranzitu. 

- Pogoje in način opravljanja gospodarskega in športnega 
ribolova ureja pravilnik o pogojih in načinu opravljanja 
gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/ 
77). Pravilnik določa, da se lahko republiška, medrepubliška 
in mednarodna tekmovanja v športnem ribolovu organizirajo 
samo s predhodnim soglasjem Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Omenjeno soglasje repu- 
bliškega upravnega organa je nepotrebno. 

Predlog: Z ustrezno spremembo 46. člena pravilnika je 
možno za izdajo tovrstnih soglasij pooblastiti Zvezo organiza- 
cij SR Slovenije za športni ribolov in podvodne aktivnosti s 
predhodnim soglasjem za morsko ribištvo pristojnega obč in- 
skega upravnega organa. 

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 
4.1. Analiza republiških predpisov predstavlja prvo organizi- 

rano prouč itev možnosti zmanjševanja oziroma poenostavitve 
administrativnih in strokovnih opravil. 

4.2. Analiza je kljub sorazmerno zelo omejenemu času, ki je 
bil na razpolago, pokazala na vrsto administrativnih in stro- 
kovnih opravil na posameznih področjih življenja in dela; pri 
tem so bila področ ja, na katerih so organizirani republiški 
sekretariati, podrobneje in bolj sistematično obdelana glede 
na področ ja, kjer so organizirani republiški komiteji. 

4.3. Sorazmerno skromno so v analizi obdelana področ ja, ki 
so večino dela že prevzeli samoupravni subjekti (samo- 
upravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti). 

4.4. Skrb za zagotavljanje racionalnega obsega administra- 
tivnih in strokovnih opravil, določenih z republiškimi predpisi, 
mora postati sestavni del aktivnosti vseh republiških upravnih 
organov in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kakor 
tudi vseh drugih subjektov pri predlaganju predpisov in pri 
njihovem sprejemanju. 
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4.5. Sorazmerno skopi in skromni rezultati analize so objek- 
tivno pogojeni z dejstvom, da smo v SR Sloveniji ftakor tudi v 
vsej SFRJ v zadnjih desetih letih izgrajevali pravni sistem in ga 
usklajevali z ustavo (1974. leta), z zakonom o združenem delu 
(1976. leta) in z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu (1982. leta). Republiški upravni organi kakor tudi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije so večino časa porabili za pri- 
pravo, oblikovanje, predlaganje oziroma sprejemanje novih 
predpisov, spremljanju stanja in analiziranju posledic, ki jih 
povzročajo predpisi v praksi, pa niso posvečali dovolj pozor- 
nosti. 

4.6. Iz analize izhaja neloč ljiva povezanost in pogojenost 
republiških predpisov z zveznimi predpisi; nemogoče je 
doseč i racionalizacijo in poenostavitev najrazličnejših admi- 
nistrativnih in strokovnih opravil le v eni republiki, temveč je 
to stvar cele SFRJ. 

4.7. Nujno je treba aktivno sodelovati pri pripravi in izvedbi 
obširne zvezne analize predpisov na celotnem območju SFRJ, 
ki bo zajemala analizo vseh zveznih, republiških oziroma 
pokrajinskih in občinskih predpisov; dolgoročni program 
gospodarske stabilizacije narekuje tudi ukrepe na nadaljnje 
dograjevanje in izpolnjevanje pravnega sistema, ki bo pripo- 

moglo k stabilizaciji ekonomskih in širših družbenih odnosov. 
Takšna naloga izhaja tudi iz separata »Razvoj pravnega 
sistema z vidika ekonomske stabilizacije«. 

4.8. Pomembnejši premik v smeri poenostavitve administra- 
tivnih in strokovnih opravil ter njihovega zmanjševanja bo 
možen šele, ko bo v praksi zaživel družbeni sistem informira- 
nja, ko bodo sprejete potrebne metodologije in določene 
ustrezne baze podatkov, kar bo vse skupaj zagotavljalo nujen 
pogoj za smotrnejše delo na najrazličnejših področjih življe- 
nja in dela. 

4.9. Na zmanjševanje oziroma smotrnejše opravljanje stro- 
kovnih in administrativnih opravil bo nedvomno vplivala tudi 
okolišč ina, ko bo manj intervencijskih začasnih predpisov in 
ko bodo zaživeli odnosi socialistične blagovne proizvodnje, 
zlasti tržne zakonitosti in ko bodo sprejeti predpisi v praksi 
tudi v več ji meri dejansko zaživeli. 

4.10 Republiški upravni organi in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bodo na podlagi te analize brez odlašanja sprejeli 
potrebne spremembe oziroma dopolnitve predpisov, ki izha- 
jajo iz te analize, oziroma bodo Skupščini SR Slovenije pred- 
lagali ustrezne spremembe republiških zakonov. 

SKUPNOST SLOVENSKIH OBČIN 
Sekcija za razbremenjevanje občinskih skupščin Priloga: 1 

UČINKOVITOST DELA OBČINSKIH SKUPŠČIN 

(Splošne ugotovitve in konkretni predlogi za 

spremembo zakonodaje) 

SPLOŠNE UGOTOVITVE 
Na podlagi prispevkov, ki so jih poslale občine, kot tudi 

opravljenih razgovorov z nekaterimi predsedniki in sekretarji 
občinskih skupšč in ter č lani izvršnih svetov, lahko ugotovimo, 
da so si stališča o določenih vprašanjih idetnična oziroma 
zelo podobna. Vsi se odločno zavzemajo za to, da bi občinske 
skupščine razbremenili tistih zadev, ki v bistvu pomenijo le 
formalno izvrševanje delegatske funkcije oziroma, da bi jih 
razbremenili sedanjega prepogostega formalno-pravnega 
»balasta« in jim tako omogoč ili, da bi se bolj usmerili v 
aktualno problematiko dela in življenja v posamezni komuni. 
Menijo, da bi morali v še več ji meri krepiti občinske skupščine 
kot organe samoupravljanja, ne pa le kot organe oblasti. 
Enotni so si v tem, da so delegatske skupščine v preteklih 
mandatnih obdobjih obravnavale številne zadeve, ki bi jih 
lahko, če ne bi bilo drugače določeno v veljavni zakonodaji, 
obravnavali izvršni sveti ali kakšen drug organ. Občine pou- 
darjajo, da so tudi v tretjem mandatnem obdobju na dnevnih 
redih skupšč in še vedno v visokem odstotku zastopani samo- 
upravni splošni akti (odloki, sklepi, dogovori in sporazumi) pa 
tudi razna imenovanja in volitve. 

Kritična analiza obstoječe zakonske ureditve nas opozarja, 
da bi morali v bodoče pri oblikovanju posameznih zakonskih 
rešitev v več ji meri izhajati iz ustavne vloge občine in s tem 
tudi občinskih skupšč in. Zato po mnenju številnih ni pri- 
merno, da zakonodaja izrecno pooblašča občinske sku- 
pšč ine, da urejajo določeno zadevo, saj bi lahko v komuni to 
opravili v okviru statutarne ureditve. Bolj sprejemljiva rešitev, 
ki jo že sedaj vsebujejo nekateri zakoni, ki določajo, da o 
zadevi odloča občinska skupščina ali od nje pooblaščeni 
organ. Pri tem je treba upoštevati, da ustava sicer posebej ne 
določa pristojnosti občinske skupšč ine, določa pa zelo 
izčrpno pristojnosti skupšč in družbenopolitičnih skupnosti. 
Tako 172. člen republiške ustave med drugim določa, da 
skupščina v okviru pravic in dolžnosti družbenopolitičnih 
skupnosti določa politiko, odloča o temeljnih vprašanjih, ki so 
pomembna za politično, gospodarsko in kulturno življenje in 
družbeni razvoj, sprejema družbeni plan, predpise in druge 
splošne akte. Nadalje citirani člen ustave določa, da sku- 
pšč ina skrbi za izvajanje določene politike<;< predpisov in dru- 

gih splošnih aktov in obveznosti organov in organizacij v 
zvezi z njihovim izvrševanjem ter opravlja tudi politično nad- 
zorstvo nad delom svojega izvršilnega organa, upravnih orga- 
nov in skupšč ini odgovornih nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij in s svojimi smernicami usmerja 
delo teh organov. Te in druge pristojnosti, navedene v 172. 
č lenu ustave (ki je enak 143. členu ustave SFRJ), so torej 
izhodišča za določanje pristojnosti skupšč in vseh družbeno- 
političnih skupnosti in torej podlaga za vse določbe, s kate- 
rimi tako zvezna kot republiška zakonodaja določa v posa- 
meznih zakonih pristojnosti občinske skupšč ine. 

Znač ilno je, da so v vseh občinah opozorili na razbremeni- 
tev občinskih skupšč in zlasti v dveh smereh: dajanje soglasij 
k samoupravnim sporazumom o ustanovitvi SIS in k statutom 
SIS ter dajanja soglasij oziroma potrjevanje statutov OZD s 
področ ja družbenih dejavnosti. 

Prevladuje mnenje, naj bi s spremembo republiške zakono- 
daje tovrstne pristojnosti delegatskih skupšč in ukinili ozi- 
roma jih prenesli na izvršne svete. Pozitivna ureditev kaže. da 
so v posameznih primerih že danes pooblaščeni izvršni sveti. 
Praksa kaže, da se tako potrjevanje oziroma dajanje soglasij k 
sporazumom ali statutom SIS in OZD zreducira na čisto for- 
malnost, saj delegati niti niso seznanjeni z vsebino spora- 
zuma ali statuta, temveč le s stališčem telesa, ki skupščini 
predlaga formalni akt, da se da soglasje Torej gre za zaupa- 
nje široke delegatske baze in delegatske skupščine v delo 
organa, ki predlaga skupšč ini akt o dajanju soglasja. Pri tem 
pa je treba upoštevati, da gre v takih primerih za zelo obsežne 
akte, bodisi da gre za sporazum aH statut in da je predvsem 
potrebno temeljito strokovno delo, ki ga morajo opraviti pred- 
hodno drugi organi. Po mnenju nekaterih naj bi, v kolikor so 
take rešitve dejansko utemeljene z ustave, v prihodnje sku- 
pščine dajale soglasja le k tistim samoupravnim sporazumom 
oziroma statutom SIS, ki sodelujejo kot poseben zbor v sku- 
pščinah družbenopolitičnih skupnosti. V teh primerih se 
resnično lahko zastavlja vprašanje, ali je prav, da bi IS dajal 
soglasje na samoupravni splošni akt telesa, ki ima funkcijo 
zbora občinske skupšč ine. Glede drugih splošnih aktov dru- 
gih SIS pa ni te povezanosti z občinsko skupšč ino, zato glede 
njih ne more biti teh pomislekov. Zato so-številne občine 
predlagale konkretno spremembo tistih določ i! zakonov, ki 
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nalagajo občinskim skupščinam tovrstne naloge, kar še zlasti 
velja za zakone, ki urejajo področje družbenih dejavnosti in 
organiziranost SIS na posameznem področ ju. V nadaljevanju 
teh predlogov posebej ne ponavljamo, temveč med konkret- 
nimi predlogi navajajo le še tiste, ki opozarjajo tudi na druge 
ustreznejše rešitve z aspekta razbremenjevanja občinskih 
skupšč in. 

KONKRETNI PREDLOGI ZA SPREMEMBO 
ZAKONODAJE 

1. Predpisi s področ ja prispevkov, davkov in taks 
Glede sedanjih rešitev o pristojnostih občinskih skupšč in 

mnenja niso povsem enotna. Nekateri menijo, da so naloge 
tako pomembne, da odločanje o njih ni možno prenesti iz 
pristojnosti skupščine na druge organe. Po mnenju nekaterih 
bi lahko edino zadeve na podlagi zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka (imenovanje zastopnikov v občinsko 
komisijo za pripravo osnutka lestvic KD - člen 8/2, sprejem 
lestvice katastrskega dohodka - člen 11/11 zakona) in zakona 
o samouprispevku (imenovanja posebne komisije, ki odloča o 
pritožbi - člen 12/2, določ itev postopka in nač in za odpis 
samoprispevka - člen 13/2) prenesli v odločanje drugih orga- 
nov. Obstajajo tudi mnenja, da tudi v zakonu o davkih obča- 
nov obstajajo naloge, za katere ni nujno, da bi jih tudi vnaprej 
morale opravljati občinske skupšč ine. Omenjeni zakon 
namreč dokaj natančno določa obveznosti delovnih ljudi in 
občanov za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb. Po 
mnenju nekaterih gre pri č lenih zakona, navedenih v »pre- 
gledu« za izvršilni predpis, za katerega izdajo je lahko pristo- 
jen izvršni svet. Pristojnosti, ki jih omenjeni zakon (člen 61, 
71, 92, 117, 159 in 211) daje občinski skupšč ini, bi težko 
enač ili z »določanjem« davčne politike. Katerim dejavnostim 
"bo v občini dana prioriteta razvoja in s tem uveljavljanja 
olajšav, je zadeva gospodarske politike, ki jo občinska sku- 
pšč ina določ i bodisi s srednjeročnim družbenim planom ali z 
letno resolucijo. Zato bi lahko zakon namesto teh členov 
vseboval določ ilo, da se v skladu z zakonom in davčno poli- 
tiko v občini ur-ejajo pravice in obveznosti delovnih ljudi in 
občanov. V pravilniku o knjiženju davkov občanov (Uradni list 
SRS, št. 2/73 in 1/82) naj bi pristojnost iz 3. odstavka 21. č lena 
za imenovanje strokovne komisije za pregled zaključnega 
računa in potrditev zaključnega računa prenesli na IS. 

2. Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč  pred spreminjanjem 
namembnosti (Uradni list SRS, št. 44/82) 

Opozorjeno je predvsem na določ ila 7. do 9. člena zakona, 
ki jih je razumeti kot neke vrste »nadzorstveno pravico« 
republiškega izvršnega sveta nad občinskimi skupščinami. 
Ker ne obstaja nobena »hierarhija« na relacijo občinska sku- 
pščina- republiški izvršni svet (na kar kaže še zlasti besedilo 
9. č lena), bi bilo pravilneje, da bi izvršni svet, družbeni plan 
predno bi ga predložil obč inski skupšč ini v sprejem ali skleni- 
tev, posredovla republiškemu IS v oceno skladnosti. Po mne- 
nju nekaterih bi bilo potrebno tudi zaradi racionalizacije dela 
celotni postopek poenostaviti, ker bi v primeru neskladnosti 
morala občinska skupščina gradivo še enkrat obravnavati, ni 
pa rešeno vprašanje posledic, če občinska skupščina ne 
upošteva stališča republiške skupšč ine. Kar zadeva sam 7. 
č len, je opozoriti, da občinska skupščina ne »izdela«, temveč 
»sprejme oz. uskladi« družbeni plan. 

3. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozašč iti 
(Uradni list SRS, št. 35/82) 

Predlagane so naslednje spremembe glede 80., 96. in 288. 
člena. 80. člen določa sestavo občinskega komiteja za SLO 
in DS. Ker je sestav komiteja v več ji meri vezan na opravlja- 
nje funkcij v organih DPO in drugih organih, se predlaga, naj 
ne bi ob vsaki spremembi na teh mestih bilo potrebno ime- 
novanje novoizvoljenega funkcionarja v občinski komite, 
ampak bi takšno spremembo lahko ugotovil sam komite. 
Družbene in strokovne delavce z izkušnjami s tega področ ja 
pa bi še naprej imenovala občinska skupščina. Enako se 
predlaga glede sestave pokrajinskega komiteja. Kar zadeva 
sklenitev dogovora iz 288. člena, se zastavlja vprašanje 

ustavnega razmerja med občinsko skupščino in republiškim 
IS oz. ustavnega položaja občinske skupščine in bi bilo pri- 
merneje, da bi poleg republiškega IS bili podpisniki dogo- 
vora izvršni sveti občinskih skupščin, ne pa skupščina. 

4. Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/ 
82) 

Po mnenju nekaterih gre v 77. č lenu (nač in in pogoji za 
oddajanje posameznih stanovanjskih prostorov podstanoval- 
cem, najvišja raven podstanarine, najvišji zneski plač il za 
storitve in za uporabo pohištva ter evidenca) bolj za izvršilni 
predpis s tem za pristojnost IS, ne pa občinske skupščine. 
Ob tem pa se zastavlja tudi vprašanje vloge in pristojnosti 
samoupravne stanovanjske skupnosti, saj gre za samo- 
upravno urejanje medsebojnih odnosov v stanovanjskih 
razmerjih, na drugi strani pa za določanje nač ina in pogojev 
za uresničevanje stanovanjskih razmerij. Po mnenju nekate- 
rih bi bilo potrebno enotneje urediti podstanovalska razmer- 
ja, predvsem predpisati nač in ugotavljanja višine podstana- 
rine po enotnih merilih in kriterijih. 

5. Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/ 
82) 

Kar zadeva soglasja k statutom komunalnih organizacij 
(24. člen) velja že omenjena načelna pripomba. Zadeve iz 41. 
č lena so po mnenju nekaterih izvršilne narave in bi lahko 
namesto občinske skupščine to nalogo prenesli na izvršni 
svet. Občinska skupščina naj v skladu z zakonom in dejan- 
skimi razmerami z letno resolucijo določi politiko na pod- 
roč ju komunalnih dejavnosti. Obstaja tudi mnenje, da je 
določ ilo o tem, kaj so komunalne dejavnosti, preohlapno, saj 
dopušča občinski skupšč ini, da s svojim odlokom opredeli 
za komunalne dejavnosti tudi takšne, ki niso čisto komu- 
nalne (prevozništvo, laporokopi, vzdrževanje zaklonišč itd.) 
in s tem dopušča siromašenje sredstev za komunalne dejav- 
nosti. 

6. Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 
5/82) 

Po mnenju nekaterih je v 9. č lenu navedena odgovornost 
občinske skupščine (za nemoten in varen potek prometa v 
naseljih) sporna predvsem zato, ker se ne ve, komu je odgo- 
vorna kot najvišji organ oblasti in samoupravljanja v obč ini. 
Zato bi bila sprejemljivejša formulacija, da občinska sku- 
pšč ina skrbi za nemoten in varen potek prometa. Vse, kar je 
v zvezi z izvajanjem te skrbi, pa sodi v pristojnost IS (pro- 
metna ureditev) oziroma v upravni organ, pristojen za 
promet. 

7. Zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81) 
Nekateri opozarjajo na neprimernost rešitve v 141. členu - 

delegiranje delegatov uporabnikov v delavski svet OZD. 
Praksa namreč kaže, da gre največkrat za formalnost, ki 
samo obremenjuje občinsko skupšč ino. Gre za vnaprej pri- 
pravljen kadrovski predlog, ki ga zbori samo formalno potr- 
dijo, ne pa da bi kasneje preverjali delo delegatov. Zato 
predlagajo, naj bi te delegate določ ila in delegirala skupščin- 
ska komisija za volitve in imenovanja. Naj ob tem opozorimo, 
da je več  opozoril glede volitev delegatov v svete raznih OZD, 
da bi bilo treba tovrstne postopke poenostaviti na ta nač in, 
naj bi skupščina enkrat v mandatu določ ila listo delegatov, 
komisija za volitve in imenovanja pa bi na to v konkretnem 
primeru delegirala posameznega delegata. 

Obstaja tudi pripomba, da zakon o cestah ni opredelil 
opravljanja dejavnosti vzdrževanja in uporabe javnih poti, s 
katerimi gospodarijo krajevne skupnosti. Razen samopri- 
spevka ni drugih sredstev za vzdrževanje teh cest, kar 
pomeni, da so občani v dokaj neenakopravnem položaju. 

8. Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
33/81) 

Kar zadeva dejanja soglasja iz 51. č lena velja že omenjena 
načelna pripomba. Kar zadeva nalogo občinske skupščine iz 
61. člena pa se predlaga, naj bi izvršni svet določ il nač in 
racionalnega ravnanja in varčevanja z energijo, saj gre za 
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izvršilni predpis, upoštevajoč analogijo pristojnosti v repu- 
bliki in federaciji. 

9. Zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80) 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80) 

Obč ine so opozorile na nekatera neskladja glede ureditve 
na teh področ jih, ki sta posebnega družbenega pomena. Po 
sedanji ureditvi obstaja edina bistvena razlika glede ustanav- 
ljanja OZD. V 62. členu zakona o zdravstvenem varstvu je- 
določeno, da mora ustanovitelj pridobiti mnenje zdravstvene 
skupnosti in soglasje pristojne družbenopolitične skupnosti. 
Tudi ni prezreti, da zakon daje glede na družbeni pomen te 
dejavnosti skupšč ini DPS v 53. in 65. členu potrebna poobla- 
stila. Osnovno šolo pa ustanovi občinska skupščina, ki že 
predhodno z družbenim planom določ i program razvoja 
osnovnega šolstva. V skladu s temeljnimi principi in smotri 
ter družbeno funkcijo SIS bi bilo umestno, da osnovno šolo 
ustanavlja samoupravna interesna skupnost v skladu s pro- 
gramom razvoja osnovnega šolstva. Glede na navedeno 
nasprotje bi bilo potrebno spremeniti 62. in drugi odstavek 
65. č lena zakona o zdravstvenem varstvu v tem smislu, da pri 
ukrepu, ki ga sprejme občinska skupščina, da zavaruje inte- 
rese uporabnikov in širše družbene skupnosti, ni potrebno 
predhodno soglasje zainteresirane zdravstvene skupnosti. 
Glede na omenjene pripombe se predlagajo spremembe tudi 
v 24., 117., 119., 122. in 123. č lenu zakona o osnovi šoli. 

10. Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81) 
Po mnenju nekaterih ni primerno, da zakon določa o pri- 

stojnosti obč inskim skupšč inam, še zlasti ker gre v č lenih 57, 
58, 60 in 66 za izvršilne predpise in prav tako z družbenim 
planom občine opredeljeno politiko na tem področ ju. Treba 
je namreč tudi upoštevati, da gre za gospodarjenje z vodami, 
ki je samoupravno organizirano v interesni skupnosti. S tem 
v zvezi je bilo tudi opozorjeno, da pooblastil občinske sku- 
pšč ine v določenih primerih ni možno hitro realizirati zaradi 
nepravočasne izdaje podzakonskih predpisov s strani repu- 
bliških upravnih organov. 

11. Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Uradni list 
SRS, št. 17/75) 

V 16. členu opredeljena naloga (nač in prodaje živil zunaj 
poslovnih prostorov) ne sodi v pristojnost občinske sku- 
pšč ine, saj gre za izvršilni predpis, ki bi lahko bil v pristojno- 
sti izvršnega sveta ali ustreznega občinskega upravnega or- 
gana. 

12. Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju (Uradni list SRS, št. 15/76) 

Pooblastilo iz 4. člena za pripravo, sprejem in izvajanje 
sanacijskih programov naj bi bilo namesto občinski sku- 
pšč ini dano izvršnemu svetu. 

13. Zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št.) 
Dana je enaka pripomba glede pooblastila iz 15. č lena za 

sprejetje sanacijskih programov. Nadalje se predlaga, da bi 
bilo potrebno ponovno preveriti veljavnost odloka o razvrsti- 
tvi obč in v območja onesnaženosti zraka glede na to, ker je 
bilo od uveljavitve zakona do danes izpeljano že veliko ukre- 
pov za zmanjšanje onesnaženosti. 

14. Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o 
imenovanju poslovodnih organov v organizacijah 
združenega dela (Uradni list SRS, št. 23/77) 

Predlaga se sprememba 53. člena v tem smislu, da bi 
predstavnike družbene skupnosti imenovala oz. izvolila sku- 
pšč ina občine ali od nje pooblaščeni organ. 

15. Zakon o volitvah in delegiranju v skupšč ine (Uradni liest 
SRS, št. 24/77 in 22/81) 

V zvezi z določ ilom 37. člena se predlaga, naj bi pobudo 
ne dajala občinska skupščina, temveč ustrezno strokovno 
združenje ali pa OK SZDL, ki organizira in vodi vse predvo- 
lilne in volilne aktivnosti za oblikovanje občinske skupšč ine. 

24 

16. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80) 

Pristojnost iz drugega odstavka 40. člena ne sodi v obč in- 
sko skupščino, saj gre za čisti matematični izračun in ne za 
odločanje, temveč za potrjevanje rezultata dokaj zapletene 
računske operacije. Zato bi tako pooblastilo lahko imel 
izvršni svet oz. pristojni upravni organ. Tudi splošni interes iz 
17. člena bi lahko ugotavljal IS. 

17. Zakon o sprejemanju ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine (Uradni list SRS, 
št. 32/80) 

Predlaga se sprememba 6. člena v tem smislu, da bi sku- 
pšč ina ne le obvestila organe, organizacije in skupnosti iz 6. 
č lena, temveč da bi od njih zahtevala mnenje, tako kot to 
zahteva od organov iz 7. č lena. Tako bi se delegati celoviteje 
seznanili z dejanskimi razmerami in vzroki, na drugi strani pa 
bi tako prišla bolj do izraza vloga skupščine kot tribune 
pluralizma interesov in najvišjega organa samoupravljanja. 

18. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, 
št. 3/81) 

Predlaga se sprememba 52. člena v tem smislu, da bi bila 
za določ itev hišnega reda pristojna samoupravna stanovanj- 
ska skupnost, IS pa naj bi dal soglasje. 

19. Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75 in 30/80) 

Nekateri menijo, da dosedanja praksa ni potrdila nujnosti 
ustanavljanja oziroma učinkovitosti ustanovitve skupnosti 
manj razvitih KS (8. člen). Dovolj je komisija za usklajevanja 
programskih usmeritev, ki je lahko sestavljena širše (IS, 
SZDL. prizadete KS), osnove programskih usmeritev pa so že 
itak opredeljene v družbenem planu republike in obč ine. 

20. Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80) 

Obstajajo predlogi za bistveno poenostavitev postopkov 
družbenega planiranja zaradi zmanjšanja nekoristnega in 
včasih bolj formalnega glasovanja v zvezi s plani. Tako neka- 
teri predlagajo spremembo 41. in 50. člena v tem smislu, da 
bi združili fazo dogovora o temeljih plana in plana. To ute- 
meljujejo s tem, da je plan, ki nastaja na podlagi dogovora, 
več ali manj ponavljanje dogovora. V zvezi s 25. in 47. 
členom pa predlagajo, naj v občinah ne bi sprejemali odlo- 
kov o pripravi in sprejemanju planov, saj so ti opredeljeni z 
republiškim odlokom, temveč naj bi izvršni svet sprejel le 
program aktivnosti oziroma rokovnik. 

21. Zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 
3/75, 8/78 in 3/80) 

Pogoji in nač in uporabe ter nač in upravljanja sredstev soli- 
darnosti so že določena z družbenim dogovorm, za njihovo 
uporabo pa naj bi soglasje dajal Izvršni svet. 

22. Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 14/75 in 12/77) 
Po mnenju nekaterih ni več  potrebe za obstoj 56. č lena, saj 

bi lahko to nalogo opravljale samoupravne komunalne inte- 
resne skupnosti, ki tudi sicer gospodarijo s tovrstnimi objekti 
v povezavi s kmetijsko zemljiško skupnostjo. Nasprotno 
temu mnenju pa drugi predlagajo, da tudi v bodoče ostane 
pristojnost občinske skupščine na tem področ ju. 

23. Zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77) 
Nekateri predlagajo, da se vse zadeve iz člena 15, 35, 39, 

46 in 62 prenesejo v pristojnost izvršnega sveta, ker se s temi 
predpisi v bistvu uresničuje politika občinske skupšč ine. Po 
mnenju nekaterih to velja še zlasti za tržni red iz 35. člena 
zakona. 

24. Zakon o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73) 
Predlaga se sprememba 11. in 12. člena v tem smislu, da 

pogoje ne bi več predpisovala občinska skupščina temveč 
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izvršni svet oziroma upravni organ. Še zlasti ni logična reši- 
tev v 12. členu, ker v prvem odstavku pooblašča republiški 
upravni organ za izdajo predpisa o minimalnih tehničnih 
pogojih, za dodatne tehnične pogoje pa občinsko skupščino. 

25. Zakon o kmetijskih zemljišč ih (Uradni list SRS, št. 4/79 
in 11/81) 

Ker se komasacije in melioracije izvajajo na podlagi pred- 
hodno sprejetih planskih dokumentov, gre v primerih iz 80. 
in 101. č lena dejansko za izvršilni predpis, ki sodi v pristoj- 
nost izvršnega sveta. Gre dejansko za uresničevanje politike 
občinske skupšč ine, določene z ustreznim planskim aktom, 
zato ni utemeljeno, da je za izdajo upravne odločbe oz. 
odloka potreben sklep občinske skupšč ine, še zlasti, ker je 
po tem členu za izdajo odloka za več občin pristojen repu- 
bliški IS. 

Glede tega zakona obstaja tudi predlog, da bi bilo 
potrebno zaostriti pogoje za pridobitev statusa kmeta ter 
pridobitev vezati na vključevanje v organizirano tržno proiz- 
vodnjo. Mnenje kmetijske zemljiške skupnosti naj bi imelo 
odloč ilno vlogo, le-ta pa bi morala skupaj z upravnim orga- 
nom tudi preverjati pogoje, kot tudi ali kmet po pridobitvi 
statusa, še izpolnjuje pogoje, pri čemer naj odloča kakovost 
obdelave zemljišč , število živine na hektar obdelovalnih 
površin ter pridelava hrane. 

26. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč  in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev-kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73) 

V primeru iz 7. člena gre za ugotovitveni postopek in 
upravno odločbo, ki se izda v skladu z občinskim prostor- 
skim planom in družbenim planom občine, zato naj bi tako 
odločbo izdal IS ne pa občinska skupščina. 
27. Zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73) 

Predlaga se sprememba 3. člena v tem smislu, naj bo to 
pristojnost IS ali upravnega organa, ne pa občinske sku- 
pščine, saj so zadeve iz drugega odstavka izključno strokov- 
nega in operativnega značaja. 

28. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju 
lovišč  (Uradni list SRS, št. 25/76) 

Predlaga se sprememba 41. člena v tem smislu, da bi 
lovsko gospodarski načrt lovske organizetcije potrdil izvršni 
svet, določ ilo 86. člena pa v tem smislu, da bi postopek za 
sklenitev družbenega dogovora iz 33. člena začel izvršni 
svet. 

29. Zakon o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci 
(Uradni list SRS, št. 16/77) 

V 23. č ienu naj bi pristojnost obč inske skupščine prenesli 
na izvršni svet ali pnstojni upravni organ. 

30. Zakon o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni 
list SRS, št. 18/77, 2/78) 

Pristojnosti občinske skupščine iz 14., 15. in 48. člena bi' 
lahko prenesli na izvršni svet. 

31. Zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78) 
Podpisnik družbenega dogovora po 4: č lenu naj bo izvršni 

'svet občinske skupšč ine, tako kot so to republiški IS in drugi 
organi, navedeni za sklenitev dogovor$ o razvoju živinoreje. 
Prav tako naj se pristojnosti občinske skupščine iz 7. in 40. 
č lena prenesejo na izvršni svet (nač in oplojevanja živali in 
delitve stroškov oz. imenovanje delegata). 

32. Zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 13/74) 

Pristojnost občinske skupščine iz 2. člena (določ itev vre- 
dnosti posameznih elementov za izračun valorizirane vre- 
dnosti stanovanjske hiše oz. stanovanja) naj se prenese na 
izvršni svet oz. upravni organ, saj gre za izračun valorizirane 
vrednosti na podlagi predpisane metodologije. 

33. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
(Uradni list SRS, št. 18/74) 

Pristojnost občinske skupščine iz 18. člena (določ itev naj- 
višje najemnine za poslovne stavbe in prostore) naj se pre- 
nese na izvršni svej. Prouč iti je potrebno tudi določ ilo 25. 
č lena, ker se tudi družbenopolitični skupnosti lahko odpove 
najemna pogodba s soglasjem občinske skupščine. Ker je le- 
ta organ družbenopolitične skupnosti, je soglasje občinske 
skupščine pravno vprašljivo. Pri presoji tega določ ila pa je 
treba upoštevati tudi določ ilo 2. in 3. odstavka 37. člena. Po 
mnenju nekaterih bi soglasje iz 25. člena lahko dal izvršni 
svet, ker je tudi sicer odgovorerrza navedene primere. 

34. Zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, 
št. 1/81) 

Pristojnosti iz 48. in 49. člena (prenos pravice upravljanja 
na premičnem spomeniku ali znamenitosti oz. prepustitev 
premičnega spomenika ali znamenitosti v upravljanje) naj bi 
imel izvršni svet. 

PREDLOG DOGOVORA 

o spremembi in dopolnitvi dogovora o oblikovanju 

sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije 

ter republik in avtonomnih pokrajih za odpravljanje 

posledic elementarnih nesreč (ESA-606)X 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 22. 
11. 1984 obravnaval: 
- Predlog dogovora o spremembi in dopolnitvi dogo- 

vora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč , 

ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga- 
predložimo Skupšč ini SR Slovenije v obravnavo, sprejem 
in določ itev podpisnika. 

V navedenem predlogu je predvidena sprememba 7. 
č lena veljavnega medrepubliškega dogovora o oblikova- 
nju sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin 

Prevedeno v strokovni službi Skupšč ine SR Slovenije 

priloga poročevalca 

za odpravljanje elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, št. 
44/74, 16/79 in 28/84). Omenjeni 7. č len dogovora določa, 
da se znamkice solidarnosti plačujejo na podlagi predpi- 
sov republik in avtonomnih pokrajin vsako leto od 1. do 7. 
julija za vse poštne pošiljke, vozovnice v notranjem pro- 
metu (razen v mestnem prometu) in vstopnice za kulturne, 
zabavne, športne in druge prireditve, in sicer v vrednosti 
za katero se republike in avtonomni pokrajini posebej 
dogovorijo. Sredstva, dobljena s prodajo znamkic, se 
odstopajo organizacijam rdečega križa na ravni republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 

SR Slovenija je vprašanje solidarnostnih znamkic ure- 
dila v 4., 5. in 15. členu zakona o oblikovanju sredstev 
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solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč  
(Uradni list SRS, št. 3/75 in 8/78 - ostale spremembe 
zakona - Uradni list SRS, št. 33/80 in 16/84 ne urejajo 
vprašanja znamkic). Po republiškem zakonu se znamkice 
solidarnosti plačujejo v vrednosti, ki jo v skladu z dogovo- 
rom o enotni emisiji znamkic solidarnosti določ i Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je v odloku o 
vrednosti znamkic solidarnosti (Uradni list SRS, št. 12/78) 
določ il višino din 0,30 za poštne pošiljke, 1,00 din za 
športne in podobne prireditve ter vozovnice, z odlokom, 
Uradni list SRS, št. 11/80, pa je bil znesek din 0,30 zame- 
njan z zneskom din 1,00, znesek din 1,00 pa z zneskom din 
1,50. 

Predlagana sprememba in dopolnitev dogovora uvaja 
tekočo valorizacijo doplač ilne znamkice solidarnosti, tako 
da bi vsako leto njena nominalna vrednost znašala 50% 
vrednosti poštne znamke za poštne pošiljke do 20 g v 
notranjem prometu. Na podlagi navedene spremembe 

dogovora bodo republike in avtonomni pokrajini s svojimi 
predpisi enotno določale nominalno vrednost doplač ilne 
znamkice solidarnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da spre- 
memba navedenega dogovora ne bo zahtevala spre- 
membe republiškega zakona, potrebna bo le sprememba 
odloka o vrednosti znamkic solidarnosti (Uradni list SRS, 
št. 12/78 in 11/80). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupšč ini 
SR Slovenije da predlog dogovora o spremembi in dopol- 
nitvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih 
pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč  
obravnava in sprejme ter pooblasti tov. Rudija Šepiča, 
člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiš- 
kega sekretarja za finance da ga v imenu Skupščine SR 
Slovenije podpiše. 

Na podlagi 244. člena 2. odstavka 3. alinee ustave Socia- 
listične Federativne republike Jugoslavije, Skupščina 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Sobranje 
Socialistične republike Makedonije, Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije, Skupščina Socialistične repu- 
blike Srbije, Sabor Socialistične republike Hrvatske, Skup- 
šč ina Socialistične republike Črne gore, Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Vojvodine in Skupščina Socia- 
listične avtonomne pokrajine Kosovo sklenejo 

Za Skupščino SR Bosno in Hercegovino 

Za Sobranje SR Makedonije 

Za Skupščino SR Slovenije 

Za Skupščino SR Srbije 

DOGOVOR 
o spremembi in dopolnitvi dogovora o 

oblikovanju sredstev solidarnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter 

republik in avtonomnih pokrajin za 
odpravljanje posledic elementarnih 

nesreč  

1. člen 
V dogovoru o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in 

narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, 
št. 44/74, 16/79 in 28/84) se v 7. členu po 2. odstavku dodasta 
nova 3. in 4. odstavek, ki se glasita: 

»Vrednost doplačilne .Znamkice solidarnosti' iz 2. odstavka 
tega člena znaša 50 odstotkov od nominalne vrednosti od 
poštne znamke za poštno pošiljko do 20 g v notranjem pro- 
metu. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo s svojimi predpisi 
uredile vrednost doplač ilne »Znamkice solidarnosti« v smislu 
3. odstavka tega člena. 

V dosedanjem 3. odstavku, ki zdaj postane 5, se beseda 
»vrednost« črta. 

2. člen 
Ta dogovor je sklenjen ko ga sprejmejo skupščine republik 

in skupščini avtonomnih pokrajin in podpišejo njihovi poo- 
blaščeni predstavniki. 

3. č len 
Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SFRJ. 

22. oktober 1984 
Beograd 

Za Sabor SR Hrvatske 

Za Skupščino SR Črne gore 

Za Skupščino SAP Vojvodine 

Za Skupščino SAP Kosova 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga za sklenitev dogovora 
Podlaga za sklenitev tega dogovora republik in avtonomnih 

pokrajin je 244. člen 2. odstavek in 3. alinea ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

II. Razlogi za sklenitev dogovora 
Z dogovorom o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov 

in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin 
za odpravljanje posledic elementarnih nesreč ("Uradni list 
SFRJ-, št. 44/74) je bil uveden »Teden solidarnosti«. V času 
»Tedna solidarnosti« se plačuje »Znamkica solidarnosti« in 
na ta nač in se zagotavlja eden od pomembnih virov sredstev 
solidarnosti za odpravljanje posledic elementarnih nesreč . 

S 7. členom 3. odstavka omenjenega dogovora je predvi- 
deno, da bodo socialistične republike in avtonomni pokrajini 
sporazumno urejale vprašanja: vrednosti, izdajanja in prodaje 
»Znamkice solidarnosti«. . .. 

V skladu z omenjeno določbo dogovora so socialistične 
republike in avtonomni pokrajini sklenile sporazum o enotni 
emisiji »Znamkice solidarnosti« 23. julija 1974 s katerim je 
določena vrednost »Znamkice solidarnosti« in to: 

Kot doplač il na znamka v vrednosti 0,30 dinarja in posebne 
znamkice v vrednosti 1,00 dinar. 
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Po določbah sporazuma se z dogovorom pristojnih repu- 
bliških oziroma pokrajinskih organov z Zavodom za izdelavo 
denarja, ki je v sestavi Narodne banke Jugoslavije, ureja 
prevzem »Znamkic solidarnosti« v dogovorjenih količ inah in 
nadaljnja distribucija ter prodaja na vsem področ ju. 

V letu 1974 so vse republike in avtonomne pokrajine spre- 
jele svoje zakone s katerimi so enotno uredile trajanje "Tedna 
solidarnosti« v času od 26. julija do 1. avgusta vsako leto in 
določ ile vrednost »Znamkice solidarnosti« v soglasju z ome- 
njenim sporazumom. Izjema sta bili Socialistična republika 
Srbija in Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo, ki nista s 
svojimi predpisi uredili vrednosti »Znamkice solidarnosti«, 
ampak sta to prepustili dogovoru republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Leta 1979 so bile opravljene spremembe in dopolnitve 
dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in 
narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč (Uradni list SFRJ, 
št. 44/74 in 16/79) s katerim je bil spremenjen čas trajanja 
»Tedna solidarnosti« od 1. do 7. junija vsako leto. Z istimi 
spremembami in dopolnitvami je predvideno, da se dohodek 
ustvarjen od »Znamkice solidarnosti« odstopi organizacijam 
Rdečega križa Jugoslavije na ravni republik in avtonomnih 
pokrajin za hitro nuđ enje pomoči zaradi odpravljanja posledic 
elementarnih nesreč . 

Po tem je Rdeč i križ Jugoslavije aprila lani sprožil pobudo 
za povečanje vrednosti »Znamkice solidarnosti«, s tem, da je 
prosil za soglasje Zvezni sekretariat za finance. Zvezni sekre- 
tariat za finance je soglašal s pobudo Rdečega križa Jugosla- 
vije, da se poveča vrednost »Znamkice solidarnosti«. 

V letu 1980 so socialistične republike: Bosna in Hercego- 
vina, Makedonija, Hrvatska, Črna gora in Socialistična avto- 
nomna pokrajina Vojvodina sprejele zakone o povečanju vre- 
dnosti »Znamkice solidarnosti« in to: doplač ilna znamka za 
0,30 dinarja na 1,00 dinar in posebne znamke za 1,00 dinar na 
1,50 dinarja. Socialistična republika Slovenija je novo vre- 
dnost »Znamkice solidarnosti« določ ila z odlokom Izvršnega 
sveta Slovenije o vrednosti znamkice solidarnosti (Uradni list 
SR Slovenije št. 12/78 in 11/80). Socialistična republika Srbija 
in Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo sta vztrajali na 
stališču, da je treba vrednost»Znamkice solidarnosti« določ iti 
s spremembami in dopolnitvami sporazuma iz leta 1974 o 
določanju njihove vrednosti oziroma z dogovorom republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Kot je videti iz naštetega je bilo ob povečanju vrednosti 
»Znamkice solidarnosti« leta 1980 vprašanje s katerim aktom 
enotno urediti njihovo vrednost. 
III. Ocena stanja na področ ju, ki se ureja z 
dogovorom in cilji, ki jih je treba doseč i 

Izdajanje doplač ilnih znamk ne sodi na področ je, ki ga ureja 
federacija z zakonom prek zveznih organov, zaradi tega, da bi 
se »Znamkice solidarnosti« izdajale v enotni emisiji na vsem 
ozemlju SFRJ je treba, da socialistične republike in sociali- 
stični avtonomni pokrajini dosežejo dogovor o tem. Vrednost 
»Znamkice solidarnosti« je bila zadnjič določena s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin (oziroma z zakoni, razen v SR 
Sloveniji, SR Srbiji in SAP Kosovo) iz leta 1980 in znaša - za 
doplač ilno znamko 1,00 dinar, za doplač ilno znamko v pro- 
metu in za prireditve pa 1,50 dinarja. 

Kljub nizki vrednosti znamke gre 50 odstotkov za stroške 
tiskanja in za manipulativne stroške ptt podjetij, tako da so 
skupni dohodki organizacij Rdečega križa precej neugodni za 
uč inkovito delovanje v primeru elementarnih nesreč . 

Glede na pomembno vlogo, ki jo naša družba zaupa organi- 
zacijam Rdečega križa v primeru elementarnih nesreč je 
Rdeč i križ Jugoslavije sprožil pobudo za povečanje vrednosti 
»Znamkice solidarnosti«. Zaradi tega je predlagal, da se v 
predpisih republik in avtonomnih pokrajin, ki urejajo vrednost 
»Znamkice solidarnosti« ustrezne določbe spremenijo, tako 
da bi se novo besedilo glasilo: 

»Vrednost doplač il ne »Znamkice solidarnosti« za vse 
poštne pošiljke, vozne karte v notranjem prometu (razen 

mestnem) in za vse vstopnice za kulturne, zabavne, športne in 
druge prireditve znašajo 50 odstotkov od nominalne vrednosti 
poštne znamke za poštne pošiljke do 20 g v rednem poštnem 
prometu.« Možnost, da se to vprašanje uredi, je sprememba 
in dopolnitev dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih 
pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč  
(»Uradni list SFRJ«, št. 44/74, 16/79 in 28/84). 

Z vgraditvijo ustrezne določbe v ta dogovor bi se izognili 
naknadnemu dogovarjanju republik in avtonomnih pokrajin 
pri vsaki spremembi vrednosti »Znamkice solidarnosti«. 

S predloženimi spremembami in dopolnitvami dogovora o 
oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravlja- 
nje posledic elementarnih nesreč se: 

1. povečuje vrednost »Znamkice solidarnosti«, tako da 
znaša 50 odstotkov od nominalne vrednosti poštne pošiljke 
do 20 gramov v notranjem prometu; 

2. vrednost »Znamkice solidarnosti« se ureja trajno in 
enotno za vso državo. 

Republike in avtonomni pokrajini s tem dogovorom prevze- 
majo obveznost, da v svojih predpisih na enak nač in uredijo 
vrednost »Znamkice solidarnosti«. 

IV. Udeleženci dogovora 
Udeleženci tega dogovora so: skupščine socialističnih 

republik in skupščini avtonomnih pokrajin. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih rešitev, 
predloženih v dogovoru 

S 1. č lenom osnutka dogovora se spreminja in dopolnjuje 7. 
č len dogovora in se predlaga, da se vrednost »Znamkice 
solidarnosti« določi v višini 50 odstotkov od nominalne vred- 
nosti poštne znamke za poštne pošiljke do 20 g v notranjem 
prometu. Z določanjem vrednosti »Znamkice solidarnosti« v 
relativnem znesku bo to vprašanje urejeno trajno in enotno za 
vso državo. 
22- oktober 1984 
Beograd 

PREČIŠČENO BESEDILO VELJAVNIH DOLOČB 
7. člena dogovora o oblikovanju sredstev solidar- 
nosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje 
posledic elementarnih nesreč , ki se spreminja in 
dopolnjuje (»Uradni list SFRJ«, št. 44/74 in 16/79). 

7. č len 
Republike in avtonomni pokrajini soglašajo, da 

se zaradi zbiranja sredstev solidarnosti uvede 
»Teden solidarnosti«. 

»Teden solidarnosti« traja od 1. do 7. junija 
vsako leto. Republike in avtonomni pokrajini s 
svojimi predpisi zagotovijo, da se v času »Tedna 
solidarnosti« plačujejo »Znamkice solidarnosti« 
na vse pošiljke, za vozne karte v notranjem pro- 
metu (razen v mestnem prometu) in za vse vstop- 
nice za kulturne, zabavne, športne in druge prire- 
ditve. »Znamkice solidarnosti« se izdajajo kot 
znamkice v enotni emisiji. 

Republike in avtonomni pokrajini sporazumno 
uredijo vprašanja vrednosti, izdajanja in prodaje 
»Znamkice solidarnosti« ter način pokrivanja 
stroškov izdajanja in stroškov prodaje teh 
znamkic. 
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PREDLOG DOGOVORA 

o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (ESA-604) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 34. seji dne 
22. 11. 1984 obravnaval: 

- PREDLOG DOGOVORA O ENOTNI EMISIJI UPRAV- 
NIH IN SODNIH KQLKOV, 

ki ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga 
predložimo Skupšč ini SR Slovenije v obravnavo, sprejem 
in določ itev podpisnika. 

Z navedenim dogovorom bo na enoten nač in urejeno 
vprašanje tiskanja, distribucije, odvzema iz uporabe in 
zamenjave upravnih in sodnih kolkov v Jugoslaviji 
(enotna emisija). V primerjavi z obstoječo ureditvijo pred- 
loženi dogovor sicer ne prinaša pomembnejših spre- 
memb, saj gre predvsem za spremembo naslova dogo- 
vora in za spremembo apoenov posameznih kolkov. Tako 
bodo ukinjeni dosedanji apoeni za 0,50 in 1,00 din, uve- 
deni pa bodo novi za 4, 100 in 200 dinarjev. 

V postopku priprave besedila navedenega dogovora je 
bila upoštevana pripomba SR Slovenije, da naj Služba 
družbenega knjigovodstva prodaja kolke tudi pristojnim 
občinskim upravnim organom in ne le organizacijam 
združenega dela, ki so registrirane za prodajo na drobno. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da bo 
po uveljavitvi dogovora o enotni emisiji upravnih in 
sodnih kolkov potrebno ustrezno dopolniti veljavno repu- 
bliško zakonodajo o upravnih oziroma sodnih taksah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupšč ini 
SR Slovenije da predlog dogovora o enotni emisiji uprav- 
nih in sodnih kolkov obravnava in sprejme ter pooblasti 
tov. Rudija Šepiča, člana Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiškega sekretarja za finance, da ga v 
imenu Skupščine SR Slovenije podpiše. 

Na podlagi 3. alinee 2. odstavka 244. č lena Ustave Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije, Skupščina 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, Skupščina 
Socialistične republike Črne gore, Sabor Socialistične 
republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike Make- 
donije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, Sku- 
pščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosovo, Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Vojvodine, ki jih zastopajo 
pooblaščeni predstavniki, sktepajo 

DOGOVOR 
o enotni emisiji upravnih in sodnih 
kolkov 

1. č len 
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin (v 

nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora), soglašajo, da se s 
tem dogovorom, zaradi lažjega komuniciranja taksnih zave- 
zancev z organi vseh družbenopolitičnih skupnosti, na enoten 
nač in prepisuje izdajanje (tiskanje in dajanje v promet), distri- 
bucija, odvzem in uporaba ter zamenjava upravnih in sodnih 
kolkov enotne emisije, ki bo veljala na območju SFR Jugosla- i 
vije v skladu z določbami tega dogovora. 

, 2. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da bodo 

upravne kolke enotne emisije izdajali v apoenih za 2, 4, 5, 10, 
20, 30, 50, 100 in 200 dinarjev. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da bodo 
sodne kolke enotne emisije izdajali v apoenih za 2, 5, 10, 15, 
25, 30, 50, 100 in 200 dinarjev. 

3. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo izdelavo 

upravnih in sodnih kolkov na posebnem belem brezlesnem 
papirju z nevidno zaščito v linijskem tisku. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je veli- 
kost upravnih in sodnih kolkov enotne emisije, skupaj z beiim 
robom 24 mm x 38 mm. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da je dimen- 
zija odtisa kolkov iz 2. odstavka tega člena 19 mm x 33 mm. 

4. č len 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da imajo 

upravni kolki enotne emisije naslednji videz: 
1. v srednjem delu odtisa kolka je grb SFRJ, uokvirjen s 

stilizirano rozeto, pod grbom je oznaka vrednosti kolka, levo 
in desno od oznake vrednosti - okrajšava za vrednost: »d«; 

2. v gornjem delu odtis kolka za 4, 10 in 100 dinarjev je 
x Prevedeno v strokovni službi Skupščine SR Slovenije 

natisnjeno besedilo: -SFR Jugoslavija« in »administrativna 
taksena marka« v cirilici, na spodnji strani pa besedilo: 
»upravni kolek« in »SFR Jugoslavija« v latinici. Okrajšava za 
vrednost: »d« je levo od oznake vrednosti, natisnjena v cirilici, 
desno od oznake vrednosti pa v latinici; 

3. v gornjem delu odtisa kolka za 5, 20 in 30 dinarjev je 
natisnjeno besedilo: »SFR Jugoslavija« in »upravni kolek« v 
latinici, na spodnji strani pa besedilo: »administrativna tak- 
sena marka« in »SFR Jugoslavija« v latinici. Okrajšava za 
vrednost: »d«, levo in desno od oznake vrednosti je natis- 
njena v latinici; 

4. v zgornjem delu odtisa kolka za 2,50 in 200 dinarjev je 
natisnjeno besedilo: »SFR Jugoslavija« in »administrativna v 
taksena marka« v latinici, v spodnjem delu besedila: »admini- 
strativna taksena marka« in »SFR Jugoslavija« v cirilici. Okra- 
jšava za vrednost: »d« je levo od oznake vrednosti odtisnjena 
v latinici, desno od oznake vrednosti pa v cirilici; 

5. kolki enotne emisije se tiskajo v naslednjih barvah, in 
sicer: 

- kolek za 2 dinarja v sivi barvi, 
- kolek za 4 dinarje v rjavi barvi, 
- kolek za 5 dinarjev v oranžni barvi 
- kolek za 10 dinarjev v zelenomodri barvi, 
- kolek za 20 dinarjev v rdečevijolični barvi, 
- kolek za 30 dinarjev v zeleni barvi, 
- kolek za 50 dinarjev v modri barvi, 
- kolek za 100 dinarjev v modrovijolični barvi, 
- kolek za 200 dinarjev v olivnozeleni barvi. 

5. č len 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da imajo 

sodni kolki enotne emisije naslednji videz: 
1. v srednjem delu odtisa je grb SFRJ, levo in desno od grba 

pa barvna polja (levo v drobnejšem, desno pa v debelejšem 
rasterju), pod grbom je oznaka vrednosti kolka, levo in desno 
od oznake vrednosti pa je odtisnjena okrajšava za vrednost: 
»d«; 

2. v zgornjem delu odtisa kolka za 10, 100 in 200 dinarjev je 
natisnjeno besedilo: »SFR Jugoslavija« in »sudska taksena 
marka« v cirilici, v spodnjem delu besedila pa: »sodni kolek« 
in »SFR Jugoslavija« v latinici. Okrajšava za vrednost: »d« je 
levo od oznake vrednosti natisnjena v cirilici, desno od 
oznake vrednosti pa v latinici; 

3. v gornjem delu odtisa kolka za 5, 25 in 30 dinarjev je 
natisnjeno besedilo: »SFR Jugoslavija« in »sodni kolek« v 
latinici, v spodnjem delu besedila pa: »sudska taksena 
marka« in »SFR Jugoslavija« v cirilici. Okrajšava za vrednost: 
»d« je levo in desno od oznake vrednosti natisnjena v latinici; 

4. v zgornjem delu odtisa kolka za 2, 15 in 50 dinarjev je 
natisnjeno besedilo: »SFR Jugoslavija« in »sudska taksena 
marka« v latinici, v spodnjem delu besedila pa: »sudska 
taksena marka« in »SFR Jugoslavija« v cirilici. Okrajšava za 
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vrednost: »d« je levo od oznake vrednosti natisnjena v latinici, 
desno od oznake vrednosti pa v cirilici; 

5. sodni kolki enotne emisije se tiskajo v naslednji barvah, 
in sicer: 

- kolek za 2 dinarja v oranžni barvi, 
- kolek za 5 dinarjev v vijoličnomodri barvi, t 
- kolek za 10 dinarjev v zeleni barvi, 
- kolek za 15 dinarjev v rjavi barvi, 
- kolek za 25 dinarje v modri barvi, 
- kolek za 30 dinarjev v sivi barvi, 
- kolek za 50 dinarjev v vijoličnordeći barvi, 
- kolek za 100 dinarjev v vijolični barvi, 
- kolek za 200 dinarjev v rdeč i barvi. 

6. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se tiska- 

nje, dajanje v promet in distribucija upravnih in sodnih kolkov 
enotne emisije, določene v tem dogovoru, poveri Narodni 
banki Jugoslavije. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da za tiska- 
nje, dajanje v promet in distribucijo upravnih in sodnih kolkov 
enotne emisije pripada Narodni banki Jugoslavije nadome- 
stilo za pokritje njenih stroškov pri opravljanju teh del. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da pogodbo 
o tiskanju, načinu dajanja v promet in distribuciji upravnih in 
sodnih kolkov ter o višini nadomestila iz 2. odstavka tega 
člena z Narodno banko Jugoslavije sklenejo pristojni repu- 
bliški in pokrajinski organi za področje financ. 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da ima tak- 

sni zavezanec, ki ni bil dolžan plačati takse ali pa je takso v 
kolkih plačal v več ji ,višini kot je predpisana oziroma je takso 
plačal za opravilo, ki ga organ oziroma sodišče ni opravilo, 
pravico do vrnitve takse oziroma zneska takse, ki jo je plačal 
nad predpisano višino. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da sklepe o 
vrnitvi takse v primerih iz 1. odstavka tega člena sprejema 
pristojni organ občinske skupšč ine, na katere območju je 
prebivališče oziroma sedež taksnega zavezanca. 

8. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da lahko 

osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, ki so v 
prometu, te kolke lahko zamenjajo za gotovino le pri blagajni 
ki distribuira kolke. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se pri 
zamenjavi kolkov iz 1. odstavka tega člena izplačuje-vrednost 
kolkov v gotovini po odbitku deleža za pokritje stroškov 
prometa na drobno. 

9. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da se pro- 

daja, zamenjava in odvzem iz uporabe upravnih in sodnih 
kolkov enotne emisije poveri Službi družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije, o čemer bodo pristojni republiški in pokra- 
jinski organi za področje financ sklenili pogodbo z Narodno 
banko Jugoslavije in Službo družbenega knjigovodstva Jugo- 
slavije. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da pogodba 
iz 1. odstavka tega člena omogoč i Službi družbenega knjigo- 
vodstva prodajo upravnih in sodnih taks enotne emisije orga- 
nizacijam združenega dela in pristojnim občinskim organom, 
registriranim za prodajo taksnih in davčnih vrednostnic na 
drobno, ki jim za opravljanje teh del pripada delež za pokritje 
stroškov na drobno v enotnem znesku 10 odstotkov nomi- 
nalne vrednosti kupljenih upravnih in sodnih kolkov. 

10. č len 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da lahko 

organizacije in pristojni občinski organi iz 2. odstavka 9. č lena 
tega dogovora kolke tekoče emisije, ki so se pri njih naključno 
poškodovali, zamenjajo za nove pri blagajni, ki distribuira 
kolke. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da ne bo 
mogoče zamenjavati tistih kolkov, ki so bili naieoljeni na 

posamezni spis ali pa so tako poškodovani, da ni mogoče 
ugotoviti, če so bili uporabljeni ali poškodovani. 

11. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da bodo 

upravni kolki enotne emisije v apoenih za 4, 100 in 200 
dinarjev in sodni kolki enotne emisije v apoenih za 100 in 200 
dinarjev, določeni s tem dogovorom, dani v promet v roku leta 
dni od dneva podpisa tega dogovora. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da predpišejo, da ostanejo 
upravni in sodni kolki v apoenih za 0,50 in 1 dinar, ki so v 
prometu, v prometu do porabe zalog teh kolkov, najpozneje 
pa do 30. septembra 1985. 

12. člen 
Z dnevom uveljavitve tega dogovora preneha veljati Druž- 

beni dogovor o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov 
Uradni list SR BiH, št. 37/73 in 5/79, Uradni list SR CG, št. 4/74, 
12/74 in 9/79, Narodne novine SRH, št. 6/74 in 9/79, Službeni 
vesnik SRM, št. 43/73 in 7/79, Uradni list SRS, št. 2/74 in 8/79, 
Službeni glasnik SRS, št. 1/74 in 11/79, Službeni list SAPK št 
45/73 in 7/79, Službeni list SAPV, št. 16/73 in 4/79. 

13. člen 
Ta dogovor se objavi v uradnih glasilih republik in uradnih 

glasilih avtonomnih pokrajin. 

14. člen 
Ta dogovor začne veljati osmi dan po dnevu objave v 

uradnih glasilih republik in avtonomnih pokrajin. 

OBRAZLOŽITEV 
Za lažje komuniciranje taksnih zavezancev na območju SFR 

Jugoslavije z upravnimi organi in sodišč i vseh družbenopoli- 
tičnih skupnosti, na podlagi XXIX. Ustavnega amandmaja 
(sedaj 3. alinea 2. odstavka 244. č lena Ustave SFRJ) so sociali- 
stične republike in socialistični avtonomni pokrajini leta 1973 
sklenile Družbeni dogovor o enotni emisiji upravnih in sodnih 
kolkov, ki je objavljen v uradnih glasilih republik in avtono- 
mnih pokrajin. 

Dogovor na enoten nač in ureja vprašanja tiskanja in dajanja 
v promet, distribucije, odvzema iz uporabe in zamenjave 

i upravnih in sodnih kolkov enotne emisije, ki velja na območju 
SFR Jugoslavije. 

Razlogi za sprejetje novega dogovora so tako formalno- 
pravne in materialnopravne kot tudi ekonomske narave. 

1. Formalnopravni razlogi se kažejo v usklajevanju ustavne 
podlage za sprejetje tega dogovora in v tem smislu spre- 
membe njegovega naziva. 

Ustavna podlaga za sprejetje tega dogovora je 3. alinea 2. 
odstavka 244. č lena Ustave SFRJ, medtem ko je sedaj veljavni 
dogovor sprejet na podlagi XXIX. Ustavnega amandmaja. 

Usklajevanje ustavne podlage za sprejetje dogovora 
zahteva tudi spremembo naslova dogovora. Namesto: Druž- 
beni dogovor o enotni emisiji upravnih irx sodnih kolkov mora 
biti naslov Dogovor republik in avtonomnih pokrajin o 

Formalnopravno usklajevanje vseh določb veljavnega 
dogovora se kaže tudi v začetni dikciji vsakega člena Osnutka 
dogovora, ki se začenja z besedami: •>Republike in avtonomni 
pokrajini oziroma udeleženci dogovora soglašajo, da..." 

2. Materialnopravni razlogi se kažejo v: 
^ preformulaciji in stmitvi 3. in 4. člena veljavnega Dogo- 

vora v 3. členu Osnutka dogovora, in sicer zaradi pregledno- 
sti, opredelitve velikosti kolkov in njihovih odtisov; 

- spremembe 3. odstavka 6. člena veljavnega Dogovora 
glede pristojnosti za sklenitev pogodbe, načina dajanja v 
promet in distribucije upravnih in sodnih kolkov in glede 
višine nadomestila iz 2. odstavka tega člena, predvidevajo, 
da bodo pogodbo z Narodno banko Jugoslavije sklenili: 

»...republiški in pokrajinski sekretariat za finance« - 
kakor je predlagano v Osnutku dogovora, namesto: »Zvezni 
sekretar za finance« - kakor sedaj določa veljavni Dogovor, 
in sicer iz razloga, ker se z neposrednim sodelovanjem in 
dogovarjanjem republik in pokrajin urejajo vprašanja, ki jih 
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obravnava ta dogovor in ker federacija ni udeleženec dogo- 
varjanja (3. alinea 2. odstavka 244. člena Ustave SFRJ). 

V 10. členu Osnutka dogovora je predlagana sprememba 
11. člena veljavnega Dogovora glede zaupanja prodaje, 
zamenjave in odvzema iz uporabe upravnih in sodnih kolkov 
Službi družbenega knjigovodstva. O tem bo sklenjena 
pogodba z Narodno banko Jugoslavije, skladno s pogodbo iz 
6. člena Osnutka dogovora. SDK bo prodajala kolke samo 
organizacijam združenega dela, registriranim za prodajo tak- 
snih in davčnih vrednostnic s provizijo v enotnem znesku 10 
odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov, ki bo pripa- 
dala tem delovnim organizacijam. 

Ta poslovna razmerja so sprejeta v Dogovoru o usklajeva- 
nju temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o 
izdajanju ter dajanju v promet enotnih meničnih blanketov 
(Uradni list SFRJ, št. 70/78), kar je bil tudi razlog predlaganja 
zapisanih rešitev v tem členu Osnutka dogovora; 

- v 12. členu Osnutka dogovora je določen rok dajanja v 
promet novih apoenov kolkov kot tudi skrajni rok porabe 
zalog sedaj veljavnih apoenov kolkov. 

3. Ekonomski razlogi se kažejo v nominalnem povečanju 
zneskov upravnih in sodnih kolkov za sodne, administrativne 
in druge upravne zadeve pri sodišč ih, upravnih organih in 
družbenopolitičnih skupnostih ter ,drugih organih. Zaradi 
tega je treba ukiniti sedanje apoene po 0,50 in 1 dinar, uvesti 
pa nove v vrednosti 4, 100 in 200 dinarjev. 

Osnutek dogovora je predložen republiškim in pokrajin- 
skim sekretariatom za finance, da bi posredovali svoje pri- 
pombe in predloge. 

4. Predlogi in razlogi, zakaj ti predlogi niso mogli biti 
sprejeti: 

SR Bosna in Hercegovina: 
»1. V 2. členu Osnutka dogovora bi bilo treba še naprej 

predpisovati upravni in sodni kolek za 1 dinar, ker ž določe- 
nimi apoeni ni mogoče plačati takse v višini 3 dinarjev, kakor 
tudi ne taks, pri katerih se zneski zaključujejo s 3 dinarji. 

2. Prav tako ni jasno, zakaj dogovor obvezuje udeležence, 
da predpišejo apoene (2. člen), da predpišejo, da se upravni 
in sodni kolki izdelujejo na posebnem belem brezlesnem 
papirju, da predpišejo velikost kolkov in dimenzije odtisov (3. 
č len), da predpišejo videz upravnih in sodnih kolkov (4. in 5. 
točka), kakor tudi drugo, saj je po našem mnenju dovolj, da 
to določ i dogovor, kakor je bilo to urejeno tudi doslej.« 

Apoeni do 1 dinar bodo po Osnutku dogovora v prometu 
do 30. septembra 1985. Zaradi tega je predvideno, da bo v 
tem času izpeljano usklajevanje republiških oziroma pokra- 
jinskih zakonov o taksah apoenom upravnih in sodnih kol- 
kov, ki jih predlaga Osnutek dogovora. Apoen kolka za 1 
dinar, ob morebitnem globalnem povečanju višine taks za 
vsa upravna in sodna opravila, ne bo potreben. 

Obveznost udeležencev dogovora, da predpišejo apoene 
upravnih in sodnih kolkov, njihovo velikost in dimenzijo odti- 
sov, izhaja in potrebe enotne ureditve nominalne vrednosti 
apoenov, njihovega videza in velikosti, saj se kolki uporab- 
ljajo na območju SFRJ in morajo biti enotni. Ta vprašanja 

sodijo torej med materialnopravne rešitve in jih je treba pred- 
pisati z zakoni. 

SR Hrvatska 
»Sodimo, da bi bilo treba, glede na rast cen in povečeva- 

nje stroškov za delo upravnih in sodnih organov, predpisati 
višino upravnih in sodnih taks v skladu z novimi pogoji ozi- 
roma povečati zneske teh taks, ki morajo biti delno nadome- 
stilo za delo upravnih in sodnih organov. Zaradi tega 
menimo, da ne bi smela biti nobena taksa nižja od 10 dinar- 
jev, v gotovini pa naj bi plačevali tiste takse, ki presegajo 
znesek 500 dinarjev. Preuč iti bi bilo tudi treba umestnost 
izdajanja upravnih in sodnih kolkov v apoenih, ki ne bi bili 
manjši kot 10 dinarjev in ne več ji od 250 dinarjev.« 

Predlog, da bi minimalni apoen znašal 10 dinarjev, ni spre- 
jemljiv, ker so v strukturi upravnih in sodnih nalog tudi taka 
opravila, za katera se plačuje taksa, ki zahteva njeno multipli- 
cirano plač ilo. Na primer pri overovitvah: »od vsake pol pole 
originala« in dr. Takse za te namene so doslej znašale 1, 2, 3 
dinarje in so predpisane v vseh republiških in pokrajinskih 
tarifah o upravnih in sodnih taksah. 

Plač ilo takse v gotovini in določanje limita ni stvar tega 
Osnutka dogovora, temveč te določbe vsebujejo zakoni. 

Predpisovanje apoena v višini 250 dinarjev ni potrebno, ker 
je mogoče to takso plačati s kolekoma za 200 in 50 dinarjev. 

SR Slovenija 
»K 3. členu 
V 2. in 3. odstavku 3. člena je določena tudi velikost kolka 

v milimetrih. Sodimo, da bi bili lahko kolki manjši, s č imer bi 
zmanjšali tudi proizvodnje stroške, manj pa bi bilo tudi dela z 
njihovim lepljenjem. Kolki, ki jih je v določenih primerih 
treba nalepiti na vloge ali pa na dokumente (odločbe, potr- 
dila) pogosto prekrivajo del vsebine vloge oziroma doku- 
menta, tako da bi bili manjši kolki primernejši tudi iz tega 
razloga. Zaradi tega je treba spremeniti 3. odstavek omenje- 
nega člena. 

Mimo tega tudi zastavljamo vprašanje formalnopravne 
narave, ali se morajo prav vse določbe tega dogovora zače- 
njati v tem smislu: »da se udeleženci dogovorijo, da bodo 
predpisali...« Tak pristop je umesten pri vseh določbah 
materialne narave oziroma pri tistih, ki urejajo določene pra- 
vice in obveznosti občanov. Preuč iti pa bi bilo treba, če je to 
smiselna dikcija za vse člene, predvsem za tiste, ki govorijo o 
vrstah kolkov, barvi, obliki in podobno (na primer 2., 3., 4. in 
5. člen). Po predlagani rešitvi bodo morale vse republike in 
obe pokrajini s predpisi ponovno urediti omenjena formalna 
vprašanja, čeprav so ta že urejena v dogovoru. 

Upoštevanje pripombe k 3. členu glede velikosti kolkov bi 
zahtevalo nakup novih strojev za njihovo izdelavo in s tem 
velike izdatke za njihov nakup. Ti stroški pa ne bi bili sora- 
zmerni s cilji, ki bi jih dosegli z izdajanjem manjše velikosti 
kolkov. 

Pripomb, navedenih v 2. odstavku ni mogoče upoštevati 
zaradi razlogov, omenjenih pri komentiranju pripomb SR 
BiH. 
9. maja 1984 
Beograd 
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