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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN ~ 24-1-1964 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE " Le,nik x, *». 3 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c°"a1<"'i" 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. februarja 1984 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 20. februarja 
1984. 

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

- uresničevanje preobrazbe 
odnosov v gospodarjenju z de- 
narjem v bankah z območja SR 
Slovenije (ESA 362); 

- stanje in usmeritve raz- 
voja drobnega gospodarstva v 
SR Sloveniji (ESA 401); 

- preoiog zakona o kultur- 
noumetniških dejavnostih in o 
posredovanju kulturnih vre- 
dnot (ESA 232); 

- predlog za izdajo zakona 
o zaščiti podatkov v družbe- 
nem sistemu informiranja 
(ESA 396); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slove- 
nije z analizo izvajanja kazen- 
skega zakona SR Slovenije 
(ESA 314); 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih 
(ESA 389); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih voj- 
ne (ESA 386). 

Zbor Združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o sistemu obrambe pred to- 
čo v SR Sloveniji (ESA 400); 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o skladih skup- 
nih rezerv (ESA 309); 

- predlog dogovora o obno- 
vi in modernizaciji oddajniške- 
ga in prenosnega sistema RTV 
Ljubljana za obdobje 
1984—1986 (ESA 398); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji mednarodnega sporazuma 
o kavi, 1983 (ESA 397); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o sredstvih rezerv (ESA 
402); 

- pobuda za začetek po- 
stopka za sklenitev družbene- 
ga dogovora o skupnih teme- 
ljih urejanja sistema telesne 
kulture v SFRJ (ESA 391). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 
- osnutek zakona o spremi- 
njanju kratkoročnih kreditov 
bank in organizacij združene- 
ga dela iz primarne emisije v 
dolgoročni kredit za obratna 
sredstva (ESA 409). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja 
Zbor združenega dela in 

Zbor občin imata na dnevnem 
redu tudi predloge in vpraša- 
nja delegatov, Družbenopoli- 
tični zbor pa pobude, predlo- 
ge in vprašanja delegatov 
oziroma družbenopolitičnih 
organizacij. 

INFORMACIJA 

o pojavih in problemih uresničevanja 

ustavnosti in zakonitosti z vidika 

dvajsetletne prakse Ustavnega sodišča SR 

Slovenije     

Uvod 
V letošnjem februarju poteka dvajset let, odkar je 

začelo s svojim delom Ustavno sodišče SR Slove- 
nije. Gre za obdobje, za katero je značilen izredno 
dinamičen razvoj družbenoekonomskih in družbe- 
nopolitičnih odnosov v naši socialistični samou- 
pravni družbeni ureditvi, vzporedno s tem, pa tudi 
izredna dinamika v razvijanju novih izvirnih načinov 
in oblik urejanja teh odnosov v ustreznih normativ- 
nih aktih, vštevši pri tem poleg ustave ter sistemskih 
in drugih zakonov in na njih temelječih predpisov 
tudi družbene dogovore, samoupravne sporazume 
in druge samoupravne splošne akte na vseh po- 
dročjih in ravneh samoupravnega družbenega odlo- 
čanja. Ob tem se je naša družba kot vsaka nova 
družbena asociacija nujno soočala z določenimi 
objektivnimi in subjektivnimi težavami ter notra- 

njimi protislovji in problemi, pa tudi z zavestnimi 
odpori, vštevši pri tem - zlasti v zadnjem času - tudi 
tendence po takih spremembah obstoječe ustavne 
in zakonske ureditve, ki bi pomenile poseg v temelje 
našega socialističnega samoupravnega sistema. K 
razčiščevanju družbenih protislovij, usklajevanju 
obstoječe zakonodaje z ustavo ter usklajevanju 
druge državne in samoupravne regulative z ustavo 
in zakonom, s tem pa tudi k zaščiti ustavnih pravic 
delovnega človeka, je prispevalo svoj delež tudi 
ustavno sodišče, in to ne samo z odločitvami v 
konkretnih ustavnih sporih, marveč tudi s spremlja- 
njem pojavov, ki so pomembni za uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti, z obveščanjem republiške 
skupščine o teh pojavih ter dajanjem mnenj in pred- 
logov za izdajo, spremembo ali dopolnitev zakonov, 
razen tega pa tudi z raznimi oblikami strokovne 



pomoči zainteresiranim organom in organizacijam 
ob pripravah za sprejem novih zakonov in drugih 
pomembnejših normativnih aktov. Ustavno sodišče 
smatra za primerno, da ob dvajsetletnici svojega 
delovanja seznani z vsebino in obsegom svojega 
dela na splošno, z načinom in oblikami tega dela ter 
s pomembnejšimi pred njim obravnavanimi pojavi 
in problemi delegacije in delegate, ki delujejo v 
okviru našega skupščinskega sistema. Namen te 
informacije ni samo retrospektiven prikaz dela 

ustavnega sodišča, marveč je informacija name- 
njena delegatom in delegacijam ter vsej delegatski 
bazi, pa tudi vsem družbenim dejavnikom, ki so po 
ustavi dolžni skrbeti za ustavnost in zakonitost na 
svojih področjih, tudi kot opozorilo na konkretne 
pojave neustavnosti in nezakonitosti v preteklem 
obdobju, hkrati pa tudi kot informativni napotek pri 
njihovem delu v prihodnje na področju pripravljanja 
in sprejemanja predpisov in drugih splošnih aktov. 

Ustanovitev in pristojnost ustavnega sodišča 
Ustavno sodišče SR Slovenije je kot poseben organ, ki v 

skladu z ustavo in zakonom varuje ustavnost in zakonitost, 
uvedla v 1963. letu republiška ustava. Na podlagi ustavnega 
zakona o izvedbi ustave in v decembru 1963. leta sprejetega 
zakona o Ustavnem sodišču SR Slovenije je začelo s svojim 
delom dne 15. 2. 1964. Po ustavi iz 1963. leta je bilo pristojno, 
da odloča o skladnosti republiških zakonov z republiško 
ustavo in o skladnosti vseh drugih predpisov državnih orga- 
nov ter splošnih aktov delovnih in drugih samoupravnih orga- 
nizacij z republiško ustavo, republiškim zakonom in drugimi 
republiškimi predpisi, in da odloča o sporih glede pristojnosti 
med sodišči in drugimi državnimi organi z območja republike. 
Po temeljnem zakonu o podjetjih iz 1965. leta je postalo 
pristojno tudi za odločanje v tako imenovanih statusnih spo- 
rih, to je sporih v zvezi z organiziranjem ali izločitvijo dela 
delovne organizacije, oziroma od aprila 1973. leta, ko je začel 
veljati tedanji zakon o konstituiranju organizacij združenega 
dela, v sporih v zvezi z organiziranjem temeljnih organizacij in 
sklepanjem samoupravnih sporazumov o združitvi v delovno 
organizacijo. Z razglasitvijo zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije v 1971. letu je bila od 
dneva uveljavitve v istem letu sprejetih ustavnih amandmajev 
k ustavi SFRJ pristojnost republiškega ustavnega sodišča 
razširjena na oceno skladnosti predpisov in drugih splošnih 
aktov z zveznimi zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo odnose, 
katerih ureditev spada po ustavnih amandmajih v republiško 
pristojnost. Ustava iz 1974. leta je to pristojnost opredelila kot 
pristojnost za odločanje, ali so predpisi in splošni akti družbe- 
nopolitičnih skupnosti v republiki (razen republiških zakonov) 
in samoupravni splošni akti v nasprotju z zveznim zakonom, 
za katerega izvrševanje niso neposredno odgovorni zvezni 
organi. Ker so po 273. in 274. členu ustave SFRJ zvezni organi 
odgovorni samo za izvrševanje tistih zveznih zakonov, glede 
katerih je v 281. členu zvezne ustave izrečno določeno, da 
njihovo izvrševanje zagotavlja federacija po zveznih organih, 
za izvrševanje vseh drugih zveznih zakonov pa so odgovorni 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah, je ta razširitev 
pristojnosti v obdobju po razglasitvi nove ustave v primerjavi z 
obdobjem pred 1974. letom vplivala na bistveno povečan 
pripad zadev pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije. Vzpore- 
dno z razvojem novih družbenoekonomskih in drugih samou- 
pravnih odnosov in njihovim samoupravnim urejanjem se je 
razširila in spremenila tudi družbenoekonomska in ustavno- 
pravna problematika, ki jo v zvezi s sprejetimi predlogi in 
pobudami rešuje v okviru svojih pristojnosti ustavno sodišče 
republike. 

V skladu z novo ustavno ureditvijo je bila spremenjena tudi 
pristojnost za odločanje v statusnih sporih. Teh sporov ne 
rešujejo več ustavna sodišča, marveč od ustanovitve sodišč 
združenega dela v 1975. letu odločajo v teh sporih sodišča 
združenega dela. V pristojnost ustavnih sodišč tudi ne spada 
ocena skladnosti nekega samoupravnega splošnega akta z 
drugim samoupravnim splošnim aktom, s katerim mora biti 
skladen, marveč so tudi za to oceno pristojna sodišča združe- 
nega dela. 

Do 1974. leta je bilo ustavno sodišče republike pristojno 
tudi za oceno posamičnih aktov, ki so kršili pravico samo- 
upravljanja oziroma neko drugo ustavno zajamčeno temeljno 
svoboščino ali pravico, pa ni bilo zagotovljeno z zakonom 
drugo sodno varstvo, vendar takih primerov v praksi ni bilo. 
Po prejšnji in sedanji ustavi je bilo oziroma je ustavno sodišče 

republike pristojno tudi za odločanje v sporih glede pravic in 
dolžnosti med družbenopolitičnimi skupnostmi v republiki. 
Tudi takega spora doslej v praksi ustavnega sodišča ni bilo. 

Poleg spredaj omenjenih pristojnosti ima ustavno sodišče 
po ustavi pravico in dolžnost, da spremlja pojave, ki so po- 
membni za uresničevanje ustavnosti, in obvešča republiško 
skupščino o stanju in problemih uresničevanja ustavnosti in 
zakonitosti ter ji daje mnenja ter predloge za izdajo, spre- 
membo .ali dopolnitev zakonov in za druge ukrepe za zagoto- 
vitev ustavnosti in zakonitosti ter za varstvo pravic samo- 
upravljanja in drugih svoboščin ter pravic občanov, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. Gre za pojave in probleme, 
ki se z njimi srečuje ustavno sodišče neposredno ali posredno 
v svoji praksi, in sicer tako v zadevah, ki so še v postopku, kot 
v zadevah, v katerih je sicer že sprejelo konkretno odločitev, 
pa je ob tem ugotovilo, da bodisi glede razlage ustave, bodisi 
glede obstoječe zakonske ureditve in uporabe ustave oziroma 
zakona v praksi obstajajo določene nejasnosti ali vrzeli, za- 
radi katerih bi bilo treba zakon ali drug predpis spremeniti ali 
dopolniti, oziroma sprejeti drug ustrezen ukrep. To velja tudi 
za primer, kadar ustavno sodišče ugotovi, da pristojni organ 
ni izdal predpisa za izvrševanje določb ustave, zakona ali 
drugega predpisa, čeprav je bil to dolžan storiti. 

II 
Nekaj splošnih pojasnil o ustavnih sporih 
in načinu njihovega reševanja 

1) Po ustavi je osnovna funkcija ustavnih sodišč odločanje, 
ali je nek zakon, drug predpis ali samoupravni splošni akt v 
skladu z ustavo oziroma zakonom. V pristojnost ustavnega 
sodišča republike spada poleg ocene skladnosti republiških 
zakonov z republiško ustavo odločanje o ustavnosti in zakoni- 
tosti republiških podzakonskih in občinskih predpisov, prav 
tako pa tudi odločanje o ustavnosti in zakonitosti samouprav- 
nih splošnih aktov, ki so jih z osebnim izjavljanjem ali pa prek 
delegatskega odločanja sprejeli delavci oziroma občani v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. V okviru te ustavno dolo- 
čene pristojnosti odpravlja ustavno sodišče v ustavnih sporih 
ugotovljene neustavne oziroma nezakonite rešitve v kon- 
kretno izpodbijanih zakonih, drugih predpisih in samouprav- 
nih splošnih aktih. Pri tem pa je treba poudariti, da so pred- 
met te ocene lahko le že sprejeti predpisi in drugi splošni akti, 
ne pa tudi osnutki ali predlogi aktov, ki jih pristojni državni ali 
samoupravni organi šele pripravljajo. 

2) Postopek pred ustavnim sodiščem urejata ustava in za- 
kon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije. Glede 
vprašanj, ki v ustavi in zakonu niso urejena, uporablja ustavno 
sodišče smiselno pravila zakonov, ki urejajo postopke pred 
sodišči. 

Postopek za oceno ustavnosti ali zakonitosti nekega pred- 
pisa ali samoupravnega splošnega akta se začne s predlogom 
organa, ki ga ustava uvršča med tako imenovane predlagate- 
lje, ali pa na podlagi pobude, ki jo lahko da ustavnemu 
sodišču vsak občan in vsaka družbena ali civilna pravna 
oseba. Pravno naravo predloga ima po ustavi tudi vloga 
organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti ali druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, če je z zakonom, drugim predpisom ali 
drugim splošnim aktom, ki ga izpodbija, prizadeta njena v 
ustavi ali zakonou določena pravica. Razlika med predlogom 
in pobudo je procesne narave in obstaja v tem, da se pri 
predlogu predlagatelja začne postopek za oceno ustavnosti 
in zakonitosti že s samo vložitvijo predloga, medtem ko se 
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postopek na podlagi pobude začne šele po preizkusu po- 
bude, v katerem ustavno sodišče predhodno oceni utemelje- 
nost pobude in nato s sklepom odloči, ali pobudo sprejme ali 
ne. Pri tem ustavno sodišče ni vezano na predlog ali pobudo, 
marveč lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost drugih do- 
ločb predpisa ali samoupravnega splošnega akta, čeprav jih 
predlagatelj ali pobudnik ne izpodbija, lahko pa tudi s&mo 
začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti katerega- 
koli predpisa ali samoupravnega splošnega akta. 

3) Temeljno izhodišče, na katerem temeljijo odločbe ustav- 
nega sodišča, so določbe ustave, ki določajo, da morajo biti 
republiški zakoni v skladu z ustavo in da morajo biti vsi drugi 
predpisi in vsi samoupravni splošni akti v skladu z ustavo in 
zakonom. Pri tem ustavno sodišče ustavnih ali zakonskih 
določb, ki so podlaga za oceno, ne uporablja izolirano in tudi 
ne ozko gramatikalno, marveč zlasti v primerih, ko bi bile 
zaradi ne dovolj jasnega ustavnega ali zakonskega besedila 
mogoče različne razlage, ugotavlja dejanski namen in smisel 
zadevne določbe v smiselni in logični povezavi z drugimi 
ustavnimi ali zakonskimi določbami, ki se neposredno ali 
posredno nanašajo na obravnavano sporno vprašanje, opira- 
joč se ob tem na temeljna ustavna načela, ki so po ustavi 
obvezna podlaga in smer za razlago ustave in zakonov. Pri 
tem upošteva vse okoliščine, ki so v konkretnem primeru 
pomembne za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, raz- 
merja, ki so bila ustvarjena na podlagi izpodbijanega predpisa 
ali samoupravnega splošnega akta, ter druge okoliščine, ki so 
pomembne za ekonomsko, socialno in pravno varnost. Zato 
ustavno sodišče, kadar oceni, da je mogoče odpraviti ugotov- 
ljeno neustavno ali nezakonito stanje brez izdaje razveljavi- 
tvene odločbe in da bi bilo to glede na konkretne okoliščine 
primerneje, odloži izdajo odločbe in skuša doseči odpravo 
neustavnosti ali nezakonitosti v obravnavanem predpisu ali 
samoupravnem splošnem aktu v neposrednem stiku s priza- 
detim organom ali organizacijo, to se pravi, z republiško 
skupščino, občinsko skupščino, samoupravno interesno 
skupnostjo, krajevno skupnostjo ali organizacijo združenega 
dela. Pri tem opozori tudi na morebitne vrzeli ali nejasnosti in 
druge pomanjkljivosti v zadevnem predpisu ali samouprav- 
nem splošnem aktu. V teh primerih da ustavno sodišče udele- 
žencu v postopku možnost, da v primernem roku sam odpravi 
neustavnost obravnavanega predpisa, in šele nato, če ta pot 
ne uspe, izda odločbo, s katero razveljavi ali odpravi neu- 
stavne ali nezakonite določbe obravnavanega akta. 

4) Pri svojem delu se je ustavno sodišče večkrat srečalo z 
zahtevo, da naj bi odločalo v ustavnem sporu tudi o ekonom- 
skopolitični oziroma družbenopolitični primernosti določene 
normativne rešitve. Take zahteve so se pojavile zlasti pri 
ocenjevanju predpisov in samoupravnih splošnih aktov s po- 
dročja urejanja prostora, varstva kmetijskih zemljišč, določa- 
nja zaščitenih kmetij, krajevnega samoprispevka ter usmerje- 
nega izobraževanja, nekajkrat pa tudi pri ocenjevanju predpi- 
sov in samoupravnih in splošnih aktov, ki urejajo osncve in 
merila za delitev osebnih dohodkov ter pogoje in kriterije za 
dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil. 

V zvezi s tovrstnimi zahtevami je treba poudariti, da je 
ustavno sodišče po ustavi pristojno le za oceno skladnosti 
republiških zakonov z ustavo ter za oceno skladnosti drugih 
predpisov in samoupravnih splošnih aktov z ustavo in zako- 
nom. Nikakor pa ustavno sodišče po ustavi ni in ne more biti 
pristojno za odločanje o družbenoekonomski ali družbenopo- 
litični primernosti oziroma smotrnosti konkretnih normativnih 
rešitev v predpisih in samoupravnih splošnih aktih, ki po 
vsebini in načinu sprejetja niso v neskladju z ustavo in zaKo- 
nom, to se pravi, da so bili v občini, krajevni skupnosti, 
samoupravni interesni skupnosti ali organizaciji združenega 
dela sprejeti v okviru ustavno in zakonsko določene pristojno- 
sti ter v postopku in na način, ki ga določa ustava in zakon. To 
velja tudi za zakone in druge splošen akte, ki jih v okviru 
ustavno določenih pristojnosti sprejema republiška skup- 
ščina. 

5) Praviloma sprejema ustavno sodišče meritorne odločitve 
v ustavnih sporih po opravljeni javni obravnavi. Na seji odloča 
o procesnih vprašanjih in v primerih, ko je dejansko stanje v 
zadostni meri pojasnjeno že v pripravljalnem postopku in 
ustavno sodišče oceni, da nadaljnje pojasnjevanje udeležen- 
cev v postopku ni potrebno. O sklicu javne obravnave je 
javnost obveščena z obvestilom v dnevnem časopisju. Na 

obravnavo so poleg udeležencev postopka vabljeni tudi novi- 
narji, ki dobijo tudi pismeno odločbo, ko je le-ta sprejeta, s 
pojasnilom o bistvu obravnavanega vprašanja in o pomenu 
sprejete odločitve z vidika usklajevanja obstoječe in bodoče 
normativne prakse na ustreznem področju z ustavo in zako- 
nom. To velja tudi za vsebinsko pomembnejše odločbe in 
sklepe, ki jih sprejema ustavno sodišče na seji. 

6) Ustavnopravna vprašanja, ki se nanašajo na enotne te- 
melje političnega sistema ter na sistem samoupravnih sociali- 
stičnih družbenoekonomskih odnosov in so aktualna za pra- 
kso vseh ustavnih sodišč, obravnava Ustavno sodišče SR 
Slovenije na skupnih posvetovanjih z Ustavnim sodiščem 
Jugoslavije ter ustavnimi sodišči drugih republik in avtono- 
mnih pokrajin in drugimi za zadevo odgovornimi oziroma 
zainteresiranimi družbenimi dejavniki. Pobudo za tako posve- 
tovanje da ustavno sodišče, ki se je srečalo s problemom, 
glede katerega meni, da zadeva družbene oziroma ustavno- 
pravne odnose, ki imajo pomen za vso Jugoslavijo in je 
koristno, da se obdela s širših družbenopolitičnih in ustavno- 
pravnih vidikov, upoštevajoč pri tem določene specifičnosti in 
razlike v republiških oziroma pokrajinskih ustavnih ali zakon- 
skih ureditvah. Na teh posvetovanjih izražena mnenja oziroma 
stališča sicer za posamezno ustavno sodišče niso obvezna, 
vendar so koristno napotilo pri reševanju ustavnih sporov, ki 
jih vsako ustavno sodišče rešuje samostojno v okviru svoje 
ustavno opredeljene pristojnosti. 

7) Iz opisa zadev, ki so na kratko zajete v nadaljnjih poglav- 
jih te informacije, je razvidno, da je problematika, ki jo v 
okviru ustavnih sporov in v zvezi z njimi obravnava in rešuje 
ustavno sodišče, zelo raznolika, in da ustavno sodišče posega 
s svojimi odločbami praktično skoraj na vsa področja norma^ 
tivnega urejanja družbenoekonomskih in družbenopolitičnih 
odnosov v okviru našega družbenega sistema. V vseh teh 
zadevah in tudi v drugih ustavnih sporih, ki zaradi omejenega 
obsega te informacije v njej niso zajeti, so bili predlogi 4n 
pobude vloženi na ustavno sodišče zato, ker je bila norma- 
tivna ureditev določenega vprašanja ter uporaba na to vpraša- 
nje se nanašajočega predpisa ali samoupravnega splošnega 
akta v praksi z ustavnopravnega vidika sporna oziroma dvom- 
ljiva. To spornost je ustavno sodišče odpravilo. Pri tem ne gre 
samo za zadeve, v katerih je bila neustavnost ali nezakonitost 
izpodbijanega zakona, drugega predpisa ali samoupravnega 
splošnega akta ugotovljena in odpravljena z odločbo ustav- 
nega sodišča ali pa z uskladitvijo med postopkom pred ustav- 
nim sodiščem, marveč so z vidika varstva ustavnosti in zako- 
nitosti, utrjevanja pravnega reda in pravne varnosti ter Od- 
pravljanja sporov in nejasnosti v praksi prav tako pomembne 
tudi zadeve, v katerih je ustavno sodišče ugotovilo, dazatrje- 
vane neskladnosti z ustavo ali zakonom ni in da uporaba 
izpodbijanega ter dotlej spornega zakona, drugega predpisa 
ali samoupravnega splošnega akta pri odločanju o konkretnih 
pravicah, obveznostih in interesih ne nasprotuje ustavi ozi~- 
roma zakonu. 

III 
Odgovornost organov družbenopolitičnih 
skupnosti in drugih družbenih dejavnikov za 
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti ter 
sodelovanje med njimi in ustavnim sodiščem 

1) V ustavi je ustavno sodišče opredeljeno kot nosilec vape^i 
stva ustavnosti, ki zagotavlja tudi zakonitost v skladu z ustavd. 
To pa ne pomeni, da je ustavno sodišče edini organ, ki je 
dolžan skrbeti za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, 
marveč je v ustavi izrečno določeno, da so za ustavnost in 
zakonitost dolžni skrbeti organi družbenopolitičnih skupno- 
sti, sodišča ter nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbe- 
nih funkcij in tudi organizacije združenega dela ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. To ne velja samo za 
uporabo ustavnih in zakonskih določb pri odločanju o kon- 
kretnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in interesih v 
posamičnih zadevah, marveč velja tudi za način sprejemanja 
in vsebino zakonov in drugih predpisov ter samoupravnih^ 
splošnih aktov. Med drugim je v ustavi določeno, da skup-1 

ščina družbenopolitične skupnosti razveljavlja in odpravlja 
predpise in splošne akte svojega izvršnega sveta, izvršni svet'~ 
pa predpise in splošne akte upravnih organov, če so ti pred1 

pisi in splošni akti v nasprotju z ustavo in zakonom. Nadalje je 

poročevalec 3 



. v ustavi določeno, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
lahko zadrži izvrševanje predpisa ali drugega splošnega akta 
občinske skupščine in njenih organov, občinska skupščina pa 
izvrševanje na območju občine sprejetega samoupravnega 
splošnega akta, če meni, da je zadevni akt v nasprotju z 
ustavo ali zakonom. V zvezi s tem je v ustavi izrečno dolo- 
čeno, da je organ, ki je zadržal izvršitev predpisa ali samou- 
pravnega splošnega akta, dolžan brez odlašanja začeti pred 
ustavnim sodiščem postopek za oceno ustavnosti oziroma 
zakonitosti zadržanega akta. To dolžnost nalaga ustava tudi 
vsakemu organu, ki odloča v posamičnih zadevah, če meni, 
da predpis ali samoupravni splošni akt, ki bi ga bilo treba 
uporabiti, ni v skladu z ustavo ali zakonom. 

Ustavno sodišče ugotavlja, da se omenjenim oblikam nad- 
zorstva nad ustavnostjo in zakonitostjo daje v praksi na 
splošno premajhen poudarek in da pristojni organi tega nad- 
zorstva ne izvršujejo dosledno in sistematično, marveč se zanj 
odločajo le v posameznih primerih. Zlasti opazna je na tem 
področju neaktivnost občinskih skupščin, ki so v obdobju 
1964-1983 uresničile svojo v ustavi določeno pravico in dolž- 
nost z ustreznim predlogom na ustavno sodišče le v 37 prime- 
rih, od katerih odpade v čas po razglasitvi nove ustave samo 

10 primerov. 
2) Delo ustavnega sodišča se ne omejuje samo na izdajanje^ 

in objavljanje odločb v konkretnih ustavnih sporih, marveč se 
ustavno sodišče v izvrševanju svoje pravice in dolžnosti 
spremljanja pojavov, ki so pomembni za uresničevanje ustav- 
nosti in zakonitosti, vključuje v tekoče procese usklajevanja, 
dopolnjevanja in nadaljnjega izgrajevanja našega pravnega 
sistema tudi s svojim »preventivnim« delovanjem. Sem spa- 
dajo na prvem mestu že spredaj omenjena obvestila, s kate- 
rimi ustavno sodišče seznanja republiško skupščino s pojavi 
in problemi, ki se z njimi sooča pri svojem delu, in ji sporoča 
svoja mnenja in predloge za zagotovitev ustavnosti in zakoni- 
tosti na ustreznem področju. V obdobju 1964-1983 je ustavno 
sodišče poslalo Skupščini SR Slovenije 53 obvestil, v katerih 
je opozorilo skupščino na pojave in probleme v zvezi z uredi- 
tvijo določenih družbenoekonomskih odnosov v konkretnih 
zakonih, in 4 širša obvestila, v katerih je sumarno zajelo in 
analitsko obdelalo pomembnejše pojave in probleme iz svoje 
prakse v naslednjih časovnih obdobjih: 1964-1967, 
1964-1973, 1974-1976 in 1976-1978. Ta obvestila so nave- 
dena v V. poglavju te informacije. 

Razen tega se ustavno sodišče pri razčiščevanju vprašanj 
širšega družbenega pomena, ki zadevajo zakonodajno ali 
drugo normativno dejavnost, povezuje z zainteresiranimi or- 
gani in družbenopolitičnimi organizacijami ter nosiici javnih 
funkcij v republiki in skupaj z njimi obravnava zadevno pro- 
blematiko na sejah, na katere je vabljeno, oziroma na delov- 
nih sestankih, ki jih organizira ustavno sodišče sšmo. Pri tem 
ne gre samo za vprašanja, ki so predmet konkretnega ustav- 
nega spora, marveč sodelujejo sodniki in strokovni sodelavci 
ustavnega sodišča bodisi na povabilo zainteresiranega or- 
gana bodisi po lastni iniciativi ustavnega sodišča tudi v raz- 
pravah o tezah in osnutkih novih zakonov ter o osnutkih 
predlaganih zakonskih sprememb ali dopolnitev, p£ tudi v 
pripravah za sprejem drugih predpisov, družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov, ki se nanašajo na urejanje 
družbenoekonomskih ali družbenopolitičnih odnosov širšega 
družbenega pomena. V zvezi s tem pa je treba poudariti, da 
ustavna sodišča po ustavi niso organi, ki bi bili pristojni in 
odgovorni za konkretno oblikovanje in sprejem zakonskih in 
drugih normativnih rešitev, marveč lanko nastopi ustavno 
sodišče v svoji ustavno določeni nadzorstveni funkciji šele 
tedaj, ko je nek družbenoekonomski oziroma družbenopoli- 
tični odnos že urejen v zakonu ali drugem predpisu ali v 
ustreznem samoupravnem splošnem aktu. Zato mnenja so- 
dnikov oziroma svetovalcev ustavnega sodišča, izražena na 
omenjenih sestankih, ne prejudicirajo meritorne rešitve 
ustavnega sodišča v morebitnem bodočem ustavnem sporu. 
To velja tudi za pismene pripombe in mnenja, ki jih v zvezi s 
prejetim delovnim gradivom za pripravo nekega zakona, za- 
konske novele ali drugega predpisa izdela v ustavnem sodi- 
šču oblikovana ožja delovna skupina, in jih ustavno sodišče 
posreduje kot strokovni prispevek predlagatelju zakona-ali 
drugemu zainteresiranemu organu. 

Z omenjenimi oblikami delovanja prispeva ustavno sodišče 
poleg izvrševanja osnovne ustavnosodne funkcije svoj delež 

ne samo pri usklajevanju obstoječe zakonske in druge regula- 
tive z ustavo, marveč tudi pri razčiščevanju problemov, ki se v 
zvezi z razvojem družbenih odnosov pojavljajo na področju 
delovanja in nadaljnjega izpopolnjevanja našega pravnega 
sistema, s tem v zvezi pa tudi pri preprečevanju morebitnih 
neustavnih rešitev v pripravljajočih se novih zakonih in drugih 
pomembnejših normativnih aktih. 

IV 
Podatki o prejetih predlogih in pobudah 
ter rešenih zadevah 

1) V obdobju 1964-1983 je Ustavno sodišče SR Slovenije 
dobilo v obravnavanje 1572 predlogov in pobud oceno 
ustavnosti zakonov ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 
drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov. Nadalje je 
prejelo 14 predlogov za odločitev v sporu zaradi pristojnosti 
med sodiščem in drugim državnim organom, razen tega pa v 
času pred ustanovitvijo sodišč združenega dela tudi 40 pred- 
logov za odločitev v tako imenovanem statusnem sporu zno- 
traj delovne organizacije. 

Skupaj je torej dobilo do konca 1983. leta 1626 vlog za 
odločanje v zadevah, ki spadajo oziroma so spadale v njegovo 
pristojnost (U zadeve). 

Poleg navedenih zadev je dobilo v omenjenem obdobju še 
1618 raznih drugih vlog (R zadeve), v katerih so vlagatelji 
predlagali oceno nekega posamičnega akta (za kar ustavno 
sodišče ni pristojno)', ali pa so prosili za razna mnenja ali 
pojasnila oziroma napotke v konkretnih zadevah. 

Med 1572 vlogami za oceno ustavnosti in zakonitosti pred- 
pisov in drugih splošnih aktov je bilo največ pobud tako 
imenovanih pobudnikov (1080). Med njimi so bile po številu 
na prvem mestu pobude občanov iz krajevnih skupnosti in 
delavcev iz organizacij združenega dela, manjše število po- 
bud pa so vložili tudi hišni sveti, društva ter sindikalne in 
nekatere druge družbene organizacije. V ustavi določeni 
predlagatelji so sprožili postopek pred ustavnim sodiščem v 
408 primerih, v 84 primerih pa je začelo postopek ustavno 
sodišče s£mo. Predlagatelji so torej sprožili postopek za 
oceno nekega predpisa ali samoupravnega splošnega akta le 
v nekaj več kot eni četrtini primerov, čeprav imajo po ustavi 
pravico in dolžnost, da skrbijo za ustavnost in zakonitost, v 
okviru tega pa tudi dolžnost, da predlagajo ustavnemu sodi- 
šču oceno neustavnih ali nezakonitih oziroma z vidika ustav- 
nosti ali zakonitosti spornih predpisov in drugih splošnih 
aktov. (Glej tabelo A, ki je priložena tej informaciji). 

Iz povedanega je razvidno, da je večino ustavnih sporov 
začelo ustavno sodišče na podlagi pobud občanov v krajevnih 
skupnostih in delavcev v organizacijah združenega dela ter še 
nekaterih drugih pobudnikov. V pretežnem številu primerov 
gre za pobude fizičnih in delno tudi pravnih oseb, katerih 
interesi so bili oziroma naj bi bili po mnenju vlagatelja zaradi 
uporabe izpodbijanega predpisa ali samoupravnega sploš- 
nega akta protiustavno ali protizakonito kršeni. Vendar to ne 
pomeni, da gre pri odločanju o pobudah za reševanje nekih 
manj pomembnih obrobnih vprašanj, marveč v mnogih prime- 
rih opozorijo te pobude na pojav, ki zahteva obrav.-.avo ne 
samo z ustavnopravnih, marveč tudi s širših ekonomskopoli- 
tičnih in družbenopolitičnih vidikov. 

2) V obdobju 1964-1983 je ustavno sodišče od prejetih 1626 • 
U zadev rešilo 1563 zadev in sicer 1509 sporov zaradi ocene 
ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov, 
40 statusnih sporov in 14 sporov zaradi pristojnosti. V sporih 
zaradi ocene ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih 
splošnih aktov je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost za- 
kona z ustavo v 15 primerih, neskladnost drugega predpisa ali 
samoupravnega splošnega akta z ustavo ali zakonom pa v 458 
primerih. V tem številu je upoštevanih tudi 221 primerov, ko je 
udeleženec po intervenciji ustavnega sodišča med postop- 
kom pred ustavnim sodiščem sam uskladil sporni predpisali 
samoupravni splošni akt z ustavo ali zakonom. V 548 primerih 
je ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti in zakoni- 
tosti ali pa že v postopku za preizkus pobude ugotovilo, da 
izpodbijani zakon ni v neskladju z ustavo, oziroma, da izpod- 
bijani predpis ali samoupravni splošni akt ni v neskladju z 
ustavo ali zakonom, in da torej predlog ali pobuda nista bila 
utemeljena. Druge zadeve pa je ustavno sodišče končalo ali s 
pridružitvijo spisa drugi vsebinsko identični zadevi in z izdajo 
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skupne odločbe, ali z ustavitvijo postopka, ker je akt med tem 
prenehal veljati in je ustavno sodišče ob upoštevanju konkret- 
nih okoliščin, zadevajočih dotedanjo uporabo izpodbijanega 
akta, ugotovilo, da njegova ocena ni več aktualna, ali pa ni 
začelo postopka, ker je ugotovilo, da za odločanje v zadevi ni 
pristojno, oziroma, ker je izpodbijani zakon, drug predpis ali 
samoupravni splošni akt prenehal veljati že pred več kot 
letom dni pred vložitvijo predloga ali pobude in torej ni bil 
izpolnjen v ustavi predpisani pogoj za začetek postopka. (Glej 
tabelo B, ki je priložena tej informaciji). 

V 
Obvestila ustavnega sodišča republiški 
skupščini o pojavih in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti 

1) V prvem desetletnem obdobju svojega delovanja, to se 
pravi, do konca 1973. leta je ustavno sodišče poslalo republi- 
ški skupščini poleg dveh širših obvestil 22 pisem, nanašajočih 
se na pojave in probleme v zvezi z normativno ureditvijo 
določenih družbenoekonomskih odnosov, hkrati z mnenji in 
predlogi glede ustreznih sprememb ali dopolnitev obstoječe 
zakonodaje oziroma glede drugih ukrepov za zagotovitev 
ustavnosti in zakonitosti v praksi. Ta pisma so zajemala tole 
problematiko: 

kršitev ustavnih določb o objavljanju, začetku veljavnosti in 
retroaktivnem učinku predpisov in drugih splošnih aktov, 
zlasti v praksi občinskih organov (1964); izvajanje ustavnih 
določb o rabi slovenščine in o enakopravnosti jezikov naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije (1966); izvajanje'določb repu- 
bliškega zakona o prispevkih in davkih občanov iz 1967. leta 
glede krajevnega samoprispevka, pri čemer določbe občin- 
skih statutov niso zagotavljale neposrednega odločanja ve- 
čine občanov o uvedbi krajevnega samoprispevka (1967); 
normativna ureditev domače obrti, z opozorilom na vrzeli v 
tedaj veljavni zakonodaji, ki so povzročale nejasnosti tako 
glede pravnega položaja in obsega domače obrti kot tudi 
glede njenega nadaljnjega razvoja in ustrezne vključitve v naš 
gospodarski sistem (1967); nekateri problemi v zvezi z mož- 
nostjo uvedbe prisilne uprave v zavodih (1967); več obvestil, 
ki so zadevala nejasnosti oziroma vrzeli v zakonodajni ureditvi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (1968, 1969 in dve 
obvestili v 1970. letu); omejitev vpisa obsojenih oseb na viso- 
košolski zavod po zakonu o visokem šolstvu iz 1965. leta z 
vidika sodobnih prizadevanj za resocializacijo obsojencev 
(1968); problemi v zvezi z omejevanjem pravice občanov do 
proste izbire zdravnika (1968 in 1969); omejevanje vpisa na 
visokošolski zavod (1968); mnenje o normativni ureditvi stro- 
kovnih naslovov in akademskih stopenj (1970); mnenja in 
predlogi o normativni ureditvi opravljanja obrtnih dejavnosti 
(1970); mnenje v zvezi z normativno ureditvijo gospodarjenja 
z gozdovi posebej glede na situacije, ko se interesi zasebnih 
lastnikov gozdov ne ujemajo z interesi gospodarskih organi- 
zacij, v zvezi s tem pa tudi glede normativne ureditve plačeva- 
nja biološke amortizacije (1970); mnenja in predlogi glede 
zakonske ureditve dvojezičnega šolstva na narodnostno me- 
šanih območjih v SR Sloveniji (1970); predlog za dopolnitev 
zakona o matičnih knjigah glede \7pisa podatkov o narodnosti 
(1970); mnenja v zvezi s sistemom nagrajevanja republiških 
funkcionarjev (1970); mnenja v zvezi z normativno ureditvijo 
krajevnega samoprispevka (1971); predlog za spremembo in 
dopolnitev zakona o obveznem zavarovanju v prometu (1972); 
mnenja v zvezi z normativno ureditvijo udeležbe odjemalcev 
električne energije pri sofinanciranju osnovnega distribucij- 
skega omrežja (1972); mnenja v zvezi z normativno ureditvijo 
pravnih odnosov na področju arondacije kmetijskih zemljišč, 
spreminjanjem z arondacijo pridobljenih zemljišč v gradbena 
zemljišča ter opuščanjem ali zanemarjanjem kmetijskega ob- 
delovanja teh zemljišč (1972). 

2) V času po razglasitvi nove ustave, to se pravi, v obdobju 
1974-1983, je ustavno sodišče poslalo skupščini poleg dveh 
širših obvestil 31 pisem, ki so se nanašala na pojave in 
probleme v zvezi z zakonskim, podzakonskim in samouprav- 
nim urejanjem določenih družbenoekonomskih odnosov. Ta 
pisma so zajemala tole problematiko; 

pravice vojaških upokojencev iz zavarovanja po upokojitvi 
(1974); sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju urba- 
nističnih dokumentov (1975); uvajanje dežurne službe kot 

trajne oblike obveznega nadurnega dela (1976); določanje 
korektivov pokojninske osnove; določanje pokojninske 
osnove po kalkulativnem osebnem dohodku; praksa, da se pri 
odločanju o pravici do pokojnine niso upoštevale pravno- 
močne odločbe o priznanju pokojninske dobe; zakonska ure- 
ditev, po kateri se nekatera obdobja ne vštevajo v pokojninsko 
dobo; vprašanja v zvezi z izplačevanjem pokojnine med zapo- 
slitvijo; plačevanje posebnega prispevka zaposlenih upoko- 
jencev; zavarovanje v zaposlitvi po upokojitvi in plačevanje 
kompenzacijskega davka iz osebnega dohodka zaposlenih 
upokojencev, ki niso pokojninsko in invalidsko zavarovani 
(1976, 1977 in 1978); plačevanje nesorazmerno visokih zamu- 
dnih ali kazenskih obresti od nepravočasno plačanih davkov 
in drugih davščin ter prispevkov samoupravnim interesnim 
skupnostim na področju družbenih dejavnosti (1977); določa- 
nje povračil za študij ob delu (1978); mnenje o nasprotju med 
153. členom republiškega zakona o delovnih razmerjih, po 
katerem delavci v samoupravnem splošnem aktu določijo 
hujše kršitve delovne obveznosti, za katere disciplinska komi- 
sija po republiškem zakonu lahko izreče ukrep prenehanja 
delovnega razmerja, in (197. členom zakona o združenem 
delu, po katerem je v takih primerih ukrep prenehanja delov- 
nega razmerja obvezen (1978); mnenje o nasprotju med 96. 
členom republiškega zakona o delovnih razmerjih in konven- 
cijo Mednarodne organizacije dela o plačanem letnem dopu- 
stu, kar zadeva možnost pienosa neizrabljenega letnega do- 
pusta v naslednje koledarsko leto (1979); nekateri pojavi irt 
problemi s področja financiranja razširjene reprodukcije, zla- 
sti predpisovanje obveznih trajnih prispevkov uporabnikov 
nekaterim samoupravnim interesnim skupnostim na področju 
materialne proizvodnje z zakonom in občinskim predpisom 
ter plačevanje enkratnih prispevkov ob priključitvi novega 
uporabnika na obstoječe energetsko, telefonsko ali komu- 
nalno omrežje (1979); nekatera vprašanja v zvezi z uporabo 
sredstev družbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
(1980); mnenje o ustavnosti zakonske določbe, ki je izključe- 
vala iz obveznega starostnega zavarovanja kmeta, če ima en 
član njegove družine ali gospodinjstva pravico do pokojnin- 
skega ali invalidskega zavarovanja iz drugega naslova, in še 
nekatera druga vprašanja s tega področja (1980); mnenje o 
pomanjkljivi ureditvi varstva pravic pri pridržanju oseb po 
zakonu o notranjih zadevah (1980); pojavi in problemi v zvezi 
z vsebino in sprejemanjem sklepov o krajevnem samopri- 
spevku (1980 in 1982); mnenje o možnosti odpovedi stano- 
vanjske pogodbe ob prenehanju lastnosti delavca v združe- 
nem delu glede na delovno dobo, ki jo je imetnik stanovanjske 
pravice dopolnil pri organizaciji, ki mu je stanovanje dodelila 
(1981); mnenje o pomanjkljivostih v zakonski ureditvi gledali- 
ške dejavnosti (1981); nekatera vprašanja v zvezi s predpiso- 
vanjem turistične takse (1982); mnenje o pomanjkljivi, zakon- 
ski ureditvi pogojev in postopka za sprejemanje občinskih 
odlokov o prenehanju lastninske pravice na zemljiščih (1982); 
nekatera vprašanja in mnenja v zvezi z omejitvijo lastninske 
pravice na stanovanjskih hišah in stanovanjih, kot jo določajo 
zvezni zakon o*nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih 
zemljišč iz 1958. leta ter nekateri republiški zakoni, z vidika, 
ali zadevne določbe omenjenega zveznega zakona veljajo 
tudi po razglasitvi nove ustave, dalje, ali obstaja v sedanji 
ustavi podlaga za zakonsko določitev kvantitativnih omejitev 
na tem področju, in če takšna podlaga obstaja, ali spada 
zakonska ureditev teh vprašanj v pristojnost federacije ozi- 
roma v pristojnost repyblike (1982); pripombe k predlogu 
novega zakona o eviderfci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva (1983); pripombe k osnutku zveznega zakona o 
sodiščih združenega dela (1983); stališče o veljavnosti tistih 
določb zakona o urbanističnem planiranju, ki se nanašajo na 
urbanistični program, glede na pozneje sprejeti zakon o si- 
stemu družbenega planiranja in o družbenem planu SRS 
(1983); mnenje o pomanjkljivi ureditvi sodnega varstva zoper 
odločitev sveta visokošolske organizacije o izvolitvi v naziv 
(1983); mnenje o nasprotju med tistimi določbami zakona o 
stanovanjskih razmerjih, ki določajo rok za vložitev zahteve za 
varstvo pravic delavca, ter zakonom o združenem delu in 
zakonom o delovnih razmerjih (1983); obvestilo o pogostih 
določbah v samoupravnih splošnih aktih, ki v nasprotju z 
zakonom uvrščajo med disciplinske ukrepe tudi avtomatsko 
zniževanje osebnega dohodka (1983); opozorilo na razlike v 
besedilih 149. člena republiškega zakona o delovnih razmerr 
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jih in 202. člena zakona o združenem delu, ki določata krog 
legitimiranih upravičencev za vložitev zahteve za začetek dis- 
ciplinskega postopka, in na probleme, ki se s tem v zvezi 
pojavljajo v praksi (1983); obvestilo o pojavih nezakonitega 
oddajanja družbenih stavbnih zemljišč v uporabo graditeljem 
z javno licitacijo (1983); obvestilo o problemih, ki se pojavljajo 
v praksi v zvezi z dežurstvom in drugimi oblikami dela v 
podaljšanem delovnem času, z opozorilom na specifično pro- 
blematiko, ki se z njo srečujejo na tem področju delavci v 
zdravstvenih organizacijah (1983); mnenje o pomanjkljivi ure- 
ditvi pravnega varstva zoper občinski odlok o določitvi zašči- 
tenih kmetij, s predlogom za ustrezno dopolnitev zakona o 
dedovanju kmetijskih zemljišč (1983). 

Skupščina SR Slovenije je obvestila ustavnega sodišča 
obravnavala v skladu s svojim poslovnikom in jih tudi upošte- 
vala v svojem zakonodajnem delu. 

3) Kot je bilo že povedano, je ustavno sodišče poslalo poleg 
spredaj omenjenih pisem republiški skupščini tudi štiri obsež- 
nejša obvestila, ki so sumarno in hkrati analitsko zajela po- 
membnejše pojave in probleme, ki se je z njimi srečalo 
ustavno sodišče neposredno ali posredno ob reševanju pred 
njim začetih ustavnih sporov. 

Prvo tako obvestilo z dne 28. 2. 1968 je zajelo obdobje od 
februarja 1964 do konca 1967. leta. V tem obvestilu je ustavno 
sodišče med drugim opozorilo na to, da pristojni organi ne 
izvršujejo v ustavi določenega nadzorstva nad uresničeva- 
njem_ ustavnosti in zakonitosti, in da je le nekaj občinskih 
skupščin zadržalo nezakonite akte delovnih organizacij in 
sprožilo postopek pred ustavnim sodiščem. Nadalje je opozo- 
rilo na predpise, ki veljajo za nazaj. Posebej je opozorilo na 
nezakonitosti pri določanju dodatnega prispevka za zdrav- 
stveno varstvo in pri določanju prispevka iz proračuna za 
zdravstvene storitve kmetom, v zvezi s tem pa tudi na nespo- 
štovanje zakonskih določb, ki dajejo občanom ali organizaci- 
jam pravico, da pri določanju prispevkov in pri urejanju dru- 
gih zadev sodelujejo s svojimi predlogi. Opozorilo je tudi na 
prakso nezakonitega sprejemanja zazidalnih načrtov, pri če- 
mer se niso spoštovale določbe tedanjih zakonov glede potr- 
ditve, ki bi jo morala dati pristojna skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti, oziroma glede poprejšnjega sogiasja republi- 
škega sekretarja za urbanizem in tudi glede obvezne objave v 
uradnem glasilu, v zvezi s tem pa tudi na nezakonito prakso 
razlaščanja kmetijskih zemljišč za povečanje stavbnih zem- 
ljišč, ki so bila že poprej dodeljena zasebnikom. Opozorilo je 
tudi na nekatere nezakonitosti pri uvajanju krajevnega samo- 
prispevka. V obvestilu so bila povzeta tudi stališča ustavnega 
sodišča, ki jih je zavzelo v svojih odločbah ob oceni zakona o 
prenosu obveznosti okrajev in zakona o organizaciji zdrav- 
stvene službe ter v postopkih za oceno nekaterih občinskih 
odlokov o ustanovitvi krajevnih skupnosti in pravilnikov skup- 
nosti socialnega zavarovanja, ki so omejevale prosto izbiro 
zdravnika. 

Skupščina SR Slovenije je omenjeno obvestilo obravnavala 
v pristojnih skupščinskih telesih in nato na skupni seji obeh 
zborov dne 9. 4. 1968. V obvestilu izražena mnenja in pred- 
loge ustavnega sodišča je upoštevala in v pretežni meri vklju- 
čila naslednje leto v resolucijo o temeljih zakonodajne poli- 
tike republike. Resolucija je bila objavljena v Uradnem listu 
SRS, št. 14/69. 

Drugo širše obvestilo, ki ga je ustavno sodišče poslalo 
republiški skupščini dne 30.5.1973, je zajelo celotno doteda- 
nje delovanje ustavnega sodišča od februarja 1964 do maja 
1973. V njem je ustavno sodišče na prvem mestu opozorilo na 
odgovornost vseh v ustavi določenih družbenih dejavnikov za 
uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, na njihov toleranten 
odnos do pojavov neustavnosti in nezakonitosti in na razne 
deformacije in odklone, ki so posledica takega odnosa. Pri 
tem je posebej opozorilo na zanemarjanje pravic in dolžnosti 
pristojnih organov na področju ugotavljanja izvora premože- 
nja, na izigravanje zakonskih predpisov o prodaji družbenih 
stanovanj občanom, na nedosledno in prakticistično izvrševa- 
nje predpisov o določevanju in izterjavi' davkov in družbenih 
prispevkov, na številne pomanjkljivosti in često tudi diskrecij- 
ske odločitve v raznih upravnih postopkih, na neučinkovito 
odkrivanje ins preganjanje gospodarskega kriminala ter na 
nespoštovanje ustave in zakona na področju varstva samou- 
pravnih pravic. V zvezi z anketo, ki jo je ustavno sodišče 
izpeljalo v vseh občinah in v precejšnjem številu organizacij 

združenega dela, je ustavno sodišče opozorilo na zaskrblje- 
nost anketiranih za pravno varnost, ki jo ogroža izredno hitro 
spreminjanje predpisov, razne pomanjkljivosti pri njihovem 
objavljanju in njihova medsebojna neusklajenost. V zvezi s 
tem je opozorilo tudi na izvršilne predpise, ki često presegajo 
z zakonom dano pooblastilo, in na razna navodila in okrož- 
nice, ki posegajo v zakonsko materijo, tako da ne dajejo samo 
obveznih napotil za izvajanje zakonskih določb, marveč se 
dejansko z njimi spreminjajo pravice in obveznosti, ki so 
določene v zakonu. Nadalje je ugotovilo, da je kljub povsem 
določnim stališčem ustavnega sodišča in že poslanim obve- 
stilom še vedno pereče poseganje v temelje ekonomske, 
socialne in pravne varnosti delovnega človeka s predpisi in 
drugimi splošnimi akti, ki imajo retroaktivno veljavo. Posebej 
je ustavno sodišče opozorilo na vrsto konkretnih problemov s 
področja urbanizma in komunalnih, gradbenih ter stanovanj- 
skih zadev in s področja uvajanja krajevnih samoprispevkov. 
V posebnem poglavju obvestila so bila obdelana nekatera 
aktualna vprašanja s področja samoupravnih odnosov in pra- 
vic iz dela, zlasti v zvezi z uresničevanjem načel iz tedaj 
sprejetih ustavnih amandmajev. Poleg navedenega je obve- 
stilo zajelo tudi pojave in ugotovitve ustavnega sodišča v zvezi 
z reševanjem ustavnih sporov s področja izobraževanja, 
zdravstva, gozdarstva, kmetijstva, distribucije električne ener- 
gije, kršenja samoupravnih pravic znotraj organizacij združe- 
nega dela in nadzorstva občinskih skupščin nad komunalnimi 
delovnimi organizacijami. 

To obvestilo so obravnavala pristojna skupščinska telesa, 
nato pa dne 24.10.1973 oba zbora skupščine. Na sejah skup- 
ščinskih teles in zborov je bilo obvestilo ustavnega sodišča 
ocenjeno in sprejeto kot podlaga za nadaljnje obravnavanje 
problematike uresničevanja in varstva ustavnosti in zakonito- 
sti. Sklenjeno je bilo, da ga bodo pri svojem konkretnem delu 
obravnavali in upoštevali vsi tisti odbori in komisije skup- 
ščine, ki jih glede na njihove pristojnosti zadevajo v obvestilu 
analizirani pojavi in problemi, 

Tretje širše obvestilo z dne 30. 6.1976 je zajelo pojave in 
probleme, s katerimi se je ustavno sodišče srečalo v obdobju 
1974-1976. Najobsežnejši del tega obvestila se je nanašal na 
pojave in probleme s področja samoupravnega urejanja med- 
sebojnih razmerij v združenem delu. Ustavno sodišče je opo- 
zorilo na to, da v praksi niso v zadostni meri izdelane osnove 
in merila za ugotavljanje dejanskih rezultatov dela in delavče- 
vega prispevka k tem rezultatom. Med drugim je opozorilo 
tudi na protiustavno prakso podaljševanja rednega delovnega 
časa z uvajanjem nadurnega dela kot delovne obveznosti za 
opravljanje rednih in tekočih nalog na posameznem po- 
dročju, ter na pojave, da kršitve delovnih obveznosti niso v 
samoupravnih splošnih aktih jasno opredeljene in da tudi 
niso urejeni postopki za njihovo ugotavljanje in sankcionira- 
nje. Posebno poglavje je bilo namenjeno uresničevanju skup- 
nih interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih 
ter problemom s tega področja. To poglavje je bilo povezano 
s poglavjem o uresničevanju samoupravljanja v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. Posebej so bili obdelani samou- 
pravni odnosi na področju stanovanjskega gospodarstva ter 
pojavi in problemi s področja pokojninskega in inva^dskega 
zavarovanja ter zdravstvenega varstva. Ustavno sodišče je 
opozorilo tudi na še vedno obstoječo prakso izdajanja predpi- 
sov z učinkom za nazaj in na nekatere probleme s tem v zvezi. 

To obvestilo so najprej obravnavala pristojna skupščinska 
telesa, nato pa so ga na skupni seji dne 20/10-1976 obravna- 
vali vsi trije zbori skupščine. Le-ti so ob upoštevanju mnenj in 
predlogov ustavnega sodišča sprejeli tudi konkretna stališča 
glede uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, izvajanja nad- 
zorstva pristojnih organov nad ustavnostjo in zakonitostjo 
samoupravnih in drugih splošnih aktov ter glede bodoče 
zakonodajne in druge normativne prakse. Ta stališča so bila 
objavljena v Uradnem listu SRS, št. 25/76. 

Četrto širše obvestilo z dne 6/4-1979 je zajemalo pomemb- 
nejšo pred ustavnim sodiščem obravnavano problematiko iz 
obdobja 1976-1978. V tem obvestilu so bila zajeta tale po- 
dročja: urejanje medsebojnih razmerij delavcev v združenem 
delu, urejanje stanovanjskih vprašanj v organizacijah združe- 
nega dela in v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, zdru- 
ževanje sredstev in druge oblike zajemanja sredstev za finan- 
ciranje razširjehe reprodukcije, uresničevanje vloge krajevne 
skupnosti pri uveljavljanju skupnih interesov in potreb delov- 
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nih ljudi !n občanov, družbenoekonomski odnosi na področju 
prostorskega urejanja, odločanje v samoupravnih interesnih 
skupnostih, ustavnost in zakonitost na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter nekateri problemi v 
zvezi s predpisovanjem zamudnih in kazenskih obresti od 
nepravočasno plačanih prispevkov samoupravnim interesnim 
skupnostim in od nepravočasno plačanih davkov in drugih 
davščin. 

Obvestilo so najprej obravnavala pristojna skupščinska te- 
lesa, nato pa so ga dne 25/6-1979 obravnavali vsi trije zbori 
skupščine. Le-ti so sprejeli tudi konkretne sklepe, zadevajoče 
naloge in odgovornosti skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti in drugih v ustavi določenih družbenih dejavnikov na 
področju uresničevanja ustavnosti in zakonitosti, vključujoč 
pri tem tudi naloge republiške skupščine in njenih teles v 
zvezi z oblikovanjem in dopolnitvijo njenega zakonodajnega 
programa. V teh sklepih je bilo posebej poudarjeno, da je v 
vseh organih, ki sodelujejo v zakonodajnem delu, in v celotni 
delegatski bazi treba pospešiti proces priprave predpisov in 
samoupravnih splošnih aktov, ki naj ob upoštevanju ugotovi- 
tev, ocen in sugestij ustavnega sodišča zagotovijo dosledno 
uveljavljanje pravic samoupravno organiziranih delavcev in 
drugih delovnih ljudi ter občanov in omogočijo uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti na vseh področjih družbenega življe- 
nja in dela. 
VI 
Nekatere splošne ugotovitve o ustavnih sporih 
iz obdobja 1964-1973 

V prvem desetletnem obdobju delovanja Ustavnega sodišča 
SR Slovenije, tj. v obdobju 1964-1973, se je največ vlog 
nanašalo na oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, 
vštevši ustavnost zakonov, medtem ko so bili predlogi in 
pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov 
delovnih in drugih samoupravnih organizacij po številu na 
drugem mestu. Kar zadeva obravnavana področja, se je naj- 
več vlog nanašalo na predpise s področja komunalnega go- 
spodarstva in gradbeništva, njim so po številu sledili predpisi 
in splošni akti s področja socialnega zavarovanja, nato pred- 
pisi s področja določanja raznih družbenih dajatev ter pred- 
pisi in splošni akti s področja urejanja delovnih razmerij. 

Glede na predmet spora je treba v obdobju 1964-1973 
omeniti na prvem mestu postopke za oceno ustavnosti pred- 
pisov in drugih splošnih aktov, ki so določali učinek za nazaj, 
oziroma so začeli veljati, še preden so bili objavljeni v ustrez- 
nem uradnem glasilu. Med njimi so bili največkrat izpodbijani 
občinski predpisi o prispevkih in davkih. Na intervencijo 
ustavnega sodišča - oziroma nekajkrat tudi že na opozorilo 
tedanjega sekretariata za zakonodajo - so nato pristojni or- 
gani v precejšnjem številu primerov sami uskladili sporni 
predpis oziroma splošni akt z ustavo, v drugih primerih pa je 
ustavno sodišče določbe o predčasni veljavnosti obravnava- 
nega predpisa ali drugega splošnega akta oziroma določbe o 
njegovem učinku za nazaj razveljavilo. Stališča ustavnega 
sodišča v zvezi z retroaktivnostjo predpisov in drugih splošnih 
aktov so na kratko povzeta v VIII. poglavju te informacije. 

Med ustavnimi spori, ki jih je ustavno sodišče končalo do 
konca 1973. leta, je treba omeniti tudi postopke, v katerih je 
ustavno sodišče ugotavljalo nezakonitost občinskih predpi- 
sov o določanju prispevkov za komunalne naprave zunaj ožjih 
gradbenih okolišev in nekaj primerov z ustavo ali zakonom 
neskladnih občinskih odlokov o ustanovitvi krajevne skupno- 
sti. Med drugim je razveljavilo tudi več pravilnikov skupnosti 
socialnega zavarovanja, ki so omejevali prosto izbiro zdrav- 
nika, in statute srednjih šol, ki so zaradi neobjektiviziranih 
pogojev prepuščali pomembne odločitve o konkretnih pravi- 
cah, obveznostih in interesih v posamičnih zadevah prosti 
subjektivni oceni v statutu predvidenega organa šole. Razen 
tega je ugotovilo in s svojimi odločbami odpravilo tudi pogo- 
ste nezakonitosti pri sprejemanju, potrjevanju in objavljanju 
zazidalnih načrtov ter pri razlaščanju kmetijskih zemljišč za 
gradbene namene. 
VII 
Ustavni spori v obdobju 1974-1983 glede na 
obravnavana področja in predmet spora 

V času po razglasitvi nove ustave, to se pravi, v obdobju 
1974-1983, se je največ odločb in sklepov Ustavnega sodišča 

SR Slovenije nanašalo na oceno ustavnosti in zakonitosti 
splošnih aktov organizacij združenega dela. To so bili pred- 
vsem samoupravni sporazumi in pravilniki o urejanju delovnih 
razmerij, o delitvi osebnih dohodkov in o razporejanju in 
uporabi sredstev skupne porabe. Pojavi in problemi s tega 
področja so sumarno zajeti v XI. in XII. poglavju te informa- 
cije. 

Na drugem mestu so bili po številu razni občinski predpisi, 
med katerimi so bili najbolj pogosti odloki in drugi akti o 
urejanju prostora in podružbljanju zemljišč ter predpisi s 
področja urejanja komunalnega gospodarstva. Na tretjem 
mestu so bile odločitve v zvezi s predlogi oziroma pobudami 
za oceno ustavnosti posameznih določb v raznih zakonih, 
njim pa so po številu sledile vloge za oceno samoupravnih 
sporazumov in drugih splošnih aktov raznih samoupravnih 
interesnih skupnosti, pri čemer velja posebej omeniti splošne 
akte skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
skupnosti zdravstvenega varstva, skupnosti za ptt promet in 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti, V manjšem številu 
primerov so bili predmet ocene še splošni akti drugih samou- 
pravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti, družbeni 
dogovori in republiški podzakonski predpisi. 

Precejšnje število ustavnih sporov se je nanašalo na oceno 
predpisov in samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo gospo- 
darjenje s stanovanji, ter samopravnih splošnih aktov organi- 
zacij združenega dela in samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti, ki določajo pogoje za pridobitev pravice do dodelitve 
stanovanja ali stanovanjskega posojila ter osnove in merila za 
priznavanje prednostnih točk pri razvrščanju prosilcev na 
prednostno listo. 

Ustavno sodišče je dobilo v oceno tudi več samoupravnih 
sporazumov interesnih skupnosti s področja družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje, ki so v neskladju z ustavo in 
zakonom določali, na primer: da velja samoupravni spora- 
zum, ki ga podpiše določena večina podpisnikov, tudi za 
nepodpisnike; da je izvršilni odbor skupščine samoupravne 
interesne skupnosti pooblaščen, da sprejme samoupravni 
splošni akt, s katerim se urejajo osnove in merila za uresniče- 
vanje svobodne menjave dela; da izvršilni odbor skupščine 
samoupravne interesne skupnosti sprejema pravilnik, s kate- 
rim se urejajo določene pravice in obveznosti občanov, ali, da 
je za odločanje o pravicah članov skupnosti pooblaščena 
strokovna služba skupnosti. Razen tega je ustavno sodišče 
razveljavilo tudi določbe samoupravnih sporazumov, ki so 
prenašale javna pooblastila določene samoupravne interesne 
skupnosti na druge skupnosti, oziroma so prevzemale taka 
javna pooblastila od drugih samoupravnih skupnosti. 

Nadalje je treba omeniti vrsto pobud in predlogov za oceno 
samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so urejali 
pokojninsko dobo, zavarovalno osnovo, gostoto zavarovalne 
dobe in druge pogoje za pridobitev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter odmerjanje, uživanje in izgubo 
pravic iz tega zavarovanja. Predmet nekaj pobud je bii tudi 
republiški zakon o starostnem zavarovanju kmetov. V zvezi z 
oceno tega zakona je ustavno sodišče ugotovilo, da ni v 
skladu z ustavo njegova določba, ki izključuje iz obveznega 
starostnega zavarovanja kmeta, če ima član njegove družine 
ali njegovega gospodinjstva pravico do pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja iz drugega naslova, da pa ni v neskla- 
dju z ustavo zakonska določba, po kateri sestavljajo odrnerno 
osnovo za prispevek poleg katastrskega dohodka in donodka 
iz gozda tudi drugi dohodki zavarovanca in tistih članov 
njegovega gospodinjstva, ki so upravičeni do pokojnine po 
tem zakonu. . 

Ustavno sodišče je obravnavalo tudi vrsto pobud in predlo- 
gov, ki so zadevali zakonsko in samoupravno urejanje druž- 
benoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij v samou- 
pravnih interesnih skupnosti in organizacijah združenega dela 
s področja zdravstvenega varstva, otroškega varstva, social- 
nega skrbstva ter vzgoje in izobraževanja, vštevši pri tem tudi 
sklepe o razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov. 

Precej pobud in predlogov se je nanašalo na oceno zako- 
nov, občinskih predpisov in samoupravnih splošnih aktov, ki 
urejajo družbenoekonomska razmerja v komunalnih dejavno- 
stih, elektrogospodarstvu in ptt prometu. Problematika teh 
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ustavnih sporov je na kratko povzeta v IX. poglavju te informa- 
cije. 

Omeniti velja tudi večje število pobud za oceno ustavnosti 
in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov krajevnih skup- 
nosti. Pretežno število teh pobud se je nanašalo na postopek 
in način sprejetja sklepov o uvedbi krajevnega samopri- 
spevka, dalje, na določitev osnov in meril za izračun njegove 
višine, na določitev kroga zavezancev in določitev kriterijev za 
oprostitev ali zmanjšanje obveznosti plačevanja samopri- 
spevka. Kar zadeva obvezance, je treba omeniti zlasti do- 
ločbe, ki zavezujejo k plačilu samoprispevka gospodinjstva 
oziroma gospodarstva, dalje, vprašanje vključitve delavcev na 
začasnem delu v tujini med obvezance samoprispevka, če 
imajo stalno prebivališče v zadevni krajevni skupnosti, in 
vprašanje razširitve samoprispevka na lastnike nepremičnin, 
ki nimajo v krajevi skupnosti stalnega prebivališča. V nekaj 
primerih so bile p dmet spora tudi določbe sklepa krajevne 
skupnosti o upoštevanju oziroma neupoštevanju prejšnjih 
individualnih vlaganj posameznih zavezancev v objekt, ki seje 
zgradil oziroma razširil s sredstvi samoprispevka. 

Vrsta ustavnih sporov se je nanašala tudi na občinske 
predpise in delno tudi na nekatere republiške zakone, ki 
urejajo podružbljanje zemljišč, promet in razpolaganje z zem- 
ljišči, javno licitacijo družbenih stavbnih zemljišč ob oddaji 
teh zemljišč v uporabo graditeljem, sprejemanje urbanističnih 
programov, zazidalnih načrtov in urbanističnih redov, financi- 
ranje urejanja stavbnih zemljišč, varstvo okolja, zraka ter 
površinskih in talnih voda in varstvo kulturne dediščine. Med 
temi ustavnimi spori je treba posebej omeniti spore zaradi 
ocene občinskih predpisov, na podlagi katerih se kmetijska 
zemljišča spreminjajo v stavbne površine. Pojavi in problemi s 
tega področja so na kratko opisani v X. poglavju te informa- 
cije. 

Med ustavnimi spori, ki jih je v obdobju 1974-1983 obravna- 
valo Ustavno sodišče SR Slovenije, je treba na koncu omeniti 
tudi spore zaradi ocene ustavnosti oziroma zakonitosti več- 
jega števila občinskih odlokov in nekaterih republiških zako- 
nov, ki urejajo plačevanje davkov, taks in drugih pristojbin, 
spore zaradi ocene občinskih oziroma mestnih predpisov o 
namembnosti poslovnih prostorov, o poslovnem času trgov- 
skih, gostinskih in obrtnih lokalov in o urejanju prevoza z 
avtotaksiji ter nekaj posamičnih primerov za oceno zakonov 
ali samoupravnih splošnih aktov s področja lovstva in ribištva. 

VIII 
Retroaktivnost predpisov in drugih splošnih 
aktov 

Ustavno sodišče je zlasti v obdobju 1964-1973 dobivalo v 
oceno številne predpise in druge splošne akte, ki so določali 
učinek za nazaj, oziroma, ki so začeli veljati, še predno so bili 
objavljeni v ustreznem uradnem glasilu. Po razglasitvi nove 
ustave se je število teh zadev sicer zmanjšalo, vendar se od 
časa do časa posamičen primer še vedno pojavi pred ustav- 
nim sodiščem. Ustavno sodišče je protiustavne določbe o 
predčasni veljavnosti obravnavanih predpisov in drugih 
splošnih aktov in določbe o njihovem retroaktivnem učinku 
razveljavljalo, razen tega pa je na ta Dojav nekajkrat opozorilo 
tudi republiško skupščino. Prvo pismo, ki je obravnavalo to 
problematiko, je ustavno sodišče poslalo skupščini že 1964 
leta. V tem pismu je opozorilo na to, da samoupravni, splošni 
akti po (tedanji) zvezni in republiški ustavi v nobenem primeru 
ne morejo imeti retroaktivnega učinka. Učinek za nazaj imajo 
po ustavi lahko samo posamezne zakonske določbe in pred- 
pisi, ki so izdani na podlagi takih določb. V zvezi s to v ustavi 
predvideno izjemo je ustavno sodišče izrazilo mnenje, da bi 
bilo treba možnost retroaktivnega učinka podzakonskih pred- 
pis6v skrčiti na najmanjšo možno mero, ali pa tako možnost 
sploh odpraviti, ob tem pa tudi retroaktivni učinek posamez- 
nih zakonskih določb omejiti le na primere, kadar posebej 
ugotovljen splošni družbeni interes zahteva oziroma upravi- 
čuje poseg v preteklost. Na pobudo Ustavnega sodišča SR 
Slovenije je bila ta problematika obravnavana na skupnem 
posvetovanju vseh ustavnih sodišč, ki so mnenje Ustavnega 
sodišča SR Slovenije v celoti podprla. Ob sprejemanju nove 
ustave v 1974. letu je bilo to mnenje upoštevano in sprejeto v 
ustavo z določbo, da imajo posamezne določbe zakona lahko 
učinek za nazaj sa; , čs je tako določeno z zakonom in če 
tako zahteva splošrn interes (261. člen ustave SR Slovenije in 

211. člen ustave SFRJ). S tem je bila po ustavi iz 1974. leta 
dana ustavnemu sodišču pristojnost, da v postopku za oceno 
ustavnosti zakona ugotavlja, ali je bila ta ustavna določba ob 
sprejemanju zakona spoštovana, to se pravi, ali je bila zakon- 
ska določba, kr ima učinek za nazaj, sprejeta zaradi splošnega 
interesa, ki je bil v skupščinskem postopku posebej ugotov- 
ljen. Ugotovitve, ali tak splošni interes obstaja ali ne, pa 
ustavno sodišče ne ocenjuje, ker gre za družbenoekonomsko 
in družbenopolitično oceno konkretne situacije, ki spada po 
ustavi v pristojnost zakonodajalca. 

Poglavitni namen prepovedi retroaktivnega učinka pravnih 
norm je, da se prepreči poseganje v pravice, ki so bile v skladu 
s poprej veljavnim zakonom, drugim predpisom ali samou- 
pravnim splošnim aktom pridobljene že pred uveljavitvijo 
nove norme. Iz tega izhaja, da ni v neskladju z ustavo retroak- 
tivni učinek pravne norme, ki uvaja neko novo pravico ali 
razširja že obstoječo, ali pa zmanjšuje dotedanjo obveznost, 
kolikor se s tem ne povzročajo motnje v že konstituiranih 
družbenoekonomskih in drugih pravnih odnosih, oziroma 
niso zaradi tega prizadete že pridobljene pravice drugih sub- 
jektov. 

IX 
Obvezno združevanje sredstev za financiranje 
družbene reprodukcije in plačevanje obveznih 
prispevkov samoupravnim interesnim 
skupnostim materialne proizvodnje 

Kot je bilo že povedano, je ustavno sodišč^dobilo med 
drugim v obravnavanje tudi več predlogov in pobud za oceno 
republiških zakonov, občinskih predpisov in samoupravnih 
splošnih aktov, ki urejajo družbenoekonomske odnose.v ko- 
munalnih dejavnostih, elektrogospodarstvu in ptt prometu. V 
teh pobudah in predlogih so vlagatelji izpodbijali zlasti do- 
ločbe o združevanju sredstev organizacij združenega dela za 
razširjeno reprodukcijo, dalje, določbe o plačevanju obveznih 
trajnih prispevkov uporabnikov določenim samoupravnim in- 
teresnim skupnostim kot enega od virov za to reprodukcijo in 
določbe o plačevanju enkratnih prispevkov ob priključitvi 
novega uporabnika na obstoječe omrežje. 

Izpodbijane predpise in druge splošne akte s tega področja 
je ustavno sodišče presojalo z vidika ustavnih določb, ki 
urejajo sistem ter možne načine zagotavljanja sredstev za 
financiranje družbene reprodukcije. Poleg samoupravno do- 
govorjenih oblik oziroma načinov zajemanja sredstev za eno- 
stavno ali razširjeno reprodukcijo dopušča ustava tudi mož- 
nost, da se potrebna sredstva zagotovijo z zakonom oziroma 
na podlagi zakona, vendar izdajanje ter vsebino takih zakonov 
veže na določene pogoje in omejitve. Samoupravno dogovor- 
jeni možni obliki sta samoupravno združevanje sredstev orga- 
nizacij združenega dela in samoupravno dogovorjeno plače- 
vanje prispevkov samoupravim interesnim skupnostim iz 
osebnih dohodkov delovnih ljudi in iz dohodka temeljnih 
organizacij (89. in 53. člen ustave). Z zakonom se lahko 
predpiše tudi obvezno združevanje sredstev organizacij zdru- 
ženega dela za financiranje nujnih potreb družbene repro- 
dukcije, vendar le na način in pod pogoji, ki jih določajo 25. 
člen ustave ter 85., 90. in 159. člen zakona o združenem delu. 
Z zakonom ali odlokom občinske skupščine, ki temelji na 
zakonu, se lahko na podlagi 70. člena .ustave predpiše tudi 
plačevanje obveznih prispevkov uporabnikov - organizacij 
združenega dela in občanov - določeni samoupravni interesni 
skupnosti, pri čemer pa ustava omejuje to možnost le na 
primere, če gre za dejavnost posebnega družbenega pomena 
in če je bila zadevna samoupravna interesna skupnost usta- 
novljena z zakonom aH na podlagi zakona. V obeh primerih 
gre za izjemo od ustavnega pravila, da naj se sredstva druž- 
bene reprodukcije, kadar jih ni mogoče zagotoviti v ceni 
storitve, oziroma, kadar niso na podlagi 256. člena zvezne in 
107. člena republiške ustave ter 60. člena zakona o združe- 
nem delu zagotovljena s kompenzacijo, regresom, premijo ali 
dotacijo, zagotavljajo na podlagi samoupravnega sporazume- 
vanja med uporabniki in izvajalci. Zato je treba ustavna po- 
oblastila zakonodajalcu, da lahko predpiše obvezno združe- 
vanje sredstev organizacij združenega dela oziroma obvezno 
plačevanje prispevkov določeni samoupravni interesni skup- 
nosti, uporabljati le izjemoma, to se pravi, samo če gre za 
izvršitev nalog, ki so v družbenem planu opredeljene kot 
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nujne za družbeno reprodukcijo in če so bile poprej izrabljene 
vse možnosti, da bi se vprašanje financiranja uredilo s samou- 
pravnim sporazumom, pa to kljub vsem vloženim naporom ni 
uspelo. Razen tega je tako pri združevanju sredstev organiza- 
cij združenega dela kot pri plačevanju prispevkov treba upo- 
števati, da se ta sredstva ne morejo uporabnikom odtujiti v 
tem smislu, da bi o njihovem namenu in njihovi konkretni 
uporabi samostojno odločala delovna skupnost samoupravne 
interesne skupnosti oziroma izvršilni organi v samoupravni 
interesni skupnosti. Uporabnikom mora biti zagotovljena pra- 
vica do dejanskega odločanja o uporabi teh sredstev, do 
učinkovitega nadzorstva nad to uporabo in do ustreznega 
ekonomskega ekvivalenta. Kar zadeva prispevke, ki jih na 
podlagi samoupravne odločitve ali pa na podlagi zakona 
plačujejo organizacije združenega dela in občani kot uporab- 
niki storitev, je poleg navedenega treba upoštevati tudi do- 
ločbe prvega in tretjega odstavka 111. člena ustave, iz katerih 
izhaja, da se ti prispevki lahko plačujejo samo v korist tiste 
samoupravne interesne skupnosti, ki temeljni organizaciji 
združenega dela ali delavcem te organizacije oziroma obča- 
nom ali članom njihovih družin zagotavlja zadovoljevanje 
potreb in interesov oziroma uporabo konkretnih storitev, za 
katere se ti prispevki plačujejo. 

V sporih zaradi enkratnih prispevkov za priključitev novega 
uporabnika na obstoječe telefonsko omrežje, pa je ustavno 
sodišče v konkretno obravnavanih primerih ugotovilo, da ne 
gre niti za samopravno dogovorjeni niti za z zakonom ali 
odlokom predpisani prispevek v spredaj omenjenem smislu, 
marveč gre dejansko za sestavni del cene za storitev, ki jo po 
naročilu novega uporabnika opravi za uporabnika podjetje za 
ptt promet. Zato sklep o določitvi cene za zgraditev novega 
priključka postane veljaven šele, ko so glede njega izpolnjeni 
pogoji, ki jih določajo zvezni in republiški predpisi o družbeni 
kontroli cen. 

X 
Spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč 

S pojavi nezakonitosti v občinskih predpisih, ki so se nana- 
šali na prostorsko urejanje in spreminjanje namembnosti 
kmetijskih zemljišč, se je ustavno sodišče srečalo že v prvem 
desetletnem obdobju svojega delovanja. Ob reševanju teh 
zadev je ustavno sodišče že tedaj v svojih odločbah pa tudi v 
obvestilih skupščini opozarjalo na pomen obdelovalnih zem- 
ljišč in na dolžnost vseh prizadetih in za to odgovornih, da 
skrbijo, đa se ta zemljišča ohranijo za kmetijske namene in da 
se tudi racionalno izkoriščajo. 

Na ustavne določbe, da je zemlja dobrina splošnega po- 
mena in da je treba vsako zemljišče izkoriščati v skladu s 
splošnimi v zakonu določenimi pogoji, s katerimi se zagotav- 
ljajo racionalno izkoriščanje in drugi splošni interesi, se je 
ustavno sodišče oprlo tudi pri razsojanju v »statusnih« sporih 
v zvezi s sklepanjem samoupravnih sporazumov o združitvi v 
delovno organizacijo, ki so določali kriterije za razdelitev 
dotlej skupnih osnovnih sredstev med novo ustanovljene te- 
meljne organizacije. Za primer omenjamo spor iz 1973. leta, v 
katerem je novo ustanovljena »gozdarska« temeljna organi- 
zacija zahtevala, da se ji dodeli približno 800 ha z arondacijo 
pridobljenih kmetijskih zemljišč dotedanje enovite delovne 
organizacije, ki so bila arondirana kot zemljišča za pridelova- 
nje živinske krme in nato po arondaciji delno spremenjena v 
začasne nasade hitro rastočih topolov. Ta zemljišča bi te- 
meljna organizacija preuredila v trajne topolove plantaže, 
delno pa bi jih uporabljala tudi za pridobivanje in prodajo 
gramoza. Ustavno sodišče je priznalo temeljni organizaciji le 
pravico, da do dozoretja že obstoječih začasnih topolovih 
nasadov gospodari s temi nasadi, zavrnilo pa je njeno za- 
htevo, da se ji zadevna zemljišča dodelijo v trajno uporabo. 
Zavzelo je stališče, da je z arondacijo pridobljena kmetijska 
zemljišča, ta katera v občinskem prostorskem planu oziroma 
v urbanističnem programu občine ni izrečno določeno, da se 
lahko uporabijo za druge namene, mogoče uporabljati samo 
za kmetijsko proizvodnjo, in to vse dotlej, dokler se ne določi 
drugače s pravnimi akti in v postopkih, ki jih predpisuje zakon 
o kmetijskih zemljiščih. To načelo je treba upoštevati tudi pri 
razdelitvi kmetijskih zemljišč med novo ustanovljene temeljne 
organizacije. Zemljišča, ki so se vodila kot skupna osnovna 
sredstva delovne organizacije, se razdelijo med temeljne or- 
ganizacije glede na predmet poslovanja novo ustanovljenih 

temeljnih organizacij ter glede na namembnost zemljišč v 
skladu z določbami zakona o kmetijskih zemljiščih, upošteva- 
joč pri tem še posebej ekonomskopolitične cilje arondacije. 

Vprašanje varstva kmetijskih zemljišč je dobilo širše druž- 
bene razsežnosti zlasti v zadnjih petih letih kot posledica 
pospešene urbanizacije naselij. Praksa na tem področju je 
mimo ustavnih določb, nanašajočih se na uporabo in smotrno 
izkoriščanje kmetijskih zemljišč, ob izrabljanju zakonskih vr- 
zeli in ekstenzivnem spreminjanju nekaterih v zakonu dopu- 
ščenih izjem v splošno pravilo povzročila take posege v obde- 
lovalne kmetijske površine, da je morala republiška skupščina 
sprejeti v 1982. letu poseben zakon o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. 

Pri obravnavanju pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti 
občinskih predpisov s tega področja je ustavno sodišče več- 
krat ugotovilo, da občinski odlok ni bil sprejet v postopku "in 
na način, kot ga predpisuje zakon, oziroma, da nima predpi- 
sanega soglasja v zakonu določenega organa, ali pa, da ne 
izpolnjuje drugih v zakonu določenih pogojev. V teh primerih 
je odlok razveljavilo. V mnogih občinah so sprejemali urbani- 
stične dokumente brez predhodno sprejetega prostorskega 
plana o razvrstitvi zemljišč za potrebe kmetijstva in gozdar- 
stva, oziroma, ne da bi bilo to vprašanje urejeno v občinskem 
družbenem planu. V nekaterih občinah so jih sprejemali brez 
soglasja zemljiške kmetijske skupnosti, oziroma ponekod le s 
sodelovanjem njenega izvršilnega odbora. 

Skoraj v vseh primerih, ki jih je obravnavalo ustavno sodi- 
šče, so pobudniki ugotavljali in dokazovali nesmotrno in 
neracionalno izrabo prostora, med drugim na primer: odvze- 
manje zemljišč zaščitenim kmetijam za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš na parcelah, ki so merile nad 1000 kvadrat- 
nih metrov; določanje gradbenih zemljišč na znatno večjih 
površinah, kot jih potrebuje občina za realizacijo z družbenim 
planom programirane gradnje; gradnja na najboljših kmetij- 
skih zemljiščih, čeprav je v neposredni bližini kmetijsko manj 
vredno zemljišče, in podobno. Iz teh in drugih podobnih 
primerov, vštevši tudi tiste, kjer so bile zakonske določbe 
sicer formalno spoštovane, izhaja, da so občine pri prostor- 
skem urejanju in določanju namembnosti zemljišč upoštevale 
kot poglavitni kriterij finančno in terensko ugodnejše pogoje 
za gradnjo, ob tem pa obšle ustavne določbe, da so zemljišča 
-r še posebej pa kmetijska zemljišča - dobrine splošnega 
pomena, ki so pod posebnim varstvom, in da jih je treba 
uporabljati v skladu z zakonsko določenimi pogoji, s katerimi 
se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni 
interesi. Pri tem so ta vprašanja pogosto urejale le na podlagi 
zakona o urbanističnem planiranju, ne da bi upoštevale tudi 
določbe zakona o kmetijskih zemljiščih. Na zakoreninjenost 
in trdoživost takega odnosa do kmetijskih zemljišč opozarja 
podatek, da je bilo v novembru in decembra 1982. leta, to se 
pravi, tik pred sprejetjem novega zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti sprejetih kar 27 
občinskih odlokov s področja urbanizma, z očitnim name- 
nom, da se s »pravočasnim« sprejetjem predpisanih doku- 
mentov učinki novega zakona prehitijo in družbena skupnost 
postavi pred izvršeno dejstvo. Pri tem so se predlagatelji 
odlokov sklicevali in se tudi pri zakonsko predpisanem uskla- 
jevanju občinskih družbenih planov z dogovorom o temeljih 
družbeneaa plana SR Slovenije ter s tem povezano obvezno 
kategorizacijo kmetijskih zemljišč sklicujejo na okoliščino, da 
so bila v urbanistično in komunalno ureditev zadevnih zem- 
ljišč že vložena znatna sredstva. Ob tem pa povsem zamolčijo 
že deset let veljavni zakon, po katerem so bile občine dolžne 
trajno zavarovati kmetijsko pomembnejša zemljišča za kmetij- 
sko dejavnost in v skladu s to svojo dolžnostjo in odgovor- 
nostjo ravnati tudi pri urejanju prostora. 

Pri reševanju omenjenih zadev se je ustavno sodišče pove- 
zovalo s pristojnimi organi v občini ter imelo z njimi in s 
predstavniki zainteresiranih krajevnih skupnosti ter zemljiške 
kmetijske skupnosti razgovore, vključno z ogledi terena, z 
namenom, da bi se dosegla rešitev, ki bi bila glede na kon- 
kretne okoliščine in potrebe sprejemljiva tako z vidika urbani- 
stičnega razvoja občine kot z vidika obvarovanja kmetijskih 
površin. Prizadevanja ustavnega sodišča, vštevši pri tem tudi 
pobude za preusmeritev novih gradenj na manj kvalitetna 
zemljišča, so bila zvečine uspešna. Tako so v nekaterih prime- 
rih občine prepustile predvidena oziroma že določena grad- 
bena območja nadaljnji kmetijski obdelavi, oziroma so obseg 
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gradnje skrčile, v enem primeru celo na eno desetino prvotno 
določenih zemljišč za gradnjo. 

Xi 
Nekateri pojavi in problemi v zvezi 
z urejanjem samoupravnih odnosov v delovnih 
organizacijah in sestavljenih organizacijah 
združenega dela in zvezi z načinom 
sprejemanja samoupravnih splošnih aktov 

1) Pri ocenjevanju samoupravnih sporazumov in drugih 
skupnih splošnih aktov delovnih organizacij, ki imajo v svoji 
sestavi več temeljnih organizacij, in samoupravnih splošnih 
aktov, ki jih v okviru skupnih osnov in meril sprejemajo 
temeljne organizacije, je ustavno sodišče pogosto ugotavljalo 
kršitve tistih določb ustave in zakona o združenem delu, ki 
opredeljuje temeljno organizacijo kot osnovno obliko združe- 
nega dela, v kateri delavci neposredno in enakopravno ure- 
sničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne 
pravice in odločajo o drugih vprašanjih svojega družbenoeko- 
nomskega položaja. Ob tem pa se je po drugi strani soočalo 
tudi s pojavi in tendencami, da se temeljna organizacija orga- 
nizira in uveljavi na trgu kot ekonomsko samostojna in neo- 
dvisna enota, ne glede na skupne interese delavcev v drugih 
temeljnih organizacijah v sestavi iste delovne organizacije ter 
ne glede na interese združenega dela v celoti. Gre za neupo- 
števanje tistih določb ustave in zakona o združenem delu, iz 
katerih izhaja, da je temeljna organizacija osnova za združe- 
vanje dela in sredstev v delovno organizacijo kot samostojno 
samoupravno organizacijo delavcev, v kateri so temeljne or- 
ganizacije povezane med seboj z delovnim procesom oziroma 
procesom proizvodnje in poslovanja ali z drugimi skupnimi 
interesi zaradi doseganja skupnega rezultata dela, in ki so 
razen tega skladno s samoupravnim sporazumom o združitvi 
bodisi solidarno bodisi subsidiarno tudi odgovorne za njene 
obveznosti. 

2) V zvezi z urejanjem družbenoekonomskih in drugih sa- 
moupravnih odnosov v združenem delu velja opozoriti na 
pogoste in v določeni meri tudi utemeljene pripombe, da je 
postal obstoječi pravni sistem zaradi obilice samoupravnih 
splošnih aktov v temeljnih, delovnih in sestavljenih organiza- 
cijah združenega dela ter samoupravnih interesnih skupno- 
stih težko pregleden in neracionalen, kar negativno vpliva 
tudi na njegovo uresničevanje v praksi. Gre zlasti za pojav, da 
se vsebinsko istovetna družbenoekonomska in druga samou- 
pravna razmerja urejajo v temeljnih, delovnih in sestavljenih 
organizacijah združenega dela na enak način s samouprav- 
nimi sporazumi, ki so kot skupni splošni akti sprejeti na ravni 
sestavljene organizacije združenega dela, nato s samouprav- 
nimi sporazumi in drugimi splošnimi akti, ki so jih sprejeli 
delavci v delovnih organizacijah znotraj sestavljene organiza- 
cije, končno pa še s samoupravnimi sporazumi in pravilniki, ki 
so jih sprejeli delavci v vsaki temeljni organizaciji v sestavi teh 
delovnih organizacij. Zelo pogosto se v teh samoupravnih 
splošnih aktih povzemajo ali dobesedno prepisujejo na za- 
devo se nanašajoče določbe ustave ali zakona brez ustrezne 
prilagoditve organizacijskim, tehnološkim, gospodarskopo- 
slovrfim, delovnim in drugim specifičnostim zadevne organi- 
zacije združenega dela. Razen tega se delavci ob sprejemanju 
samoupravnih sporazumov in drugih skupnih samoupravnih 
splošnih aktov pogosto ne omejijo samo na določitev skupnih 
osnov in meril za normativno urejanje posameznih pravic, 
obveznosti in odgovornosti, ki izvirajo iz skupnih interesov, 
marveč urejajo v teh skupnih aktih določena medsebojna 
razmerja v celoti in takšen skupni akt neposredno uporabljajo 
hkrati kot samoupravni splošni akt vsake posamezne temeljne 
organizacije v sestavi delovne organizacije, ali pa - da for- 
malne) zadostijo dolo'čbam zakona o združenem delu - sprej- 
mejo na referendumih v enakem besedilu še samoupravne 
splošne akte temeljnih organizacij. 

Ustavno sodišče je pri obravnavanju takih in podobnih 
primerov izhajalo s stališča, da je pri vsakem samoupravnem 
splošnem aktu, ki so ga kot skupnega sprejeli delavci v 
temeljnih organizacijah v sestavi delovne organizacije, treba 
individualno ugotoviti, ali po načinu sprejetja in po svoji 
normativni vsebini ne krši tistih določb ustave in zakona o 
združenem delu, ki opredeljujejo temeljno organizacijo kot 
osnovno obliko združenega dela. Če so se delavci v vseh 

temeljnih organizacijah po predhodno opravljenih javnih 
obravnavah zavestno odločili na referendumih, da bodo dolo- 
čene pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki izvirajo 
iz njihovih skupnih interesov, uredili enotno, a ob tem še 
vedno omogočili posamezni temeljni organizaciji, da glede na 
konkretne specifičnosti uredi določena vprašanja v okviru 
skupno dogovorjenih kriterijev samostojno v svojem samou- 
ravnem splošnem aktu, ustavno sodišče skupnega splošnega 
akta, ki hkrati velja in se uporablja kot samoupravni splošni 
akt vsake temeljne organizacije, ni ocenilo za neskladnega z 
ustavo in zakonom. 

3) Ob oceni samoupravnih splošnih aktov v temeljnih, de- 
lovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela se često 
pojavi tudi vprašanje razmejitve med splošnimi akti, ki jih 
sprejemajo delavci z referendumom ali neko drugo obliko 
osebnega izjavljanja, in splošnimi akti, ki jih sprejemajo de- 
lavci prek svojih izvoljenih delegatov v delavskem svetu. V 
mnogih temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacijah 
združenega dela se razpisujejo referendumi, na katerih se 
sprejemajo tudi splošni akti, ki pomenijo le razčlenitev in 
izvedbo že poprej na referendumih sprejetih zakonsko obvez- 
nih samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih 
splošnih aktov. Pri tem ne gre samo za nepotrebno obreme- 
njevanje delavcev in ustreznih služb pri pripravljanju, organi- 
ziranju in izvedbi vseh teh referendumov in drugih oblik 
osebnega izjavljanja, marveč pomeni taka praksa razvredno- 
tenje smisla in pomena referenduma in drugih načinov oseb- 
nega izjavljanja, po drugi strani pa tudi razvrednotenje dele- 
gatskega sistema v združenem delu ter položaja in vloge 
delavskega sveta in drugega njemu po funkciji ustreznega 
delegatsko sestavljenega organa upravljanja v našem samou- 
pravnem sistemu. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je v nekaterih konkretno 
obravnavanih primerih odločilo, da ni v neskladju z ustavo in 
zakonom pravilnik o delovnih razmerjih, ki ga je sprejel delav- 
ski svet temeljne organizacije, če so temeljna načela o sklepa- 
nju in prenehanju delovnega razmerja ter temeljne pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev in pogoje za njihovo 
razporejanje določili delavci v samoupravnem sporazumu o 
združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji, in pravilnik 
delavskega sveta pomeni le normativno izpeljavo omenjenega 
samoupravnega sporazuma. 

4) Pri razmejitvi in natančnejši opredelitvi družbenoeko- 
nomskih, delovnopravnih in drugih samoupravnih razmerij, ki 
se urejajo s skupnimi samoupravnimi splošnimi akti delovnih 
in sestavljenih organizacij združenega dela, ter razmerij, kijih 
urejajo delavci v samoupravnih splošnih aktih temeljnih orga- 
nizacij, gre vsekakor za vprašanje, ki bi ga bilo treba glede na 
dosedanje izkušnje razčistiti ne samo s pravnih marveč tudi 
družbenoekonomskih in družbenopolitičnih vidikov. V zvezi s 
to razmejitvijo bi bilo treba sprejeti stališča, ki naj bi ob 
upoštevanju ustavno opredeljenih sistemskih elementov so- 
cialističnega samoupravljanja prispevala k večji učinkovitosti 
in racionalizaciji tega področja samoupravnega urejanja, in ki 
bi zagotovila tudi enotnost prakse na vsem območju Jugosla- 
vije. To velja v enaki meri tudi za razmejitev med samouprav- 
nimi splošnimi akti, ki jih sprejemajo delavci z referendumi ali 
drugimi oblikami osebnega izjavljanja, ter samoupravnimi 
splošnimi akti, ki jih sprejamajo delavci prek svojih izvoljenih 
delegatov v delavskih svetih. Širša družbenoekonomska in 
družbenopolitična analiza problemov, s katerimi se srečujejo 
delavci pri samoupravnem urejanju svojih družbenoekonom- 
skih in drugih samoupravnih odnosov v temeljnih, delovnih in 
sestavljenih organizacijah združenega dela, analiza konkret- 
nih načinov urejanja njihovih neodtujljivih in drugih samou- 
pravnih pravic v samoupravnih splošnih aktih na raznih rav- 
neh združevanja dela in sredstev ter soočenje teh načinov z 
določbami ustave, zakona o združenem delu in drugimi si- 
stemskimi zakoni naj bi pokazala, ali je mogoče na tem 
področju izpeljati določeno proceduralno racionalizacijo že 
na podlagi bolj prožne razlage obstoječih zakonskih določb, 
ali pa bi bilo treba nekatere določbe v zakonu o združenem 
delu in v zakonih, ki se nanj navezujejo, ustrezno spremeniti 
oziroma dopolniti. Gre za posamezne zakonske določbe, ki 
opredeljujejo oziroma razmejujejo pristojnosti za sprejemanje 
samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega 
dela in predpisujejo način njihovega sprejetja, pri čemer nji- 
hova morebitna sprememba v spredaj nakazanem smislu, 
kolikor bi se pokazala za potrebno, ne more biti v nobenem 
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primeru zasnovana v smeri, ki bi pomenila poseg v ustavno 
opredeljene enotne temelje političnega sistema in tudi ne v 
sistem socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Pri razčiščevanju teh vprašanj, oblikovanju stališč 
ter dajanju pobud oziroma predlogov naj bi poleg komisij za 
uresničevanje izvajanja zakona o združenem delu in pristoj- 
nih družbenih svetov sodelovali tudi drugi za uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti odgovorni organi in organizacije, 
prav tako pa tudi v organizacijah združenega dela ter v drugih 
organizacijah in skupnostih združeni delavci. 

XI! 
Samoupravno urejanje delovnih razmerij 

Kot je bilo že povedano, se je v obdobju po razglasitvi nove 
ustave največ predlogov in pobud nanašalo na oceno ustav- 
nosti in zakonitosti samoupravnih splošnih aktov s področja 
delovnih razmerij. Predmet spora so bili zlasti način spreje- 
manja teh aktov, pogoji za sklenitev in prenehanje delovnega 
razmerja, osnove in merila za delitev sredstev za osebne 
dohodke, določbe o odgovornosti in določbe o sankcijah za 
neizpolnjevanje delovnih obveznosti. Na te odnose se nave- 
zuje tudi ocena samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo 
upravljanje sredstev skupne porabe, vštevši pri tem tudi dolo- 
čanje pogojev za pridobitev pravice do dođ^'itve stanovanja 
ali stanovanjskega posojila ter priznavanje prednostnih točk 
pri dodeljevanju stanovanj in stanovanjskih posojil v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela. 

Največ sporov s področja urejanja delovnih razmerij se je 
nanašalo na določanje osnov in meril za delitev osebnih 
dohodkov. V teh sporih je ustavno sodišče ugotovilo vrsto 
neustavnosti ali nezakonitosti tako glede postopka in načina 
sprejemanja ustreznih samoupravnih splošnih aktov kot tudi 
glede konkretnih osnov in meril. V približno dveh tretjinah 
samoupravnih splošnih aktov s tega področja, ki jih je dobilo 
v oceno ustavno sodišče, osnove in merita za delitev sredstev 
za osebne dohodke niso bila v skladu z ustavno določbo, da 
pripada vsakemu delavcu osebni dohodek iz dohodka te- 
meljne organizacije v skladu z rastjo produktivnosti dela or- 
ganizacije združenega dela in celotnega družbenega dela, in 
da mora biti ustrezen njegovemu osebnemu prispevku, ki ga 
je s svojim živim in minulim delom dal k povečanju dohodka 
temeljne organizacije. Nadalje je ustavno sodišče v precejš- 
njem številu samoupravnih splošnih aktov ugotovilo tudi neu- 
stavnost ali nezakonitost določb, ki so urejale pogoje za 
sklenitev in prenehanje delovnega razmerja, razporejanje de- 
lavcev na drugo delo, dežurstvo in druge oblike dela v podalj- 
šanem delovnem času, pravico do letnec i dopusta, pravice in 
dolžnosti pripravnikov, poskusno d t. .menovanje, razreše- 
vanje in nagrajevanje poslovo nih o ganov in delavcev s 
posebnimi pooblastili ter določitev njihovih nalog, pravic in 
odgovornosti, vštevši pri tem tudi izvršilne in poslovodne 
organe v bankah. V to skupino ustavnih sporov se uvrščajo 
tudi spori zaradi ocene samoupravnih splošnih aktov, ki ome- 
jujejo pristojni organ temeljne organizacije v njegovi pravici 
in dolžnosti, da prizna av ^rju izuma ali tehnične izboljšave 
pravično odškodnino oziroma nagrado, in tudi spori zaradi 
ocene samoupravnih splošnih aktov, ki brez zakonske pod- 
lage omejujejo nekaterim skupinam delavcev pravico do na- 
domestila za ločeno življenje. 

Vrsto kršitev ustave oziroma zakona je ustavno sodišče 
ugotovilo tudi v samoupravnih splošnih aktih, ki urejajo odgo- 
vornost za izpolnjevanje delovnih oi v'iosti in izrekanje dis- 
ciplinskih ukrepov. Sem spadajo Ja-ti določbe o znižanju 
osnovne vrednosti delavčevega delovnega mesta oziroma o 
odvzemu stimulativnega dela osebnega dohodka ali o zmanj- 
šanju delavčevega osebnega dohodka, ne da bi bile pri tem 
prizadetemu delavcu skladno z zakt som o združenem delu in 
zakonom o delovnih razmerjih zagotovljene pravice, kijih ima 
v disciplinskem postopku. Kot neskladne z zakonom je 
ustavno sodišče ocenilo tudi določbe samoupravnih splošnih 
aktov, po katerih delavca, ki pri delu ne upošteva varstvenih 
ukrepov, lahko komisija za delovna razmerja trajno razporedi 
na drugo delo mimo predpisanega disciplinskega postopka, 
enako pa tudi določbe, po katerih dejstvo, da je delavec 
nesposoben opravljati zaupana dela in naloge, jjgoto a or- 
gan, ki nima strokovne sestave, kot jo predpisuje zaki .i. 

XIII 
Nekateri pojavi v zvezi z delovanjem 
delegatskega sistema 

Ustavno sodišče se je v postopkih za oceno ustavnosti in 
zakonitosti predpisov in samoupravnih splošnih aktov pogo- 
sto srečalo s pojavom, da je bil izpodbijani občinski odlok ali 
drug občinski predpis oziroma samoupravni splošni akt kra- 
jevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti ali organi- 
zacije združenega dela formalno sprejet v skladu z zakon- 
skimi predpisi. Ko se je začel oziroma naj bi se začel izvajati v 
praksi, pa je sprožil odpore in ugovore ne samo osebno 
prizadetih delavcev in občanov marveč tudi širšega kroga 
zainteresiranih oseb v občini, krajevni skupnosti, samou- 
pravni interesni skupnosti ali organizaciji združenega dela. Ta 
pojav opozarja na to, da zlasti pri odločanju prek delegat- 
skega sistema sprejemanje zadevnega akta ni bilo dosledno 
izpeljano na vseh ravneh obravnavanja in odločanja oziroma 
soodločanja in da ni bilo strokovno in politično ustrezno 
pripravljeno. Večkrat je ustavno sodišče ugotovilo, da javna 
obravnava zadevnega gradiva ni bila opravljena na vseh pred- 
pisanih ravneh, ali pa je bila izpeljana pomanjkljivo in eno- 
stransko. Posledica tega je bila, da delavci in občani, ki 
predstavljajo »delegatsko bazo«, niso bili objektivno in v 
zadostni meri seznanjeni z obstoječim stanjem na področju, 
ki naj bi se normativno uredilo, ter z razlogi, ki terjajo oziroma 
utemeljujejo predlagano rešitev, zlasti pa ne s konkretnimi 
materialnopravnimi in drugimi posledicami, ki jih bo nova 
ureditev povzročila. Zato je treba usmeriti vse napore v to, da 
se delegatski sistem in njegovo delovanje v praksi izboljša in 
izpopolni na vseh ravneh samoupravnega odločanja, od orga- 
nizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, 
krajevnih skupnosti in občin do republike in prek nje do 
federacije, upoštevajoč pri tem ocene in stališča, ki so jih dne 
11/5-1983 sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije v zvezi z 
razpravo o uresničevanju delegatskega skupščinskega si- 
stema v sedanjih družbenoekonomskih razmerah. 

XIV 
Splošna ocena stanja na področju ustavnosti 
republiških zakonov ter ustavnosti in zakonitosti 
drugih splošnih aktov z vidika ugotovitev 
ustavnega sodišča v ustavnih sporih 

1) V obdobju 1964-1983 je ustavno sodišče dobilo med 
drugim v obravnavanje 251 predlogov in pobud, v katerih so 
vlagatelji izpodbijali ustavnosti posameznih določb v 78 repu- 
bliških zakonih. V postopkih, ki so bili izpeljani na podlagi teh 
predlogov in pobud, je ustavno sodišče ugotovilo neskla- 
dnost zakona z republiško ustavo v 15 primerih. Gre za na- 
slednje zakonske določbe: 

določba zakona o prenosu obveznosti okrajev iz 1966. leta, 
s katero so se obveznosti iz poroštva bivšega okraja za neko 
podjetje prenašale na občino; določba istega zakona, s katero 
so se prenašale na občine obveznosti za rekonstrukcijo cest, 
določbe zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Slove- 
niji iz 1967. leta, ki so predpisovale prisilno spojitev oziroma 
pripojitev zdravstvenih zavodov, razen tega pa predvidevale 
možnost uvedbe prisilne oziroma začasne uprave tudi v zavo- 
dih; določba zakona o osnovni šoli iz 1968. leta, ki je predpi- 
sovala, da morajo odrasli za svoje izobraževanje na osnovni 
šoli prispevati del potrebnih sredstev; določba zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju iz 1972. leta, ki je 
omogočala organu skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da po nadzorstveni pravici spremeni dokončno 
odločbo o ugotovitvi pokojninske dobe, zoper katero ni bila 
vložena pritožba, brez bliže opredeljenih kriterijev in rokov, 
tako da se je rok za odpravo ali spremembo odločbe v nekate- 
rih primerih raztezal na dobo do 25 let, odkar je odločba 
postala dokončna; določba zakona o gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini iz 1974. leta, na podlagi 
katere so se pravice in obveznosti delavcev za opravljanje del 
pri obratovanju stanovanjske hiše urejale s samoupravnim 
sporazumom, ki so ga brez sodelovanja prizadetih delavcev 
sklenili stanovanjska skupnost in hišni sveti v okviru te skup- 
nosti; določba zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodnih taksah iz 1977. leta, na podlagi katere je zakon začel 
veljati, še predno je bil uradni list, v katerem je bil zakon 
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objavljen, razposlan in dostopen organom, organizacijam in 
občanom; določba republiškega zakona o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu iz 1974. leta, ki je omogo- 
čala predpisovanje pogojev, ko sme delovni čas trajati več kot 
42 ur tedensko, in določanje pogojev za skrajšanje delovnega 
časa s posebnim predpisom, izdanim na podlagi zakona; 
določbe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
iz 1972. in 1977. leta, po katerih je skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja določala najvišje in najnižje pokoj- 
ninske osnove za skupine, v katere so se razvrščali zavaro- 
vanci glede na zahtevnost delovnih mest, upoštevajoč pri tem 
povprečne osebne dohodke teh skupin; določbe treh republi- 
ških zakonov iz 1974. in 1976. leta, po katerih je poslovodne 
organe v izobraževalni organizaciji imenoval in razreševal 
ustanovitelj; določba zakona o varnosti cestnega prometa iz 
1975. leta, ki je pooblaščala republiškega sekretarja za ureja- 
nje pogojev za ustanovitev in delo avtošol; določba zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov iz 1979. leta, ki je izključevala 
iz obveznega starostnega zavarovanja kmeta, če je imel član 
njegove družine ali njegovega gospodinjstva pravico do po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja iz drugega naslova; 
določba zakona o usmerjenem izobraževanju iz 1980. leta, ki 
je staršem mladoletnih učencev srednjih šol, oziroma učen- 
cev srednjih šol, ki še niso v delovnem razmerju, onemogo- 
čala sodelovanje v upravljanju ustrezne izobraževalne organi- 
zacije. 

Skupščina SR Slovenije je v 10 primerih ugotovljeno neu- 
stavnost zakona v odrejenem roku odpravila, v 5 primerih pa 
je ustavno sodišče po preteku odrejenega roka s posebno 
odločbo ugotovilo, da je zadevna zakonska določba prene- 
hala veljati. 

Podatek, da je ustavno sodišče v dvajsetih letih svojega 
delovanja ugotovilo zatrjevano neustavnost zakona samo v 15 
primerih in da je v teh primerih šlo le za posamezno zakonsko 
določbo ne pa za zakon v celoti, vsekakor dopušča oceno, da 
je stanje, kolikor gre za skladnost republiških zakonov z 
republiško ustavo, v SR Sloveniji zadovoljivo. To velja tudi za 
skladnost republiških zakonov z zvezno ustavo in zveznim 
zakonom. V preteklem dvajsetletnem obdobju je Ustavno so- 
dišče Jugoslavije ocenjevalo 16 republiških zakonov iz SR 
Slovenije, pri čemer je neskladnost posamezne zakonske 
določbe z ustavo SFRJ ugotovilo v dveh primerih, nasprotje z 
zveznim zakonom pa v enem primeru. 

_ 2) V postopkih za oceno ustavnosti zakona je ustavno sodi- 
šče ob ugotovitvi, da zakon sicer z ustavo ni v neskladju, 
večkrat ugotovilo, da je zakonsko besedilo nejasno, oziroma, 
da obstajajo v zakonu določene pravne vrzeli, kar povzroča 
marsikdaj razne dileme in različno razlago zakonskih določb, 
v posledici tega pa tudi neenotnost pri uporabi zakona v 
praksi. 

V tej zvezi je treba omeniti pomanjkljivost nekaterih zako- 
nov v določbah, ki razmejujejo odgovornost in pristojnosti 
med republiškimi in občinskimi organi oziroma med njimi in 
organi samoupravnih interesnih skupnosti pri urejanju druž- 
benoekonomskih, družbenopolitičnih in drugih samouprav- 
nih odnosov na ustreznem področju. Ta pomanjkljivost je 
zlasti opazna pri razmejevanju pristojnosti za urejanje pravic, 
obveznosti in odgovornosti, ki jih je treba oziroma bi jih bilo 
treba zaradi ugotovljenih širših družbenih interesov urejati v 
okviru enotnih v vseh republiki usklajenih kriterijev (npr. na 
področju prostorskega urejanja, varovanja kmetijskih zem- 
ljišč, usmerjenega izobraževanja, uvajanja raznih oblik dela 
prek polnega delovnega časa in podobno). 

Po drugi strani pa nekateri zakoni posegajo v področje 
samoupravnega urejanja s tem, da na drobno določajo vse- 
bino in elemente tega urejanja, ter na ta način v nasprotju z 
ustavno intencijo zožujejo področje samoupravnega urejanja 
in omejujejo samoupravno iniciativo neposredno zainteresi- 
ranih delavcev, delovnih ljudi in občanov. To se opaža tudi v 
nekaterih družbenih dogovorih ter samoupravnih sporazu- 
mih, ki urejajo družbenoekonomske odnose v širših oblikah 
združevanja dela in sredstev, vštevši pri tem tudi odnose s 
področja svobodne menjave dela. 

Pri nekaterih zakonih in drugih predpisih se razne nejasno- 
sti in dileme, često pa tudi dvomi o ustreznosti oziroma 
smotrnosti določene normativne ureditve pokažejo v praksi iz 
razloga, ker predlagatelj zakona ali drugega predpisa ni imel 
dovolj konkretnih podatkov o obstoječem dejanskem stanju 

na področju, ki naj bi se uredilo, in tudi ne realnih podatkov o 
tem, kakšne bodo praktične posledice nove ureditve. Na- 
daljna nekajkrat ugotovljena pomanjkljivost pri izvajanju ne- 
kega zakona je v tem, da niso pravočasno sprejeti tudi v 
zakonu predvideni podzakonski predpisi, ki so potrebni za 
izpeljavo zakona v praksi. Kot je bilo že povedano, je ustavno 
sodišče o omenjenih in tudi drugih pojavih in problemih s 
področja uresničevanja ustavnosti in zakonitosti redno obve- 
ščalo republiško skupščino in ji sporočalo svoja mnenja in 
predloge za izdajo, spremembo ali dopolnitev zakonov in za 
druge ukrepe za zagotovitev ustavnosti in zakonitosti. 

3) Kar zadeva samoupravne splošne akte ter občinske pred- 
pise in republiške podzakonske predpise, je iz podatkov v IV. 
poglavju te informacije razvidno, da je ustavno sodišče v 1509 
končanih ustavnih sporih ugotovilo njihovo neskladnost z 
ustavo ali zakonom v 458 primerih. To vsekakor ni številka, ki 
bi glede na obilico tovrstnih splošnih aktov v republiki potrje- 
vala nekatere, ob raznih priložnostih izražene ocene, da 
imamo na področju naše samoupravne in druge regulative 
opravka z množično poplavo neustavnosti in nezakonitosti. 
Vendar nas omenjeni podatek po drugi strani ne sme zavesti 
do prenagljenega sklepa, da so vsi drugi samoupravni splošni 
akti ter republiški podzakonski predpisi in občinski predpisi v 
skladu z ustavo in zakonom. Navedeno število namreč zajema 
samo tiste splošne akte, ki so bili s predlogom ali pobudo 
predloženi v oceno ustavnemu sodišču, oziroma, na katere je 
bilo ustavno sodišče opozorjeno na kak drug način in je nato 
sdrno začelo postopek za oceno njihove ustavnosti in zakoni- 
tosti. 

Zgornje ugotovitve se nanašajo le na oceno ustavnosti 
zakonov ter na oceno ustavnosti in zakonitosti drugih predpi- 
sov in samoupravnih splošnih aktov, ne pa na oceno sploš- 
nega stanja na področju uresničevanja ustavnosti in zakoni- 
tosti, to se pravi na področju kršitev zakonov, drugih predpi- 
sov in samoupravnih splošnih aktov pri njihovi konkretni 
uporabi v praksi. Odločanje o teh kršitvah ne spada v pristoj- 
nost ustavnega sodišča, marveč jih odkrivajo, sprejemajo 
ustrezne ukrepe ali začenjajo predpisane postopke, oziroma 
o teh kršitvah odločajo drugi po ustavi in zakonu za konkretna 
področja pristojni organi. Številni pojavi nespoštovanja zako- 
nov, drugih predpisov in samoupravnih splošnih aktov v pra- 
ksi, na katere opozarja v svojih gradivih tudi Komisija zveznih 
družbenih svetov za probleme ekonomske stabilizacije, ter- 
organizacij ter nosilcev javnih in drugih družbenih funkcij, ki 
so dolžni skrbeti za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti na 
svojih področjih, ob tem pa tudi zaostritev odgovornosti za 
izpolnjevanje njihovih ustavno in zakonsko določenih dolžno- 
sti. 
XV 
Izvrševanje odločb ustavnega sodišča in njihov 
vpliv na samoupravno normativno prakso 

Odločitev ustavnega sodišča v ustavnem sporu nima narave 
splošne abstraktne norme, ki bi veljala za vse vsebinsko 
identične splošne akte, marveč je po ustavi obvezna in izvrš- 
ljiva samo, kolikor se nanaša na konkretno obravnavani pred- 
pis ali samoupravni splošni akt. Vendar se družbeno-informa- 
tivni, pravno-usmerjevalni in normativno-usklajevalni namen 
in pomen odločb ustavnega sodišča ne omejuje samo na 
neposredne udeležence postopka, marveč ustavno sodišče z 
objavljanjem svojih odločitev v uradnih glasilih, v raznih pu- 
blikacijah in v sredstvih javnega obveščanja opozarja na ugo- 
tovljene neustavnosti ali nezakonitosti tudi druge subjekte, ki 
so sprejeli enak oziroma podoben predpis ali samoupravni 
splošni akt, ki ureja vprašanja, glede katerih je ustavno sodi- 
šče v ustavnem sporu že sprejelo svoje stališče. Razen tega 
želi ustavno sodišče z objavljanjem svojih odločitev v konkret- 
nih ustavnih sporih doseči, da bi se z ugotovljenimi neustav- 
nostmi in nezakonitostmi ter stališči ustavnega sodišča sez- 
nanili tudi organi, ki so po ustavi odgovorni za uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti, med njimi zlasti organi, ki so dolžni 
zadržati izvrševanje neustavnih ali nezakonitih predpisov in 
samoupravnih splošnih aktov na svojem področju in začeti 
pred ustavnim sodiščem postopek za oceno zadržanega akta. 

Pomembnejše odločitve objavlja ustavno sodišče v republi- 
škem uradnem listu, in v uradnih glasilih družbenopolitičnih 
skupnosti, razen tega pa tudi v dnevnem časopisju, v svojem 
»Biltenu« ter v revijah »Pravnik« in »Pravna praksa«, občasno 
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pa tudi v drugih revijah in publikacijah. V obdobju 1964-1983 
je ustavno sodišče objavilo v republiškem uradnem listu 301 
odločbo, v »Biltenu« pa 644 povzetkov odločb in sklepov. V 
reviji »Pravnik« objavlja ustavno sodišče povzetke pomemb- 
nejših odločb in sklepov od 1976. leta dalje. Do konca 1983. 
leta je bilo v tej reviji objavljenih 370 odločb in sklepov 
ustavnega sodišča. V »Pravni praksi« objavlja ustavno sodi- 
šče povzetke odločb od junija 1982. leta dalje. 

Kar zadeva izvrševanje odločb ustavnega sodišča v praksi, 
ustavno sodišče ugotavlja, da jih neposredno prizadeti udele- 
ženci spoštujejo in svoje akte popravijo v skladu s stališči 
ustavnega sodišča. To velja tudi za odpravo posledic, ki jih je 
do razveljavitve oziroma uskladitve povzročila v praksi upo- 
raba obravnavanega neustavnega oziroma nezakonitega 
splošnega akta. Zato intervencija Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki jo za primer neizvrševanja odločbe ustavnega 
sodišča predvideva ustava, ni bila potrebna v nobenem pri- 
meru. 

Odziv na odločbe ustavnega sodišča pri drugih subjektih, ki 

Število prejetih vlog v vseh U zadevah v obdobju 

niso udeleženci konkretnega ustavnega spora, a imajo v svo- 
jem splošnem aktu enako ali podobno neustavno ali nezako- 
nito rešitev, pa na splošno ni zadovoljiv. Le en del organizacij 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti us- 
kladi sam od sebe svoj samoupravni splošni akt z ustavo ali 
zakonom v smislu objavljenega stališča ustavnega sodišča, 
druge ga uskladijo na opozorilo družbenega pravobranilca 
samoupravljanja, večina pa to stori šele potem, ko sta tudi 
zoper njihov akt vložena na ustavno sodišče predlog ali po- 
buda za njegovo oceno. Zato bi morale dobiti odločitve ustav- 
nega sodišča v sredstvih javnega obveščanja večji poudarek 
kot doslej. Razen tega bi bilo treba na ustrezen način še 
posebej zagotoviti, da bodo o stališču ustavnega sodišča v 
konkretno sprejeti odločbi obveščeni tudi odgovorni dejav- 
niki v občinah, krajevnih skupnostih, samoupravnih inter- 
esnih skupnostih in organizacijah združenega dela. Le-ti bi 
morali vsak na svojem področju poskrbeti za to, da organi, ki 
so pristojni za sprejemanje predpisov in drugih splošnih ak- 
tov, uskladijo z ustavo in zakonom tudi njihov akt, ki ima 
enako ali podobno neustavno ali nezakonito rešitev. 

Tabela A 
-1983 glede na vlagatelje in vrsto spora 

Vlagatelji 
V obdobju Skupaj 

1964-1983 1964-1973 1974-1983 

Predla- 

gatelji 

Občinske skupščine 27 10 37 

Republiški upravni organi 9 2 11 

Redna sodišča 16 8 24 

Javna tožilstva 5 12 17 

Sodišča združenega dela - 137 137 

Družbeni pravobranilci samoupr. - 50 50 

Organizacije združenega dela 77 51 128 

Krajevne skupnosti - 4 4 

Skupno število predlogov predlagateljev 134 274 408 

Pobude občanov, delavcev, hišnih svetov, 

družbenopolitičnih organizacij in društev 
347 733 1080 

Lastne pobude ustavnega sodišča 41 43 8'1 

Skupno število vlog za oceno ustavnosti 

in zakonitosti 
522 1050 1572 

Predlogi za odločitev v statusnem 
sporu znotraj delovne organizacije 

40 - 40 

Predlogi za odločitev v sporu zaradi pri- 

stojnosti med sodiščem in drugim drž. org. 
11 3 14 

Skupaj 573 1053 1626 
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Sumarni pregled vseh načinov rešitev v obdobju 1964-1983 Tabela B 

Ustavno sodišče je: 

Število 

v obe 

1964-1973 

rešitev 

obju 
1974-1983 

Skupaj 

1964-1983 

1 
ugotovilo neskladnost posamezne 

zakonske določbe z ustavo 
4 11 15 

2 

ugotovilo neskladnost drugega predpi- 

sa ali samoup. spi akta z ustavo ali 

zale. , vštevši tudi primere, ko je 

bi! akt med postopkom usklajen 

99 359 458 

3 

ugotovilo, da zakon, drug predpis ali 
samoupr spi. akt ni v neskladju z 

ustavo oziroma zakonom 

203 345 548 

4 

ustavilo postopek, ker je akt med 

postopkom prenehal veljati in je s 

tem odpadel razlog za nadaljevanje 
postopka 

- 49 49 

5 

pridružilo zadevo drugemu že tekoč, 
postopku za oceno iste določbe in 

rešilo zadevo s skupno odločbo ali 
sklepom 

84 105 189 

6 
odločilo v statusnem sporu znotraj 

delovne organizacijo 
40 - 40 

7 
odločilo v sporu zaradi pristojnosti 

med sodiščem in drugim drž. organom 
11 3 14 

8 

ugotovilo, da niso izpolnjeni v 
ustavi predpisani pogoji za začetek 

pos topka 

- 74 74 

9 
ugotovilo, da za odločanje v fcadevi 

ni pristojno 
98 78 170 

Skupaj 539 1024 1563 
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/z Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Zagotavljanje obratnih sredstev samo iz 

trajnih in dolgoročnih virov   

• Obratna sredstva se bodo zagotavljala z razporejanjem čistega dohodka, z 
združevanjem sredstev, izdajanjem obveznic, najemanjem kredita in na druae 
načine 
• Organizacije združenega dela lahko za kratkoročne plasmaje, poleg trajnih in 
dolgoročnih virov sredstev, uporabljajo tudi sredstva, ki so si jih zagotovile iz 
kratkoročnih virov 
• Delovna organizacija lahko, dokler ne zagotovi trajnih obratnih sredstev, 
uporabi poslovna sredstva za investicije v osnovna sredstva in za dolgoročne 
plasmaje - samo v določenih primerih 

Ena temeljnih novosti v 
osnutku zakona o razpolaga- 
nju z obratnimi sredstvi v orga- 
nizacijah združenega dela (AS 
140), ki je bil poslan delegatom 
v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, je rešitev po kateri de- 
lovna organizacija zagotavlja 
trajna obratna sredstva iz traj- 
nih in dolgoročnih virov sred- 
stev. Ker pa je sedanje stanje 
glede zagotavljanja teh sred- 
stev iz teh virov nezadovoljivo 
je predvideno prehodno ob- 
dobje v katerem je delovnim 
organizacijam omogočeno, da 
trajna obratna sredstva zago- 
tavljajo tako iz kratkoročnih vi- 
rov kot tudi iz ostalih virov 
obratnih sredstev. 

Sicer je bil predlog za izdajo 
zakona o zagotavljanju obrat- 
nih sredstev OZD sprejet že 23. 
marca 1983. Zvezni svet je na- 
to, upoštevajoč sklepe Zvezne- 
ga zbora in dokumente dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije, obenem pa tudi 
mnenja, pripombe in predloge 
delovnih teles Skupščine 
SFRJ, pripravil osnutek tega 
zakona. To besedilo je dožive- 
lo več sprememb na podlagi 
pripomb in sugestij pristojnih 
zveznih organov in organizacij 
in Zveznega pravnega sveta in 
je bil zdaj poslan z nekoliko 
spremenjenim naslovom. Na- 
mesto besede »o zagotavlja- 
nju« je v naslov zakona vneše- 
na beseda »o razpolaganju«, 

ker bolj ustreza namenom za- 
kona o združenem delu. 

K osnutku tega zakona je 
priložen tudi osnutek pravilni- 
ka o načinu sestavljanja obra- 
čuna obratnih sredstev in virov 
obratnih sredstev, kot tudi do- 
kumentacijsko gradivo o tem 
kako se zagotavljajo obratna 
sredstva v organizacijah zdru- 
ženega dela na posameznih 
gospodarskih področjih ter po 
republikah in pokrajinah. 

ZAGOTAVLJANJE 
OBRATNIH SREDSTEV 

Osnutek zakona ureja raz- 
polaganje z obratnimi sredstvi 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela, razen v po- 
godbenih organizacijah zdru- 
ženega dela, stanovanjskih za- 
drugah in delovnih skupno- 
stih! Te izjeme so ostale zaradi 
različnih mnenj v dosedanjih 
razpravah. 

Osnutek zakona določa, da 
delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela pri uresničevanju 
pravic do dela z družbenimi 
sredstvi zagotavljajo obratna 
sredstva z razporejanjem či- 
stega dohodka, združevanjem 
sredstev, izdajanjem obveznic, 
najemanjem kreditov in na 
druge načine v skladu z zako- 
nom. Okvire in način zagotav- 
ljanja in razpolaganja z obrat- 
nimi sredstvi bodo delavci do- 
ločali v planih ter delovnih in 

razvojnih programih. Pri tem 
se izhaja iz tega, je poudarjeno 
v obrazložitvi, da bodo ti plani 
med seboj usklajeni z razvoj- 
nimi programi in plani drugih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Na ta način je zago- 
tavljanje obratnih sredstev po- 
vezano ne samo z enostavno 
ampak tudi z razširjeno repro- 
dukcijo. Po osnutku zakona 
predstavljajo obratna sredstva 
trajna obratna sredstva, dolgo- 
ročne in kratkoročne plasmaje 
in ostala obratna sredstva. 
Trajna obratna sredstva, ki za- 
jemajo zaloge surovin in mate- 
rialov, drobnega inventarja in 
embalaže, nedokončane pro- 
izvodnje, polproizvode in deie 
lastne proizvodnje, gotovih iz- 
delkov in blaga, zagotavlja or- 

, ganizacija združenega dela iz 
trajnih in dolgoročnih virov 
sredstev. 

Pri trajnih in dolgoročnih vi- 
rih sredstev je razumeti del 
sredstev za napredek in razši- 
ritev osnove dela (poslovni 
sklad), ki ga organizacija upo- 
rablja za obratna sredstva, na- 
to sredstva, ki soji odstopljena 
v trajno uporabo, in tista, ki si 
jih je zagotovila z združeva- 

njem in vlaganjem sredstev, iz- 
dajanjem obveznic in najema- 
njem kreditov za obratna sred- 
stva, z vračilnim rokom, ki je 
daljši kot eno leto. 

Iz trajnih in dolgoročnih vi- 
rov sredstev zagotavlja organi- 
zacija združenega dela sred- 
sva tudi za dolgoročne pla- 
smaje. Z dolgoročnimi pla- 
smaji pa razumemo združena 
in vložena sredstva, vpisana 
posojila, dane kredite in na 
drugačen način plasirana 
sredstva z odplačilnim rokom 
daljšim od enega leta. 

KRATKOROČNI 
PLASMAJI 

Predlog je, da organizacija 
združenega dela za kratkoroč- 
ne plasmaje (združena in vlo- 
žena sredstva, vpisana posoji- 
la, vročena sredstva in dane 
kredite z odplačilnim rokom 
leto dni, kot tudi terjatve na 
deviznem računu ter tiste v 
menicah in drugih vrednostnih 
papirjih) poleg trajnih in dol- 
goročnih virov sredstev lahko 
uporabi tudi sredstva, ki si jih 
je zagotovila iz kratkoročnih 
virov sredstev. 

jjMOOSOOCCOOCOCCOOOOSCOSOOCOOOaSOOSOSOSOS 
OSNUTEK ZAKONA O RAZPOLAGANJU Z OBRATNIMI 
SREDSTVI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA 
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Pod kratkoročnimi viri je ra- 
zumeti del čistega dohodka, ki 
se porabi za obratna sredstva 
in sredstva, ki jih je organizaci- 
ja združenega dela zagotovila 
z združevanjem in vlaganjem 
sredstev, izdajanjem menic, 
najemanjem kreditov z vračil- 
nim rokom do enega leta, izda- 
janjem menic z avalom in pre- 
nosom denarnih sredstev re- 
zerv, sredstev solidarnosti in 
sredstev drugih skladov na ži- 
ro račun za obratna sredstva. 

Izločanje kratkoročnih pla- 
smajev v posebno skupino, je 
poudarjeno v obrazložitvi, je 
bilo izvršeno iz več razlogov. 
Eden od njih je ta, ker prevla- 
duje mnenje, da je treba med 
temi sredstvi, ki predstavljajo v 
glavnem terjatve z odplačilnim 
rokom do enega leta in ostali- 
mi obratnimi sredstvi napraviti 
razliko, tako glede kakovosti in 
rokov kot tudi glede virov, iz 
katerih se ta sredstva zagotav- 
ljajo. 

UPORABA POSLOVNIH 
SREDSTEV 

Osnutek zakona ureja,' da 
organizacija združenega dela 
uporabi za obratna sredstva 
del poslovodnega sklada, ki ga 
ni angažirala za osnovna sred- 
stva v znesku sedanje vredno- 
sti teh sredstev, za dane pre- 
dujme za investicije in za izlo- 
čena sredstva za investicije. 

Dokler ne zagotovi trajnih 
obratnih sredtev (kot alternati- 
va je predloženo - trajna 
obratna sredstva v višini pov- 
prečnega stanja za preteklih 
12 mesecev) iz trajnih in dol- 
goročnih virov, lahko delovna 
organizacija uporablja poslov- 
na sredstva za investicije v 
osnovna sredstva in za dolgo- 
ročne plasmaje, vendar samo v 
nekaj primerih, ki jih določa 
zakon. Med drugim se ta sred- 
stva lahko uporabijo za zdru- 
ževanje sredstev v interni ban- 
ki, delovni organizaciji in se- 
stavljeni organizaciji združe- 
nega dela, ki imajo organizira- 
no posebno finančno službo, 
za skupne nakupe in druge na- 
mene v tekoči reprodukciji, 
medsebojno kreditiranje in 
vzdrževanje tekoče likvidnosti, 
kot tudi za kritje zalog zaradi 
uresničevanja skupnega pri- 
hodka. 

Prav tako se lahko uporabijo 
za obvezno združevanje in vpi- 
sovanje posojil, ki jih predpi- 
suje zakon ali pa je obveznost 
sprejeta s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju sred- 
stev na vsem področju Jugo- 
slavije, republike oziroma po- 
krajine. Na ta način, je rečeno 
v obrazložitvi, so zagotovljeni 
enaki pogoji na področju tistih 
republik in pokrajin, v katerih 

se sredstva za določene pre- 
dnostne dejavnosti zagotavlja- 
jo s samoupravnimi sporazumi 
glede na področja, na katerih 
to poteka na podlagi zakona. 

Poslovna sredstva je mogo- 
če uporabiti tudi kadar je go- 
vor o vlaganju sredstev v inve- 
sticije v osnovna sredstva, za 
katera je zasnovan dolžniško- 
upniški odnos in izvršeno za- 
gotavljanje plačevanja v skla- 
du z zveznim zakonom - do 
roka, ki je predpisan za do- 
stavljanje obračunov pristojni 
službi družbenega knjigovod- 
stva. 

In končno med te izjeme so- 
di tudi zamenjava opreme in 
drugih osnovnih sredstev, ra- 
zen gradbenih objektov, ki so 
odpisani, uničeni, prodani in 
po drugih osnovah odtujeni, 
zamenjava gradbenih objek- 
tov, ki so bili uničeni zaradi 
potresa ali zaradi druge ele- 
mentarne nesreče in vlaganje 
sredstev za investicije v osnov- 
na sredstva v organizaciji, ki je 
poslovala z izgubo, če je ta in- 
vesticija predvidena v sanacij- 
skem programu. Vsa ta vlaga- 
nja so lahko do višine nepo- 
rabljene amortizacije in zne- 
ska sprejetih nadomestil za 
uničena in prodana osnovna 
sredstva, kot tudi za uničene 
gradbene objekte. 

POGOJI 
ZA NAJEMANJE 
KREDITOV 

Osnutek zakona določa, da 
organizacija združenega dela 
lahko najame kredit in zago- 
tavlja sredstva z združevanjem 
in vlaganjem sredstev ter izda- 
janjem obveznic za investicije 
v osnovna sredstva pod pogo- 
jem, da obenem zagotovi traj- 
na obratna sredstva za te inve- 
sticije iz trajnih in dolgoročnih 
virov oziroma, da zagotovi 
manjkajoči znesek iz trajnih in 
dolgoročnih virov v višini traj- 
nih obratnih sredstev, ki je do- 
ločen s tem zakonom. 

Na ta način se ta prepoved 
namesto za banke in druge 
kreditorje, kot je bilo predvide- 
no v prejšnji varianti osnutka 
zakona, predpisuje za organi- 
zacijo uporabnika kreditov. Tej 
organizaciji pa pušča mož- 
nost, da samostojno odloči, ali 
bo trajna obratna sredstva za- 
gotovila iz lastnih ali iz drugih 
virov. 

Zaradi spremljanja in razpo- 
laganja z obratnimi sredstvi v 
okvirih in na način, ki so dolo- 
čeni v planih in programih dela 
in razvoja zagotavlja organiza- 
cija združenega dela podatke 
in sprejema ustrezne ukrepe. 
Dolžna je, da po izteku poslov- 
nega leta ugotovi ali se trajna 
obratna sredstva zagotavljajo 

iz trajnih in dolgoročnih virov 
in da sestavi obračun obratnih 
sredstev in njihovih virov s sta- 
njem na dan 31. decembra po- 
slovnega leta. 

Delovna organizacija je 
dolžna, da ta obračun pošlje 
do 15. marca naslednje leto 
pristojni Službi družbenega 
knjigovodstva, kateri pošilja 
zaključni račun. Če se bistve- 
no spremeni stanje obratnih 
sredstev oziroma stanje njiho- 
vih virov, se lahko organizacija 
odloči, da ta obračun sestavi 
tudi med letom s stanjem na 
zadnji dan po izteku trimeseč- 
ja ali zadnji dan v mesecu. 

Na podlagi omenjenega 
obračuna obvešča pristojna 
Služba družbenega knjigovod- 
stva temeljno banko, pri kateri 
delovna organizacija deponira 
denarna sredstva, ki jih ima na 
svojem žiro računu in skupšči- 
no občine na področju katere 
je sedež organizacije, o tem 
katere organizacije ne zago- 
tavljajo trajnih obratnih sred- 
stev iz trajnih in dolgoročnih 
virov in v kakšnem znesku. 

POŠILJANJE 
OBRAČUNA 
OBRATNIH SREDSTEV 

Po osnutku zakona je orga- 
nizacija združenega dela dolž- 
na, da z zahtevo za dodelitev 
kredita ali za združevanje 
sredstev za investicije v osnov- 
na sredstva pošlje banki oziro- 
ma drugi družbeni pravni ose- 
bi zadnji obračun obratnih 
sredstev in njihovih virov. Na 
ta način, je rečeno v obrazloži- 
tvi, je zagotovljen pregled kre- 
ditorjev v to, kako je organiza- 
cija - prosilec zahteve zagoto- 
vila trajna obratna sredstva in 
če mora banka poleg kredita 
za investicije v osnovna sred- 
stva zagotoviti tej organizaciji 
dolgoročne vire obratnih sred- 
stev in v kakšnem znesku. Na- 
čin sestavljanja obračuna 
obratnih sredstev in njihovih 
virov, kot tudi način pošiljanja 
tega obračuna pristojni Službi 
družbenega knjigovodstva 
predpiše funkcionar, ki vodi 
zvezni upravni organ pristojen 
za zadeve financiranja. 

V posebnih določbah je 
predvidena obveznost delovne 
organizacije, ki se ustanavlja, 
da pred začetkom poskusne 
proizvodnje oziroma pred za- 
četkom opravljanja svoje de- 
javnosti zagotovi obratna 
sredstva v višini in po dinami- 
ki, ki so določene v investicij- 
skem programu. 

V osnutku zakona so predvi- 
dene tudi kazenske določbe s 
katerimi je višina denarnih 
kazni za gospodarski presto- 
pek ali prekršek določena v 
skladu z ukrepi v drugih zvez- 

nih zakonih. Tako je predvide- 
na denarna kazen od 50.000 
do 1,000.000 dinarjev za orga- 
nizacijo združenega dela, ki 
prej preden zagotovi trajna 
obratna sredstva iz trajnih in 
dolgoročnih virov uporabi po- 
slovna sredstva za investicije v 
osnovna sredstva ali za dolgo- 
ročne plasmaje, razen za na- 
mene za katere je to z zako- 
nom dovoljeno. Prav tako tudi 
če najame kredit ali zagotovi 
sredstva z združevanjem ali 
vlaganjem sredstev oziroma 
izdajanjem obveznic za inve- 
sticije v osnovna sredstva obe- 
nem pa ne zagotovi trajnih 
obratnih sredstev za te investi- 
cije iz trajnih in dolgoročnih 
virov. 

Za te prestopke bi bila kaz- 
novana tudi odgovorna oseba 
v organizaciji združenega dela 
in to z denarno kaznijo od 
5.000 do 50.000 dinarjev. ' 

PET LET 
PREHODNEGA 
OBDOBJA 

V prehodnih določbah je 
predvideno, da se prvi obra- 
čun obratnih sredstev in virov 
obratnih sredstev sestavi s sta- 
njem na dan 31. decembra 
1983. Organizacija, ki na pod- 
lagi tega obračuna določi, da 
trajnih obratnih sredstev ne 
zagotavlja iz trajnih in dolgo- 
ročnih virov, lahko manjkajoči 
znesek teh virov sredstev za- 
gotovi do 31. decembra 1988 iz 
kratkoročnih virov in virov 
ostalih obratnih sredstev, v 
znesku, ki ga določi s stanjem 
na dan 31. decembra 1983 s 
tem, da se začenši z letom 
1984 ta znesek zmanjšuje za 
najmanj eno petino na koncu 
vsakega leta. 

Ob predložitvi prehodnega 
obdobja pet let, je poudarjeno 
v obrazložitvi, je bilo upošteva- 
no stanje glede zagotavljanja 
trajnih obratnih sredstev na 
koncu leta 1982, vrednosti 
amortizacije osnovnih sred- 
stev in čistega dohodka, ki se 
razporeja za pospeševanje in 
razširitev materialne osnove 
dela. 

V prehodnih določbah je 
prav tako določeno, da organi- 
zacija združenega dela, ki 
ugotovi, da ne zagotavlja traj- 
nih obratnih sredstev iz trajnih 
in dolgoročnih virov lahko še 
naprej poslovna sredstva upo- 
rablja tudi za investicije v 
osnovna sredstva za katera je 
do 15. marca 1984 sklenila 
dolžniško-upniško razmerje in 
opravila zavarovanja plačila 
najmanj v višini 50 odstotkov 
od predračunske vrednosti in- 
vesticije. 
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Poslovna sredstva lahko or- 
ganizacija uporabi tudi za in- 
vesticije v osnovna sredstva, ki 
se pridobijo z uporabo lastnih 
sredstev, blaga in storitev, če 
je bilo do 15. marca 1984 kon- 
čano najmanj 50 odstotkov od 
predračunske vrednosti inve- 

sticije. Prav tako jih lahko upo- 
rabi za vlaganja sredstev v po- 
djetja v tujini za katere je dal 
odobritev pristojni zvezni 
upravni organ do 15. marca 
1984, kot tudi za dajanje bla- 
govnih kreditov na katerih je 
do omenjenega roka zasnova- 

la dolžniško-upniško razmerje 
in pridobila menice z avalom 
banke za zavarovanje plačila 
teh kreditov. 

Predvideno je, da organiza- 
cija združenega "dela, ki zago- 
tavlja do 31. decembra 1988 

trajna obratna sredstva iz traj- 
nih in dolgoročnih virov, kot 
tudi iz kratkoročnih virov sred- 
stev, lahko uporabljajo poslov- 
na sredstva tudi za rekonstruk- 
cijo in adaptacijo osnovnih 
sredstev do zneska neporab- 
ljene amortizacije. 

Večja družbena disciplina pri 

gospodarskem in finančnem poslovanju 

• Gospodarski prestopki so opredeljeni kot družbeno škodljivo dejanje kar 
opozarja na njihovo težo in škodljivost 
• Zakonski minimumi in maksimumi denarne kazni za gospodarske prestopke 
so povečani, da bi bili usklajeni z dejansko ekonomsko močjo dinarja 
• Pravna oseba ne more zadržati premoženjske koristi, pridobljene s storitvijo 
gospodarskega prestopka, odvzem tako pridobljenega premoženja pa je 
določen kot poseben ukrep, za katerega ne veljajo pravila o zastaranju 

gospodarsko-kazenskega postopka 
Delegati Zveznega zbora 

Skupščine SFRJ so dobili v 
obravnavo Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o gospodar- 
skih prestopkih, z Osnutkom 
zakona (AS 328). Dosedanje 

| izvajanje veljavnega Zakona, ki 
se uporablja od 1. julija 1977 je 
opozorilo na nekatere po- 
manjkljivosti, ki izvirajo iz ne- 

i popolnih, nejasnih in neu- 
! strežnih rešitev, kakor tudi na 

nekatere pravne praznine. Mi- 
mo tega Zakon o gospodar- 
skih prestopkih ni usklajen z 
nekaterimi inštituti Kazenske- 
ga zakona SFRJ. Osnutek 
sprememb in dopolnitev Zako- 
na pa to ureja, saj vključuje 
sistematiko določb o pravnih 
posledicah obsodbe in določb 
o odvzemu premoženjske kori- 
sti, pridobljene z gospodar- 
skim prestopkom. 

Poleg tega sta praksa in de- 
janska ekonomska moč dinar- 
ja predvsem v zadnjih letih po- 
kazala, da sedanji Zakon ne 
predpisuje več ustreznih de- 
narnih zneskov, še posebej pa 
nista ustrezno določena mini- 
mum in maksimum denarnih 
kazni. Ustrezna ni nadalje tudi 
višina disciplinskih kazni, ki se 
izrekajo za zagotavljanje učin- 
kovitosti gospodarsko-kazen- 
skega postopka. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve Zakona o gospo- 
darskih prestopkih morajo pri- 
spevati k večji družbeni disci- 
plini pravnih oseb in odgovor- 
ih oseb pri gospodarskem in 
Finančnem poslovanju. 

Ker je v praksi prihajalo do 
:olmačenja, da je za obstoj go- 
spodarskega prestopka po- 
rebna kršitev pravil o gospo- 

darskem in finančnem poslo- 
vanju, Osnutek zakona določa, 
da je za obstoj tega prestopka 
dovolj le kršitev posameznega 
od omenjenih področij poslo- 
vanja. 

Ob veljavni rešitvi, Osnutek 
zakona predlaga tudi alterna- 
tivno definicijo gospodarske- 
ga prestopka. Razlog je stali- 
šče, da sedanja definicija ne 
ustreza pomenu, ki ga mora 
imeti gospodarski prestopek v 
jugoslovanskem kazensko- 
pravnem sistemu. 

Zaradi tega je po alternativi 
predlagana definicija, ki pravi, 
da je gospodarski prestopek 
družbeno škodljivo dejanje, 
storjeno s kršitvijo pravil o go- 
spodarskem ali finančnem po- 
slovanju, ki sta ga storila prav- 
na oseba in njena odgovorna 
oseba in je povzročilo ali bi 
lahko povzročilo hujše posle- 
dice. Mimo tega je podrobneje 
določeno, kaj ni gospodarski 
prestopek. To je tisto dejanje, 
ki ima sicer znake gospodar- 
skega prestopka, vendar je 
njegova družbena nevarnost 
neznatna, ker so njegove 
škodljive posledice majhnega 
pomena, neznatne ali pa jih 
sploh ni. 

Zaradi sistematičnosti je del 
veljavnega Zakona, ki govori o 
odgovornosti za gospodarske 
prestopke, dopolnjen z določ: 
bo o odgovornosti tujih prav- 
nih oseb in odgovornih oseb 
za gospodarske prestopke, saj 
je po svoji naravi materialno- 
pravne vsebine. 
VEČJE DENARNE 
KAZNI 

Osnutek zakona predvideva 
precejšnje povečanje zakon- 

skega minimuma in maksimu- 
ma denarne kazni za gospo- 
darske prestopke, ker veljavni 
zneski denarnih kazni niso več 
ustrezni za doseganje namena 
kaznovanja, ne ustrezajo pa 
tudi več dejanski ekonomski 
moči dinarja. Tako je predla- 
gana najnižja denarna kazen 
za pravne osebe 20.000 name- 
sto 5000 dinarjev, najvišja pa 
10 milijonov namesto sedanje- 
ga milijona dinarjev. 

Omenjeni razlogi so nareko- 
vali tudi spremembo višine de- 
narnih kazni za pravne in od- 
govorne osebe v primerih več- 
kratnega povratništva. Predvi- 
deno je, da večkratno povrat- 
ništvo, odgovorne osebe, ki 
obstoji, če je bila pravna oseba 
najmanj dvakrat obsojena za 
podobne gospodarske pre- 
stopke na kazni preko 100.000 
namesto sedaj predpisanih 
30.000 dinarjev. , 

Osnutek zakona nadalje 
predvideva predpisovanje na- 
činov odmerjanja kazni pravni 
osebi za storjeni gospodarski 
prestopek. Ker potrebne sesta- 
vine za odmerjanje kazni od- 
govorni osebi v veljavnem Za- 
konu niso dovolj opredeljene, 
je predlagana ustrezna dopol- 
nitev, ki napotuje na ustrezno 
uporabo določb Kazenskega 
zakona SFRJ. 

Dopolnitev je predlagana tu- 
di glede določanja okvirnega 
roka in načina plačevanja de- 
narne kazni, ki jo sodišče do- 

loči v sodbi, saj sedanji Zakon 
tega vprašanja ne ureja. Rok 
za plačilo denarne kazni ne 
more biti krajši od 15 dni in ne 
daljši kot tri mesece. Mimo te- 
ga je v upravičenih primerih 
mogoče dovoliti obsojeni 
pravni ali odgovorni osebi 
obročno plačevanje denarne 
kazni, pri čemer pa odplačilni 
rok ne sme biti daljši kot leto 
dni. 

Osnutek zakona tudi bolje 
opredeljuje sedanje rešitve, ki 
zadevajo pogojno obsodbo in 
jih prilagaja ustreznim določ- 
bam Kazenskega zakona 
SFRJ. Poseben člen pa našte- 
va pogoje za izrek tega ukrepa. 
Pogojno lahko sodišče obsodi 
storilca gospodarskega pre- 
stopka in hkrati določi, da ta 
kazenska sankcija ne bo izvr- 
šena, če obsojeni v času, ki ga 
določi sodišče (od enega do 
dveh let), ne bo storil novega 
gospodarskega prestopka. 
Predvideno pa je tudi poveča- 
nje denarnih zneskov določe- 
nih kazni, do katerih je mogo- 
če izreči pogojno obsodbo. 
Tako je pogojno obsodbo mo- 
goče izreči, če je pravna oseba 
obsojena na kazen do 50.000 
dinarjev, odgovorna oseba pa 
na kazen do 10.000 dinarjev 

Med pomembnimi novostmi, 
ki jih predlaga Osnutek zako- 
na, je tudi določba o odvzemu 
premoženjske koristi, pridob- 
ljene s storitvijo gospodarske- 

o 
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH 
PRESTOPKIH - AS 328 fl 

<eoooaosoocoeoosiooeie«odoieoeos>osoo>sf 

>oročevalec 17 



ga prestopka. Veljavni Zakon 
predvideva odvzem premo- 
ženjske koristi kot varstveni 
ukrep, medtem ko predlagane 
spremembe in dopolnitve ure- 
jajo odvzem kot poseben 
ukrep, za katerega ne velja za- 
staranje v gospodarsko-ka- 
zenskem postopku. Zaradi te- 
ga so določbe o odvzemu pre- 
moženjske koristi predvidene 
v posebnem, novem poglavju 
Osnutka zakona. 

Vprašanje temelja za odv- 
zem premoženske koristi, pri- 
dobljene z gospodarskim pre- 
stopkom je urejeno tako, da so 
uveljavljena temeljna načela in 
povzete ustrezne določbe Ka- 
zenskega zakona SFRJ, pri če- 
mer so upoštevane vse situaci- 
je, ko je z gospodarskim pre- 
stopkom pridobljena premo- 
ženjska korist. Tako Osnutek 
zakona določa, da pravna ose- 
ba ne more obdržati premo- 
ženjske koristi, pridobljene na 
ta način. Odvzeta bo s sodbo, 
ki bo ugotavljala storitev tega 
gospodarskega prestopka. 

Nova določba ureja tudi 
vprašanje odvzema premo- 
ženjske koristi pravni osebi, ki 
po pravnomočnosti sodbe ne 
obstoja več, česar veljavni Za- 
kon ne ureja. V tem primeru bo 
premoženjska korist odvzeta 
pravni osebi, ki je dobila to 
premoženje. 

Kar zadeva odvzem premo- 
ženjske koristi in varstvo oško- 
dovane osebe, je predvidena 
smiselna uporaba določb Ka- 
zenskega zakona SFRJ. Pri 
tem pa je omogočeno, da je 
mogoče tudi na drugačen na- 
čin predpisati odvzem premo- 
ženjske koristi, ko gre za spe- 
cifične primere (predpise o ce- 
nah in podobne). 

Osnutek zakona posebej 
ureja vprašanje, komu pripada 
odvzeta premoženjska korist,, 
pridobljena z gospodarskim 
prestopkom. Poudarja, da pri- 
pada družbenopolitični skup- 
nosti v skladu s predpisi repu- 
blike ali pokrajine, kjer je se- 
dež obsojene pravne osebe. 
Premoženjska korist, pridob- 
ljena s storitvijo deviznih, ca- 
rinskih in zunanjetrgovinskih 
gospodarskih prestopkov pa 
pripada proračunu federacije. 

Ob upoštevanju prakse (za 
devizno, carinsko, zunanje-tr- 
govinsko in drugo poslovanje) 
mora Zakon določiti tudi za- 
staralni rok pregona za gospo- 
darske prestopke glede na ro- 
ke, ki jih predpisuje veljavni 
Zakon (tri leta od dneva stori- 
tve gospodarskega prestop- 
ka). Osnutek zakona pa dovo- 
ljuje ureditev tega vprašanja 
tudi s posebnim zakonom. 

Prav tako zakonski členi ne 
bi več vsebovali določb o za- 
staranju izvršbe odvzemanja 
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premoženjske koristi, saj izvr- 
šitev tega ukrepa ne zastara v 
gospodarsko-kazenskem po- 
stopku, 

PRAVNE POSLEDICE 
OBSODBE 

Zaradi nove sistematike Za- 
kona, ki jo predvideva njegov 
Osnutek, posebno poglavje 
ureja vprašanja pravnih posle- 
dic obsodbe. V njem so prav- 
zaprav povzete določbe veljav- 
nega Zakona, ki opredeljujejo, 
da je zakonsko mogoče pred- 
pisati, kako obsodba odgovor- 
ne osebe za določeni gospo- 
darski prestopek kot pravno 
posledico povzroča tudi pre- 
poved opravljanja določenih 
dolžnosti tej odgovorni osebi. 

Nadalje je določen rok traja- 
nja te pravne posledice. Traja 
lahko največ tri leta, računajoč 
od dneva pravnomočnosti ob- 
sodbe. Po preteku leta dni od 
dneva izvršitve ali zastaranja 
kazni, lahko sodišče, na proš- 
njo obsojene osebe, določi 
prenehanje pravne posledice, 
če ugotovi, da je obsojenec s 
svojim ravnanjem to tudi za- 
služil, 

Spremenjena sistematika 
Zakona je tudi vzrok, da Osnu- 
tek zakona predlaga vključitev 
novega poglavja o izbrisu ob- 
sodbe in pogojih za dajanje 
podatkov iz evidence o obsod- 
bah. Medtem ko veljavni Za- 
kon predvideva, da vodijo pr- 
vostopenjska sodišča eviden- 
co o kaznih in varstvenih ukre- 
pih, ki so s pravnomočnimi 
sodbarr\i izrečeni pravnim in 
odgovornim osebam, Osnutek 
zakona predvideva vodenje 
teh evidenc o obsodbah, saj je 
ta pojem širši in zajema tudi 
inštitute oprostitve kazni ter 
pogojne obsodbe. 

Dopolnitve posebej predvi- 
devajo izbris obsodbe na de- 
narno kazen iz evidence tudi 
za pravne osebe, kar doslej ni 
bilo predvideno. Predlagan pa 
je tudi nov pogoj za izbrip iz 
evidence, in sicer poleg veljav- 
nega, v primerih, ko obsojeni v 
roku treh let od dneva pravno- 
močnosti obsodbe ne stori 
kaznivega dejanja z elementi 
gospodarskega prestopka, kar 
doslej prav tako ni bilo ureje- 
no. To je predlagano zaradi te- 
ga, poudarja obrazložitev 
Osnutka zakona, ker ni upravi- 
čeno dajati privilegijev ose- 
bam, ki so storile kazniva deja- 
nja z obeležji gospodarskega 
prestopka, v primerjavi z ose- 
bami, ki so storile le gospodar- 
ski prestopek. 

Osnutek zakona posebej 
predvideva izbris in pogoje 
zanj za obsodbe, s katerimi je 
predvidena oprostitev kazni, 
kar je pravna praznina seda- 

njega Zakona. Ta obsodba se 
črta iz evidence, če obsojeni v 
letu dni od dneva pravnomoč- 
nosti sodne odločbe ne stori 
novega gospodarskega pre- 
stopka, 

Posebna določba pa ureja 
vprašanje veljavnosti republi- 
ških in pokrajinskih predpisov, 
če je bil gospodarski presto- 
pek storjen na območju več re- 
publik ali pokrajin, storilcu pa 
se sodi v eni od republik ali 
pokrajin. Pri tem bodo veljavni 
predpisi te republike ali pokra- 
jine. če pa se storilci gospo- 
darskega prestopka sodi zunaj 
območja teh republik ali po- 
krajin, se bodo uporabljali 
predpisi tiste republike ali po- 
krajine, ki bodo milejši za sto- 
rilca. . 
ENOTEN POSTOPEK 
ZA GOSPODARSKI 
PRESTOPEK 

Med predlaganimi dopolni- 
tvami je tudi določba, ki dovo- 
ljuje razširitev pravic oškodo- 
vanca za sprožitev oziroma na- 
daljevanje postopka v prime- 
rih, ko ga ne sproži javni toži- 
lec ali pa med postopkom 
umakne svojo obtožbo. Po ve- 
ljavni določbi imajo te pravice 
sedaj le oškodovanci, ki so 
vložili premoženjsko-pravni 
zahtevek. Po novem pa se ta 
pravica razširja tudi na oško- 
dovanca, ki je vložil prijavo. 

Osnutek zakona jasnejše 
izraža načelo, da se za gospo- 
darski prestopek proti pravni 
in odgovorni osebi vodi in 
izvaja enoten postopek. Pose- 
bej pa je tudi določeno, kdaj se 
lahko sproži in vodi postopek 
le proti eni izmed teh oseb. To 
bo mogoče v primerih, ko so 
zakonski razlogi za pregon 
enega od obeh storilcev ali pa 
v primerih, ko je proti odgo- 
vorni osebi prožen ali voden 
postopek za kaznivo dejanje, 
ki ima obeležja gospodarske- 
ga prestopka. Vodenje postop- 
ka le proti pravni ali le proti 
odgovorni osebi je tudi mogo- 
če, če je postopek proti posa- 
mezni teh oseb ustavljen. 

Novost je dopolnitev, ki ureja 
vprašanje, ko ima več pravnih 
oseb za predstavnike isto ose- 
bo. To je mogoče v primerih, 
ko taka rešitev ni v nasprotju z 
interesi njihovega zagovora. 

Pri tem je treba predvsem 
upoštevati delovne skupnosti, 
ki opravljajo skupne zadeve za 
več pravnih oseb. 

Med predlaganimi spre- 
membami je jasnejše določena 
tudi obveznost obtožene prav- 
ne osebe glede določanja 
predstavnika, ki ga sodišče ne 
pozna, saj ima po veljavnih 
predpisih obtoženi le dolžnost, 
da določi predstavnika. 

VLOŽITEV UGOVORA 
Osnutek zakona omogoča 

naznanitelju ovadbe ali oško- 
dovancu, da v roku osmih dni 
po sprejetju sklepa o zavrnitvi 
ovadbe, najpozneje pa v treh 
mesecih od dneva sprejetja te- 
ga sklepa vloži ugovor zoper ta 
sklep višjemu javnemu tožilcu. 
Na ta način, omenja obrazloži- 
tev, je razširjena pravica naz- 
nanitelja ali oškodovanca. S 
tem naj bi aktivirali samou- 
pravne organizacije v postop- 
ku in njihovo spremljanje tega 
postopka. 

Prav tako je predlagana 
sprememba veljavnega zako- 
na, ki predvideva trimesečni 
rok od dneva zavržbe ovadbe, 
ko lahko višji javni tožilec 
sproži postopek za gospodar- 
ski prestopek. Tega roka zdaj 
ni več, tako da lahko višji javni 
tožilec sproži postopke vse do 
zastaranja pravice do pregona. 

Ker sedanje določbe ne ure- 
jajo vprašanja pristojnosti za 
odločanje o pritožbi proti skle- 
pu o denarni kazni, ki jo lahko 
izreče posamezni sodnik ali 
inšpekcijski organ. Osnutek 
zakona predvideva, da o tej 
pritožbi odloča pristojno sodi- 
šče v senatu. 

V primerjavi z veljavnim Za- 
konom pa je predlagana tudi 
sprememba določbe, ki na- 
tančno predpisuje, kaj sodišče 
izreče v sodbi. Predvideno je, 
da mora v sodbi med drugim 
izreči tudi odvzem premoženj- 
ske koristi, kar je posledica 
njene opredelitve kot poseb- 
nega in ne več varstvenega 
ukrepa. V sodbi je treba nada- 
lje zapisati sklep o oprostitvi 
kazni, če je sodišče tako odlo- 
čilo, kar tudi ne predvideva ve- 
ljavni Zakon. 

Glede varstva zakonitosti 
Osnutek zakona natančneje 
določa, da to zahtevo lahko 
vloži pristojni javni tožilec, in 
sicer proti pravnomočni sodni 
odločbi, s katero je kršen ta 
Zakon ali drug predpis o go- 
spodarskem prestopku. Prav 
tako je predvideno, da zahtevo 
za varstvo zakonitosti, ki jo 
obravnava Zvezno sodišče, 
vloži zvezni javni tožilec, med- 
tem ko zahteve, ki jih rešujejo 
sodišča v republikah ali pokra- 
jinah, vložijo javni tožilci, dolo- 
čeni z republiškim oziroma po- 
krajinskim zakonom. 

Nove so tudi določbe o ro- 
kih, ko lahko pristojni javni to- 
žilec vloži zahtevo za varstvo 
zakonitosti. Predlagan je šest- 
mesečni rok, saj predlagatelj 
meni, da je sedanji trimesečni 
rok prekratek, ker javnemu to- 
žilcu ne omogoča, da v upravi- 
čenih primerih vloži zahtevo za 
varstvo zakonitosti ter dobi in 
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preuči spise za vložitev ome- 
njene zahteve. 

UKINITEV 
SKRAJŠANEGA 
POSTOPKA 

Med pomembnimi novostmi, 
ki so kot alternativa predlaga- 
ne v Osnutku zakona je po- 
udarjeno vprašanje črtanja do- 
ločb o skrajšanem postopku. 
Kakor poudarja obrazložitev, 
so enotne ocene prvostopenj- 
skih in drugostopenjskih so- 
dišč, ki odločajo o gospodar- 
sko-kazenskih postopkih, da 
te določbe v praksi niso dale 
pričakovanih rezultatov. Skraj- 
šani postopek je pravzaprav 
povzročal zavlačevanje po- 
stopka, ker stranke lahko po 

veljavni določbi Zakona o go- 
spodarskih prestopkih z ugo- 
vorom razveljavijo sklep, izdan 
v skrajšanem postopku. K te- 
mu se bodo stranke vedno za- 
tekale, ker v naknadnem po- 
stopku sodišče zanje ne more 
sprejeti manj ugoden sklep. 

Mimo tega je celoten gospo- 
darsko-kazenski postopek 
skrajšani postopek in ni po- 
trebno, da je v okviru zakon- 
skih določb posebej predviden 
skrajšani postopek. K pospeši- 
tvi postopka pa bi orecej pri- 
spevalo, če bodo razširjene 
pristojnosti sodnika posamez- 
nika, kakor predlagi Osnutek 
zakona. 

Na koncu zakonskega 
osnutka pa so določbe, ki ure- 
jajo nekatera vprašanja izvaja- 

nja tega Zakona. Tako je pred- 
videno, da se bo nadaljnji po- 
stopek nadaljeval po sedanjih 
predpisih, če je bil obtožni 
predlog vložen pred dnevom 
uveljavitve tega Zakona. Ra- 
zlog take rešitve so smotrnost, 
ekonomičnost in učinkovitost 
postopka. 

Če pa bo višje sodišče po 
uveljavitvi tega Zakona razve- 
ljavilo sklep sodišča prve stop- 
nje in vrnilo zadevo v ponovno 
sojenje, je predvideno, da se 
za novo obravnavo in ves na- 
daljnji postopek uporabljajo 
določbe tega Zakona. Tako so 
odpravljene možne dileme v 
zvezi z uporabo tega Zakona, 
to je, da je treba samo začeti 
postopek končati po doseda- 
njih predpisih. Ker pa se po 

razveljavitvi odločbe sodišča 
prve stopnje vodi nov posto- 
pek, ni razlogov, da se v njem 
ne uporabljajo določbe Zako- 
na, ki so bile spremenjene. 

Osnutek zakona pa določa 
tudi enoletni rok za uskladitev 
zakonov in drugih predpisov, s 
katerimi so predvideni gospo- 
darski prestopki. Pri tem je bi- 
lo upoštevano, da je to realno 
zadosten rok za usklajevanje. 
Predvsem gre za usklajevanje 
tistih določb, v katerih so 
predvidene denarne kazni za 
gospodarske prestopke, ukre- 
pi odvzema premoženjske ko- 
risti ter spremembe, do katerih 
bo prišlo zaradi morebitnih 
sprememb v definiciji gospo- 
darskega prestopka. 

Izboljšanje učinkovitosti postopka o 

prekrških 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo delegatom Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ 
Predlog za izdajo zakona o 

I spremembah in dopolnitvah 
I Zakona o prekrških, s katerimi 
[so kršeni zvezni predpisi, z 
Osnutkom zakona (AS 327). 
Dosedanje izvajanje veljavne- 
ga Zakona, ki je začel veljati 
leta 1977, je opozorilo na ne- 
katere njegove praznine in ne- 
jasnosti, izboljšati pa je treba 
tudi posamezne rešitve. Zaradi 
spremembe vrednosti dinarja 
pa tudi ne ustrezajo več denar- 
ni zneski predvidenih kazni, 
tako da jih je treba uskladiti z 
dejansko vrednostjo dinarja. 

Predlagane rešitve naj bi pri- 
spevale k večji učinkovitosti 
aostopka za prekrške in bolj- 
šemu varstvu pravic občanov, 
<i so v postopku za prekrške. 
Predvideno povečanje denar- 
"lih kazni pa bo prispevalo tudi 
jreventivnemu učinkovanju 
ioločb o prekrških, s tem pa k 
ečji disciplini oziroma k 
manjševanju števila kršitev 
avnega reda kakor ga oprede- 
jujejo zvezni Zakon in zvezni 
iredpisi. 

CRAJ IZVRŠITVE 
»REKRŠKA 
Osnutek zakona predlaga 

opolnitev veljavne določbe, 
i pravi, da se bo kot kraj stori- 
'e prekrška obravnaval kraj, 
kjer je storilec deloval ali bi 
ioral delovati«. Ni pa ome- 
jen kraj, kjer je prišlo do po- 
edice. Lahko se namreč zgo- 
i, da je kraj dogodka oddaljen 
d kraja, kjer je prišlo do po- 

sleaice. V takih primerih, če je 
prišlo do prekrška v tujini, po- 
sledica pa je nastopila v SFRJ, 
je treba zaradi določitve pri- 
stojnosti domačega organa 
predpisati tudi kraj, kjer je 
prišlo do posledice, tako da se 
ta kraj obravnava kot kraj sto- 
ritve prekrška. 

Za dopolnitev pravne prazni- 
ne v veljavnem Zakonu, je 
predlagana nova določba, ki 
določa odgovornost pravne 
osebe v stečaju za prekršek. 
Predpisano je, da pravna ose- 
ba odgovarja za prekršek ne 
glede na to, ali je bil prekršek 
storjen pred začetkom stečaja 
ali med stečajnim postopkom. 
Vendar pa se tej pravni osebi 
ne izreče kazen, temveč le var- 
stveni ukrep odvzema predme- 
tov ali odvzema premoženjske 
koristi. 

Ker sedanji Zakon določa, 
da je tuja pravna oseba kazno- 
vana za prekršek, le če ima po- 
slovno enoto na območju 
SFRJ, spremembe usklajujejo 
Zakon o prekrških z ustreznimi 
določbami Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino in z 
Uredbo o ustanavljanju in delu 
predstavništev tujih firm v Ju- 
goslaviji. Poteh predpisih ima- 
jo namreč tuje pravne osebe 
pri nas lahko le predstavništva. 

VEČJE DENARNE 
KAZNI 

Ker je višina denarnih kazni, 
ki se lahko izrečejo za prekr- 
šek, predpisana z Zakonom, 
denarne kazni ne ustrezajo več 
dejanski ekonomski moči di- 
narja. Zaradi tega Osnutek za- 

kona predlaga, da lahko de- 
narna kazen znaša od 300 di- 
narjev do 30.000 dinarjev, na- 
mesto sedanjih 50 do 5000 di- 
narjev. Prav tako je predlaga- 
no, da se lahko za prekršek 
pravnih oseb, kakor tudi za 
prekrške posameznikov, ki 
opravljajo samostojno dejav- 
nost, z zveznim zakonom ali 
predpisom Zveznega izvršne- 
ga sveta sme določiti tudi več- 
ja denarna kazen od 30.000 di- 
narjev (namesto sedanjih 5000 
dinarjev), vendar pa največ 
300.000 dinarjev (namesto 
50.000 dinarjev). 

Spremenjen je nadalje zne- 
sek denarne kazni, ki jo je mo- 
goče zamenjati z dnevom za- 
pora; spremenjena je višina 
denarne kazni, predpisane za 
prekršek, do katere je mogoče 
določiti, da postopek vodi 
pooblaščena uradna oseba v 
zveznem organu; določeno je 
uračunavanje pripora osumlje- 
ne osebe v izrečeno denarno 
kazen; določena denarna ka- 
zen, ki se lahko izreče pravni 
osebi, ker ni določila svojega 
predstavnika, kakor tudi de- 
narna kazen priči oziroma ose- 
bi, ki ovira delo zveznega or- 
gana, ki vodi postopek za pre- 
kršek; predpisan pa je tudi 
znesek denarne kazni, ki jo je 
mogoče izterjati na kraju sa- 
mem. 

Osnutek zakona predlaga 
tudi novo določbo, ki naj za- 
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polni pravno praznino glede 
trajanja ukrepa prepovedi 
upravljanja z motornim vozi- 
lom. Ta varstveni ukrep je mo- 
goče izreči v roku od 30 dni do 
enega leta. Če pa z zveznim 
zakonom, ki predpisuje prekr- 
šek ni drugače določeno, teče 
čas trajanja izrečenega ukrepa 
od dneva pravnomočnosti od- 
ločbe o prekršku. 

Čas, ko je storilec v zaporu, 
se ne računa v čas trajanja 
izrečenfega ukrepa. 

ODVZEM 
PREMOŽENJSKE 
KORISTI 

Med predlaganimi dopolni- 
tvami je določba, ki izvzema 
ukrep odvzema premoženjske 
koristi, pridobljene s storitvijo 
prekrška, iz poglavja o varstve- 
nih ukrepih. Obrazložitev 
Osnutka zakona poudarja, da 
odvzem premoženjske koristi 
ni tak preventivni ukrep kot so 
varstveni ukrepi. Zaradi tega je 
poudarjeno, da nihče ne more 
obdržati premoženjske koristi, 
pridobljene s prekrškom. Odv- 
zema se z odločbo o prekršku. 
Če jo izda zvezni organ, pripa- 
da premoženjska korist prora- 
čunu federacije. 

Veljavna določba, ki določa 
pristojnost zveznega organa, 
če je bil prekršek storjen na 
domači ladji ali letalu, ni na- 
tančno opredeljena. Prihajalo 
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je do razlage, da so zvezni or- 
gani pristojni za vse prekrške, 
s katerimi so kršeni zvezni 
predpisi na teh krajih. To pa ni 
točno, saj so zvezni organi pri- 
stojni le ža tiste prekrške, ko je 
njihova pristojnost izrecno do- 
ločena. Zaradi tega je omenje- 
na določba dopolnjena tako, 
da ni več dvoinov o njenem 
namenu. 

Da bi omogočili izvedbo naj- 
nujnejših ukrepov pooblašče- 
nemu delavcu carinske izpo- 
stave, Osnutek zakona predla- 
ga dopolnitev določbe, ki za- 
hteva, da vodi v zveznem orga- 
nu postopek za prekrške Ko- 
misija za prekrške. Ker imajo 
komisije, pristojne za carinske 
prekrške svoje sedeže v cari- 
narnicah, praviloma pa so pre- 
cej oddaljene od carinskih iz- 
postav na mejhnih prehodih, je 
zaradi pravočasnega sprejetja 
ukrepov v postopku za prekr- 
ške predlagano, da Komisija 
lahko pooblasti delavce izpo- 
stave, da izvede te ukrepe. 

DOLOČITEV 
PREDSTAVNIKA 

Med predlaganimi dopolni- 
tvami je tudi čfen, ki govori o 
določitvi predstavnika za več 
osumljenih oseb. Po Osnutku 
zakona imajo lahko prizadeti 
istega predstavnika le, če to ni 
v nasprotju z interesi zagovo- 
ra. Ta določba je predvidena 
zaradi tega, ker se je v praksi 
dogajalo, da v postopku proti 
več osebam zaradi istega pre- 
krška, te pošiljajo enega pred- 
stavnika. Ker pa so v nekaterih 
teh postopkov interesi zagovo- 
ra med posameznimi osumlje- 

nimi v nasprotju, skupen pred- 
stavnik ne more za vsako od 
osumljenih pravnih oseb zago- 
tovifi ustr.eznega materialnega 
zagovora. 

Po veljavnem Zakonu se po- 
stopek za prekrške začne s 
sprejetjem sklepa o sprožitvi 
postopka, in sicer vedno proti 
znanemu storilcu. Šele nato je 
mogoče izvesti nadaljnji po- 
stopek o prekršku. Praksa pa 
je pokazala, da je včasih takoj 
po odkritju prekrška treba 
sprejeti določene ukrepe zara- 
di zagotovitve dokazov, ki bi 
jih sicer zelo težko zagotovili. 
Zaradi tega je predlagana do- 
polnitev, ki dovoljuje organom 
za prekrške, da lahko, če stori- 
lec ni znan, pred formalnim za- 
četkom postopka o prekrških 
izvedejo posamezna nujna de- 
janja. 

Spremembe veljavne določ- 
be o skrajšanem postopku za 
izdajo odločbe o prekršku pa 
možnost uvedbe tega postop- 
ka povezujejo z objektivnimi 
merili - višino predpisane kaz- 
ni, ne pa z oceno organa (pred 
začetkom postopka), kakšno 
sankcijo bi izrekel. To je pred- 
lagano zaradi tega, ker je v 
praksi prihajalo do izrekanja 
nižjih kazni za prekrške tudi v 
primerih, ko je predpisana pre- 
cej višja kazen. To pa je vpliva- 
lo na devalviranje kaznovalne 
politike. 

Poleg tega je predvidena tu- 
di sprememba, ki dovoljuje 
izrek ukrepa odvzema pred- 
metov in premoženjske koristi 
tudi v skrajšanem postopku, 
če njihova vrednost ni večja 
kot 30.000 dinarjev. 

ZAHTEVEK ZA 
OBNOVO POSTOPKA 

Osnutek zakona predlaga 
tudi spremembe glede roka za 
vložitev zahtevka za obnovo 
postopka. Po veljavnem Zako- 
nu, je rok enako določen za 

.vse primere vložitve tega za- 
htevka. Ker pa se v posamez- 
nih primerih dejstva ugotavlja- 
jo v kazenskem postopku ozi- 
roma v postopku za gospodar- 
ski prestopek, ki mnogokrat ne 
morejo biti pravnomočno kon- 
čani prej kot v letu dni od dneva 
pravnomočnosti o prekršku. 

Zaradi tega je predlagana 
povezava tega roka s trenut- 
kom zaključka kazenskega po- 
stopka oziroma postopka za 
gospodarski prestopek, ne 
glede na to, kdaj je končan po- 
stopek za prekrške, ki naj bi ga 
obnovili. V tem primeru je treba 
zahtevek za obnovo postopka 
vložiti v šestih mesecih od dne- 
va pravnomočnosti odločbe. 

Predlagana je nadalje spre- 
memba določbe, ki ureja vpra- 
šanje vložitve zahtevka za so- 
dno varstvo. Omejitev zahtev- 
ka za sodno varstvo le na prime- 
re, kjer je izrečena kazen višja 
od določenega zneska, naj bi 
omejila vlaganje tega pravnega 
sredstva le na primere, kjer je 
zaradi teže izrečene kazni upra- 
vičeno sodno varstvo. 

Pri tem pa je predlagano 
precejšnje povečanje zneska 
izrečene denarne kazni, ki je 
pogoj za vložitev zahtevka za 
sodno varstvo, in sicer, če je 
bil izrečen tudi ukrep odvzema 
predmetov ali odvzema pre- 
moženjske koristi, ko vrednost 
odvzetih predmetov ali premo- 

ženjske koristi ne presega 
300.000 dinarjev, ne glede na 
višino denarne kazni. 

Posebna dopolnitev veljav- 
nega Zakona predpisuje 
ustrezno uporabo Zakona o 
kazenskem postopku glede 
postopka za odvzem predme- 
tov ali odvzem pemoženjske 
koristi, s čimer je izpolnjena 
ustrezna pravna praznina. Po- 
sebej pa je predpisan posto- 
pek za odvzem premoženjske 
Koristi pravni osebi, ki po spro- 
žitvi postopka za prekrške ne 
obstoja več. V tem primeru se 
postopek izvede proti tisti 
pravni osebi, na katero so 
prešle obveznosti pravne ose- 
be, ki ni več vpisana v registru 
pravnih oseb. 

Prehodne in končne določbe 
Osnutka zakona določajo rok 
za usklajevanje določb o kaz- 
nih, predvidenih za prekrške. V 
roku leta dni od dneva uvelja- 
vitve tega zakona je treba do- 
ločbe o višini kazni v drugih 
predpisih, uskladiti s tem Za- 
konom. Od dneva uveljavitve 
tega Zakona pa se bo varstveni 
ukrep odvzema premoženjske 
koristi izvajal kot poseben 
ukrep. 

Glede izvajanja predlaganih " 
rešitev pa Osnutek zakona do- 
loča, da bo postopek za prekr- 
ške, začet pred uveljavitvijo 
novih zakonskih določb, ki še 
ni pravnomočno končan, za- 
ključen po starih predpisih. Če 
pa zvezni organ ob pritožbi 
odpravi odločbo o prekršku, ki 
jo je sprejel prvostopenjski 
zvezni organ in zadevo pošlje 
ponovno v obravnavo, bodo v 
novem postopku uporabljene 
določbe novega Zakona. 

Odprava določb pristojnih organov, če so 

bile izdane pod prisilo, z izsiljevanjem ali 

drugimi oblikami pritiskov  

• Ni razlike med potrdili in drugimi pisnimi listinami, kot so diplome, spiičevaSa 
in podobne listine w . ,  . .. 
• Obnova postopka tudi v primeru, ko je bila odločba sprejeta kot posledica 
storitve gospodarskega prestopka 

Pri izvajanju Zakona o sploš- 
nem upravnem postopku so 
se, posebej glede učinkovitega 
in zakonitega dela upravnih 
organov, pokazale nekatere 
slabosti. To je v določeni meri 
vplivalo tudi na uresničevanje 
pravic delovnih ljudi in obča- 
nov, kakor tudi organizacij 
združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet pripravil Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o splošnem 
upravnem postopku z Osnut- 
kom zakona (AS 315) in ga po- 
slal Skupščini SFRJ. Za sprejet- 
je tega zakonskega predpisa je 
pristojen Zvezni zbor. 

Glede na specifičnost posa- 
meznih upravnih vprašanj ve- 
ljavni Zakon dovoljuje ureditev 

nekaterih vprašanj splošnega 
upravnega postopka v poseb- 
nih zakonih, in sicer po dru- 
gačnih pravilih, kot jih določa 
Zakon o splošnem upravnem 
!f«cooococooosooooeo® 
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postopku. Ker pa te zahteve v 
praksi niso bile dovolj spošto- 
vane, prva nova določba pred- 
pisuje, da ti postopki ne smejo 
biti v nasprotju z načeli, kr jih 
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določa omenjeni Zakon. 
Veljavne določbe o prekini- 

tvi postopka, da se reši tako 
imenovano predhodno vpraša- 
nje obstoja kaznivega dejanja, 
Osnutek zakona razširja tudi 
na primere gospodarskega 
prestopka. 

Zakon zdaj našteva vse, kar 
je lahko dokaz pri reševanju 
upravnih zadev (listine, priče, 
izvedenci, izjave strank, ogle- 
di). Po novem predlogu so 
med dokazna sredstva uvršče- 
ni tudi mikrofilmi, kakor tudi 
reprodukcije izvirnih doku- 
mentov ali drugih pisnih doku- 
mentov, ki so jih izdali poobla- 
ščeni organi, organizacije ali 
skupnosti. Ustrezna zakonska 
določba predvideva tudi izena- 
čitev teh novih dokaznih sred- 
stev z javnimi listinami. 

V primeru izpodbijanja re- 
sničnosti določenih listin in 
drugega dokaznega materiala 
je omogočeno dokazovanje 
njihove neresničnosti. 

V posebnem poglavju o po- 
trdilih veljavni Zakon ureja 
vprašanje izdajanja in pomena 
teh listin, ki jih pristojni organi 
izdajajo na podlagi podatkov 
uradne evidence ali na podlagi 
podatkov, ki so jih ugotovili v 
posebnem dokaznem postop- 
ku. Ker pa ni povsem jasno do- 
ločeno, kaj je mogoče razume- 
ti pod pojmom potrdilo oziro- 
ma v čem se tak dokument ra- 
zlikuje od drugih (prič, diplom, 
certifikatov itd.), Osnutek za- 
kona po besedi »potrdilo« do- 
daja še »in druge listine«. V 
skladu s tem je dopolnjena tu- 
di določba o obveznosti držav- 
nih organov, da o podatkih, za 
katere izdajajo potrdila in dru- 
ge listine, vodijo uradno evi- 
denco. 

OBNOVA POSTOPKA 
Zakon sedaj določa, da o 

pritožbi zoper prvostopenjsko 
odločitev samoupravne orga- 
nizacije ali skupnosti odloča 
ustrezen samoupravni organ, 
če pa takega organa ni, je od- 
ločba dokončna. Ob upošteva- 
nju značaja javnega pooblasti- 
la, ki ga imajo posamezne sa- 
moupravne organizacije ali 

skupnosti (upravno pooblasti- 
lo skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti, ki ga z zakonom 
ali odlokom lahko prenašajo 
na organizacije združenega 
dela in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti), 
Osnutek zakona omogoča 
upravnim organom, da kot 
drugostopenjski organi rešu- 
jejo pritožbe zoper odločbe, ki 
so jih na prvi stopnji izdali 
omenjeni subjekti. 

če pa niti v prvem niti v dru- 
gem primeru za reševanje pri- 
tožb ni določen drugostopenj- 
ski organ, bo po Osnutku za- 
kona to nalogo moral opravlja- 
ti upravni organ, pristojen za 
določeno področje družbene- 
ga življenja. Na ta način je za- 
gotovljeno dvostopenjsko od- 
ločanje, česar veljavni Zakon 
ne ureja: 

Del Zakona, ki govori o ob- 
novi postopka za pravnomoč- 
ne odločbe, ko ni mogoče več 
vložiti rednega pravnega sred- 
stva, taksativno našteva prime- 
re, ko je obnova dovoljena. 
Osnutek zakona te možnosti 
razširja za primere, ko je izda- 
na odločba posledica gospo- 
darskega prestopka. 

Glede formalnih pogojev 
oziroma rokov, ko je mogoče 
zahtevati obnovo postopka, pa 
naj bi še naprej veljale sedanje 
zakonske določbe. Stranka bo 
torej lahko zahtevala obnovo 
postopka pod določenimi po- 
goji v mesecu dni. Roki pa zač- 
nejo teči različno, odvisno od 
pogojev, na podlagi katerih se 
zahteva obnova postopka. 

Določeno je na primer, da 
rok, kadar je odločba sprejeta 
kot posledica kaznivega deja- 
nja ali gospodarskega pre- 
stopka, začne teči od dneva, 
ko je stranka zvedela za prav- 
nomočno sodbo v kazenskem 
postopku ali zaradi gospodar- 
skega prestopka. V primerih, 
ko tega postopka ni mogoče 
izpeljati, teče omenjeni rok od 
dneva, ko je stranka zvedela za 
ustavitev postopka ali za okoli- 
ščine, ko kazenski pregon ni 
več možen ali pa ni več možno 
sodno preganjati gospodar- 
skega prestopka (smrt, izgi- 
notje storilca in podobno). 

Predlagana je tudi nova do- 
ločba, ki odpravlja težave pri 
reševanju zahtev za obnovo 
postopka na podlagi lažnih 
dokazil ali sprejetih odločb kot 
posledice kaznivega dejanja 
oziroma gospodarskega pre- 
stopka. Določena je namreč 
možnost sprožitve upravnega 
postopka v primerih, ko zaradi 
različnih okoliščin (smrt, ne- 
prištevnost ali nedosegljivost 
strank, zastaranje kazenskega 
pregona in podobno) ni spro- 
žen kazenski postopek ali po- 
stopek za gospodarski presto- 
pek. 

nosti, kakor tudi, da bi se izog- 
nili negativnim posledicam 
morebitnih različnih tolma- 
čenj, Osnutek zakona prinaša 
novo določbo. Ker veljavni Za- 
kon govori o izdaji sklepa 
»brez odlašanja« ali »najpoz- 
neje v roku 30 dni« je sedaj 
jasno zapisano, da tako dolo- 
čeni rok ne vpliva na obvez- 
nost izvršbe tudi po izteku te- 
ga roka. Davki se na primer 
praviloma izterjajo v rokih, ki 
so precej.daljši od 30 dni. 

RAZVELJAVITEV 
ODLOČB PO 
NADZORSTVENI 
PRAVICI 

Dej Osnutka zakona, ki ureja 
vprašanje odprave pravno- 
močnih odločb v upravnem 
postopku po nadzorstveni pra- 
vici, vsebuje novi določbi. S 
prvo dobiva upravni organ 
pravico do odprave odločbe 
državnega organa, če je posle- 
dica prisiljevanja, izsiljevanja, 
pritiska ali drugih nedovolje- 
nih vplivov. 

Neposreden povod za tako 
zakonsko rešitev, poudarja 
obrazložitev Osnutka zakona, 
so težave pri uveljavljanju pra- 
vic in obveznosti občanov v 
SAP Kosovo, in sicer po kon- 
trarevolucionarnih dogodkih. 
Ocenjeno je, da je treba tudi s' 
tem Zakonom zagotoviti var- 
stvo pravic občanov, ki so bile 
kršene z nedovoljenimi dejanji 
državnih organov oziroma ura- 
dnih oseb v teh organih. 

Odprava takih aktov po no- 
veli Zakona ni vezana na no- 
ben rok, tako da tudi ne pride 
do zastaranja pri sprejemanju 
sklepa o takem ukrepu. 

Druga določba pa omogoča 
odpravo končne odločbe v pri- 
meru, ko je po sprejetju odloč- 
be o obnovi upravnega po- 
stopka sprejeta pravnomočna 
sodba o kaznivem dejanju ali 
gospodarskem prestopku. 

Da ne bi bilo dvomov glede 
rokov pri izdaji sklepa o izvrš- 
bi, sprejetega po uradni dolž- 

VECJA 
ODGOVORNOST 
UPRAVNIH ORGANOV 

Osnutek zakona pa določa 
tudi obveznosti odgovornih 
oseb v upravnih organih oziro- 
ma samoupravnih organizaei- 
jah in skupnostih, ki opravljajo 
javna pooblastila. Tako je 
predvidena obveznost uradne 
osebe, da v roku 7 dni pismeno 
obvesti stranko o razlogih, za- 
kaj določena odločba ni bila 
izdana in kdaj bo. 

Funkcionar upravnega orga- 
na ali individualni poslovodni 
organ samoupravne organiza- 
cije ali skupnosti (z javnimi po- 
oblastili) mora nadalje sprožiti 
disciplinski postopek proti od- 
govornemu delavcu, če ni iz- 
dal odločbe v predvidenem 
roku. 

Naloga funkcionarja ali indi- 
vidualnega poslovodnega or- 
gana je tudi, da predlaga, v 
skladu z novo določbo, posto- 
pek za ugotavljanje strokovnih 
in delovnih sposobnosti ljudi, 
ki vodijo postopek, če so bile 
odločbe na prvi stopnji večkrat 
zapored razveljavljene ali od- 
pravljene zaradi nestrokovne- 
ga dela. 

Zadnji del Osnutka zakona 
vsebuje tudi dopolnitev, ki do- 
voljuje izjemno uporabo nje- 
govih določb v postopku odlo- 
čanja o pravicah in dolžnostih 
delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih, in sicer, ko ta vprašanja 
niso urejena z drugim zako- 
nom, statutom ali drugim sa- 
moupravnim aktom, ki ureja 
delovna razmerja delavcev. 
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Rezerve - pomemben vir sredstev za 

povečanje likvidnosti    
t 

• Temeljna organizacija lahko združi sredstva rezerv z drugimi organizacijami 
združenega dela, s katerimi je sklenila sporazum o združevanju dela in 
sredstev . 
• Temeljne organizacije imajo lahko sredstva rezerv na posebnem računu 
delovne organizacije pri službi družbenega knjigovodstva oziroma na žiro 
računu delovne organizacije _ 
• Predpisana je obveznost večjega izločanja sredsev za oblikovanje rezerv: 4 
odstotke v gospodarstvu, 2 odstotka v družbenih dejavnostih 
• Rezerve je mogoče uporabljati tudi za saniranje škode na objektih za skupno 
uporabo, kot tudi za dajanje posojila delovni skupnosti za izplačilo osebnih 
dohodkov 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem Skup- 
ščini SFRJ Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o sredstvih rezerv (AS 
336). Sprejetje tega zakonske- 
ga akta je v pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin. To je prvi 
zakon, ki se usklajuje s spre- 
menjeno določbo 146. člena 
zakona o združenem delu s ka- 
terim ie predvidena možnost 
enotnega žiro računa za delov- 
no organizacijo. 

DOSEŽENI POZITIVNI 
REZULTATI 

Zakon o sredstvih rezerv je 
bil sprejet konec leta 1977. Ker 
je politika zbiranja rezerv se- 
stavni del ekonomske stabili- 
zacije, posebej v pogojih trž- 
nega gospodarstva, je bil ta 
akt sprejet kot stabilizacijski 
ukrep na področju ekonom- 
skih odnosov, izboljšanja likvi- 
dnosti in zagotavljanja social- 
ne in materialne varnosti de- 
lavcev. Z uporabo tega zakona 
so bili doseženi ugodni rezul- 
tati, je poudarjeno v obrazloži- 
tvi zakona. Tako je bilo leta 
1982 po zaključnih računih te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela iz gospodarstva za 
sredstva rezerv izločenih prek 
54 milijard dinarjev, kar je za 
29,4 odstotka več kot leto prej. 
Po podatkih za prvih deset me- 
secev leta 1983 so znašala 
sredstva rezerv približno 45 
milijard dinarjev, to pa je 33,7 
odstotka več kot v istem ob- 
dobju leta 1982. 

Podoben primer je s temelj- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela družbenih dejavnosti, 
ki so za sredstva rezerv izločile 
skoraj 3,5 milijarde dinarjev ali 
34,4 odstotka več kot leta 
198.1. V obdobju januar-sep- 
tember 1983 je bilo v sredstvih 

rezerv 2,5 milijarde dinarjev, 
kar je skoraj tretjino več kot v 
istem obdobju prejšnjega leta. 

S povečanjem sredstev re- 
zerv se zagotavlja varnost v 
poslovanju vseh uporabnikov 
družbenih sredstev, v temelj- 
nih organizacijah združenega 
dela, ki po zaključnem računu 
niso krile izgub oziroma izdat- 
kov pa se zagotavljajo sredstva 
za sanacijo. V letu 1982 so 
znašale izgube organizacij v 
gospodarstvu prek 66 milijard 
dinarjev. Za kritje le-teh so bila 
uporabljena sredstva re; erv - 
približilo 13 milijard dinarjev. 
Za njihovo kritje je bilo upo- 
rabljenih okrog 3,7 milijarde 
dinarjev sredstev rezerv in pri- 
bližno 13 milijard dinarjev 
sredstev skupnih rezerv. To 
pomeni, da je bilo iz skupnih 
sredstev, ki so se uporabljala 
za kritje izgub po zaključnih 
računih za leto 1982 v znesku 
okrog 30,6 milijarde, iz sred- 
stev rezerv in sredstev skupnih 
rezerv znesek okrog 16,5 mili- 
jarde dinarjev, kar opozarja na 
to, da so ta sredstva pomem- 
ben vir sredstev, ki se uporab- 
ljajo za kritje izgub. 

ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV REZERV 

Da bi omogočili zboljšanje 
likvidnosti temeljni organizaci- 
ji oziroma pravočasno izvrše- 
vanje obveznosti in učinkovito 
pokrivanje morebitnih izgub 
nastalih v poslovanju, je v 
osnutku zakona predvsem 
predvidena možnost združeva- 
nja sredstev rezerv temeljne 
organizacije,z drugimi organi- 
zacijami združenega dela s ka- 
terimi je sklenila samoupravni 
sporazum o združevanju dela 
in sredstev. 

Prav tako je omogočeno, če 
se delavci v temeljni organiza- 

ciji odločijo, da prek žiro raču- 
na delovne organizacije, v ka- 
tere sestavi je ta temeljna or- 
ganizacija, ustvarjajo celotni 
prihodek temeljne organizaci- 
je in razpolagajo s sredstvi, ki 
jih upravljajo, da imajo sred- 
stva rezerv temeljne organiza- 
cije na posebnem računu de- 
lovne organizacije pri Službi 
družbenega knjigovodstva ozi- 
roma na žiro računu delovne 
organizacije. Ta rešitev, ki je 
usklajena s spremenjenimi do- 
ločbami 146. člena zakona o 
združenem delu, bo prispevala 
k učinkovitejšemu izkorišča- 
nju sredstev rezerv, predvsem 
za zagotavljanje večje likvi- 
dnosti oziroma za pravočasno 
izplačilo dospelih obveznosti. 
Omogočen bo prav tako večji 
koeficient obračanja teh sred- 
stev. 

S samoupravnim sporazu- 
mom, s katerim so urejene 
medsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti iz naslova 
ustvarjanja celotnega prihod- 
ka temeljnih organizacij in raz- 
polaganja s sredstvi, ki jih 
upravljajo prek žiro računa de- 
lovne organizacije, se uredijo 
tudi pravice, obveznosti in od- 
govornosti iz naslova razpola- 
ganja s sredstvi rezerv na po- 
sebnem računu delovne orga- 
nizacije pri Službi družbenega 
knjigovodstva ter držanje 
sredstev na žiro računu delov- 
ne organizacije. 

predpisana- povečana stopnja 
izločanja za sredstva rezerv. 
Temeljne organizacije morajo 
vsako leto izločati iz čistega 
dohodka, ugotovljenega z za- 
ključnim računom, najmanj 4 
odstotke namesto dosedanjih 
2,5 odstotka za sredstva re- 
zerv. Organizacije družbenih 
dejavnosti pa bodo izločale 2 
odstotka namesto 1,5 odstotka 
od dohodka ustvarjenega po 
zaključnem računu. Te določ- 
be se uporabljajo tudi za za- 
ključni račun za leto 1983. Sto 
rešitvijo bi se povečal skupni 
znesek sredstev rezerv, ki bi se 
uporabljala predvsem za po- 
krivanje izgub in za zagotavlja- 
nje večje likvidnosti temeljne 
organizacije in delovne orga- 
nizacije v celoti. 

Če se temeljna organizacija 
odloči za samostojen obračun 
in posebno knjigovodstvo za 
obrat oziroma drugo delovno 
enoto v tujini, je v osnutku za- 
kona določeno, da poveča do- 
hodek, ki služi kot podlaga za 
izločanje v sredstva rezerv in 
to za razliko med dohodkom, 
ki ga je izkazala v zaključnem 
računu obrata oziroma druge 
delovne organizacije v tujini in 
delom dohodka, ki ga je vklju- 
čila v svoj celotni prihodek. 
Takšna novost je predlagana 
zaradi tega, da bi se organiza- 
cija, ki izvaja dela v tujini zava- 
rovala pred morebitnim rizi- 
kom v poslovanju. Z osnutkom 
zakona je prav tako razširjena 
možnost uporabe sredstev re- 
zerv. Uporabiti jih bo mogoče 
za saniranje škode na objektih 
in opremi za skupno uporabo 

VEČJE REZERVE 
Pomembna novost v osnut 

ku zakona je rešitev s katero je 
^soccooooooocosooo 

fl OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SREDSTVIH REZERV 
- AS 336 
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delavcev, ki je nastala zaradi 
elementarnih nesreč, če je ni 
mogoče sanirati iz sredstev za 
skupno porabo. 

Prav tako je predloženo, da 
se sredstva rezerv uporabljajo 

tudi za kritje manjkajočega do- 
hodka v delovni skupnosti, 
ugotovljenega po zaključnem 
računu. Na ta način bi bila 
omogočena uporaba rezerv 
tudi za kritje izkazane izgube v 

delovni skupnosti. Sredstva 
rezerv bo mogoče uporabiti 
tudi za dajanje začasnega po- 
sojila delovni skupnosti za iz- 
plačilo akontacij osebnih do- 
hodkov delavcev v delovni 

skupnosti v skladu s samou- 
pravnim sporazumom. To je 
posebej ugodno za tiste kolek- 
tive, ki pridejo v začasne eko- 
nomske težave oziroma, ki po- 
slujejo z izgubo. 

ANALIZE IN OCENE 

Vse bolj poudarjeni pojavi omejevanja 

svobodnega prometa na enotnem trgu 

r'e spodk°Pavanie Odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu predstavlja resno motnjo pri uresničevanju politike, določene v dolgoročnem 

programu ekonomske stabilizacije aoigorocnem 

Teta igSTn V *druževaniu dela sredstev priča podatek, da je bilo 
„o? ■ odstotka skupnega dohodka družbenega gospodarstva ustvarjenega na podlagi združevanja 

Vhr„lb
a
ei™P°nti.čne skupnosti si prizadevajo, da obdržijo čim večji del ohodka, ustvarjenega na njihovem področju, kar omogoča tudi posameznim 

• Inod^r 2drU!fnega de,a' da večkrat izkoristijo svoj monopolnfS 
, P°dk?pava"Je odnosov na blagovnem, finančnem in deviznem trgu je 

oslabilo in nevtraliziralo učinke ukrepov monetarno-kreditne in devizne politike 
Delovanje enotnena innr»_    Delovanje enotnega jugo- 

slovanskega trga je eden naj- 
pomembnejših predpogojev 
za uresničevanje dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije. V zadnjem času pa 
se vse bolj kažejo pojavi spod- 
kopavanja in omejevanja svo- 
bodnega gibanja ter združeva- 
nja dela in sredstev na področ- 
ju države, kar ima za posledico 
neenakopravne pogoje pod 
katerimi različne organizacije 
združenega dela vzpostavljajo 
ekonomske odnose na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. 
Kljub sprejetim ukrepom se ne 
uresničujejo temeljne predpo- 
stavke na katerih je zasnovano 
njegovo delovanje. 

Te ugotovitve so poudarjene 
v analizi, ki jo je pripravil Zvez- 
ni izvršni svet in jo poslal v 
obravnavo delegatom v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Posebej so podčrtani 
pojavi, ki ovirajo normalno de- 
lovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. 

SKROMNI REZULTATI 
PRI ZDRUŽEVANJU 
DELA IN SREDSTEV 

Čeprav je združevanje dela 
sredstev bistveni pogoj za 

<repitev enotnega jugoslovan- 
skega trga, so bili dosedanji 
^ezultati na tem področju do- 
seženi predvsem z združeva- 
ijern na podlagi zakonskih 
Dredpisov za graditev posa- 

meznih velikih gospodarskih 
objektov in infrastrukture v re- 
publikah in pokrajinah, kot tu- 
di v okviru sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. 

Na ostalih področjih gospo- 
darstva so bili doseženi zelo 
skromni uspehi pri združeva- 
nju dela in sredstev. V letu 
1982 združena sredstva so bila 
udeležena z 1,8 odstotka v 
izvirnih poslovnih sredstvih 
družbenega gospodarstva in le 
z 12,6 odstotka v skupno zago- 
tovljenih sredstvih za financi- 
ranje investicij. V istem letu je 
bilo le 0,5 odstotka dohodka 
družbenega gospodarstva re- 
zultat skupaj -uresničenega 
skupnega prihodka. 

Združevanje sredstev se ta- 
ko rekoč popolnoma zaključi 
znotraj republiških in pokrajin- 
skih meja, teritorializacija aku- 
mulacije pa je zelo poudarjena 
tudi v okviru ožjih družbeno- 
političnih skupnosti. 
. Temeljni vzroki takšnih te- 
ženj kot je poudarjeno v 
analizi, predvsem nestabilni 
pogoji gospodarjenja ter krat- 
koročni in gospodarski ukrepi 
ekonomske politike, ki onemo- 
goča organizacijam združene- 
ga dela, da dolgoročno oceni- 
jo in programirajo razvoj in po- 
vzročajo deformacije pri delitvi 
družbenega proizvoda in do- 
hodka. 

Visoka stopnja inflacije, ki 

zagotavlja rezultate tekočega 
in minulega dela ter vložena 
sredstva na daljši rok v drugo 
OZD prav tako negativno vpli- 
va na združevanje. K temu pri- 
speva tudi dejstvo, da OZD, ki 
združuje sredstva, najpogoste- 
je ne more vplivati na poslova- 
nje druge organizacije, ki jih 
uporablja. 

Celoten sistem delitve, kot 
tudi sistem davkov in prispev- 
kov je urejen tako, da družbe- 
nopolitične skupnosti vplivajo 
na to, da čim večji del dohodka 
ustvarjenega na njihovem po- 
dročju tu tudi ostane in se vla- 
ga. To omogoča posameznim 
organizacijam združenega de- 
la, da se zapirajo v ozke regio- 
nalne trge in da s tem, da izko- 
riščajo svoj monopolni polo- 
žaj, povečanje dohodka ure- 
sničujejo s stalnim povečeva- 
njem cen. 

SPODKOPAVANJE 
ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRGA 

V pogojih, ko proizvodnja že 
dalj časa ne zadovoljuje potre- 
bam domačega trga in nujne- 
mu izvozu in ko so pri uvozu 
surovin, reprodukcijskega ma- 

teriala in blaga za široko pora- 
bo nastopili veliki problemi, 
blagovne rezerve pa ne morejo 
zadovoljiti stalnega trga, se 
vse pogosteje pojavlja spod- 
kopavanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga. Kažejo se v da- 
janju prednosti kupcem blaga, 
ki ga primanjkuje na trgu, na 
svojem področju, v vezanem 
prometu za proizvode, ki jih 
primanjkuje s prometom pro- 
izvodov za katere je manjše 
povpraševanje, jemanju proiz- 
vodov iz prometa zaradi priča- 
kovanja višjih cen, razglasitvi- 
jo neznatno spremenjenih sta- 
rih za nove proizvode zaradi 
povečanja cen, pogojevan em 
plačevanja domačih proiz- 
vodov za devize itd. Precej je 
pojavov kršenja ustavnih načel 
o enotnem trgu predvsem 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki omejujejo promet proiz- 
vodov, ki jih primanjkuje z uva- 
janjem bonov, kartic in se- 
znamov. 

Organizacija prometa je raz- 
drobljena, tehnično in kadrov- 
sko neopremljena, posledica 
tega pa so pojavi pogojevanja 
pošiljanja blaga in zadrževanje 
pred prodajo ter ustvarjanje 
umetnega pomanjkanja v pri- 
čakovanju novih višjih cen, 

ANALIZA DELOVANJA ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA TRGA 
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enostranska prekinitev dogo- 
vora o pošiljanju in podobno. 

ZAPIRANJE TRGA 
V OŽJE LOKALNE 
MEJE 

Kot posledica stanja v go- 
spodarstvu tudi na trgu v zad- 
njih nekaj letih kaže gibanje 
blaga in storitev med republi- 
kami in pokrajinama težnjo re- 
lativnega zmanjšanja v skup- 
nem prometu. Podatki kažejo, 
da več kot dve tretjini skupne 
proizvodnje blaga in storitev 
(pošiljke in nakupi) realizirajo 
organizacije združenega dela 
v okvirih svojih republik in po- 
krajin. To priča o vse večjem 
zapiranju v meje svojih obmo- 
čij, kot tudi o tem, da se naj- 
večji del proizvodnje posa- 
meznih skupnosti porabi na 
njihovem področju. 

Podobne pojave zapiranja je 
opaziti tudi na področju me- 
njave znanstvenih dosežkov in 
prenosa tuje tehnologije, kar 
ima za posledico nepovezano 
nastopanje OZD ali ožjih druž- 
benopolitičnih skupnosti. So 
tudi primeri, da uvažamo te- 
hnologijo za iste proizvode in 
namene, praviloma zastarele 
in neustrezne. 

Obseg in asortiman blagov- 
nih rezerv na vseh ravneh, je 
poudarjeno v analizi, ne zado- 
stuje, da v pogojih velikega 
neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem in vse bolj 
poudarjenih motnjah na trgu 
prispeva k učinkovitemu in 
pravočasnemu odpravljanju 
motenj v proizvodnji in preskr- 
bi prebivalstva. 

Na ustvarjanje rezerv neugo- 
dno vpliva nerešen način za- 
gotavljanja trajnih in stabilnih 
virov financiranja, so pa tudi 
problemi v zvezi s kontrolo nji- 
hovega izkoriščanja, vračanja 
posojenega blaga in obnavlja- 
nja rezerv. 
EKONOMSKA 
IN SOCIALNA 
FUNKCIJA DAVKA 

V analizi je nato podčrtano, 
da je uvajanje davkov in pri- 
spevkov decentralizirano na 
veliko število subjektov. Zaradi 
njihovega različnega deleža 
pri ceni istih proizvodov pri- 
speva takšna fiskalna politika 
do neenakomernih pogojev 
gospodarjenja. 

Temeljni in posebni promet- 
ni davek ne opravlja svoje eko- 
nomske in socialne funkcije, 
čeprav imamo dogovor o us- 
klajevanju politike posebnega 

prometnega davka, po kate- 
rem morajo republike in -po- 
krajini med seboj usklajevati 
davčno politiko, kot tudi stop- 
nje posebnega s stopnjami te- 
meljnega prometnega davka, 
to usklajevanje ne poteka do- 
sledno. Zaradi tega so stopnje 
posebnega, kot tudi prispevki 
iz dohodkov in osebnih do- 
hodkov, v posameznih družbe- 
nopolitičnih in interesnih 
skupnostih zelo neizenačene. 

Spodkopani odnosi na bla- 
govnem trgu, pa tudi na fi- 
nančnem in deviznem trgu so 
v veliki meri oslabili in nevtrali- 
zirali učinke ukrepov monetar- 
no-kreditne in devizne politi- 
ke. V pogojih visoke stroškov- 
ne inflacije in inflacije povpra- 
ševanja ni dala restriktivna 
kreditno-monetarna politika 
pričakovanih rezultatov v zni- 
žanju rasti cen in domačega 
povpraševanja. Prilagojevanje 
obrestnih mer in tečaja dinarja 
je prav tako vplivalo na pove- 
čanje cen, ne uresničuje pa se 
ustavno načelo o dinarju "kot 
edini valuti in merilu vrednosti 
na domačem trgu. 

Sistem financiranja je prav 
tako značilen za zapiranje fi- 
nančnih tokov, ne samo v okvi- 
ru republik in pokrajin, ampak 
tudi v ožjih družbenopolitičnih 
skupnostih in bankah. 

NAČIN 
RAZPOLAGANJA 
Z DEVIZAMI 

Pri uporabi zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino je bilo prav 
tako opaziti pojave spodkopa- 
vanja enotnega jugoslovan- 
skega trga. To se nanaša pred- 
vsem na tlačenje dinarja kot 
edinega plačilnega sredstva v 
državi, na pojave, da devize 
opravljajo funkcijo denarja tu- 
di med domačimi subjekti, na- 
to na način razpolaganja z 
ustvarjenimi devizami, kot tudi 
na nedelovanje enotnega de- 
viznega trga. 

Pomanjkljivosti so tudi pri 
dinarskem spodbujanju izvoza 
s strani republik in pokrajin, 
kot tudi ureditev izvoza in uvo- 
za v okviru maloobmejnega in 
prekomorskega prometa. Zu- 
nanjetrgovinska mreža v drža- 
vi in tujini je razdrobljena, ne- 
specializirana, razdeljena na 
posamezna področja pri 
opravljanju izvoza in uvoza za 
potrebe ožjih družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

V pogojih precej večjega 
povpraševanja od ponudbe na 
domačem trgu vse več OZD 

uporablja svoj monopolni po- 
ložaj za povečanje cen, kar bi- 
stveno vpliva na povečanje in- 
flacije. 

Pri uporabi zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen ni bil uresničen 
njegov temeljni namen - sa- 
moupravno oblikovanje cen, 
niti ni zaživel mehanizem sa- 
moupravnega sporazumeva- 
nja in družbenega dogovarja- 
nja o cenah na enotnem jugo- 
slovanskem trgu na podlagi 
ekonomskih zakonitosti. 

Pri uporabi ukrepov nepo- 
sredne družbene kontrole cen 
zaradi delitve pristojnosti na 
tem področju med republikami 
in pokrajinama je bilo precej 
prizadevanj, da se »svojim« or- 
ganizacijam združenega dela 
zagotovi čim ugodnejši eko- 
nomski položaj na podlagi vi- 
sokih cen izdelkov. Merila za 
oblikovanje cen in družbena 
kontrola nad njimi je težko 
uporabljati na enoten način za 
vse proizvode in storitve. 

Spodkopani relativni odnosi 
cen med panogami in grupaci- 
jami na domačem trgu, kot tu- 
di med domačimi in svetovni- 
mi cenami so prav tako oteže- 
vali uporabo zakona. 

Za dosedanji razvoj sistema 
planiranja je značilno, da so 
plani družbenopolitičnih skup- 
nosti zasnovani na planih OZD 
ter nerealno planiranje ciljev in 
nalog v združenem delu. To je 
posledica premajhnega poz- 
navanja pogojev gospodarje- 
nja, čezmernega zadolževanja 
v tujini, nekontrolirane nmisije 
denarja in počasnega spora- 
zumevanja in dogovarjanja v 
združenem delu. 

Stalno rastoča nezaposle- 
nost je različna na posameznih 
področjih, ker so v posamez- 
nih delih države različne mož- 
nosti za novo zaposlovanje. Z 
enotnim jugoslovanskim 
trgom, predvsem pa z uresni- 
čevanjem temeljnih postavk za 
njegovo delovanje, je mogoče 
odpravljanje te teritorialne ra- 
zlike in zmanjšati probleme 
nezaposlenosti. 

UKREPI EKONOMSKE 
POLITIKE 

Zaradi krepitve enotnega ju- 
goslovanskega trga, je po- 
udarjeno v analizi, je treba nuj- 
no sprejemati takšne ukrepe 
ekonomske politike, s katerimi 
bi vplivali na povečanje proiz- 
vodnje in izvoza, na usklajeva- 
nje blagovno-denamih odno- 
sov, ustvarjanje pogojev za 
uvoz surovin, reprodukcijske- 

ga materiala in blaga široke 
porabe, ki ga primanjkuje, ozi- 
roma za uresničevanje vseh bi- 
stvenih pogojev za njegovo 
delo. 

To se nanaša predvsem na 
odpravljanje motenj v prostem 
prometu blaga, dela družbenih 
sredstev in znanja ter na zago- 
tavljanje vpliva meril ekonom- 
ske ponudbe na obnašanje go- 
spodarskih subjektov ter delo- 
vanje tržnih zakonitosti. Prav 
tako je treba ustvarjati stabilne 
pogoje gospodarjenja, za svo- 
bodno nastopanje na trgu ter 
neposredno združevanje dela 
in sredstev, kot tudi za odprav- 
ljanje vseh oblik zapiranja in 
monopolnega obnašanja. 

Zaradi vsega tega je treba z 
ukrepi kreditne politike nujno 
spodbujati hitrejše povezova- 
nje proizvodnih in prometnih 
organizacij združenega dela 
za večjo proizvodnjo za doma- 
če potrebe in izvoz. 

Na področju davčne politike 
je treba ostreje obdavčevati 
prihodke, ki ne izvirajo iz dela 
ter proizvode višjega standar- 
da in širše uporabljati davek 
na skupni prihodek občanov. 
Zmanjševati pa je treba obdav- 
čevanje elementov družbene 
reprodukcije in sredstva za de- 
lo kot tudi proizvode, ki so bi- 
stveni za standard prebival- 
stva. 

V monetarno-kreditni politi- 
ki je treba vplivati na zmanjša- 
nje domačega povpraševanja, 
usklajevanje obrestnih mer in 
zagotavljanje dinarja kot enot- 
ne valute. Ukrepi devizne poli- 
tike morajo biti usmerjeni na 
vzdrževanje likvidnosti v med- 
narodnih plačilih in na ureja- 
nje plačilnega prometa s tuji- 
no, kot tudi na pospeševanje 
izvoza blaga in storitev. Z za- 
gotavljanjem večje stopnje 
mobilnosti deviz in prepreče- 
vanjem pojavov, da delujejo 
kot sredstvo za plačilo v državi 
in z drugimi ukrepi, je treba 
ustvarjati pogoje za nemoteno 
delo deviznega trga. 

Na področju družbenoeko- 
nomskega sistema je nujna 
dograditev posameznih zako- 
nov, ki so bistveni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega 
trga. Najpomembnejši med nji- 
mi so zakoni o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s 
tujino, o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen, o 
zveznih blagovnih rezervah in 
drugi. Razen tega je treba 
sprejeti predpise, s katerimi bo 
zagotovljena večja stopnja or- 
ganiziranosti na področju bla- 
govnega prometa. 
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