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Informacija o 28. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ ki ie 
-bila 14. in 15. 5. 1984. ' 

Zvezni zbor je na 28. seji obravnaval in sprejel: Poročilo o 
delu Zveznega izvršnega sveta od maja 1982 do maja 1984 
Predlog zakona o zagotovitvi obratnih sredstev; Predlog za- 
kona o spremembi in dopolnitvi zakona o obveznem združe- 
vanju dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga in storitev, s proizvodnimi orga- 
nizacijami združenega dela; Predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o službi v oboroženih silah; 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških 
zavarovancev; Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o otroškem dodatku in o drugih oblikah 
otroškega varstva otrok vojaških zavarovancev; Predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazen- 
skem postopku; Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med- 
narodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega 
razmerja na pobudo delodajalca in poročilo o delu Komisije 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ za kontrolo službe državne 
varnosti. 

Na dnevnem redu te seje Zveznega zbora so bile tudi 
izvolitve. Poleg drugih izvolitev, je Zvezni zbor izvolil delegata 
Stojana Bjelajca iz SR Bosne in Hercegovine za novega 
predsednika zbora, delegata Milana Rajačića iz SR Srbije pa 
za podpredsednika zbora. Zbor je tudi izvolil nove predsed- 
nike delovnih teles in predsednike skupnih delovnih teles 
obeh zborov Skupščine SFRJ, za naslednje enoletno obdobje 

Ob tej priložnosti je bil delegat iz SR Slovenije Savin Jogan 
izvoljen za predsednika Odbora Zveznega zbora za ljudsko 
obrambo, delegatka Zora Tomič pa za predsednico Komisije 
Skupščine SFRJ za volitve in imenovanja. 

V nadaljevanju te informacije bo govor le o nekaterih po- 

Kssfsrsroz-ak,ih'ki*"na"" 

Delegati obeh zborov Skupščine SFRJ so na skupni seji 
poslušali ekspoze predsednice ZIS Milke Planine razpravljali 
o poročilu in sprejeli sklepe pa na ločenih sejah. O poročilu so 
razpravljali tile delegati Zveznega zbora: Savin Joaan (SR 
Slovenija), Bora Petkovski (SR Makedonija); Ivan Lovrič (SR 
Bosna in Hercegovina); Batrič Jovanovič (SR črna qora) 
Janko Sago (SAP Vojvodina); Rado Roter (SR SloveniiaV 
Hajredim Vehbija (SAP Kosovo); Vijekoslav Vidjak (SR Hrvat- 
ska); Dušan Pekič (SR Hrvatska) in Huso Radončič (SR Črna 
gora). 

Delegat Savin Jogan je v razpravi uvodoma poudaril da 
poročilo ZIS predstavlja novost, ker se ZIS v skladu z Ustav- 
nimi amandmaji prvič pojavlja pred Skupščino SFRJ s celo- 
vito oceno stanja v družbi in z oceno njegove odgovornosti in 
aktivnosti v preteklem dveletnem obdobju. 

V poročilu jž dana dovolj jasna in precej kritična in samokri- 
tična slika stanja in odnosov, poudarjeni so rezultati izvajanja 
politike gospodarske stabilizacije in tudi resne pomanjkljivo- 
sti v delu ZIS in drugih subjektov na tem področju. 

Poročilo zasluži polno podporo glede temeljne vsebine in 
teženj. Vendar pa ta pomemben dokument vsebuje tudi nekaj 
šibkih točk, nejasnosti in nedorečenosti, nekatere so tudi 
taksnega značaja, da bi lahko tudi v bodoče vplivale na 
nezadosti jasno opredeljevanje odgovornosti ZIS pri iskaniu 
objektivnih razlogov za premalo učinkovito delo in za pravo- 
časno reagiranje. 

V nadaljevanju razprave je opozoril na nekatere uootovitve 
iz razprave o tem poročilu v Sloveniji: 

- Ni zadostnega opravičila za ugotovitev ZIS v poročilu, da 
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je ta moral reševati tudi številna vprašanja s področja po- 
slovne politike, medtem ko je deloval tudi na področju dolo- 
čanja pogojev gospodarjenja, kar vsekakor ne sodi v njegovo 
PnStUgotoviti bi bilo treba koliko so pri taki usmeritvi ZIS 
botrovali dejanski objektivni razlogi in v kakšni meri pa pozno 
pripravljanje določenih predpisov, nezadosti strokovne in ce- 
lovite analize stanja in predvidenih posledic ponujenih resi- 
te v 

Vprašanje je v kakšni meri so odnosi med vodilnimi 
organi družbenopolitičnih organizacij in Zveznega izvršnega 
sveta omogočali potrebno podporo ZIS v njegovih naporih in 
v kakšni meri je to povezovanje in dajanje podpore vnaprej 
predlogom ZIS postavljalo Skupščino in celotno delegatsko 
bazo v položaj glasovalca ne pa tistega, ki dejansko odloča; 

- Vprašanje je tudi ali je zadosten in resen razlog, da ZIS ni 
pristopil k spremembam srednjeročnega plana razvoja Jugo- 
slavije dejstvo, da so minila že tri leta planskega obdobja, ker 
bi ta lahko določene predloge v tej smeri pripravil že prej, 

- V javnosti je bilo slišati tudi dosti ugovorov zoper posa- 
mezne izjave članov ZIS, ki so si nasprotovale, kar je vnašalo 
zmešnjavo in negotovost glede realnosti in smeri reševanja 
številnih življenjsko pomembnih vprašanj, predvsem na po- 
dročju financ, oskrbe trga in podobno. 

Na koncu razprave je poudaril, da osnutek sklepov, ki naj bi 
jih zbor sprejel vsaj v splošni meri, kaže na potrebo reševanja 
določenih odnosov v omenjeni smeri in bi bilo treba v teh 
sklepih določene stvari še bolj poudariti, zlasti pa odgovor- 
nost za javne izjave članov ZIS oz. funkcionarjev, ki vodijo 
zvezne upravne organe. 

Predložil je da bi morali naložiti ZIS, da predloge aktov v 
večji meri kot doslej naslanja na objektivno in realno analizo 
stanja na posameznih področjih, pri tem pa naj ima pred očmi 
tudi določene pomembne razlike, kar vse mora pripeljati do 
predvidevanj in planiranja posledic predloženih ukrepov in s 
tem tudi do odločitev skupščine, ki naj bi bile bolj realne in 
življenjske in ki se bodo lahko popolnoma in dosledno uresni- 
Sevale. 

Izrazil je tudi sugestijo, da se številne ugotovitve iz razprav 
o tem poročilu v Sloveniji na določen način upoštevajo pri 
končnem oblikovanju sklepov Zveznega zbora zlasti glede 
tim »interventnih« zakonov. Poročilo ZIS je glede tega zelo 
blago in v njem ni govora o dejstvu, da so bili taki zakoni 
sprejemani tudi takrat, ko predhodno niso bila storjena re- 
snejša prizadevanja, da se s sistemskimi ukrepi, obstoječimi 
ali novimi, rešujejo aktualni problemi, da so bili sprejeti brez 
izjeme po hitrem postopku, da so nekateri interventni zakoni 
na nov način motili odnose v družbeni reprodukciji in da je 
bila v pravnem sistemu ustvarjena dvotirnost. 

Končno je še poudaril, da bi takšno stališče morali v večji 
meri zavezovati ne le predlagatelje temveč tudi Zvezni zbor 
oz. njegova delovna telesa pri obravnavanju oz. odločanju o 
vsebini interventnih zakonov. 

Delegat Rado Roter, je v razpravi uvodoma poudaril, da so 
razprave delegatov na sejah delovnih teles bile najbolj pogo- 
st e v smislu sprejema tega poročila brez rezerv al, * rezervam, 
za kar je verjetno razlog v vsebin, poročila Z S, ki je lahko 
sprejeto le skupaj z ekspozejem tovarišice Milke Planine, se 
zlasti zaradi predlogov o prioritetah naših skupnih bodočih 
nalog v ekonomski politiki, v družbenem razvoju oz. v realiza- 
ciji stabilizacijskega programa. 

Razprava o poročilu, ki kaže na opredeljevanje za in zoper 
oziroma z rezervami in brez teh ne more pripeljat; do rezulta- 
tov oz. do dogovora o našem skupnem bodočem delu m 
naloaah pri tem pa moramo imeti pred očmi temeljni cilj 
stabilizacijo gospodarstva in izvrševanje programa za uresni- 
Čepotrebno se je tudi dogovoriti, ali je bila generalna usmeri- 
tev politike ZIS pravilna ali pa je pri tem preveč prihajala do 
izraza uporaba interventnih, administrativnih ukrepov na 
škodo dopolnitev in sprememb sistemskih zakonov o čemer 
je bil že dosežen dogovor pri sprejetju programa gospodarske 
stabilizacije, k, ga je treba tudi v tem smislu uresničevati. 

V nadaljevanju razprave je opozoril na netočno formulacijo 
v noročilu o krepitvi materialne osnove združenega dela, k, je 
ne potrjujejo tudi statistični podatki. Udeležba združenega 
dela pri odločanju o dohodku se je namreč zmanjšala z 61,2 /□ 
v 1982 letu na 58,1% v letu 1983. Z sprejetimi interventnimi oz. 

administrativnimi ukrepi se je sicer zmanjšal obseg ekscesnih 
stanj zaradi katerih so se ti sprejemali, vendar pa dokončnih 
rešitev s temi nismo dosegli kot npr. na področju investicij v 
celoti (splošna in skupna poraba) na kar opozarjajo tudi 
letošnji podatki o prekoračitvah prek 50%. 

Izrazil je tudi prepričanje, da tudi predvideni administrativni 
ukrepi z namenom finančne konsolidacije združenega dela 
oz gospodarstva ne bodo rodili pričakovanih rezultatov razen 
tega, da bo prišlo do nove prerazporeditve dohodka oz. čeda- 
lje večje linearosti. . , 

Zagotoviti bi morali takšne pogoje gospodarenja in takšne 
sistemske zakonske rešitve, ki bi vplivale na večjo produktiv- 
nost, ki zaradi linearnih ukrepov, podružbljanja izgub, oseb- 
nih dohodkov in drugega v zadnjih letih pomembno pada. 

Morali bi vplivati na boljšo organizacijo proizvodnje, na 
dejansko izvajanje politike nagrajevanja po delu, na večjo 
akumulativnost gospodarstva in podobno. Poleg tega je treba 
še resnejše videti naloge, ki bodo bolj perspektivno in trajno 
zagotavljale sanacijo gospodarstva oz. zagotavljale njegovo 
kvalitetno napredovanje. 

Zavzel se je za ukrepe s katerimi bomo zagotovili stabiliza- 
cijske naloge v razvoju družbenoekonomskega sistema in 
odnosov ter sprejemali interventne ukrepe le v izjemnih situa- 
cijah in da je prav v tem ena izmed kvalitet splošno sprejetega 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

Na koncu razprave, je opozoril še na tri pomembne naloge, 
ki smo jih doslej iz različnih razlogov odlagali; 

- v zvezi z rastjo produktivnosti dela, ne smemo pozabiti na 
naloge pri našem tehnološkem razvoju; . 

- čimprej bo treba uresničiti naloge na podlagi zakona o 
temeljih družbenega sistema informiranja, na tem področju 
še vedno zamujamo s sprejetjem različnih zakonov, 

- odločnejše je treba spreminjati prakso in politiko financi- 
ranja federacije, poleg nalog na področju splosne in skupne 
Dorabe, kar pomeni pravočasno sprejeti oz. spremeniti in 
dopolniti ustrezne zakone, s katerimi se ureja to področje. 

Končno je poudaril, da ima njegova razprava namen da z 
nekaterimi sugestijami pomaga, da bi bile rešitve, ki jih vse- 
buje poročilo ZIS dopolnjene, selekcionirane, predvsem pa, 
da bi bile naloge določene po prioritetah, da bi uresničevanje 
le-teh vplivalo na hitrejšo sanacijo gospodarstva in zagotovilo 
kvaliteten razvoj gospodarstva in njegovo konkurenčno spo- 
sobnost. 

2. Predlog zakona o zagotovitvi obratnih sredstev 
Besedilo predloga tega zakona, je bilo v celoti objavljeno v 

Poročevalcu. 
V vseh fazah obravnavanja in sprejemanja tega zakona, je 

bila opravljena v Sloveniji temeljita razprava. Od številnih 
organizacij združenega dela in od drugih zainteresiranih or- 
ganov in organizacij so delegati dobili številna mnenja, pred- 
loge in pripombe, ki so jih uveljavljali na sejah delovnih teles 
Zveznega zbora, ki so razpravljala o tem zakonu. 

Predlog zakona o zagotavljanju obratnih sredstev je bil tako 
SDreiet na 28 seji Zveznega zbora, vendar z nekaterimi dopol- 
nitvami, ki jih je predložil Odbor za družbenoekonomske 
otinose Zveznega zbora na predlog delegatov tega odbora, 
kjer so sodelovali tudi člani tega odbora iz SR Slovenije. 

Delegati iz SR Slovenije so pred sejo zbora predložil, 
amandma k prvemu odstavku 8. člena predloga zakona. 8. 
člen predloga zakona, predvideva namreč nekatere izjeme, ko 
lahko organizacija oz. skupnost uporablja sredstva za mvesti- 
ciie v osnovna sredstva in za dolgoročne plasmaje, čeprav ne 
zagotovi trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih 
virov Bistvo predlogoženega amandmaja, je bilo v tem, da naj 
bi iziemo predstavljalo tudi obvezno združevanje sredstev za 
investicije na področju gospodarske infrastrukture, za katere 
ie s danskimi akti predviden hitrejši razvoj na podlagi zakona 
oz samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev, ki je 
bil sklenjen na ravni republike oz. avtonomne pokrajine 

K temu členu so predložili amandma tudi delegati iz SAP 
Vojvodine ki je imel namen, da naj izjema velja tudi za 
obvezno združevanje sredstev in vpisovanje posojil, ki sc 
nredpisana z zakonom zaradi graditve objektov za proizvod- 
njo in prenos električne energije in objektov za proizvodnje premoga za potrebe termoelektrarn. 

Oba predloga amandmajev, je obravnaval Odbor za družbe 
noekonomske odnose neposredno pred sejo zbora m spreje 

poročevalet 



takle amandma s katerim so se strinjali delegati člani odbora 
in tudi predlagatelj. K predlogu zakona se doda novi 15.a člen, 
ki določa, da lahko izjemno od določb prvega odstavka 8! 
člena tega zakona organizacija, oz. skupnost, ki ni zagotovila 
trajnih obratnih sredstev iz trajnih in dolgoročnih virov do 
konca leta 1985 vpisuje posojila predpisana z zakonom in 
združuje sredstva na temelju samoupravnega sprazuma o 
združevanju sredstev na celotnem ozemlju republike oz. avto- 
nomne pokrajine za razvoj proizvodnje in prenosa električne 
energije, proizvodnje premoga in železniškega prometa. Zbor 
je, ko je obravnaval predlog tega zakona sprejel ta amandma 
odbora za družbenoekonomske odnose. 

Poleg zgoraj omenjenega amandmaja kaže omeniti še dve 
spremembi v predlogu zakona, za katere so se tudi zavzemali 
delegati iz SR Slovenije, člani tega odbora: 

- izjemo iz 8. člena predloga zakona predstavlja tudi vpis 
posojila skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in združe- 

vanje sredstev, s katerimi se izpolni obveznost vpisa tega 
posojila; 

- Drugi odstavek 16. člena zakona se sedaj glasi tako: 
"Organizacija oz. skupnost, ki na podlagi obračuna obratnih 
sredstev in njihovih virov ugotovi, da trajnih obratnih sredstev 
ne zagotavlja iz trajnih in dolgoročnih virov sredstev, lahko do 
31. 12. 1990 manjkajoči znesek trajnih in dolgoročnih virov 
sredstev zagotavlja iz kratkoročnih virov sredstev in virov 
drugih obratnih sredstev v znesku, ki ga določi s stanjem na 
dan 31. 12. 1983; od leta 1984 pa mora ta znesek na koncu 
vsakega leta zmanjšati najmanj za eno sedmino (v predlogu 
zakona je bilo do 31. 12. 1988 s tem, daje morala organizacija 
oz. skupnost ta znesek od leta 1984 na koncu vsakega leta 
zmanjšati najmanj za eno petino). 

Zvezni zbor bi moral na tej seji obravnavati tudi predlog 
zakona o sodiščih združenega dela in predlog zakona o 
arhivskem gradivu federacije in je obravnavo teh dveh zako- 
nov preložil na eno izmed prihodnjih sej. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. junija 1984 

S.e.'5 zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- političnega zbora so sklicane za sredo, 20. junija 1984. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor bodo obravnavali: 
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 

izvajanju programa ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsolidacijo Go- 
spodarstva. 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazen- 
skega zakona SR Slovenije (ESA, 314); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vojaških invalidih. (ESA 389); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o civilnih invalidih vojne (ESA 386) 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- izvolitev članov Sveta republike. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
še: 

predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami sa- 
mostojnih obrtnikov (ESA 237); 

-predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o varnosti cestnega prometa, z osnutkom 
zakona (ESA, 474); 

~ predlo9 za izdai° zak°na o spremembah in dopolni- 
jo* ^?na 0 sanitarni inšpekciji, z osnutkom zakona (ESA 466); 

— predlog za izdajo zakona o sofinanciranju programa 
obnove in modernizacije oddajniškega in prenosnega si- 
stema Radio televizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 z 
osnutkom zakona (ESA 484); 

— predlog naj bo Skupščina SFRJ udeleženec pri skle- 
nitvi družbenega dogovora o temeljih skupne zemliiške 
politike (ESA 477). ' 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 

oc7rP0r°°'10 ° delu službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1983 (ESA 485); 
— predlog za izdajo zakona o Službi družbenega kniiao- 

vodstva v SR Sloveniji z osnutkom zakona (ESA 481); 
— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o varstvu pri delu (ESA 483). 

Vse trije zbori imajo na dnevnem redu sej volitve in 
imenovanja ter predloge, pobude in vprašanja delegatov 
oziroma družbenenopolitičnih organizacij. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP —. 
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drUŽene9a-dBla i"Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi '"formacije o izvajanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije v letu 1983 glede 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sla na svojih 
sejah dne 7. maja 1984 obravnavala in- 
formacijo o izvajanju sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije v letu 1983 gle- 
de skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji in na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata po- 
ročilo Izvršnega sveta o uresničevanju 
sklepov zborov Skupščine SR Slovenije 

glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

2. Zbora ugotavljata, da se sklepi 
Skupščine SR Slovenije glede pospeše- 
vanja razvoja manj razvitih območij, 
sprejeti v oktobru 1983, prepočasi ure- 
sničujejo, saj trend razvoja manj razvitih 
območij zaostaja za razvojem v SR Slo- 
veniji, s čimer se v globalu še povečujejo 
razlike med razvitimi in nerazvitimi ob- 
močji v SR Sloveniji. 

3. Zbora opozarjata vse nosilce raz- 
voja, zlasti še organizacije združenega 
dela, gospodarske zbornice, samouprav- 
ne interesne skupnosti in banke, da je 
hitrejši razvoj manj razvitih območij odvi- 

sen od priprave kvalitetnih programov, ki 
bodo upoštevali specifičnost dosedanje- 
ga razvoja in prednosti, ki jih lahko nudi- 
jo manj razvita območja. Zato je potreb- 
no, da Gospodarska zbornica Slovenije v 
povezavi z združenim delom in potreba- 
mi njegovega razvoja, inciativno in aktiv- 
no sodeluje pri pripravljanju ustreznih 
progranov in pospeševalnih ukrepov za 
nadaljnji razvoj teh območij. 

4. Zbor združenega dela in Zbor občin, 
upoštevajoč ugotovitve Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, podpirata pro- 
gram aktivnosti Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije za izvajanje še neuresni- 
čenih sklepov skupščine ter poudarjata, 
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da morajo tudi pristojni občinski in me- 
dobčinski organi na manj razvitih ob- 
močjih sprejeti ustrezne pospeševalne 
ukrepe, ki bodo spodbujali hitrejši skla- 
den razvoj teh območij. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v okviru svojih pristojnosti pri izvaja- 
nju aktivnosti glede pospeševanja raz- 
voja manj razvitih območij, ustrezno 
upošteva predloge in stališča delovnih 
teles in delegatov na seji zbora. Prouči 
naj tudi predloge Gospodarske zbornice 
Slovenije in jih vključi v program aktivno- 
sti ter o tem poroča ob predložitvi resolu- 

cije o družbenoekonomski oolitiki in raz- 
voju za leto 1985. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je sklep ob obravnavi in- 
formacije o izvajanju sklepov 
zborov Skupščine SR Slovenije 
v letu 1983 glede skladnejšega 
razvoja v SR Sloveniji še dopol- 
nil in sicer je dodal naslednje 

besedilo k točki 3: 
... Samoupravne interesne skupnosti 

družbenih dejavnosti pa naj dograjujejo 
solidarnostni sistem združevanja sred- 
stev za programe, ki bodo bolj izenače- 
vali možnosti uveljavljanja pravic obča- 
nov v teh delih Slovenije. 

In dodal točko 6: 
6. Izvršni svet naj v prihodnjem letu 

ponovno poroča o uresničevanju sklepov 
iz leta 1983 ter o izvajanju svojega pro- 
grama aktivnosti. 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah m dopolnitvah zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja       

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 33. seji dne 7. maja 
1984 obravnaval osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
družbenem pravobranilcu samouprav- 
ljanja in na podlagi drugega odstavka 
277. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja se sprejme. 

2 Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3 Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči predlagano zakonsko rešitev, da 

za namestnika družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja velja načelo rotacije. 
Predlagana rešitev naj se prouči z vidika 
pomena in narave funkcije, ki naj bi jo 
imel namestnik družbenega pravobranil- 
ca samoupravljanja. Prouči naj tudi dru- 
ge predloge, pripombe in mnenja izraže- 
na v delovnih telesih in v razpravi na seji 
zbora in jih ustrezno upošteva pri pripra- 
vi zakonskega predloga. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 33. seji dne 7. maja 1984, obravnaval 
osnutek zakona o spremembah m do- 
polnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja in na podlagi 
2 odstavka 227. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči pripombe, predloge 
in mnenja, dana v poročilih delovnih te- 
les zbora in skupščine, pripombe skupin 

delegatov in pripombe iz razprave dele- 
gatov na seji zbora. 

Prav tako naj Izvršni svet prouči pred- 
lagano zakonsko rešitev, da za namestni- 
ka družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja velja načelo rotacije. Predla- 
gana rešitev naj se prouči z vidika pra- 
kse, pomena in narave funkcije, ki naj bi 
jo imel namestnik družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. maja 1984 ob 
obravnavi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja na pod- 
lagi drugega odstavka 277. člena po- 

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

Sklep 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

Izvršni svet prouči predlagano zakonsko 
rešitev, da za namestnika družbenega 
pravobranilca samoupravljanja velja na- 
čelo rotacije. Predlagana rešitev naj se 
prouči z vidika pomena in narave funkci- 
je, ki naj bi jo imel namestnik družbenega 
pravobranilca samoupravljanja. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah m dopolnitvah zakona o 
javnem pravobranilstvu 

Zbor združenega dela 

Zbor združnega dela Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji seji dne 7. maja 1984 
ob obravnavi osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nem pravobranilstvu na podlagi druge- 
ga odstavka 277. člena poslovnika 

Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

SKLEP 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem pravobra- 
nilstvu se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči in ustrezno upošteva pripombe 
delovnih teles in pripombe izražene na 
seji zbora. 
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Zbor združenega dela je že ob predlo- 
gu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem pravobra- 
nilstvu zavzel negativno stališče do po- 
novne vzpostavitve možnosti zastopanja 
samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti, ki so del skupščinske- 
ga sistema in izvajalcev v njih. Kljub temu 

zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da prouči dane pobude za 
ponovno vzpostavitev možnosti takega 
zastopanja, vendar le v primerih kadar 
niso in dokler ne bodo vzpostavljene 
službe pravne pomoči. Pri tem je potreb- 
no poiskati tak način zastopanja, ki ne bo 
vplival na zmanjšanje odgovornosti in 
aktivnosti za uresničevanje zakona o 

pravni pomoči in ki bo omogočal enako- 
praven položaj uporabnikov in izvajalcev 
pri zagotavljanju pravne pomoči. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ob predložitvi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnem pravobranilstvu poroča o uresni- 
čevanju zakona o pravni pomoči. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 33. seji dne 7. maja 1984 obravnaval 
osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o javnem pravobranil- 
stvu in na podlagi 2. odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o javnem pravobra- 
nilstvu se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 
ge in mnenja, dana v poročilih delovnih 
teles zbora in skupščine, pripombe sku- 
pin delegatov in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Glede ponovne vzpostavitve možnosti 
zastopanja, samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti, ki so del 
skupščinskega sistema in izvajalcev v 
njih, bi bilo smotrno proučiti, aH ne bi 
kazalo, kljub stališčem, sprejetim v Druž- 

benopolitičnem zboru in Zboru združe- 
nega dela ob obravnavi predloga za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu, z zako- 
nom ponovno vzpostaviti tako možnost, 
vendar le v primerih, kadar niso in dokler 
ne bodo vzpostavljene službe pravne po- 
moči. Pri tem je potrebno poiskati tak 
način zastopanja, ki ne bo vplival na 
zmanjšanje odgovornosti in aktivnosti za 
uresničevanje zakona o pravni pomoči, 
in ki bo omogočal enakopraven položaj 
uporabnikov in izvajalcev pri zagotavlja- 
nju pravne pomoči. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. maja 1984 ob 
obravnavi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu na podlagi drugega od- 
stavka 277. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o javnem pravobra- 

nilstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

Izvršni svet upošteva pripombe delovnih 
teles in pripombe izražene na sejah zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije. 

Družbenopolitični zbor je že ob predlo- 
gu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem pravobra- 
nilstvu zavzel negativno stališče do po- 
novne vzpostavitve možnosti zastopanja 
samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti, ki so del skupščinske- 
ga sistema in izvajalcev v njih. Dosedanja 

■ azprava ni dala prepričljivih argumentov 
za spremembo sprejetega stališča. Kljub 
temu Družbenopolitični zbor nalaga 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da prouči dane pobude za ponovno 
vzpostavitev možnosti takega zastopa- 
nja, vendar le v primerih kadar niso in 
dokler ne bodo vzpostavljene pravne po- 
moči. Pri tem je potrebno poiskati tak 
način zastopanja, ki ne bo vplival na 
zmanjšanje odgovornosti in aktivnosti za 
uresničevanje zakona o pravni pomoči in 
ki bo omogočal enakopraven položaj 
uporabnikov in izvajalcev pri zagotavlja- 
nju pravne pomoči. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. maja 1984 ob 
obravnavi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah kazenskega zakona 
SR Slovenije na podlagi 72. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
ta-le 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je predlagatelj v osnutku zakona upo- 
števal stališča, ki jih je zbor sprejel v 
predhodni fazi. Pri tem zbor ugotavlja, da 
osnutek zakona ureja samo tiste zadeve, 
ki jih je bilo možno pripraviti v tem času, 
ker so spremembe in dopolnitve ter nji- 

hovo uveljavljanje vezane na sprejem 
sprememb v zveznem kazenskem zakonu 
in njihovo uveljavitev. 

2. Družbenopolitični zbor ponovno 
opozarja na to, da je treba v bodoče 
uvesti drugačen način prilagajanja vre- 
dnostnih količin spremenjenim okolišči- 
nam. Zbor meni, da je treba čim prej 
začeti s pripravo teh rešitev. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 33. seji dne 7. maja 1984 obravnaval 
osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah kazenskega zakona SR Slove- 
nije in na podlagi 2. odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

Sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah kazenskega zakona SR Slo- 
venije se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

predlagatelj prouči in po možnosti upo- 
števa stališča Družbenopolitičnega zbo- 
ra, pripombe, predloge in mnenja, dana v 
poročilih delovnih teles zbora inskupšči- 
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ne, pripombe skupin delegatov in pri- 
pombe iz razprave delegatov . na seji 
zbora. 

4. Zbor občin soglaša, da se na podlagi 
306. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije skrajša rok za pripravo in obravna- 

vo predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakona SR Slo- 
venije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi P°ročlLa o 

uresničevanju sklepov in stališč Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije o 
temeljnih usmeritvah na področju zunanjetrgovinske mreže    

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji dne 7. maja 
1984 ob obravnavi poročila o uresniče- 
vanju sklepov in stališč Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije o te- 
meljnih usmeritvah na področju zuna- 
njetrgovinske mreže na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela sprejema po- 
ročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in Gospodarske zbornice Sloveni- 
je o uresničevanju aktivnosti, ki jih je leta 
1982 sprejela Skupščina SR Slovenije o 
pospešenem izvrševanju temeljnih 
usmeritev za organiziranje in razvoj zu- 
nanjetrgovinske mreže in zunanjetrgo- 
vinskih kadrov doma in v tujini skupaj s 
sklepnimi ugotovitvami in podpira pro- 
gram dodatnih aktivnosti. 

2. Racionalizacija in preoblikovanje or- 
ganiziranosti zunanjetrgovinske mreže je 
trajen in dolgoročen proces. Zbor ugo- 
tavlja, da so aktivnosti za nadaljnje do- 
grajevanje organiziranosti zunanjetrgo- 
vinske mreže doma in v tujini še vedno 

premalo učinkovite. Zlasti še ni doseženo 
tako preoblikovanje zunanjetrgovinske 
mreže doma in v tujini in njena dohod- 
kovna povezanost s proizvodnjo, ki bo 
omogočala trajno in optimalno vključe- 
vanje organizacij združenega dela v 
izvoz. Pri tem tudi sekcije na ravni repu- 
blike in splošna združenja niso opravila 
vseh nalog v skladu z dogovorjenimi 
usmeritvami za razvoj zunanjetrgovinske 
mreže. 

3. Za odpravo navedenih pomanjkljivo- 
sti je potrebno čimprej uresničiti že spre- 
jete in dogovorjene aktivnosti. Poleg te- 
ga je za uspešnejše vključevanje v med- 
narodno delitev dela in večji izvoz v pri- 
hodnje potrebno: 

- da delavci v organizacijah združene- 
ga dela organizirajo trgovinsko poslova- 
nje v smeri večje izvozne usmerjenosti 
proizvodnje, medsebojne delitve dela, 
specializacije in take organiziranosti zu- 
nanjetrgovinske mreže, ki bo poleg pove- 
čanja izvoza zagotavljala tudi boljšo izra- 
bo finančnih, tehničnih in kadrovskih 
zmogljivost; 

— da proizvodne in trgovinske organi- 
zacije združenega dela hitreje razvijajo 
medsebojno dohodkovno povezovanje 

ne samo v okviru republike, temveč tudi v 
širšem jugoslovanskem prostoru; 

- da Gospodarska zbornica Slovenije 
zagotovi učinkovitejše delovanje sekcij 
in splošnih združenj za usklajenost raz- 
vojnih programov gospodarstva in še po- 
sebej njegove izvozne naravnanosti. Pri 
tem je potrebno doseči ustrezne poveza- 
ve sekcij in splošnih združenj v republiki 
in se zavzemati za povezave s sekcijami v 
okviru Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije; 

- da si Gospodarska zbornica Sloveni- 
je prizadeva za dosledno izvajanje sa- 
moupravnih sporazumov o enotnem na- 
stopu na posameznih tržiščih, sklenjenih 
v sekcijah Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in Gospodarska zbornica Slovenije naj v 
svojih aktivnostih upoštevata stališča de- 
lovnih teles skupščine in zbora in delega- 
tov na seji zbora. Ob obravnavi polletne- 
ga poročanja o gospodarskih gibanjih v 
letu 1985 naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije skupaj z Gospodarsko zborni- 
co Slovenije poroča o izvajanju aktivno- 
sti na področju zunanjetrgovinske 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 

o urejanju prostora in drugih posegov v prostor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga zako- 
na o urejanju prostora in predloga zako- 
na o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor na seji dne 7. 5. 1984 sprejel na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije naslednje 

STALIŠČE 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
je predlagatelj pri pripravi besedila pred- 
logov zakonov ustrezno upošteval stali- 
šča Družbenopolitičnega zbora ob 
obravnavi osnutkov zakonov in da niso 

bila odprta nova sistemska vprašanja, do 
katerih bi zbor moral zavzeti stališče gle- 
de na svojo pristojnost. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
se dosedanje zakonske rešitve glede va- 
rovanja kmetijskih zemljišč niso ustrezno 
izvajale in poudarja, da je potrebno v 7. 
členu in v nadaljnih členih (zlasti v 42. in 
43. členu) zakona o urejanju prostora 
sprejeti takšno rešitev, ki bo zelo restrik- 
tivna glede pozidave in širjenja naselij na 
kmetijskih zemljiščih. Treba je jasno do- 
ločiti, da se kmetijska zemljišča, ki so 
temelj proizvodnje hrane, lahko samo iz- 

jemoma in v skladu z dolgoročnim pla- 
nom SR Slovenije in občin namenijo za 
druge namene, če so zagotovljena nova 
kmetijska zemljišča za enakovredno pro- 
izvodnjo. 

Kadar pa to ni mogoče, je potrebno v 
postopku spreminjanja namembnosti 
kmetijskih zemljišč s planskimi akti zago- 
toviti ustrezne pogoje, da se pred dejan- 
skim posegom zagotovijo sredstva in na- 
mensko usmerijo za usposobitev dodat- 
ne proizvodnje na obstoječih kmetijskih 
zemljiščih tako, da bo z dolgoročnim pla- 
nom zagotovljena določena proizvodnja 
hrane v SR Sloveniji. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 7. 5. 1984 

- Kako odkleniti cene ključavnic? 
Skupina delegatov za zbor 

združenega dela gospodar- 
sko področje 7. okoliš Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine 
Kamnik je na svoji seji, dne 
10. 4. 84 sklenila, da zastavi 
naslednja delegatska vpraša- 
nja: 

Kako je možno in kdo je od- 
govoren, da prihaja na enot- 
nem jugoslovanskem trgu do 
nerazumljivih disparitet v ce- 
nah za enake proizvode ra- 
zličnih proizvajalcev. 
Obrazložitev 

Gre za cene ključavnic, ki 
jih proizvaja DO TITAN Ka- 
mnik, BANE SEKULIČ - Som- 
bor, in ŽEČE - Karlovac. Ra- 
zlike v cenah, pri nekaterih 
enakih ključavnicah, so tudi 
do 300%. Do teh razlik prihaja 
zaradi reševanja vlog za 
spremembo cen na različnih 
nivojih, V Sloveniji in Hrvatski 
za to dejavnost, spremembe 
cen, rešujejo Rep. skupnosti 
za cene. V AP Vojvodini pa na 
občinski ravni. V decembru 
1983 so v AP Vojvodini in na 
Hrvaškem zahtevke proizva- 
jalcev ključavnic za povišanje 
cen rešili pozitivno, v Sloveni- 
ji pa je bil zahtevek DO TITAN 
za izravnavo že prejšnjih di- 
sparitet zavrnjen. Decembr- 
sko povišanje cen ostalima 
dvema proizvajalcema pa je 
že prejšnje disparitete dodat- 
no močno povečalo. 

Zadrževanje cen in neena- 
kopravno odobravanje po- 
vzroča v DO TITAN zaradi 
večkratnega povišanja cen 
repromaterialov močan izpad 
dohodka. Po drugi strani pa 
odobrene višje cene ostalih 
povzroča odtok denarja na 
druga področja. 

Po logiki bi morali biti z niž- 
jimi cenami močno konku- 
renčni, kar pa pri nas ne velja. 
Trgovina daje prednost pro- 
daji izdelkom z višjimi cenami 
zaradi večjega deleža trgovi- 
ne iz naslova marže. Tako ima 
DO TITAN zaradi teh razlik še 
dodatne težave s plasmajem. 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Šinkovec, republiški 
podsekretar v Republiškem 
komiteju za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve: 

Ob prenehanju maksimira- 
nja cen v lanskem juliju je Ti- 
tan iz Kamnika poslal Republi- 
ški skupnosti za cene zaradi 
spremljanja cenik za 218 ra- 

zličnih vrst ključavnic ter 113 
delov ključavnic in njihovega 
pribora. Povprečno povečanje 
cen ključavnic je znašalo 
26,85%, pri čemer so znašala 
povišanja pri posameznih 
vrstah ključavnic od 5% do 
56%. Titan je v prilogi cenika 
za osem proizvodov prikazal 
razlike med njegovimi do ta- 
krat veljavnimi cenami in ce- 
nami drugih dveh jugoslovan- 
skih proizvajalcev ključavnic, 
ki so znašale od 4% do 57%. 
Republiška skupnost za cene 
glede cen iz navedenega ceni- 
ka ni izdala odločbe o zadrža- 
nju uporabe oblikovanih cen, 
tako da je Titan te cene lahko 
začel uporabljati pri svojem 
poslovanju. 27. decembra, to- 
rej štiri dni po uveljavitvi sploš- 
ne zamrznitve cen, pa je Titan 
dostavil Republiški skupnosti 
za cene novo obvestilo o obli- 
kovanju cen na višji ravni, ki pa 
jih seveda ni mogel več uvelja- 
viti. 

Glede vprašanja, zakaj so pri 
nekaterih enakih proizvodih 
različnih proizvajalcev velike 
razlike v cenah, je Republiška 
skupnost za cene ob dostavi 
podatkov o obravnavanju cen 
za ključavnice v lanskem letu 
izrazila mnenje, daje poglavit- 
ni vzrok za to v neenakomer- 
nih povečanjih cen posamez- 
nih vrst ključavnic v zadnjih le- 
tih s strani posameznih proi- 
zvajalcev, kar je dobro razvi- 
dno tudi iz zadnjega poveča- 
nja cen Titanovih ključavnic. 
Na ta način je prišlo do razlik v 
cenah pri večjem številu ena- 
kih proizvodov, ki pa so se 
močno povečale v lanskem de- 
cembru, ko sta proizvajalca 
ključavnic iz Hrvatske in Voj- 
vodine ponovno povečala ce- 
ne. Takšna povečanja cen so 
bila mogoča zato, ker so bile 
cene ključavnic v režimu 
spremljanja cen, torej v režimu 
družbene kontrole cen, ko je 
bilo treba pristojni skupnosti 
za cene 30 dni pred začetkom 
uporabe cen poslati obvestilo 
o oblikovanih cenah. Nekatere 
organizacije združenega dela, 
ki so imele svoje proizvode in 
storitve v režimu spremljanja 
cen so pretirano povečale ce- 
ne. Prav to pa je bil tudi eden 
od vzrokov, da je Zvezni izvršni 
svet 23. decembra 1983 zamrz- 
nil cene vseh proizvodov in 
storitev. 

Povečanje cen pri proizva- 
jalcih ključavnic iz Hrvatske in 
Vojvodine je vplivalo tudi na 
povečanje deleža trgovine v 
cenah teh ključavnic, saj jih 
namreč proizvajalci oblikujejo 
kot cene v prometu na debelo 
in ne kot proizvajalske cene. 
Zato je v skladu z navedbami v 
delegatskem vprašanju prav 
gotovo povečan interes trgo- 
vinskih organizacij na debelo 
po nakupu in prodaji ključav- 
nic proizvajalcev iz Hrvatske in 
Vojvodine in obenem zmanj- 
šan interes za Titanove klju- 

čavnice. 
Po odmrznitvi cen 3. maja 

obstaja možnost postopnega 
odpravljanja cenovnih nesora- 
zmerij ob upoštevanju določe- 
ne politike cen za leto 1984. Za 
cene ključavnic je določen 
najblažji režim družbene kon- 
trole cen - pošiljanje obvestil o 
cenah pristojni skupnosti za 
cene, zato bo Titan, ko bo obli- 
koval nove cene, dolžan posla- 
ti Republiški skupnosti za ce- 
ne obvestilo o teh cenah, in 
sicer v roku 8 dni po začetku 
uporabe cen. 

- Ali naj vgrajeni izolacijski materiali 
dvigajo število točk pri vrednosti 
stanovanj? 

Zbor združenega dela 
Skupščine občine Ilirska Bi- 
strica je ob obravnavi »Odlo- 
ka o ugotavljanju vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih 
hiš v lasti občanov v občini 
Ilirska Bistrica« sprejel tudi 
sklep, da se Zboru Združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije postavi naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Z oprostitvami plačevanja 
prometnega davka pri nakupu 
izolacijskih gradbenih mate- 
rialov se spodbuja varčeva- 
nje z vsemi vrstami energije. 
Gradnja stanovanjskih hiš v 
katere so vgrajeni izolacijski 
materiali je dražja, s tem pa je 
tudi višja njihova gradbena 
cena. 

Postavlja se vprašanje, ka- 
ko se upoštevajo vgrajeni izo- 
lacijski materiali pri točkova- 
nju stanovanjskih hiš. Dele- 
gati menijo, da se povečana 
vrednost stanovanjskih ob- 
jektov na račun vgrajenih izo- 
lacijskih materialov ne bi 
smela upoštevati pri točkova- 
nju.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Keržan, pomočnik Re- 
publiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora: 

Zakon o stanovanjskem go- 
spodarstvu (Uradni list SRS, 
št. 3/81) v 88. členu določa, da 
se pri določanju vrednosti sta- 
novanj in stanovanjskih hiš 
med drugim tudi upošteva ka- 
kovost toplotne in zvočne za- 
ščite. To načelo je izpeljano 
tudi v pravilniku o merilih in 
načinu za ugotavljanje vredno- 
sti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sistem točkovanja (Ura- 
dni list SRS, št. 25/81), ki ga je 
Republiški komite za varstvo 

okolja in urejanje prostora iz- 
dal na podlagi 94. člena zako- 
na o stanovanjskem gospodar- 
stvu. V obrazcu VS-2 zapisnika 
o ugotovitvi vrednosti stanova- 
nja je namreč pod A IV. f upo- 
števana dodatna izolacija in 
znaša 8 točk. Podobno je tudi 
v zapisniku o ugotovitvi vre- 
dnosti poslovnega prostora v 
obrazcu VP-2 pod A IV. f, kjer 
dodatna izolacija prinaša 5 
točk. 

Menimo, da dodatna izolaci- 
ja prispeva tako k povečani 
vrednosti stanovanj oziroma 
poslovnih prostorov kot tudi k 
varčevanju z energijo in je zato 
povsem upravičeno, da so sta- 
novanja oziroma poslovni pro- 
stori, ki so dodatno izolirani in 
zato primernejši za bivanje več 
vredni in tudi višje ovredno- 
teni. 

Citirani pravilnik se uporab- 
lja tudi za ugotavljanje vredno- 
sti stavb, delov stavb, stano- 
vanj in garaž, oziroma prosto- 
rov za počitek in oddih pri do- 
ločitvi osnove za davek od pre- 
moženja (112. člen zakona o 
davkih občanov; Uradni list 
SRS, št. 44/82). Tako ugotov- 
ljena osnova se zniža za zne- 
sek, ki ustreza vrednosti 70 m2 

stanovanjske površine, kar po- 
meni, da se obdavčuje samo 
površina nad določenim stan- 
dardom. 

Z zakonom o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v pro- 
metu so gradbeni termoizola- 
cijski materiali izdelani iz mi- 
neralnih materialov, steklene 
volne in sintetičnih materialov 
oproščeni plačila tako temelj- 
nega kot tudi posebnega pro- 
metnega davka. Proučili pa 
bomo tudi možnost, da se po- 
večana vrednost stavb, delov 
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stavb, stanovanj in garaž zara- njenim standardom, ne bi všte- 
di vgraditve toplotne zaščite vala v davčno osnovo pri dolo- 
tudi pri površinah nad že orne- čanju davka od premoženja. 

- Kako do neporavnanih stroškov za 
zdravstvene storitve tujih 
državljanov? 

Skupina delegatov za zbor na zdravstvene skupnosti pre- 
združenega dela - socialno nešena obveznost da začasno 
zdravstveno področje skup- ali v celoti plačajo stroške 
ščine občine Tolmin je za zdravstvenega varstva, ki so ga 
Zbor združenega dela Skup- naše zdravstvene organizacije 
ščine SR Slovenije postavila zagotovile zavarovancem 
naslednje delegatsko vpraša- držav-podpisnic sporazuma. .. Običajno gre za stroške nujne- 

Delegati v skupščini Občin- ga zdravstvenega varstva, ki 
ske zdravstvene skupnosti jih obračunavamo v dejanskih 
Tolmin so ob ocenjevanju zneskih, družinski člani delav- 
izvedenega dela na področju cev na začasnem delu v tujini 
zdravstvenega varstva obča- in tuji upokojenci in njihovi 
nov za leto 1983 ponovno družinski člani, ki stalno prebi- 
opozorili, da že več let niso vajo v Jugoslaviji pa imaJ° 
poravnani stroški zdravstve- enako zdravstveno varstvo kot 
nih storitev tistim našim in tu- naši uporabniki. Zanje tuje or- 
iim državljanom, katerim se z ganizacije zdravstvenega za- 
mednarodnimi konvencijami varovanja vračajo stroške v 
zagotavlja zdravstveno var- pavšalnih zneskih. Enako ob- 
8two veznost imajo do naših upo- 

Ti stroški gredo sedaj v bre- rabnikov tudi organizacije 
me občinske zdravstvene zdravstvenega zavarovanja v 
skupnosti, ki se sooča s pro- drugi državi - podpisnici spo- 
blemi, kako zagotavljati že razuma. Tak način plačevanja 
skoraj le minimalni zdravstve- stroškov velja za 11 evropskih 
ni standard prebivalcem. Čudi držav, za Vzhodno-evropske 
nas tudi nereagiranje naših države in Veliko Britanijo pa 
pristojnih organov, saj vendar velja takoimenovani teritorial- 
povračilo teh stroškov pome- ni princip: stroške plača tista 
ni tudi priliv deviz. zdravstvena skupnost - tuja 

Problem smo v republiški organizacija zdravstvenega 
skupščini sprožili že v letu zavarovanja, kjer je bila zago- 
1982 vendar še ni razrešen. tovljena storitev. V SR Sloveni- 

Ob zaključnih računih za le- ji so se zdravstvene skupnosti 
to 1983 znaša dolg v medob- dogovorile, da za te obvezno- 
činski zdravstveni skupnosti sti združujejo pri Zdravstveni 
severno primorske regije (v skupnosti Sloveniji sredstva, iz 
občinskih zdravstvenih skup- katerih se zdravstvenim skup- 
nostih Ajdovščina, Nova Gori- nostim povrne 50% stroškov, 
ca Tolmin) 17,6 milijona din. Na ta način del teh stroškov 
Od tega dolguje republika Ita- solidarno pokrijejo vse zdrav- 
lija 14,3 milijona din Poravna- stvene skupnosti v SR Slove- 
vanje teh stroškov še iz leta niji. 
1979 in dalje, pomeni glede Zdravstveno varstvo in nujne 
na inflacijska gibanja skoraj zdravstvene storitve, ki so jih 
brezplačno zdravljenje itali- tujim zavarovancem zagotovi- 
janskih zavarovancev. le naše zdravstvene organiza- 

Pripominjamo pa, da porav- cije in ki jih obračunavamo s 
navanje obveznosti Italije po tujimi partnerji, so znašale v 
Videmskem sporazumu pote- letu 1983 122.291.749 deviznih 
ka redno din (14.541 družinskih članov, 

Delegati smo mnenja, da je 4428 upokojencev, 12.925 tujih 
potrebno te probleme takoj zavarovancev med začanim bi- 
razrešiti. vanjem pri nas). Obveznosti 

. zdravstvenih skupnosti za Na vprašanje skup i nedele- zdravstven0 varstvo naših gatov za zbor združenega dela uporabnjkov v tujini pa 
- socialno zdravstveno p 7g 606.588 deviznih din (7.579 
dročje Skupščine občine Tol- bnlkov od tega 3.938 
mm v zvezi s plačevanjem stro- d£, kj za naše OZD v tuji- 
škov zdravstvenega varstva po oprav|jajo investicijska 
konvencijah o socialni varno- , . . 
sti, je odgovoril Djaniel Brežic, dela). 
pomočnik predsednika Repu- Medsebojno obračunavanje 
bliškega komiteja za zdrav- dejanskih stroškov poteka po 
stveno in socialno varstvo: S dogovoru, ki so ga sklenili or- 
konvencijami o socialni varno- gani za zvezo. Zdravstvene 
sti, ki jih je naša država skleni- skupnosti obračunavajo stro- 
la z 18 evropskimi državami je ške prek Zdravstvene skupno- 

sti Slovenije. Z vsemi državami njih gre za terjatve, ki smo jih 
jih obračunavajo vsake tri me- obračunali v septembru in de- 
sece Plačevanje poteka, glede cembru 1983 in bodo po dose- 
na zapletenost takega obraču- danjih izkušnjah, v najkrajšem 
navanja, dokaj v redu. To velja času plačane, 
za vse države, razen za Italijo. Glede terjatev do Italije velja 
Za pavšalno povračilo stro- kot smo doslej že povedali v 
škov zdravstvenega varstva odgovoru na delegatsko vpra- 
(družinski člani, upokojenci) šanje v letu 1982 in navajali v 
delamo letne obračune. Skup- številnih poročilih Zveznemu 
nosti med letom prejemajo komiteju za delo, zdravstvo m 
akontacijo. Po dogovoru mo- socialno varstvo ter Republi- 
raio tuji partnerji z akontacijo škemu komiteju za mednarod- 
pokriti do konca tekočega leta n0 sodelovanje. Po|e9 tega 
okoli 95% naših terjatev. Tega smo zvezni komite večkrat za- 
se tuji partnerji vedno ne držijo prosili, da pri italijanski strani 
tako da doseže akontacija le urgira rešitev, bilo pa je tudi 
okoli 90%, pri nekaterih drža- predmet razgovorov ob priliki 
vah tudi manj. obiska predsednika Izvršnega 

Pri obračunu dejanskih stro- sveta Skupščine SR Slovenije 
škov zdravstvenega varstva Janeza Zemljariča ob njego- 
traja kreditiranje zdravstvenih vem obisku v Rimu. Vendar 
skupnosti; kljub rednemu italijanska stran na številne in- 
obračunaivanju (za zdravstve- tervencije Zveznega komiteja 
ne skupnosti iz SR Slovenije to za DZSV, naših diplomatskih 
lahko trdimo) nekaj mesecev, predstavnikov ni odgovarjala, 
Čas od plačila zdravstvene naše pobude za skupne razgo- 
skupnosti zdravstveni organi- vore Pa stalno odlaga'|a- 
zaciji do plačila tuje organiza- Edini, rezu I tat od leta 1982 je, 
cije je nujno daljši (trimesečni da je v letu 1983 vendarle priš- 
obračun, kontrola računov pri 'o do srečanja pristojnih orga- 
tujem partnerju, plačilo). To nov za zvezo, na katerem smo 
lahko povzroči pri nekaterih se dogovorih za bodoči način 
zdravstvenih skupnostih dolo- obračunavanja m plačevanja 
čen izpad sredstev, čeprav v obveznosti. V mesecu aprilu 
celotnih sredstvih namenjenih Pa nas je italijansko ministr- 
v SR Sloveniji za zdravstveno stvo obvestilo o plačilu 
varstvo predstavljajo obvezno- 3.572.637 din naših terjatev, 
sti iz konvencij le 0,6%. Ker vseh sredstev še nismo 

Po naši evidenci znašajo ne- prejeli, jih še nismo mogli na- 
poravnane terjatve severno kazati zdravstvenim skupno- 
primorske regije (Obnčinska stim. Ker italijansko ministr- 
zdravstvena skupnost Ajdov- stvo v zadnjem času izvaja 
ščina, Nova Gorica in Tolmin) kontrolo naših terjatev pa lah- 
14,799.325 din, od tega odpa- ko upamo, da se je zadeva 
de na Italijo 14,465.559 din, vendarle premaknila in da lah- 
ostalo to je 333.766 din pa na ko pričakujemo da bomo 
terjatve do partnerjev v ZR končno tudi s to državo uspeh 
Nemčiji (332.243 din) in Nizo- urediti redno plačevanje naših 
zemska (1.522 din). Pri sled- terjatev. 
- Predlog za racionalizacijo 

Skupina delegatov za dele- S predlaganim načinom ob- 
giranje delegatov v Zbor zdru- veščanja bi prihranili na pa- 
ženega dela Skupščine SR pirju, času in poštnini; dele- 
Slovenije, s sedežem v Piranu gati pa bi bili na bolj pregle- 
je na seji dne 19. 4.1984 skle- den način seznanjeni z vsemi 
nila dati naslednji delegatski mnenji in stališči, zavzetimi k 
predlog: posameznim gradivom. 

Da bi zmanjšali materialne 
stroške, racionalizirali delo in V zvezi s predlogom, da bi 
hkrati na bolj ustrezen način vsa stališča in mnenja posa- 
seznanili delegate republiške meznih organov in teles repu- 
skupščine z mnenji in stališči, bliške skupščine oziroma po- 
ki so jih posamezni organi in sameznega zbora pošiljali de- 
telesa republiške skupščine legatom v skupnem pregledu, 
oziroma posameznega zbora Predsedstvo Skupščine SR 
zavzeli ob obravnavi gradiv, Slovenije sporoča naslednje: 
uvrščenih na dnevni red zbo- Predlogi za uvajanje različ- 
rov, predlagamo, da se vsa nih oblik racionalizacije dela 
stališča in mnenja k posa- Skupščine SR Slovenije oziro- 
mezni točki dnevnega reda ma njenih zborov so že dalj 
navedejo v skupnem pregle- časa prisotni tako v delegaci- 
du in dostavijo delegatom. jah, skupinah delegatov in ob- 

Pošiljanje posameznih činskih skupščinah, kot tudi v 
mnenj in stališč ločeno je ne- sami republiški skupščini. Še 
racionalno, ker včasih in za posebej so prišli do izraza tudi 
odstavek besedila porabimo na zadnjih posvetih o delegat- 
cel jist. skem sistemu, proučevala pa 

8 
poročevalec 



jih je tudi posebna delovna 
skupina za racionalizacijo me- 
tod in načinov dela v Skupšči- 
ni SR Slovenije. Nekatere po- 
manjkljivosti smo v zadnjem 
času v delu skupščine uspeli 
odpraviti, ne pa vseh; med 
neuresničene pobude spada 
tudi vprašanje, ki je predmet 
vašega delegatskega pred- 
loga. 

Nekajkrat smo že poskušali 
uvesti prakso, da bi vsa stali- 
šča, mnenja in predloge delov- 
nih teles skupščine in njenih 
zborov, po možnosti pa tudi 
drugih subjektov, ki se vklju- 
čujejo v proces skupščinskega 
odločanja, zbrali v skupnem 
pregledu in ga poslali delega- 
tom. S tem vprašanjem se je 
ukvarjala tudi Komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za prouče- 
vanje in razvijanje metod in 
načinov ter pogojev delegat- 
skega odločanja v Skupščini 
SR Slovenije, vendar doslej te- 
ga v praksi nismo mogli ure- 
sničiti, razen v posameznih 
primerih (npr. zakon o družbe- 
nem sistemu informiranja). 

Ugotavljamo namreč, da se- 
danji način sklicevanja sej 
zborov in njihovih delovnih te- 
les, dinamika dela ter roki, v 
katerih so posamezna gradiva, 
zlasti zvezna, predložena 
Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo in odločanje, ne 
omogočajo uresničitve predla- 
ganega načina seznanjanja 
delegatov s stališči in mnenji 
delovnih teles in drugih sub- 
jektov. Začetni korak k racio- 
nalnejšemu načinu dela je bil 
storjen z rokovnikom opravil 
za posamezne seje zborov, ki 
smo ga poskusno uvedli v zad- 
njem trimesečju lanskega leta, 

vendar smo ga morali opustiti 
prav zaradi navedenih razlo- 
gov. Ker termini za seje zborov 
niso stalni in naprej določeni 
za daljše razdobje, ker pogo- 
sto prihaja do razmeroma šte- 
vilnih razširitev dnevnih redov 
že sklicanih sej in ker se 
osnovna gradiva predlagajo 
Skupščini SR Slovenije včasih 
v sila kratkih rokih, sklicujejo 
predsedniki delovnih teles seje 
teh teles v različnih terminih, 
med seboj neusklajeno, pred- 
vsem pa vedno pod pritiskom 
časovne stiske, je skupen pre- 
gled njihovih stališč in mnenj 
skoraj nemogoče pripraviti. 
Predvsem bi morali čakati na 
sejo delovnega telesa, ki je 
sklicana kot zadnja, kar bi po- 
menilo, da bi bili delegati s tem 
gradivom seznanjeni še kasne- 
je, včasih morda šele na seji 
zbora. 

Menimo, da je vaš predlog v 
celoti uresničljiv šele ob po- 
novni uvedbi rokovnika opravil 
in nalog, kar pa je možno šele 
ob temeljitejši spremembi ro- 
kov za predlaganje zadev v 
obravnavo, sklicevanja sej 
zborov in oblikovanja predlo- 
gov dnevnih redov ter nekate- 
rih drugih določb poslovnika 
skupščine. 

S tega vidika bo komisija 
znova proučila vsa ta vpraša- 
nja in pripravila določene 
predloge, pri čemer pa bo mo- 
rala vsekakor upoštevati tudi 
razmere, v katerih skupščina 
danes deluje in ki pogosto za- 
devajo hitro odločanje, včasih 
celo zavestno kršitev poslovni- 
ka skupščine in tak način dela, 
ki žal ni vedno v skladu s po- 
trebami in možnostmi delegat- 
skega odločanja. 

ZBOR OBČIN - 7. 5. 19fi4 

- Ali naj v zboru Skupščine SR 
Slovenije zasedajo ob sobotah? 

Član skupine delegatov 
Vlado Šlamberger je na 22. 
seji Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije dne 3. oktobra 
1983 ob obravnavi uresničev- 
nja dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije dal 
pobudo, naj se prouči mož- 
nost, da bi zbori Skupščine 
SR Slovenije zasedali ob so- 
botah. 

Na omenjeno pobudo je bil 
posredovan naslednji pisni od- 
govor: 

Zbori skupščine SR Sloveni- 
je po ustaljeni praksi pravilo- 
ma zasedajo ob sredah. Zato 
tudi periodične delovne pro- 
grame oblikujemo tako, da so 
posamezna zasedanja zborov 
predvidena ob sredah, samo 
izjemoma pa od tega odstopa- 

mo, kadar je zaradi usklajeva- 
nja z roki obravnave v Zvezni 
skupščini potrebno določiti 
drug dan zasedanja. Takšna 
praksa se je v preteklem ob- 
dobju pokazala kot ustrezna, 
saj lahko občinske skupščine 
pa tudi skupine delegatov or- 
ganizirajo razpravo v svojih 
sredinah, če je dan zasedanja 
skupščine praviloma vnaprej 
znan. Temeljita ocena vseh ra- 
zlogov za spreminjanje oziro- 
ma prestavitev zasedanj od 
srede na soboto je pokazala, 
da sedaj uveljavljanje prakse 
ne bi kazalo spreminjati tako, 
da bi zbori skupščine zasedali 
praviloma ob sobotah. Opozo- 
riti je namreč potrebno, da 
vrsta razlogov kaže na to, da 
zasedanja zborov ob sobotah 

ne bi prispevala k učinkovitej- 
šemu delu zborov, pa tudi ne k 
racionalnejši izrabi delovnega 
časa v organizacijah združe- 
nega dela, iz katerih delegati 
prihajajo. Dejstvo je namreč, 
da mnoge organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skup- 
nosti delajo tudi ob sobotah 
oz. ob določenih sobotah. Iz- 
guba časa pa je največja zara- 
di sestajanja skupin delegatov, 
kadar se le-te sestajajo med 
delovnim časom, medtem ko 
je izguba delovnega časa po- 
sameznega delegata, ki se 
udeleži seje zbora, bistveno 
manjša. 

Zasedanje zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije ob sobotah pa 
bi terjalo tudi nekatere druge 
spremembe, kot npr. prilagaja- 
nje delovnega časa služb 
skupščine in republiških 
upravnih organov. Pomemben 
del republiških upravnih orga- 
nov in celotni Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je ob 
zasedanjih zborov skupščine 
vezan za njihovo delo. Zato bi 
zasedanja ob sobotah terjala, 
da tudi ti organi delajo ob so- 
botah, kar bi seveda bistveno 

povečalo stroške za delo teh 
organov. Omeniti je potrebno 
tudi nujne spremembe v nači- 
nu obveščanja javnosti o delu 
zborov skupščine prek sred- 
stev javnega obveščanja glede 
na to, da osrednji dnevno in- 
formativni politični tisk oz. ča- 
sopisi ne izhajajo ob nedeljah. 
Tu moramo omeniti še pro- 
metne zveze posameznih de- 
lov Slovenije z Ljubljano, zlasti 
lokalne zveze, ki so ob delavni- 
kih številnejše, kot ob sobotah 
in nedeljah. 

Vse navedeno pa seveda ne 
pomeni, da pobudo odklanja- 
mo, nasprotno, skupščina je 
že doslej in bo tudi v bodoče, 
če bodo potrebe narekovale 
oziroma se bo pokazala potre- 
ba po spreminjanju sedanje 
prakse, organizirala zasedanja 
in druge oblike dela tudi ob 
sobotah. Naj omenimo, da 
smo že doslej v nekaterih pri- 
merih sklicali seje delovnih te- 
les in koordinacijske sestanke 
ob sobotah. S takšno prakso 
nameravamo tudi v bodoče 
nadaljevati, če bodo to terjale 
potrebe delegatov ali drugi ra- 
zlogi. 

- Postopek za spremembo območja 
občine 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Ljubljana Bežigrad je skle- 
nila, da na seji Zbora občin 
postavi tole delegatsko vpra- 
šanje: 

Po kakšnem ustavno in za- 
konsko neoporečnem postop- 
ku je mogoče spremeniti ob- 
močje občine oziroma občin- 
ske meje oziroma del območ- 
ja občine priključiti k območju 
sosedne občine. Vprašanje 
postavljamo zato, ker življenj- 
ski interesi in potrebe delov- 
nih ljudi in občanov, potrjeni v 
javni razpravi, narekujejo, da 
se del občine Bežigrad prik- 
ljuči k občini Moste Polje, v 
dosedanjih aktivnostih za 
uresničitev te naloge pa so se 
pojavila različna mnenja in 
stališča o postopku. 

Ker je dosedanji potek ak- 
tivnosti pomemben za vsebi- 
no odgovora na postavljeno 
delegatsko vprašanje, smo 
pripravili pisno prilogo k vpra- 
šanju, ki je tukaj ne bom na- 
vajal, da ne bi dodatno obre- 
menjeval dela zbora. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje glede postopka za 
spremembo območja občine 
je pripravila Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije: 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije je 
na seji dne 18. 4. 1984 obrav- 
navala delegatsko vprašanje, 
ki ga je v Zboru občin Skupšči- 
ne SR Slovenije zastavil tova- 

riš Vlado Barabaš, delegat iz 
občine Ljubljana Bežigrad in 
sicer po kakšnem neoporeč- 
nem postopku je mogoče 
spremeniti območje občine 
oziroma občinske meje, v kon- 
kretnem primeru del območja 
občine Bežigrad priključiti so- 
sednji občini Moste-Polje. 

Komisija je ob obravnavi te- 
ga vprašanja ugotovila, da 
ustava SR Slovenije v drugem 
odstavku 184. člena določa, da 
se občina ustanovi, združi z 
drugo občino ali se spremeni 
njeno območje z zakonom po 
razpravi delovnih ljudi in obča- 
nov določenega območja v 
SZDL ter pod pogoji in po po- 
stopku v skladu z zakonom. 
Zakon o postopku za ustanovi- 
tev,združitev oziroma spre- 
membo območja občine ter o 
območjh občin ta postopek 
natančneje opredeljuje, v 7. 
členu pa tudi določa, da se ob- 
močja občin določijo s katastr- 
skimi občinami. V 8. členu so 
na ta način opredeljena ob- 
močja vseh slovenskih občin. 
Na podlagi tega je bila komisi- 
ja mnenja, da je spremembo 
območja občine mogoče izve- 
sti le z zakonom. V konkret- 
nem primeru je treba zagotovi- 
ti tudi ustrezno pravno-tehnič- 
no izvedbo zakonskih spre- 
memb, saj se s priključitvijo 
dela ozemlja občine Bežigrad 
občini Moste-Polje ne spreme- 
ni v zakonu navedena sestava 
obeh katastrskih občin. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Ustvarjanje pogojev za učinkovitejše 

samoupravno organiziranje delavcev v 

zveznih upravnih organih 

• S spremembami in dopolnitvami zakona o temeljih sistema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu ter o zveznih upravnih organih se izboljšujejo 
posamezna statusno-organizacijska vprašanja. 

• Razširjajo se možnosti za učinkovitejše samoupravno organiziranje delavcev z 
namenom, da bi dosegli popolnejše uresničevanje njihovih pravic, obveznosti 
in odgovornosti 

• Ustvarjajo se pogoji za izenačevanje položaja funkcionarjev in vodilnih 
delavcev, ki jih imenuje ZIS in delavcev v zvezni upravi z delavci na drugih 
področjih združenega dela glede trajanja delovno-pravnega varstva in 
prenehanja delovnega razmerja po samem zakonu 

• Predložena je ukinitev instituta posebnega dodatka in ugotovljena obveznost, 
da se v družbenem dogovoru določijo osnove in merila za pridobivanje dela 
dohodka na podlagi posebnih delovnih pogojev 

• Določba o posebnem dodatku se bo uporabljala samo do 1. julija 1986 

re rešitve samo prilagajajo do- cev in delavcev v upravi s polo- 
sedanjim izkušnjam iz prakse žajem delavcev v združenem 
in v skladu s programom aktiv- delu, ko gre za vprašanje pre- 
nosti pri transformaciji zvezne nehanja delovnega razmerja 
uprave. Nadaljnje spremembe po samem zakonu, 
in dopolnitve tega zakona bo- 
do sledile po preizkusu delo- STATUSNO- 
vanja mehanizma političnega ORGANZACIJSKE 
sistema, posebej uresničeva- cddcmpmrF 
nja skupnih interesov v federa- »rrteivieivi 
ciji. Zaradi zagotavljanja pogo- 

V osnutku zakona so predvi- jev za učinkovitejše delo Zvez- 
dene nekatere izboljšave ve- nega izvršnega sveta je s spre- 
Ijavnega zakona - dograjujejo membami zakona točneje do- 
se posamezne statusno-orga- ločeno delovno področje 
nizacijske rešitve, razširjajo se Koordinacijske komisije ZIS. 
možnosti za učinkovito sa- Predvideno je, da obravnava 
moupravno organiziranje de- posamezna vprašanja iz pri- 
lavcev v delovnih skupnostih stojnosti sveta.in da o tem daje 
upravnih organov in se uskla- ocene, stališča in sklepe, kot 
juje delovno-pravno varstvo tudi da koordinira, usklajuje in 
funkcionarjev, vodilnih delav- usmerja delo delovnih teles 
cev in delavcev v zveznih orga- zbora, zveznih organov in or- 
nih in zveznih organizacijah z ganizacij v postopku priprave 
načeli na katerih temelji to var- sej zbora, pripravljanja in izvr- 
stvo v združenem delu. Poleg Sevanja programa, njegovega 
tega se izenačuje položaj dela in izvrševanja drugih ob- 
funkcionarjev, vodilnih delav- veznosti in sklepov. Poleg tega 

Delegatom v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ je bil poslan v 
obravnavo Osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih (AS 367). 
Zvezni izvršni svet je predložil 
spremembe in dopolnitve tega 
zakona zaradi odpravljanja po- 
manjkljivosti, ki jih je bilo opa- 
ziti pri posameznih rešitvah, 
nekatere predložene spre- 
membe pa izvirajo iz izvršnih 
svetov skupščin republik in 
pokrajin, pravosodnih organov 
in Zveznega družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja. 

Zakon o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih je bil sprejet 
leta 1978, leta 1982 pa je bilo 
opravljeno njegovo usklajeva- 
nje z ustavnimi amandmaji. S 
tem zakonom so določene 
enotne osnove sistema držav- 
ne uprave in ustvarjeni pogoji, 
da se delo izvršnih organov in 
upravnih organov organizira in 
usmeri tako, da se čim bolj do- 
sledno in učinkovito uresniču- 
jejo njihove zadeve in naloge. 
S predloženimi spremembami 
in dopolnitvami zakona se ne 
spreminjajo njegove temeljne 
opredelitve, ampak se nekate- 

»ooecooeoeoeooooceoosooeGooooo! 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE IN O 
ZVEZNEM IZVRŠNEM SVETU TER ZVEZNIH UPRAVNIH 
ORGANOV 
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bi komisija obravnavala tudi 
vprašanja glede uresničevanja 
sodelovanja zbora z izvršnimi 
sveti skupščin republik in po- 
krajin, kot tudi z organi in or- 
ganizacijami v federaciji. Prav 
tako bi določala tudi predloge 
posamičnih aktov iz pristojno- 
sti sveta, kadar jo za to poobla- 
sti s predpisom ali posebnim 
sklepom. 

Predlagana je tudi dopolni- 
tev v kateri je predvideno, da 
lahko ZIS uresničuje sodelova- 
nje z izvršnimi sveti skupščin 
republik in pokrajin pri dolo- 
čanju osnutkov in predlogov 
zveznih zakonov ter drugih 
predpisov in splošnih aktov z 
obstoječimi oblikami sodelo- 
vanja in koordinacije, da pa se 
lahko za to ustanovijo tudi po- 
sebna telesa. 

Prav tako je predvideno, da 
lahko ZIS ustanovi svetovalna 
telesa zaradi stalnega sodelo- 
vanja z mednarodnimi organi- 
zacijami, v skladu z obveznost- 
mi sprejetimi z mednarodnimi 
pogodbami in da določi njiho- 
vo delovno področje, poobla- 
stila in odgovornost. V obra- 
zložitvi osnutka zakona je po- 
udarjeno, da takšna strokovna 
svetovalna telesa do zdaj niso 
imela izvirnih pooblastil in ta- 
ko niso mogla neposredno so- 
delovati z organi drugih držav 
in mednarodnimi organizacija- 
mi in niso mogla opravljati za- 
dev v zvezi s pripravo, sklepa- 
njem in izvrševanjem medna- 
rodnih pogodb. 

Točneje se ureja tudi način 
usklajevanja stališč s pristojni- 
mi republiškimi in pokrajinski- 
mi organi o vprašanjih o kate- 
rih ZIS sprejema predpise za 
izvrševanje zveznih zakonov, 
drugih predpisov in splošnih 
aktov na podlagi soglasja s 
pristojnimi republiškimi in po- 
krajinskimi organi. To bo za- 
gotovljeno samo prek medre- 
publiškega komiteja, ne pa na 
sejah sveta. 

Zaradi neposrednega vpliva 
ZIS na delo skupnih kolegial- 
nih teles (sveti, komisije, sku- 
pine), ki se ustanovijo zaradi 
zagotavljanja usklajevanja sta- 
lišč zainteresiranih zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij ali zaradi nujne 
koordinacije pri izvajanju poli- 
tike na določenem področju je 
po osnutku zakona predvidena 
možnost, da sata telesa usta- 
novijo tudi pri Zveznem izvrš- 
nem svetu. Ta rešitev je pred- 
lagana tudi za primere, ko je 
treba glede določenih vpra- 
šanj istočasno zagotoviti nuj- 
no koordinacijo zveznih orga- 
nov in organizacij z zainteresi- 
ranimi republiškimi in pokra- 
jinskimi upravnimi organi, 
zbornicami, občinskimi zdru- 

ženji in drugimi subjekti. 
Skupna kolegialna telesa naj 
bi se ustanovila tudi v primeru 
ko ni mogoče točno določiti v 
delovno področje katerega 
zveznega upravnega organa 
ali zvezne organizacije sodijo 
posamezne naloge aii če so le- 
te v delovnem področju več 
zveznih upravnih organov. 

Ker ZIS izdaja uredbe, odlor 
ke in druge predpise za izvrše- 
vanje zveznih zakonov in dru- 
gih predpisov ter splošnih ak- 
tov Skupščine SFRJ je v osnut- 
ku zakona predlagano da le-ta 
daje avtentične razlage pred- 
pisov, ki jih izdaja, kar zahteva 
tudi dosedanja praksa. 

UČINKOVITEJŠE 
SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANJE 
DELAVCEV 

S spremembami veljavnega 
zakona se razširjajo možnosti 
za učinkovitejše uresničevanje 
samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev 
v upravnih organih in je zago- 
tovljeno ustreznejše samou- 
pravno organiziranje zaradi 
uresničevanja teh pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti. Prav 
tako je urejen obseg pravic 
akivnih vojaških oseb, ki so na 
delu v upravnih organih. 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja, ki je sicer 
eden od pobudnikov teh spre- 
memb je pokazal na probleme 
pri uresničevanju samouprav- 
nih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti akivnih vojaških oseb 
na delu v zveznih upravnih or- 
ganih in zveznih organizaci- 
jah. Ti problemi se posebej ka- 
žejo pri sprejemanju pravilnika 
o osnovah in merilih za prido- 
bivanje in razporejanje sred- 
stev za osebne dohodke oziro- 
ma družbenega dogovora s 
katerimi se urejajo odnosi na 
tem področju. Z novimi reši- 
tvami so vojaške osebe na delu 
v upravnih organih polnoprav- 
ni člani delovne skupnosti te- 
ga organa, ker s svojim delom 
sodeluje pri prispevku te de- 
lovne organizacije pri uresni- 
čevanju funkcij upravnih orga- 
nov in pridobivanju dohodka. 

Predložena dopolnitev zako- 
na omogoča, da se z republi- 
škimi oziroma pokrajinskimi 
zakoni predvidi način in pogo- 
je pod katerimi delavci uprav- 
nih organov, ki imajo majhno 
število delavcev uresničujejo 
samoupravne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti. Delav- 
cem takšnih delovnih skupno- 
sti je prepuščena možnost, da 
oblikujejo enotno delovno 
skupnost ali, da določijo dru- 
gačen način uresničevanja 
svojih pravic (s samoupravnim 

sporazumom ali dogovorom 
med delovno skupnostjo in 
ustreznim organom družbeno- 
politične skupnosti). 

Izvršni svet skupščine SR 
Srbije je sprožil pobudo, da se 
rešijo problemi pri uresničeva- 
nju samoupravnih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti de- 
lavcev v upravnih organih z di- 
slociranimi organizacijskimi 
enotami, kot tudi v organih z 
večjim številom delavcev. Za- 
radi tega dopolnitev zakona 
podrobneje določa pojem de- 
lovne enote kot oblike samou- 
pravnega organiziranja v kate- 
ri delavci uresničujejo svoje 
posamezne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti. Poudar- 
jeno je tudi, da se v delovni 
skupnosti upravnega organa 
lahko organizira svet delovne 
enote kot organ upravljanja, 
če šteje več kot dvajset delav- 
cev. 

SKRAJŠUJE SE 
TRAJANJE DELOVNO- 
PRAVNEGA VARSTVA 
FUNKCIONARJEV 

Usklajuje se tudi položaj 
funkcionarjev, vodilnih delav- 
cev in delavcev v zveznih 
upravnih organih in zveznih 
organizacijah ter delavcev na 
drugih področjih združenega 
dela. V tem smislu je predlože- 
no, da se skrajša čas trajanja 
polnopravnega varstva funk- 
cionarjev, ki so po razrešitvi na 
razpolago in nerazporejenih 
delavcev v upravnih organih in 
to z dveh na leto dni. To pobu- 
do je sprožil Zvezni družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja, ki je pri tem pokazal na 
nevzdržnost obstoječih reši- 
tev, po katerih je tem delavcem 
omogočeno, da brez delovne- 
ga angažiranja več let čakajo 
pokojnino in uresničujejo iste 
pravice iz delovnega razmerja 
kot ostali delavci. Takšne reši- 
tve so nezdružljive z ustavnim 
načelom, da samo delo in de- 
lovni rezultati določajo mate- 
rialni in družbeni položaj člo- 
veka, kršijo pa tudi uresniče- 
vanje kadrovskih načel v orga- 
nih in organizacijah federacije. 
Ista rešitev velja tudi za delov- 
nopravno varstvo delavcev, ki 
so na razpolago. 

Ena bistvenih novosti v 
osnutku zakona je, da so de- 
lavci v zveznih upravnih orga- 
nih in zveznih organizacijah 
izenačeni z ostalimi delavci v 
združenem delu tudi kadar gre 
za vprašanje prenehanja de- 
lovnega razmerja po samem 
zakonu. Tako so ustvarjene 
večje možnosti za zaposlova- 
nje mladih strokovnih kadrov v 
zvezni upravi. 

V tem smislu je točneje do- 

ločeno, da delavcu v zveznem 
upravnem organu ali zvezni 
organizaciji preneha delovno 
razmerje po samem zakonu ko 
dopolni 40 let zavarovalne do- 
be (moški) oziroma 35 let zava- 
rovalne dobe (ženska), ali ko 
dopolni 65 let starosti (moški) 
oziroma 60 let (ženska) in naj- 
manj 20 let zavarovalne dobe. 
Ena od novosti je tudi to, da 
delavka lahko na podlagi pisne 
zahteve ostane v delovnem 
razmerju tudi po tem, ko je iz- 
polnila pogoje, vendar najdlje 
do dopolnjenih 40 let zavaro- 
valne dobe oziroma 65 let sta- 
rosti in 20 let zavarovalne 
dobe. 

Prav tako je omogočeno, da 
delavci, ki jim je priznana za- 
varovalna s povečanjem, da 
ostanejo v delovnem razmerju 
tudi po dopolnjenih 40 letih 
zavarovalne dobe, vendar 
najdlje do dopolnjenih 60 let 
starosti. 

UKINJEN POSEBNI 
DODATEK 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je sprožil 
pobudo, da se v postopku 
sprememb in dopolnitev tega 
zakona odpravi poseben do- 
datek kot del mesečne akonta- 
cije osebnega dohodka, ki de- 
lavcu pripada zaradi posebnih 
pogojev in narave nalog in del. 
Podoben predlog je dala Ko- 
misija ZIS za kadrovska in or- 
ganizacijska vprašanja v za- 
četku letošnjega leta, ki je 
predlagala, da se določbe te- 
ga, kot še nekaterih posebnih 
zakonov ter odlok o posebnem 
dodatku odpravi. 

Ker je ocenjeno, da je insti- 
tut posebnega dodatka izven 
sistema delitve osebnih do- 
hodkov, je v obrazložitvi zako- 
na poudarjeno, da bi bilo treba 
zaradi specifičnega značaja 
posameznih nalog in posebnih 
pogojev za delo, ki so nevarni 
za življenje in zdravje, nekate- 
re zadeve le drugače upošte- 
vati. Obenem je poudarjeno, 
da je to problematika, ki jo je 
treba urediti z družbenim do- 
govorom o skupnih osnovah in 
merilih za pridobivanje dohod- 
ka in razporejanje sredstev za 
osebne dohodke. Zaradi tega 
je tudi predvideno, da se do- 
ločba v osnutku zakona, ki se 
nanaša na poseben dodatek 
uporablja samo do 1. julija 
1986, do tega roka pa bo treba 
najti rešitev za ocenjevanje de- 
lavcev, ki so bili sedaj udeleže- 
ni pri delitvi teh sredstev. 

Razen tega osnutek zakona 
omogoča, da se sredstva za 
skupno porabo delovne orga- 
nizacije zveznega upravnega 
organa oziroma zvezne orga- 
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nizacije lahko združijo s sred- 
stvi delovnih skupnosti drugih 
zveznih organov in organizacij 
in organov družbenopolitičnih 
skupnosti, kot tudi z drugimi 
organizacijami združenega 
dela ter drugimi organizacija- 
mi in skupnostmi zaradi skup- 
ne uporabe. S tem bi pospešili 
hitrejše reševanje stanovanj- 
skih vprašanj delavcev v zvezni 
upravi. 

V eni predloženih sprememb 
je predvideno, da delavec, ki v 
tekočem letu iz upravičenih ra- 
zlogov ni uspel izkoristiti let- 
nega dopusta, to lahko stori 
do 30. junija prihodnjega leta 
(in ne do 31. marca-kot prej). 

Z dopolnitvijo zakona je do- 
ločeno, da imajo prednost pri 
sklenitvi delovnega razmerja v 
zveznih upravnih organih ali 
zvezni organizaciji poleg de- 

lavcev, ki so dani na razpola- 
go, tudi delavci, ki so ostali 
nerazporejeni zaradi odprave 
del in nalog ali odprave zvez- 
nega upravnega organa oziro- 
ma zvezne organizacije. To ve- 
lja tudi za funkcionarje in vo- 
dilne delavce, ki so jim prene- 
hale vse pravice iz naslova po- 
stavitve na funkcijo oziroma 
dela in naloge, ki so jih oprav- 
ljali. 

Po osnutku zakona morajo 
delavci, ki nimajo strokovnega 
oziroma dopolnilnega izpita za 
dela in naloge, ki jih opravljajo 
ta strokovni izpit opraviti v še- 
stih mesecih od uveljavitve te- 
ga zakona (alternativna rešitev 
- v enem letu). Če tega izpita 
ne opravijo v predvidenem ro- 
ku, jim preneha delovno raz- 
merje po samem zakonu. 

ANALIZE IN OCENE 

Zvezni zakoni in predpisi se izvršujejo 

nedosledno in neizenačeno 

• Izvrševanje zveznih zakonov in predpisov je zelo oteženo in zahtevno, ker 
veljajo mnogi zakoni in predpisi, ki jih izvršuje veliko število subjektov 

• Najpopolnejše in najdosledneje se izvršujejo zakoni in predpisi na področjih, ki 
predstavljajo klasične funkcije državne uprave (notranje zadeve, ljudska 
obramba) 

• Pri izvrševanju zakonov, s katerimi se urejajo ekonomski odnosi družbenih 
subjektov, stanje ni zadovoljivo (enotni jugoslovanski trg, devizni in monetarni 
sistem, ekonomski odnosi s tujino) 

• V večini zveznih zakonov ni določena pravica zveznih upravnih organov, da 
dajejo obvezne instrukcije za izvrševanje zakonov, niti se ne uporablja na 
ustrezen način institut opozarjanja kadar se zakoni ne uporabljajo. 

• Pomanjkanje sankcij, kot tudi neuresničevanje le-teh vpliva na nepravilno in 
nezakonito obnašanje izvrševalcev zveznih zakonov 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bilo poslano v obrav- 
navo Poročilo o izvrševanju 
zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov, ki gaje pri- 
pravil Zvezni sekretariat za 
pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. Namen tega 
poročila je ocena stanja in po- 
kazati na aktualne probleme 
pri izvrševanju zakonov in dru- 
gih predpisov, s posebnim po- 
udarkom na način kako zvezni 
upravni organi in zvezne orga- 
nizacije izvršujejo ustavna in 
zakonska pooblastila pri ure- 
sničevanju svojih pravic in 
dolžnosti s tega področja. 

VELIKO ŠTEVILO 
ZVEZNIH ZAKONOV 
IN PREDPISOV 

Temeljna ustavna opredeli- 
tev je, da je izvrševanje zveznih 
zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov določeno kot 
obveznost organov v republi- 
kah in pokrajinah. Od njihove- 

ga odnosa do izvrševanja za- 
konov je odvisno izvrševanje 
zveznih, s tem pa tudi republi- 
ških in pokrajinskih zakonov in 
izvajanje določene politike. S 
tem pa ni izključena odgovor- 
nost zveznih upravnih orga- 
nov, posebej za izvrševanje za- 
konov s katerimi so urejeni 
družbeni odnosi, ki so poseb- 
nega pomena za uresničeva- 
nje skupnih interesov v federa- 
ciji. 

Kot je poudarjeno v poročilu 
so zvezni upravni organi in 
zvezne organizacije pokazale 
precejšnjo aktivnost pri izvrše- 
vanju zakonov, dogovorov in 
družbenih dogovorov. V okviru 

, svojih pooblastil so predlagali 
in sprejemali ukrepe v prime- 
rih ko se zvezni zakoni, drugi 
predpisi in splošni akti niso 
dosledno izvrševali. 

Izvrševanje zveznih zakonov 
je zelo zahtevno. K temu pri- 
speva tudi dejstvo, da so v 
SFRJ v veljavi številni zakoni, 
drugi predpisi in splošni akti, 

kot tudi številni akti samou- 
pravnega prava. Od sprejetja 
ustave SFRJ do 31. decembra 
1983 je bilo sprejetih 641 zako- 
nov. Veljavne zvezne predpise 
(272 zveznih zakonov, 188 
sprememb in dopolnitev, 224 
uredb, 1.053 odlokov, 382 od- 
ločb, 1.201 pravilnik, 415 
udredb, 82 navodil in 286 od- 
ločb) izvršuje 153,866 organi- 
zacij in skupnosti, 4.719 orga- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti in 8.313 samoupravnih 
interesnih skupnosti, ostalih 
skupnosti in enot. Če dodamo 
k temu še predpise republik in 
pokrajin ter številne akte sa- 
moupravnega prava, je očitno, 
da je subjektom izvrševanja 
vseh teh predpisov zelo oteže- 
no njihovo zakonito izvrševa- 
nje. 

RAZLIČNO 
IZVRŠEVANJE 
ZAKONOV 

Izvrševanje zveznih zakonov 
na raznih področjih družbene- 
ga življenja je različno, je po- 
udarjeno v poročilu. V veliki 
meri je odvisno od zahtevnosti 
družbenopolitičnih odnosov, 
ki se urejajo, števila in kakovo- 
sti predpisov ter pooblastila in 
organiziranosti orgnov, ki jih 
izvršujejo. 

Na podlagi podatkov, ki so 
prikazani v poročilih zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij o izvrševanju zako- 
nov iz njihovega delovnega 
področja je mogoče sklepati, 
da se posamezni zvezni zakoni 
in drugi predpisi izvršujejo do- 

POROČILO O IZVRŠEVANJU ZVEZNIH ZAKONOV IN 
DRUGIH ZVEZNIH PREDPISOV 
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sledno in popolno, medtem ko 
se drugi zakoni in predpisi 
uresničujejo nedosledno in 
neizenačeno ali celo direktno 
kršijo. Ugotovljeno je bilo, da 
se zakoni, ki jih izvršujejo 
zvezni organi in za katerih izvr- 
šitev so le-ti odgovorni, na po- 
dročjih, ki predstavljajo klasič- 
no funkcijo državne uprave, 
izvršujejo popolneje kot zako- 
ni ža katerih izvršitev so odgo- 
vorni organi v republikah in 
pokrajinah in ki jih ie-ti izvršu- 
jejo. To so posebej odnosi pri 
zakonih s katerimi se urejajo 
materialna vprašanja. 

Tako je poudarjeno, da se 
najpopolneje in najdosledneje 
izvršujejo zvezni zakoni in 
predpisi, ki urejajo področja 
ljudske obrambe, notranjih za- 
dev, standardov in tehničnih 
normativov in metodologije, 
nato zakoni o zveznih blagov- 
nih rezervah, kotroli letenja in 
drugi. Za izvrševanje teh zako- 
nov je bilo sprejeto tudi naj- 
večje število predpisov, tako 
da so popolnoma zagotovljene 
normativnopravne podmene 
za njihovo izvrševanje. Pri nji- 
hovem izvajanju se niso pojav- 
ljali pomembni problemi, če pa 
so bili, so bili zaradi neustrez- 
nih delovnih sredstev ali po- 
manjkanja strokovnih kadrov. 
To pa ni bistveno vplivalo na 
izvrševanje zveznih zakonov 
na naštetih področjih. 

Z druge strani pa so bili veli- 
ki problemi pri izvrševanju za- 
konov, ki urejajo ekonomske 
odnose družbenih subjektov. 
To se nanaša predvsem na 
zvezne zakone in druge pred- 
pise, ki urejajo enoten jugoslo- 
vanski trg, monetarni sistem in 
emisijo denarja, devizni si- 
stem, zunanje-trgovinski pro- 
met ter kreditne in druge eko- 
nomske odnose s tujino. Izvr- 
ševanje teh zakonov in predpi- 
sov je v poročilu ocenjeno kot 
nezadovoljivo, k temu pa pri- 
speva tudi dejstvo, da so za 
njihovo izvajanje odgovorni 
zvezni upravni organi, izvršuje 
pa jih veliko število družbenih 
subjektov. To nasprotje je v 
praksi povzročilo številne pro- 
bleme, ki jih je mogoče prema- 
gati le s pritegnitvijo vseh 
družbenih struktur. 

NEPOPOLNO 
URESNIČEVANJE 
ZAKONOV 

Ko je govor o zveznih zako- 
nih in predpisih s katerimi se 
urejajo odnosi na enotnem ju- 
goslovanskem trgu je v poroči- 
lu podčrtano, da problemi pri 
njegovem delovanju nastajajo 
ne samo zaradi določenih ma- 
terialnih razmerij v gospodar- 
stvu in na trgu, ampak tudi za- 

radi neizvrševanju zveznih za- 
konov in neustreznih sistem- 
skih rešitev, določenih v zvez- 
nih zakonih. Na tem področju 
je bilo sprejetih 13 zveznih za- 
konov, vendar lahko za neka- 
tere od njih rečemo, da ne 
predstavljajo normativno zao- 
krožene celote, kar ustreza ne- 
zakonitemu obnašanju druž- 
benih subjektov na tem po- 
dročju. 

Neizpolnjevanje dveh po- 
membnih sistemskih zakonov 
- o družbenem planiranju in 
oblikovanju cen zelo negativ- 
no vpliva na tikove družbene 
reprodukcije in enotni jugo- 
slovanski trg. To prav tako bi- 
stveno vpliva tudi na neizvrše- 
vanje ostalih zveznih zakonov 
s katerimi se urejajo odnosi na 
jugoslovanskem trgu. 

Poleg tega se ne izvajajo do- 
govori in družbeni dogovori na 
tem področju, posebej pa je 
zapletena situacija na področ- 
ju kjer se odnosi urejajo s sa- 
moupravnimi sporazumi. Le-ti 
se v večini primerov uporablja- 
jo kot instrument izigravanja 
zveznih predpisov in sklenje- 
nih dogovorov, kontrola njiho- 
vega izvrševanja pa je zelo ote- 
žana in skoraj nemogoča zara- 
di velikega števila teh aktov in 
zato, ker o njih ni evidence. 

V poročilu je prav tako po- 
udarjeno, da za področje ener- 
getike in industrije ni bilo 
sprejeto veliko število izvršil- 
nih predpisov in to bistveno 
vpliva na izvrševanje zveznih 
zakonov. Zaradi povečane po- 
rabe tekočih goriv smo se na 
tem področju zatekli k inter- 
venčnim zakonom: Tako se za- 
kon o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih 
sredstev za financiranje gradi- 
tve novih temoelektrarn, to- 
plarn in energetskih objektov 
na kurilno olje-mazut ne ure- 
sničuje povsod (razen v SR 
Bosni in Hercegovini, SR Slo- 
veniji in SR Srbiji). 

Prav tako se ne izvršuje niti 
zakon o zagotavljanju deviz za 
plačilo nafte in naftnih deriva- 
tov ter premoga za koksanje. 
Banke in drugi subjekti na ra- 
zlične načine izigravajo ta za- 
kon in ne zagotavljajo deviz, ki 
so potrebne za njegovo ure- 
sničevanje. 

V tem dokumentu je prav ta- 
ko ugotovitev, da se niti zvezni 
zakoni s področja financ ne 
izvršujejo dosledno. Pri upora- 
bi zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka so bile v or- 
ganizacijah združenega dela 
ugotovljene številne nezakoni- 
tosti, ki so bile na podlagi in- 
tervencije službe družbenega 
knjigovodstva odpravljena. Pri 
izvrševanju zakona o sanaciji 

in prenehanju organizacij 
združenega dela je bilo prav 
tako ugotovljenih precej ne- 
pravilnosti. Številne so tudi kr- 
šitve zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev. Pri kontroli je bi- 
lo samo v devetih mesecih 
ugotovljeno, da 43 odstotkov 
uporabnikov družbenih sred- 
stev ni spoštovalo zakona. 

NEPRAVILNO IN 
NEZAKONITO 
OBNAŠANJE 

Tudi na področju monetar- 
no-kreditnega in deviznega 
poslovanja bank je bilo opaziti 
nepravilnosti pri izvrševanju 
zveznih zakonov, posebej za- 
kona o Narodni banki Jugosla- 
vije in zakona o denarnem si- 
stemu. Poleg tega je bilo ugo- 
tovljeno, da je kontrola bank 
nezadovoljiva, nasproti ban- 
kam in drugim finančnim or- 
ganizacijam, ki ne spoštujejo 
zakonov in predpisov, izdanih 
za izvajanje skupne emisijske, 
denarne in devizne politike in 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike, pa se ne nastopa z 
ustreznimi ukrepi. 

Nezakonitost je bila ugotov- 
ljena tudi pri izvrševanju zako- 
na o obdavčevanju proizvodov 
in storitev v prometu. Pri izva- 
janju sistemskih rešitev ni 
funkcionalne povezanosti 
družbenopolitičnih skupnosti 
pri izvajanju politike sprejete 
na tem področju, zaradi česar 
se te skupnosti različno obna- 
šajo pri izvrševanju zveznih za- 
konov. Ker ni bil sklenjen do- 
govor o usklajevanju posebne 
politike prometnega davka za 
obdobje 1981-1985, je izvrše- 
vanje zveznih zakonov še ne- 
popolnejše. 

Ko je govor o izvajanju si- 
stemskih zakonov, s katerimi 
se urejajo devizni odnosi, je v 
poročilu poudarjeno, da se za- 
kon o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 
kljub sprejetim spremembam 
in dopolnitvam ne izvršuje kot 
je določeno. Oblike kršitve za- 
kona so različne, nezakonito- 
sti pa je opaziti v vseh republi- 
kah in pokrajinah. Prevladuje 
predvsem nakup in prodaja 
deviz med domačimi organiza- 
cijami združenega dela. Poleg 
tega je bila na domačem trgu 
prodaja blaga pogojena z de- 
viznim plačevanjem, so pa tudi 
pojavi, da so devize v nasprot- 
ju za zakonom v tujini 

Prav tako je zelo težko izvr- 
ševanje sistemskih zakonov o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino ter zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tuji- 
ni. Pri obnašanju vseh subjek- 

tov je bilo opaziti in nezakonita 
obnašanja. 

Tudi pri uporabi carinskega 
zakona so bile ugotovljene do- 
ločene nepravilnosti pri delu in 
nezakonita obnašanja posa- 
meznih carinarnic v carinskem 
postopku. Organizacije zdru- 
ženega dela pogosto na različ- 
ne načine izigravajo zakon, da 
bi si pridobile določene ugo- 
dnosti Nedorečenost ali neja- 
snost v nekaterih predpisih 
otežujejo delo carinskih orga- 
nov, zato bi bilo treba zakon o 
carinski tarifi in podzakonske 
akte natančno znova preučiti. 

VZROK! ZA 
NEIZVRŠEVANJE 
ZVEZNIH ZAKONOV 

Kakor je poudarjeno v poro- 
čilu so za nepopolno izvrševa- 
nje zveznih zakonov na neka- 
terih področjih družbenega 
življenja številni objektivni in 
subjektivni razlogi. V zveznih 
zakonih niso vedno zagotov- 
ljeni ustrezni instrumenti za 
njihovo izvrševanje. To je po- 
sebej značilno za zakone, ki jih 
izvršujejo republiški in pokra- 
jinski organi, za njihovo izvrše- 
vanje pa so odgovorni zvezni 
organi. 

S tem zakoni so zvezni 
upravni organi zelo redko poo- 
blaščeni, da dajejo obvezne in- 
strukcije za izvrševanje zvez- 
nih zakonov. Tako na primer v 
zakonih, ki urejajo odnose na 
enotnem jugoslovanskem trgu 
ni pooblastila, da zvezni 
upravni organi dajejo obvezne 
instrukcije, opravijo določene 
upravne ali inšpekcijske zade- 
ve. Prav tako ima zvezni uprav- 
ni organ pravico, da daje ob- 
vezne instrukcije samo za izvr- 
ševanje zadev v zvezi z določ- 
bo o bonih za bencin ali disel 
gorivo, medtem ko ta pravica 
ni določena za izvrševanje 
drugih sistemskih zakonov, od 
uporabe katerih je odvisno de- 
lovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga. 

Poleg tega zvezni upravni 
organi ne uporabljajo na 
ustrezen način instituta opo- 
zorila v primerih nedosledne- 
ga izvrševanja zveznih zako- 
nov. Organi v republikah in po- 
krajinah so zelo redko opozor- 
jeni, da ne izvršujejo zakonov, 
če pa že do tega pride, način 
opozorila ni ustrezen in v pra- 
ksi ni sprejet kot pravni instru- 
ment, ki prispeva k doslednej- 
šemu izvrševanju zveznih za- 
konov. 

Na podlagi dosedanje upo- 
rabe naštetih institutov, kot tu- 
di obnašanje zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij 
glede na republiške in pokra- 
jinske upravne organe je v po- 
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roči I u ocena, da le-ti niso bili 
dovolj pripravljeni za uporabo 
instrumentov, ki so jih imeli na 
razpolago, v primerih kadar se 
zakoni niso dosledno izvrše- 
vali. 

Eden od vzrokov za nepo- 
polno izvrševanje zveznih za- 
konov je tudi to, da zvezni 
upravni organi ne spremljajo 
redno izvrševanje zakonov in 
ker republiški in pokrajinski 
organi neredno obveščajo 
zvezne upravne organe o izvr- 
ševanju zveznih zakonov in 
predpisov, za katerih izvršitev 
so odgovorni zvezni upravni 
organi. Ta problem prihaja zla- 
sti do izraza tam, kjer so odno- 
si med zveznimi in republiški- 
mi ter pokrajinskimi upravnimi 
organi na področju izvrševa- 
nju zveznih zakonov zasnovani 
na medsebojnem sodelovanju, 
obveščanju in dogovarjanju. 

SPREJEMANJE 
ZAKONOV NAMESTO 
IZVRŠEVANJA 
PREDPISOV 

V poročilu je posebej podar- 
jen problem, ki se v praksi po- 
javlja na področjih, kjer so za 
izvrševanje zveznih zakonov 
odgovorni republiški in pokra- 
jinski organi Čeprav so v usta- 
vi SFRJ določeni odnosi med 
temi organi se največkrat izvr- 
ševanje zveznih zakonov ure- 
sničuje z izvrševanjem republi- 
škega oziroma pokrajinskega 
zakona, ker republike in po- 
krajini sprejemajo svoje zako- 
ne namesto predpisov za izvr- 
ševanje zveznih zakonov Za- 
radi tega so odnosi pri izvrše- 
vanju zveznih zakonov med te- 
mi organi drugačni od odno- 
sov, ki jih določa ustava SFRJ 
K temu prispeva tudi dejstvo, 
da večina izvršnih svetov repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščin. razen SR Bosne in Herce- 
govine. SR Slovenije in SAP 
Vojvodine, ni z usavami poo- 
blaščena, da sprejema predpi- 
se za izvrševanje zveznih pred- 
pisov. 

Vendar pa izvrševanje zvez- 
nih zakonov ni odvisno samo 
od obnašanja nosilcev izvrše- 
vanja, ampak tudi od same ka- 
kovosti zakonov in drugih 
predpisov. Nekateri zakoni so 
nejasni in težko razumljivi in to 
v veliki meri otežuje in onemo- 
goča njihovo dosledno izvaja- 
nje. 

Pomanjkanje sankcij ter nji- 
hovo nespoštovanje v praksi 
prav tako vpliva na obnašanje 
subjektov izvršitve. K zapleteni 
situaciji prispeva tudi veliko 
število izvršilnih predpisov s 
katerimi se urejajo tudi mate- 
rialna vprašanja, ki niso ureje- 
na z zakonom. 

Razen tega so primeri, da se 
z izvršilnimi predpisi določa 
tudi sprejemanje novih izvršil- 
nih predpisov za njihovo izvr- 
ševanje. 

Razlog za neizvrševanje po- 
sameznih zveznih zakonov je 
tudi to, da na posameznih po- 
dročjih niso bili sprejeti vsi 
predpisi za izvrševanje zako- 
nov za izvrševanje katerih so 
pooblaščeni zvezni upravni or- 
gani. To je na nekaterih po- 
dročjih izvrševanje zakonov 
precej otežilo, ker niso bili 
sprejeti vsi zakoni in izvršilni 
predpisi in ti odnosi še niso 
popolnoma normativno ureje- 
ni (promet, elektrogospodar- 
stvo, izvajanje investicijskih 
del v tujini). 

DRUŽBENI DOGOVORI 
IN SAMOUPRAVNI 
SPORAZUMI 

V poročilu je poudarjeno, da 
so dogovori, družbeni dogovo- 
ri in samoupravni sporazumi 
postali ena izmed zelo uporab- 
ljenih oblik za urejanje števil- 
nih družbenih odnosov, zlasti 
na področju gospodarstva. 
Uporabljajo se tedaj, kadar do- 
ločeni družbeni odnosi niso 
urejeni z državnimi akti in če 
nekaterih zakonskih določb v 
republikah in pokrajinah ne 
uporabljajo ali pa jih različno 
uporabljajo. 

Prav na tem področju pa pri- 
haja do pomembnih proble- 
mov, predvsem zato, ker skle- 
panje dogovorov in sporazu- 
mov traja zelo dolgo. Se večji 
problemi pa se pojavljajo pri 
njihovi realizaciji, kajti tedaj 
prihajajo do izraza lokalni in- 
teresi. 

Razlog za to, da sklenjeni 
družbeni dogovori niso bili 
izvršeni, je pogosto tudi dej- 
stvo, da se z njimi določajo 
obveznosti za tiste subjekte, ki 
niso podpisali tega dogovora. 
Poleg tega je običajna praksa, 
da se z zakoni določi, kateri 
odnosi bodo urejeni z družbe- 
nim dogovorom, pri čemer pa 
se ne upošteva, kdo bo dejan- 
sko izvrševal ta dogovor. 

Velik problem za delovanje 
dogovorov in sporazumov v 
praksi je slaba evidenca o 
sklenjenih dogovorih, družbe- 
nih dogovorih in samouprav- 
nih sporazumih ter pomanjka- 
nje sankcij za njihovo izvršitev. 

Državna uprava, je poudar- 
jeno na koncu poročila, ni bila 
usmerjena in usposobljena, da 
predvsem opravlja svojo 
osnovno funkcijo, funkcijo 
izvajanja določene politike ter 
izvajanje zveznih zakonov. 
Usposobljanju in organiziranju 

za izvrševanje te naloge ni bilo 
posvečene dovolj pozornosti. 

Tako organizacija dela v 
zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah še ni do- 
volj prilagojena potrebam 
učinkovitega izvrševanja zako- 
nov, drugih predpisov in 
splošnih aktov. Dogaja se, da 
so pristojnosti dvojne, da se 
naloge in dela prepletajo, ob- 
staja pa občutek, da se odgo- 
vornost zveznih upravnih or- 
ganov za izvrševanje funkcij 
pokriva z odgovornostjo Zvez- 
nega izvršnega sveta. Poleg 
tega v večini zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij 
primanjkuje strokovnih ka- 
drov, zlasti tistih, ki naj bi izvr- 
ševali zvezne zakone in spreje- 
mali ustrezne ukrepe. 

STALIŠČA ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Obenem s poročilom so bile 
delegatom poslane tudi Ocene 
in stališča Zveznega izvršnega 
sveta o izvrševanju zveznih za- 
konov in drugih predpisov ter 
predlogi in aktivnosti. 

Zvezni izvršni svet ocenjuje, 
da morajo vsi subjekti, odgo- 
vorni za izvrševanje zakonov, 
na vseh ravneh, v mejah svojih 
z ustavo določenih pravic, 
dolžnosti, pooblastil in odgo- 
vornosti, stalno ukrepati, da bi 
zagotovili pogoje za izvrševa- 
nje zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov. 

Zaradi doslednega izvrševa- 
nja zveznih zakonov in drugih 
predpisov je treba krepiti od- 
govornost izvršnih in upravnih 
organov v republikah in pokra- 
jinah do celote delegatskega 
sistema za izvrševanje njihove- 
ga političnega, kadrovskega, 
organizacijskega in vseobsež- 
nega usposabljanja za oprav- 
ljanje teh nalog. Prav tako je 
treba krepiti funkcionalno po- 
vezanost (ne pa hierarhične 
nadrejenosti) teh organov in 
zveznih upravnih organov za- 
radi zagotavljanja doslednega 
delovanja sistema v celoti. 

Zato je nujno, da se v repu- 
bliških in pokrajinskih skup- 
ščinah nenehno obravnava de- 
lo izvršnih in upravnih organov 
ter da skupščine ukrepajo, da 
bi se krepila odgovornost teh 
organov za dosledno izvrševa- 
nje zakonov. Iz istih razlogov 
mora tudi Skupščina SFRJ in 
njena delovna telesa redno 
obravnavati delo in odgovor- 
nost zveznih organov, kot tudi 
republiških in pokrajinskih na 
področju izvrševanja zveznih 
predpisov in da sprejme 

ustrezne ukrepe. 
Zvezni upravni organi mora- 

jo usmeriti svoje celotno delo- 
vanje in angažiranje v izvrše- 
vanje zveznih zakonov, kot 
svoje osnovne funkcije. Prav 
tako so dolžni sistematično 
spremljati izvrševanje zveznih 
zakonov ter uresničevanje 
ustavnosti in zakonitosti na 
tem področju. 

Treba je preučiti posamezne 
zakonske rešitve o pooblastilih 
zveznih inšpekcij in drugih 
zveznih upravnih organov. Pri 
tem je treba zlasti preučiti se- 
danjo rešitev v zakonu o zvezni 
tržni inšpekciji, po kateri je 
ustavna obveznost zveznih or- 
ganov prenesena na republi- 
ške in pokrajinske organe, saj 
je s to rešitvijo zmanjšana 
ustavna odgovornost zveznih 
organov za izvrševanje zveznih 
zakonov in drugih predpisov. 

Prav tako je treba preučiti 
dosedanjo usmeritev, da se z 
zveznimi zakoni predpisuje, da 
izvedbeni predpisi urejajo ma- 
terialne odnose in da se pred- 
pisi sprejemajo v soglasju s 
pristojnimi republiškimi in po- 
krajinskimi organi. Na ta način 
bo zagotovljeno, da bodo ma- 
terialni odnosi urejeni z zako- 
ni, izvedbeni predpisi pa spre- 
jeti pravočasno. 

V stališčih Zveznega izvrš- 
nega sveta je poudarjeno, da 
bo ta organ, na podlagi svojih 
ustavnih pooblastil in odgo- 
vornosti nenehno spremljal in 
ocenjeval delo zveznih uprav- 
nih organov, njihovo usmerje- 
nost v izvrševanje zveznih za- 
konov in drugih predpisov, nji- 
hovo notranjo organizacijo in 
kadrovsko usposobljenost. 
Zvezni izvršni svet si bo pri 
svojem delu prizadeval, da bo 
kakovost predpisov med pri- 
pravo, predlaganjem in spreje- 
manjem takšna, da bodo vse- 
bovali in zagotavljali glavne 
pogoje za njihovo dosledno 
uresničevanje ter da se bo pro- 
cedura priprave in sprejema- 
nja zakonov ter drugih predpi- 
sov spoštovala v največji meri. 

Poleg tega je treba nujno z 
organizirano akcijo zavestnih 
subjektivnih sil sinhronizirati 
in usmeriti dejavnosti vseh 
družbenih struktur v odločno, 
dosledno in brezkompromisno 
sprožanje vprašanj in določa- 
nja konkretne, ne samo prav- 
ne, marveč tudi politične od- 
govornosti za neizvrševanje 
zakonov, ker je samo tako mo- 
goče zagotoviti tudi večjo 
stopnjo uresničevanja ustav- 
nosti in zakonitosti, s tem pa 
tudi izvrševanja zveznih zako- 
nov. 

poročevalec 23 



Preventivno delovanja SDK proti 

nezakonitosti in finančni nedisciplini 

• Služba družbenega knjigovodstva je v letu 1983 opravljala zadeve plačilnega 
prometa in opravljala kontrolo materialno-finančnega poslovanja za 187.436 
uporabnikov družbenih sredstev 

• Za ugotovljene nezakonitosti in nepravilnosti pri uporabi družbenih sredstev je 
SDK pristojnim organom vložila 25.648 prijav (976 za kazniva dejanja, 17.963 za 
gospodarske prestopke, 6.514 za prekrške in 195 ostalih prijav) 

• S preventivnim delovanjem je služba preprečila plačila na podlagi 337.000 
nalogov v vrednosti 75,5 milijarde dinarjev in vrnila uporabnikom družbenih 
sredstev prek 113.000 obračunov 

Letno Poročilo o delu Služ- 
be družbenega knjigovodstva 
v minulem letu, ki so ga dobili 
v obravnavo delegati Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, opisu- 
je glavne smeri delovanja 
Službe, obseg njenega dela in 
učinkovitost, kakor tudi dosež- 
ke njenega delovanja na po- 
dročju varstva zakonitosti pri 
poslovanju uporabnikov druž- 
benih sredstev. 

DELO SDK 
V LETU 1983 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je lani osrednjo pozor- 
nost namenila sistemskim re- 
šitvam in zahtevam uresniče- 
vanja politike ekonomske sta- 
bilizacije. Kakor poudarja Po- 
ročilo, je SDK delovala v za- 
htevnih pogojih. Njeno delo so 
objektivno ovirale finančne te- 
žave in problemi poslovanja, s 
katerimi so se ukvarjali upo- 
rabniki družbenih sredstev. 
Kljub temu je SDK opravljala 
plačilni promet, nadzorovala 
materialno-finančno poslova- 
nje in hkrati izvajala tudi vse 
naloge na področju informira- 
nja za 187.436 uporabnikov 
družbenih sredstev. 

Lani je SDK organizirala in 
izpeljala 42 statističnih razi- 
skav, pomembnih za vso drža- 
vo, in šest statističnih raziskav, 
ki jih zahtevajo posebni pred- 
pisi. Pri tem je šlo v glavnem za 
spremljanje intervencijskih 
ukrepov (o omejevanju porabe 
in določenih izdatkov). SDK pa 
je pripravila tudi več kot 21.000 
različnih informacij in analiz. 

S preventivnim nadzorstvom 
v organizacijskih enotah je 

Služba zajela vse negotovin- 
ske in del gotovinskih plačilnih 
nalogov, ki so jih izdali upo- 
rabniki družbenih sredstev. To 
obsežno delo je mogoče meriti 
s stotinami milijonov pregle- 
danih nalog. Na ta način pa je 
bilo preprečeno nenamensko 
razpolaganje z družbenimi 
sredstvi oziroma njihova nena- 
menska uporaba. Preventivno 
nadzorstvo SDK pa je zajelo 
okoli 148.000 zaključnih raču- 
nov in 201.419 periodičnih 
obračunov uporabnikov druž- 
benih sredstev. 

Lani je bilo okrepljeno tudi 
inšpekcijsko nadzorstvo. Naj- 
večji del oziroma več kot 
28.000 inšpekcijskih pregledov 
je bilo namenjenih preverjanju 
izvajanja zakonov o ugotavlja- 
nju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka, o zago- 
tavljanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev, o poseb- 
nih pogojih za odobritev inve- 
sticijskih kreditov itd. 

TEŽAVE PRI DELU 
Poročilo nadalje poudarja, 

da je bil del dejavnosti SDK 
lani namenjen nalogam, ki ne 
sodijo v njen delokrog. Tako je 
na primer SDK preverjala delo 
trgovskih potnikov, prejemke 
estradnih umetnikov, plačeva- 
nje komunalnih storitev, ome- 
jitve pri porabni naftnih deriva- 
tov in podobno. 

Velike težave pa SDK po- 
vzroča tudi pogosto spremi- 
njanje intervencijskih zako- 
nov, ki so spremenjeni v glav- 
nem zaradi tega, ker veljavnih 
ni bilo mogoče izvajati. Take 
preusmeritve dela SDK pa 
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zmanjšujejo njeno učinkovi- 
tost pri spremljanju in nadzo- 
rovanju izvajanja sistemskih 
zakonov. Zaradi tega pa SDK 
tudi ni bila dovolj angažirana 
pri kontroliranju in oceni real- 
nosti zaključnih računov in 
drugih vprašanj, ki izhajajo iz 
Zakona o Združenem delu in 
drugih sistemskih zakonov. 

Zaradi učinkovitejšega in 
doslednejšega izvajanja zako- 
nov in drugih predpisov je leta 
1983 SDK sodelovala z drugimi 
inšpekcijskimi organi, organi 
pregona, sojenja, z družebeni- 
mi pravobranilci samouprav- 
ljanja in javnimi tožilstvi, ko je 
ugotovila nezakonitosti, je 
ukrepala v skladu z zakonski- 
mi določili. Tako je na primer 
lani izdala 4.631 odločb z več 
kot 30.000 zahtevki za odpravo 
kršitev posameznih predpisov. 
Izdala pa je tudi 2.273 sklepov, 
namenjenih odpravi nereda ter 
ažurnejši knjigovodski eviden- 
ci ter dokumentaciji, odpravi 
nepravilnosti pri ugotavljanju 
dejanskega stanja sredstev in 
njihovih virov. S temi ukrepi 
naj bi predhodno odpravili vse 
pomanjkljivosti in s tem omo- 
gočili zaključitev pregleda 
SDK pri takih uporabnikih 
družbenih sredstev. 

PRI IAVA 
NEZAKONITOSTI PRI 
UPORABI DRUŽBENIH 
SREDSTEV 

Za ugotavljanje nezakonito- 
sti in nepravilnosti pri uporabi 
in razpolaganju z družbenimi 
sredstvi je SDK lani vložila pri- 
stojnim organom skupaj 
25.648 prijav (976 za kazniva 
dejanja, 17.963 za gospodarski 
prestopek, 6.514 za prekršek, 
195 pa je bilo drugih prijav in 
predlogov). Največji del prijav 
zadeva izvajanje Zakona o za- 
gotavljanju plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev (143 

kazenskih prijav in 10.316 pri- 
jav za gospodarski prestopek). 
Eden temeljnih vzrokov takega 
položaja, omenja Poročilo, je 
sedanja stopnja nelikvidnosti v 
gospodarstvu. 

Precej težji pogoji gospo- 
darjenja uporabnikov družbe- 
nih sredstev v minulem letu so 
terjali, poudarja Poročilo, tudi 
mnogo intenzivnejše angažira- 
nje SDK pri opravljanju nad- 
zorstvenih nalog. To pa je vpli- 
valo tudi na učinke dela SDK. 
Med težave, s katerimi se je 
srečevala SDK pri svojem delu 
sodi vsekakor izvajanje velike- 
ga števila predpisov, ki jih vča- 
sih ni mogoče uresničevati ali 
niso jasni, kakor tudi pogosto 
spreminjanje predpisov. S tem 
pa je bilo tudi več razlogov za 
finančno nedisciplino in ne- 
pravilno razumevanje družbe- 
nih norm in predpisov. 

Na področju davkov, pri- 
spevkov in drugih obvezniti 
izločanj sredstev za financira- 
nje splošnih družbenih in 
skupnih potreb prav tako pri- 
haja do težav zaradi velikega 
števila subjektov, pristojnih za 
predpisovanje teh obveznosti, 
kakor tudi zaradi obračunava- 
nja teh obveznosti. Odločbe o 
oprostitvi davkov in prispev- 
kov so sprejete retroaktivno, 
med letom se večkrat spremi- 
njajo stopnje davkov in pri- 
spevkov, kar seveda povzroča 
tudi nepotrebne stroške SDK 
in dodatni obseg njenega dela. 
Zraven pa ni opredeljen meha- 
nizem, ki bi preprečil oblikova- 
nje presežkov, saj je bilo doslej 
treba te presežke vrniti nekate- 
rim uporabnikom družbenih 
sredstev. 

Delo Službe družbenega 
knjigovodstva je bilo nadalje 
težko tudi zaradi tega, ker 
predpisi o omejevanju splošne 
in skupne porabe v letu 1983 
(ki so bili tudi večkrat spreme- 
njeni) in sestavine tega omeje- 
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vanja (ki jih določajo zvezni in 
republiški predpisi ter družbe- 
ni dogovori) niso bili povsem 
usklajeni. 

Čeprav je zakonska ureditev 
na področju opravljanja go- 
spodarskih dejavnosti v tujini 
zdaj nekoliko boljša kot prejš- 
nja leta, še ni dokončno opre- 
deljen način reševanja mnogih 
vprašanj na tem področju, kar 
ne otežuje samo opravljanja 
nadzorstvene funkcije SDK, 
temveč tudi delo ustanovite- 
ljev gospodarskih enot v tujini. 
To se posebej kaže pri ugotav- 
ljanju in razporejanju celotne- 
ga prihodka, dohodka in čiste- 
ga dohodka, kakor tudi pri po- 
kritju izgub, posebej ko gre za 
lastna in mešana podjetja v tu- 
jini. 

EKONOMSKO- 
FINAČNA REVIZIJA 

Leta 1983 je SDK opravila 
ekonomsko-finančno revizijo 
zaključnih računov v 476 te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in 110 delovnih 
skupnostih, združenih v 52 de- 
lovnih in sestavljenih organi- 
zacij združenega dela. SDK je 
tudi pregledala zaključne ra- 
čune 126 temeljnih bank, or- 
ganiziranih v osem združenih 
bank, kakor tudi pri dveh te- 
meljnih bankah. 

SDK je vodila tudi več kot 
763 tisoč individualnih partif 
žiro in drugih računov uporab- 
nikov družbenih sredstev, za 
katere opravlja plačilni pro- 
met. Lani je obdelala 562 mili- 
jonov nalogov plačilnega pro- 
meta oziroma za 1 odstotek 
več kot leto poprej. Vrednost 
plačil preko žiro računov upo- 
rabnikov, ki jih vodi SDK, je 
znašala več kot 48 tisoč mili- 
jard dinarjev ali za 39 odstot- 
kov več kot leta 1982. 

SDK je leta 1983 povečala 
učinkovitost svojega informa- 
cijskega delovanja ter ažurno 
vodila svoje evidence. Preko 
svojega informacijskega siste- 
ma je posebej opozarjala na 
najbolj pereča vprašanja in 
probleme kot so nelikvidnost, 
zagotavljanje obratnih sred- 
stev, zadolženost, obresti, raz- 
merja v sekundarni delitvi, te- 
čajne razlike ipd. Mimo tega je 
SDK sproti obveščala, kako se 
izvajajo intervencijski zakoni 
in ukrepi za omejevanje rasti 
splošne in skupne porabe, ka- 
kor tudi, kakšen je vpliv teh 
omejitev na delovanje inštitu- 
cij in organizacij na področju 
družbenih dejavnosti. 

Tudi na področju preventiv- 
nega in inšpekcijskega nad- 
zorstva je SDK delovala učin- 
kovitejše kot prejšnja leta. Med 
drugim je preprečila izplačilo 

več kot 337 tisoč plačilnih na- 
logov v znesku 75,5 milijarde 
dinarjev, uporabnikom druž- 
benih sredstev pa je vrnila več 
kot 113 tisoč obračunov ali pa 
je zahtevala njihovo dopolni- 
tev, ker uporabniki družbenih 
sredstev niso ravnali v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi. 

Pregled pravilnosti zaklju- 
čnih računov in periodičnih 
obračunov je bila lani ena naj- 
obsežnejših akcij. Največ je bi- 
lo nezakonitosti glede ugotav- 
ljanja in razporejanja celotne- 
ga prihodka, saj sc bila napač- 
no izkazana plačila in drugi 
prihodki, netočno in nerealno 
so bile izkazane vrednosti za- 
log, nepravilno pa je bila obra- 
čunana tudi amortizacija, stro- 
ški poslovanja in drugo. 

SDK je ugotovila, da je 1783 
uporabnikov družbenih sred- 
stev nezakonito izkazalo celo- 
ten prihodek v vrednosti več 
kot 20 milijard dinarjev, in si- 
cer najpogosteje zaradi vklju- 
čitve neplačane realizacije v 
celoten prihodek. Dohodek je 
bil nezakonito ugotovljen pri 
1753 uporabnikih, katerih ra- 
čune je pregledala SDK, in si- 
cer za znesek več kot 12 mili- 
jard dinarjev, medtem ko ni 
pravilno prikazalo čistega do- 
hodka 1199 uporabnikov druž- 
benih sredstev v znesku 8 mili- 
jard dinarjev. 

SDK je pregledala tudi za- 
ključne računa temeljnih bank, 
preverjala pa je tudi izvajanje 
ukrepov kreditno-monetarne 
politike, zakonitost ugotavlja- 
nja kreditnega potenciala in 
odobritve ter namenske upo- 
rabe kreditov. Pri teh pregle- 
dih je SDK ugotovila nezakoni- 
to obračunavanje obresti, ne- 
zakonitosti na področju tečaj- 
nih razlik in njihovega pokriva- 
nja ter druge podobne nepra- 
vilnosti. Ugotovila pa je tudi 
napačno izkazovanje skupne- 
ga dohodka in nezakonito 
sprejemanje sklepov skupščin 
ustanoviteljic bank o razpore- 
janju skupnega dohodka. 

Ob pregledovanju izvajanja 
ukrepov kreditno-monetarne 
politike je SDK ugotovila, da 
banke napačno obračunavajo 
in izločajo obvezno rezervo. 
Določeno število bank je dose- 
glo večji obseg svojih plasma- 
jev od zakonsRo predpisane- 
ga, nezakonitosti pa je SDK 
ugotovila tudi pri uporabi re- 
zervnega sklada ter pri odobri- 
tvi in namenski uporabi kredi- 
tov. 

Posebno pozornost je Služ- 
ba družbenega knjigovodstva 
namenila pregledu zaključnih 
računov za leto 1982 zunanje- 
trgovinskih organizacij, podje- 
tij, obratov in drugih delovnih 
enot v tujini, kakor tudi poslov- 

nih enot zunanjetrgovinskih in 
drugih organizacij v tujini. Pri 
tem je SDK ugotovila mnoge 
nezakonitosti in nepravilnosti, 
posebej na področju izvoza, 
uvoza in zastopanja. 

Značilne so nezakonitosti 
pri obračunavanju in knjiženju 
izvoznih premij, tečajnih razlik 
in prevoznih stroškov. So tudi 
pojavi, ko organizacije ne za- 
gotovijo plačilnih inštrumen- 
tov za izvozne posle, nepravil- 
no obračunajo izvozno stimu- 
lacijo ali pa prikazujejo obvezr- 
nosti do tujih dobaviteljev ozi- 
roma nepravilno in necelovito 
evidentirajo blago v konsigna- 
cijskih skladiščih in podobno. 
Vse to je vplivalo tudi na neza- 
konito oblikovanje celotnega 
prihodka, ugotavljanje in raz- 
porejanje dohodka ter čistega 
dohodka in na izkazane izgube 
teh organizacij. 

Od skupaj 666.698 različnih 
primerov nezakonitosti in ne- 
pravilnosti, jih je največ zaradi 
nedoslednega izvajanja Zako- 
na o zagotavljanju plačil med 
uporabniki družbenih sredstev 
(181.192 primerov). Zaradi te- 
ga je nadzorovanje izvajanja 
tega Zakona, še posebej glede 
izdajanja menic brez nastanka 
dolžniško-upniškega razmer- 
ja, opredeljeno kot stalna na- 
loga SDK. S tako kontrolo je 
SDK ugotovila, da so uporab- 
niki družbenih sredstev neza- 
konito ravnali v več kot 
180.000 primerih. 

ZLORABA DRUŽBENIH 
SREDSTEV 

Leta 1983 je služba ugotovi- 
la tudi mnoge druge nezakoni- 
tosti in nepravilnosti pri razpo- 
laganju z družbenimi sredstvi. 
Ugotovila je tudi primere zlo- 
rab in privatizacije družbenih 
sredstev ali pridobitve proti- 
pravne premoženjske koristi. V 
1573 primerih je SDK ugotovila 
primanjkljaj 198 milijonov di- 
narjev, 3490 primerov pa je bi- 
lo zaradi nezakonitih izplačil 
članom kolektiva in drugim 
osebam na podlagi fiktivne ali 
lažne dokumentacije v znesku 
624 milijonov dinarjev. SDK je 
nadalje odkrila izplačila mimo 
žiro računov in v nasprotju z 
zakonom, in sicer tako obča- 
nom kot pravnim osebam. 

Z ekonomsko-finančno revi- 
zijo je SDK ugotovila, da mno- 
gi zaključni računi vsebujejo 
precej netočnosti. Organizaci- 
je na primer razmejujejo izgu- 
be na podlagi negativnih tečaj- 
nih razlik. Te izgube pa niso 
celovito izkazane, saj mnoge 
organizacije niso preračunale 
svojih obveznosti do tujine po 
tečaju, ki je veljal na dan sesta- 
vitve zaključnega računa. To 

pomeni, da so bile izgube za- 
radi tečajnih razlik veliko 
večje. 

Prav tako so zelo neusklaje- 
na dolžniško-upniška in druga 
razmerja ter druga razmerja 
med TOZD v okviru delovne ali 
sestavljene organizacije, ki po- 
membno vplivajo na rezultate 
posameznih TOZD ali pa de- 
lovnih organizacij v celoti. 

Za banke je SDK ugotovila, 
da je zelo oteženo plačevanje 
dolgoročnih kreditov, ki so jih 
banke odobrile uporabnikom 
družbenih sredstev. Okoli 44 
odstotkov vseh dolgoročnih 
kreditov uporabniki ne plaču- 
jejo pravočasno. Dospele ne- 
plačane terjatve za te kredite 
znašajo okoli 11 odstotkov. 

PLAČILNI PROMET 
Glede učinkovitosti pri 

opravljanju plačilnega prome- 
ta SDK poudarja, da jo je pove- 
čala. Leta 1983 je povprečen 
čas izpeljave celotnega plačil- 
nega prometa trajal 1,28 dneva 
(leta 1982 pa je bil ta rok 1,31 
dneva). Na ta način je bilo po- 
spešeno obračanje sredstev v 
plačilnem prometu. Od celot- 
nega plačilnega prometa je bi- 
lo prenešeno na račune preje- 
mnikov v enem dnevu okoli 81 
odstotkov sredstev. 

Povečana učinkovitost pla- 
čilnega prometa jo vplivala tu- 
di na likvidnost uporabnikov 
družbenih sredstev, tako da so 
gospodarske organizacije 
imele na žiro računih povpreč- 
no za okoli 18 odstotkov več 
razpoložljivih sredstev kot leta 
1982, plačila pa so povečala za 
42 odstotkov. Banke so razpo- 
lagale na računih za funkcio- 
nalno poslovanje z 9 odstotki 
več sredstev, plačila pa so po- 
večala za 39 odstotkov. 

Poseben del poročila je na- 
menjen vplivu dejavnikov zu- 
naj SDK na njeno delo. SDK je 
leta 1983 bila deležna celovi- 
tejše družbenopolitične pod- 
pore pri uresničevanju svojih 
programov in delovnih planov, 
čeprav so še zahteve odgovor- 
nih dejavnikov na vseh ravneh, 
da bi SDK »razumela aktualni 
položaj« in prožnejše obravna- 
vala določbe zakonov ali pred- 
pisov oziroma, da določenih 
zakonov ne bi bilo treba dosle- 
dno izvajati. 

Take zahteve, poudarja Po- 
ročilo, so resna nevarnost za 
zakonito delo SDK. To je pose- 
bej pereče vprašanje v časih, 
ko mora družba izvajati re- 
striktivno politiko na določe- 
nih področjih družbene repro- 
dukcije. 

Delo Službe otežuje tudi 
neodgovornost nekaterih upo- 
rabnikov družbenih sredstev 
do vprašanj zakonitosti. Vzrok 
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za tako stanje je, da ni ustrez- 
ne družbenopolitične dejavno- 
sti, ki bi bila preventivno na- 
ravnana, kakor tudi, da pri ne- 
katerih uporabnikih še ni do- 
volj uveljavljena samoupravna 
delavska kontrola. Premajhna 
je tudi obveščenost delavcev o 
nepravilnem poslovanju odgo- 
vornih oseb, posebej tistih, ki 
delajo v tujini. Še veliko je neu- 
rejene, neažurne in pogosto 
fiktivne materialno-finančne 

evidence, precej pa je še tudi 
nespoštovanja temeljnih norm 
socialistične morale. 

Slabosti so tudi v predpisih, 
ki se često sprejemajo brez 
predhodne preučitve vseh 
možnosti njihovega izvajanja. 
Tak primer je na primer Zakon 
o začasni prepovedi razpola- 
ganja z delom družbenih sred- 
stev družbenopolitičnih skup- 
nosti in SIS za porabo v letu 

1983. Ta Zakon je bil štirikrat 
spremenjen, ker ga ni bilo mo- 
goče dosledno izvajati, saj po- 
samezne določbe republiških 
in pokrajinskih zakonov niso 
bile usklajene z določili tega 
Zakona. 

Poročilo na koncu poudarja, 
da morajo v boju proti nezako- 
nitosti vsi udeleženci, od od- 
kritja dejanja do obsodbe, 
učinkovito in pravočasno 

sprejeti potrebne ukrepe proti 
kršilcem. Le s hitro in dosle- 
dno akcijo organov odkriva- 
nja, pregona in sojenja proti 
kršenju zakonitosti, bo namreč 
mogoče povečati tudi finanč- 
no disciplino in zagotoviti do- 
sledno izvajanje zakonskih 
predpisov, družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazu- 
mov oziroma zagotoviti spo- 
štovanje norm naše sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Povečana aktivnost za doslednejšo 

uporabo zakonov, družbeno odgovornost 

in krepitev socialistične morale 

V letu 1983 je imelo Zvezno sodišče 4.993 zadev, kar je približno toliko kot leto 
prej, rešenih pa je bilo 82,6 odstotka 

• Opaziti je težnjo povečanja priliva zadev s kazenskega in gospodarsko- 
kazenskega področja in to za 13,4 odstotka v primerjavi z letom 1982 

• Zvezno sodišče ni dobilo niti ene zahteve za zaščito enotnega jugoslovanskega 
trga, čeprav je v praksi precej takšnih primerov 

• Treba bo sprejeti preventivne ukrepe za odpravo slabosti pri delovanju sistema 
družbene samozaščite 

• Odpraviti dileme pri uporabi posameznih zveznih zakonov 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ bodo na eni 
prihodnjih sej obravnavali Po- 
ročilo o delu Zveznega sodišča 
v letu 1983. Omenjeno gradivo 
posebej poudarja, da so se po- 
večala prizadevanja Sodišča 
pri reševanju posameznih za- 
dev in doslednem izvajanju za- 
konov zaradi krepitve zakoni- 
tosti, družbene odgovornosti 
in krepitve socialistične mora- 
le, kakor tudi zaradi prepreče- 
vanja in zatiranja družbeno ne- 
gativnih pojavov. 

Zvezno sodišče je izpolnilo 
vse redne in druge naloge, ki 
jih je določilo v svojem delov- 
nem programu. Pri zagotavlja- 
nju poenotenja sodne prakse 
ob izvajanju zveznih predpisov 
pa ima pomembno vlogo 
Skupna seja Zveznega sodi- 
šča, kjer je bila posebna po- 
zornost namenjena spremlja- 
nju izvajanja najpomembnej- 
ših procesnih in drugih zvez- 
nih zakonov. 

SPREMLJANJE 
NAJBOLJ PEREČIH 
VPRAŠANJ IN 
POJAVOV 

Sodelovanje sodišč pri 
spremljanju družbenih odno- 
sov in pojavov, ki so skupnega 

pomena, je bilo osredotočeno 
na nekatera vprašanja in poja- 
ve, ki so v tem trenutku najbolj 
pereči. Predvsem se zadnja le- 
ta povečuje politični kriminal. 
V največji meri, ugotavlja Po- 
ročilo, je to posledica znanih 
dogodkov na Kosovu. Kakor je 
zapisano, so sodišča in pravo- 
sodni organi celovito angaži- 
rani pri preprečevanju teh kaz- 
nivih dejanj, pri čemer so že 
doseženi nekateri uspehi. Or- 
gani na Kosovu, meni Zvezno 
sodišče, učinkovito in ažurno 
delujejo, kaznovalna politika 
pa je v mejah zakona in v skla- 
du s položajem in ocenami 
konkretne družbene nevarno- 
sti posameznih kaznivih de- 
janj. 

Kršitve zakonitosti, ki otežu- 
jejo izvajanje ukrepov eko- 
nomske stabilizacije, so tudi 
eno od vprašanj, s katerimi se 
Zvezno sodišče stalno ukvarja. 
Kljub okrepljenemu kontrolno- 
nadzornemu delu prihaja do 
večjega obsega kršitev zakoni- 
tosti. Prav tako se povečuje 
število odkritih primerov, če- 
prav je še vedno precejšnje 
število takih, ki niso odkriti ali 
pa jih pristojni organi ne pre- 
ganjajo predvsem zaradi tega, 
ker so omejene njihove mož- 
nosti, posebej takrat, ko 
ustrezno ne ukrepajo tudi dru- 

gi subjekti. Poročilo poudarja, 
da je treba sprejeti sistematič- 
ne preventivne ukrepe za od- 
pravljanje slabosti pri delova- 
nju sistema družbene samoza- 
ščite v celoti. 

Glede gibanja gospodarske- 
ga kriminala Poročilo opozar- 
ja, da kljub intenzivnemu izva- 
janju represivnih ukrepov na- 
rašča število nezakonitosti v 
gospodarstvu. Obsodb pa ni 
niti za nekatera družbeno ne- 
varnejša dejanja, s katerimi so 
povzročene motnje v proiz- 
vodnji in na tržišču, ki so vzrok 
za stečaj posameznih organi- 
zacij, oškodovanje upnikov itd. 

Poročilo nadalje omenja de- 
javnost rednih sodišč pri pre- 
prečevanju kršitev socialistič- 
ne morale in predlaga večjo 
angažiranost družbenopolitič- 
ne skupnosti ter drugih dejav- 
nikov pri obravnavi teh vpra- 
šanj. 

Zvezno sodišče je obravna- 
valo tudi težje oblike kaznivih 
dejanj z elementi nasilja. Ti de- 
likti niti po obsegu in ne po 
načinu izvršitve ne sodijo med 

pojave, ki bi pri občanih v večji 
meri izzvali strah, vznemirje- 
nost ali občutek trajne ogrože- 
nosti. Za nekatera najtežja 
kazniva dejanja s tega področ- 
ja ni bila lani obsojena nobena 
oseba, za posamezna druga pa 
nekaj oseb, in sicer v glavnem 
za poskus. Kljub temu je treba 
v prihodnje še v večji meri kot 
doslej zatirati in preprečevati 
vzroke kriminogenih dejavni- 
kov v širšem smislu, ki spod- 
bujajo taka kazniva dejanja. 

VARSTVO ENOTNOSTI 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRŽIŠČA 

V primerjavi z letom 1982 je 
Zvezno sodišče dobilo nekaj 
manj zadev, če pa upoštevamo 
še zaostanke iz prejšnjih let, je 
Sodišče obravnavalo 4993 spi- 
sov ali približno toliko kot leta 
1982. Sodišče je rešilo 4123 
zadev, kar dokazuje, da se je 
povečala ažurnost Zveznega 
sodišča. 

Le izjemoma Sodišče obrav- 
nava spore zaradi kršitve enot- 
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nega jugoslovanskega tržišča, 
saj redno sodno varstvo izvaja- 
jo sodišča v republikah in po- 
krajinah. Zvezno sodišče je 
zbralo podatke o teh primerih 
in ugotovilo, da lani ni bila 
pravnomočno obsojena nobe- 
na oseba zaradi storitve kazni- 
va dejanja spodkopavanja 
enotnosti jugoslovanskega tr- 
žišča. Republiška in pokrajin- 
ska sodišča pa so izdala sodbe 
za gospodarske prestopke za- 
radi kršitve določb posamez- 
nih zakonov, ki varujejo enot- 
no jugoslovansko tržišče. 
Hkrati ni prihajalo do sporov 
za poplačilo škode zaradi krši- 
tve enotnega jugoslovanskega 
tržišča, ker oškodovane orga- 
nizacije združenega dela zara- 
di takih deliktov ne prijavljajo 
svojih poslovnih partnerjev, s 
katerimi morajo še naprej so- 
delovati. 

Poročilo nadalje ugotavlja, 
da kljub ekonomski naravi ra- 
zlogov za kršitev enotnosti ju- 
goslovanskega tržišča, ni upo- 
rabljeno in ni učinkovito so- 
dno varstvo zaradi tega, ker 
nekatera vprašanja niso 
ustrezno zakonsko urejenega, 
neizenačeno pa je tudi ravna- 
nje ob takih kršitvah. Določbe 
o varstvu enotnega tržišča na- 
mreč vsebujejo različni zakoni, 
te določbe tudi niso dovolj raz- 
členjene, tako da bi bilo treba 
preučiti ureditev temeljnih po- 
stavk in uresničevanje veljav- 
nega sodnega varstva. 

ZAHTEVE ZA VARSTVO 
ZAKONITOSTI 

V primerjavi z letom 1982 se 
je lani povečal priliv zadev na 
kazenskem in gospodarsko- 
kazenskem področju. Večje je 
tako število zahtev za varstvo 
zakonitosti zveznega javnega 
tožilca, kakor tudi zahtev za 
preskus pravnomočnih sodb 
ter drugih zadev. 

Teh zadev je bilo lani obrav- 
navanih 1.159 ali za 13,4 od- 

stotka več, nerešenih pa je bilo 
za 14,3 odstotka več kot leto 
poprej. Med vsemi omenjenimi 
zadevami jih je sodišče rešilo 
95 odstotkov. 

Zahteve za varstvo zakonito- 
sti na kazenskem področju so 
bile za kazniva dejanja, ki jih 
predpisuje Kazenski zakon 
SFRJ. Najpogosteje zaradi 
kvalifikacije kaznivih dejanj 
proti samoupravni družbeni 
ureditvi in varnosti države ali 
zaradi kršitev določb kazen- 
skega postopka. Zvezno sodi- 
šče je ocenilo, da ;e večina za- 
htev za varstvo zakonitosti 
zveznega javnega tožilca upra- 
vičena, tako da jih je upošteva- 
lo okoli 82 odstotkov. 

Sicer pa je skupno število 
civilnih, gospodarskih in 
upravno-računskih sporov pri- 
bližno tako kot leta 1982. Med 
skupaj 573 zadevami jih je 
Zvezno sodišče rešilo okoli 92 
odstotkov, večino v roku od 
enega do dveh mesecev, le 
obravnava zahtevnejših zadev 
pa je trajala dalj časa. 

Precej več pa je bilo lani tudi 
zahtev za izreden preskus 
pravnomočnih sodb, ki so jih 
vložili obsojenci oziroma nji- 
hovi zagovorniki. 

V primerjavi z letom 1982 se 
je povečalo število zahtev za 
varstvo zakonitosti v gospo- 
darsko-kazenskem postopku, 
ki jih je zvezni javni tožilec vlo- 
žil proti sodbam višjih in 
okrožnih sodišč oziroma proti 
sodbam vrhovnih sodišč repu- 
blik in pokrajin, kjer ni gospo- 
darskih sodišč. 

Poročilo opozarja, da gre v 
teh zahtevah za različna in za- 
htevna pravna vprašanja s po- 
dročja civilnega in gospodar- 
skega prava. Največje število 
zahtev je bilo zaradi različnega 
tolmačenja zveznih zakonov in 
mednarodnih pogodb, med 
katerimi jih je Sodišče upošte- 
valo približno 75 odstotkov. 

Zahteve za izreden preskus 
odločb v upravno-računskih 

sporih so zadevale, kakor na- 
vaja Poročilo, obračun pro- 
metnih davkov, skupnega do- 
hodka in poslovanja, obraču- 
navanje sredstev interesnih 
skupnosti, zavarovalnih skup- 
nosti in bank ter druga vpraša- 
nja s področja materialnega in 
finančnega poslovanja. 

Ko je Zvezno sodišče preso- 
jalo zahteve strank za izreden 
preskus pravnomočnih sodnih 
odločb, izdanih v pravdnem, 
nepravdnem ali izvršilnem po- 
stopku pred rednimi sodišči 
oziroma zahteve strank proti 
odločbam sodišč združenega 
dela, jih je največ zavrnilo, 
medtem ko so bile druge za- 
hteve drugače rešene. 

Zahteve za izreden preskus 
sodb vrhovnih oziroma uprav- 
nih sodišč republik in Vrhov- 
nega vojaškega sodišča, izda- 
nih v upravnem sporu so naj- 
pogosteje, omenja Poročilo, 
zadevale posebno pokojnin- 
sko dobo in druga vprašanja s 
področja pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, nada- 
lje vprašanja razlastitve, nacio- 
nalizacije in ugotavljanje izvo- 
ra premoženja. 

Mimo tega pa se je precej 
povečalo število rešenih tožb v 
upravnem sporu za oceno za- 
konitosti končnih upravnih ak- 
tov zveznih organov in organi- 
zacij. 

Na področju prekrškov je 
največ primerov carinskih in 
deviznih prekrškov, saj jih je 
bilo kar 99 odstotkov med re- 
šenimi zahtevami za sodno 
varstvo. 

DILEME IN PROBLEMI 
PRI IZVAJANJU 
POSAMEZNIH 
ZAKONOV 

V posebnem delu Poročila 
Zvezno sodišče podrobno opi- 
suje svoje ugotovitve glede 
izvajanja posameznih zveznih 
zakonov. 

Med drugim je poudarjeno, 
da se pri uporabi Zakona o 
prometu blaga in storitev s tu- 
jino odpira vprašanje, če je iz- 
dajanje sob tujcem in nuđenje 
gostinskih in drugih storitev, s 
čimer se ukvarjajo domače fi- 
zične osebe, in sicer mimo za 
to registriranih OZD, prekršek 
ali ne. Pri tem je treba upošte- 
vati, da veljavna republiška re- 
gulativa ponekod razlikuje nu- 
đenje teh storitev domačim 
osebam od nuđenja teh stori- 
tev tujcem. Zaradi tega bi bilo 
treba to vprašanje preučiti in 
uskladiti ustrezne zvezne, re- 
publiške in pokrajinske pred- 
pise. 

Zakon o prekrških, s kateri- 
mi so kršeni zvezni predpisi, 
ureja tudi postopek za prekr- 
ške in predvideva prvostopenj- 
sko pristojnost zveznih orga- 
nov, določenih z zakonom. To- 
da, drugi zvezni zakoni, na pri- 
mer Zakon o obdavčevanju iz- 
delkov in storitev v prometu, 
določajo, da upravni organ, ki 
ni zvezni, vodi postopek o pre- 
kršku, ki ga predpisuje zvezni 
zakon. Pri tem ni določeno, 
kako bo mogoče uresničevati 
pravico do pravnega pouka 
proti taki odločbi. V teh prime- 
rih je praksa različna in Zvezno 
sodišče je sklenilo, da je treba 
v republiških in pokrajinskih 
predpisih predpisati, da se v 
takih primerih o prekrških ne 
odloča po upravnem postopku 
v upravnih sporih, temveč v 
postopku za prekrške. 

Zvezno in druga sodišča pa 
se tudi nadalje v praksi sooča- 
jo z izvajanjem Zakona o na- 
cionalizaciji najemnih zgradb 
in stavbnih zemljišč. Čeprav je 
bilo že večkrat sproženo vpra- 
šanje veljavnosti tega Zakona 
in opozorjeno na nujnost reše- 
vanja posameznih problemov, 
ki sodijo v pristojnosti republik 
in pokrajin, še zdaj o tem ni 
sprejeto končno stališče. 

Pri dograjevanju in delovanju varstva za 

borce in invalide je bil dosežen 

pomemben napredek 

• Za zdaj ni treba menjati načina in tehnike financiranja varstva za borce in 
invalide 

• Poravnati obveznosti federacije do republiških in pokrajinskih SIS za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za štiri leta 

• Objektivizirati delo zdravniških komisij 
Zvezni izvršni svet je poslal Skupščine SFRJ poročilo o vprašanja borcev in invalidov ja, je poudarjeno v tem doku- 

delegatotn Zveznega zbora delu Zveznega komiteja za za leto 1983. Delo tega komite- mentu, je bilo predvsem 
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POROČILO O DELU ZVEZNEGA KOMITEJA ZA VPRAŠA- 
NJA BORCEV IN VOJAŠKIH INVALIDOV ZA LETO 1983 

aooacooaooaiaoeoooeooaocoocoeocciatf 
usmerjeno na to, da se zagoto- 
vi z zakoni predvideno osnov- 
no varstvo za prek 80.000 uži- 
valcev za katere je bilo v prora- 
čunu federacije zagotovljeno 
40,4 milijarde dinarjev. Poseb- 
na pozornost je bila posveče- 
na oceni izvajanja predpisov, 
ki urejajo temeljne pravice in 
aktivnosti za poenotenje izpla- 
čila denarnih prejemkov uži- 
valcev tega varstva prek Pošt- 
ne hranilnice. 

Poleg tega je komite v sode- 
lovanju z drugimi pristojnimi 
in zainteresiranimi organi in 
organizacijami analiziral pere- 
ča vprašanja in probleme gle- 
de financiranja temeljnega 
varstva borcev in invalidov in 
predlagal možne rešitve. V ši- 
roki razpravi je bilo sprejeto 
enotno stališče, da za zdaj ni 
treba spreminjati načina in te- 
hnike financiranja tega var- 
stva. Posebej je bilo poudar- 
jeno, da je treba nadaljevati s 
sprejemanjem ukrepov za na- 
mensko in racionalno porabo. 

V poročilu je poudarjeno, da 
je deficitarno financiranje tega 
varstva poseben problem iz 
prejšnjih let, ki bi utegnil vpli- 
vati na uveljavljanje z zveznimi 
zakoni določenih pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in dru- 
žin padlih borcev. V zvezi s 
tem je bilo sprejeto enotno 
stališče, da je treba čimprej re- 
šiti vprašanje izpolnitve nepo- 
ravnanih obveznosti federacije 
do republiških in pokrajinskih 
samoupravnih interesnih 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. V tem 
smislu je Skupščina SFRJ 
sprejela predlog ZIS in komite- 
ja za rešitev tega problema. 
Dogovorjeno je bilo, da se ne- 
poravnane obveznosti porav- 
najo v štirih letih in to tako, da 
je bilo lani v ta namen zagotov- 
ljeno 7,8 milijarde dinarjev, v 
proračunu za letos 2,259 mili- 
jarde, medtem ko bodo v pro- 
računih za naslednji dve leti 
zagotovljena ustrezna sred- 
stva. 

Posebno pozornost, je po- 

udarjeno v dokumentu, je ko- 
mite posvetil tudi vprašanju 
izvajanja zakonov in predpisov 
o temeljnih pravicah borcev in 
vojaških invalidov ter družin 
padlih borcev. Zato so bili 
prvič zbrani podatki o pristoj- 
nostih občinskih organov, po- 
ročila republiških in pokrajin- 
skih organov za vprašanja bor- 
cev in vojaških invalidov in 
ugotovitve proračunske inš- 
pekcije o opravljanju kontrole 
o izvrševanju predpisov. Komi- 
te je ugotovil, da je bil z zadnji- 
mi spremembami in dopolni- 
tvami zakonov s področja te- 
meljnega varstva borcev in in- 
validov dosežen pomemben 
napredek pri izpopolnjevanju 
in delovanju sistema varstva. 
Najpomembnejši rezultati so 
bili doseženi z objektivizacijo 
pogojev in meril za uveljavlja- 
nje pravic, zlasti tistih, ki se 
nanašajo na uveljavljanje sta- 
tusa vojaškega in mirnodob- 
nega vojaškega invalida, pra- 
vic do zdraviliškega in klimat- 
skega zdravljenja ter določa- 
nje novega odstotka vojaške 
invalidnosti. 

Po oceni komiteja pa je še 
vedno resen problem neizena- 
čena praksa pri odločanju o 
pravicah uživalcev zlasti kar 
zadeva kriterije zdravniških 
komisij, ki dajejo izvide in 
mnenja glede določanja od- 
stotka voiaške invalidnosti. 
URESNIČEVANJE 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA VOJAŠKIH 
INVALIDOV-KMETOV 

Ker so se najpomembnejše 
spremembe v zakonih o te- 
meljnih pravicah nanašale na 
prenos uveljavljanja in uživa- 
nja zdravstvenega varstva vo- 
jaških invalidov in določenih 
kategorij borcev v zdravstve- 
nih samoupravnih interesnih 
skupnostih, je komite tem 
spremembam posvetil poseb- 
no pozornost. Ugotovljeno je 
bilo, da določena vprašanja, 
med katerimi so nekatera re- 
zultat netočnih in premalo ja- 

snih zakonskih formulacij, 
druga pa napačne uporabe 
predpisov v praksi, še naprej 
ustvarjajo težave za pravilno in 
enostavno uporabo. Najpogo- 
stejši problemi so v zvezi z 
uveljavljanjem in uživanjem 
zdravstvenega varstva voja- 
ških invalidov kmetov, s pre- 
skrbo z ortopedskimi pripo- 
močki in povračilom stroškov 
za zdravstveno varstvo. 

V preteklem letu je komite 
posvetil precej pozornosti 
zdraviliškemu in klimatskemu 
zdravljenju vojaških invalidov 
in drugih upravičencev, da bi 
to obliko varstva uživali samo 
invalidi in imetniki spomenice, 
ki izpolnjujejo predpisane po- 
goje. Lahko rečemo, da je bilo 
v veliki meri, čeprav so še pro- 
blemi, objektivizirano delo 
zdravniških komisij, ki odobra- 
vajo to zdravljenje. 

Komite je prav tako obravna- 
val vloge borcev in vojaških in- 
validov, položaj borcev kmetov 
v pokojninsko-invalidskem za- 
varovanju ter položaj borcev 
uživalcev izjemnih pokojnin 
ter druga vprašanja iz svoje 
pristojnosti. 

POENOTENO 
IZPLAČILO DENARNIH 
PREJEMKOV 

Komite je v poročilu pouda- 
ril, da je k razreševanju proble- 
mov deficitarnega financira- 
nja, kot eni najpomembnejših 
nalog, prispevalo tudi redno, 
podrobno in analitično poro- 
čanje ZIS, Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ in Zveznemu 
odboru ZZB NOV Jugoslavije o 
vseh vprašanjih' s tega po- 
dročja. 

Tudi druga naloga v zvezi z 
poenotenjem izplačila meseč- 
nih prejemkov uživalcev te- 
meljnega varstva borcev in in- 
validov ter evidence je bila 
prav tako uspešno opravljena 
in se je letos 1. aprila pričelo 
takšno ižplačilo prek Poštne 
hranilnice. 

Ko je govor o angažiranju 
komiteja pri pripravljanju 
predpisov je poudarjeno, da je 
bilo le-to manjše kot leta 1982. 
Lani je bil pripravljen Predlog 
zakona o spremembi zakona o 
temeljnih pravicah vojaških in- 

validov in družin padlih bor- 
cev, sprejeti so bili pravilniki o 
metodologiji obračunavanja 
obveznosti federacije za 
zdravstveno varstvo kot tudi 
spremembe in dopolnitve dru- 
gih pravilnikov, podzakonski 
predpisi o načinu izplačila pre- 
jemkov uživalcem in vodenju 
evidence v zvezi s poenotenim 
izplačilom prek Poštne hranil- 

SPREMLJANJE IN 
ANALIZIRANJE 
STANJA 

Ena najpomembnejših bo- 
dočih nalog komiteja, po spre- 
jetju zakonskih in večine pod- 
zakonskih predpisov, bo 
spremljanje in analiziranje sta- 
nja na področju varstva borcev 
in invalidov. To zahteva veliko 
število informacij, kazalcev in 
podatkov, ki jih morajo zaradi 
značaja varstva pripraviti pri- 
stojni občinski upravni organi. 
Do zdaj niso bili dovolj kadrov- 
sko in organizacijsko uspo 
sobljeni za takšne naloge, pri- 
čakovati pa je, da se bo situa- 
cija s prehodom na enotno iz- 
plačevanje prejemkov izbolj- 
šala. Morali se bodo angažirati 
tudi za premagovanje težav v 
zvezi z enotno uporabo pred- 
pisov. 

Aktivnejši odnos komiteja, je 
poudarjeno v poročilu, je pri- 
speval do izboljšanega stanja 
in poročanja o izvajanju pred- 
pisov ter nadzora pristojnih re- 
publiških in pokrajinskih orga- 
nov, za kar si še naprej priza- 
devajo. Obstaja pa še naprej 
obveznost komiteja, da še na- 
prej proučuje problematiko fi- 
nanciranja temeljnega varstva 
borcev in invalidov, kot tudi 
porabo sredstev iz proračuna 
federacije za te namene. To 
tem prej, ker se je pokazalo, da 
kontrola, ki jo opravlja prora- 
čunska inšpekcija Zveznega 
sekretariata za finance ni bila 
dovolj in ker so še primeri ne- 
zakonitega razpolaganja s 
sredstvi. Zaradi tega je treba 
po mnenju komiteja oblikovati 
službo za kontrolo namenske 
porabe teh sredstev v vseh re- 
publiških in pokrajinskih SIS 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
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