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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

skladih skupnih rezerv z osnutkom 

zakona (ESA 637) 

1 oSi svet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji dne 17. 1. 1985 določil tpesedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA; O SKLADIH SKUPNIH REZERV Z 
OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s 
predlogom, da se hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona na podlagi drugega 
odstavka 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Marko LOZEJ, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiš- 
kem sekretariatu za finance, 

- Drago KOLMAN, pomočnik republiškega sekretarja za 
finance. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

S spremembami zakona o skladih skupnih rezerv se v 
skladu W spremembami zveznega zakona o sredstvih rezerv 
omejuje uporaba združenih sredstev rezerv v sklade skupnih 

# r,ezeSy občin in republiški sklad skupnih rezerv na dajanie kreditov za izplačilo z žakonom zajan,ienih dohodkov in 
osebnih dohodkov v višini, določeni z zakonom pri tistih 

temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane obveznosti do 
upnikov m za kritje izdatkov za prekvalifikacijo in zaposlova- 
nje delavcev v temeljnih organizacijah v skladu s sanacijskim 
programom. V letih 1985 in 1986 se izjemoma dovoljuje upo- 
raba sredstev rezerv, združenih v sklade skupnih rezerv občin 
in republike, f zmanjšanem obsegu za pokrivanje izgub 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 
- v določbi petega odstavka 34. člena, po kateri se lahko z 

zakonom določi obveznost združevanja sredstev za dajanie 
gospodarske in druge pomoči organizacijam združenega 
dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave, če je to v 
skupnem interesu organizacij združenega dela oziroma v 
družbenem interesu in za zaposlovanje, prekvalifikacijo in 
uresničevanje pridobljenih pravic delavcev, če njihovo delo 
pri njej ni več potrebno ali če organizacija v njeni sestavi 
preneha delati; z zakonom se predpišejo tudi pogoji za upo- 
rabo teh sredstev; f 

- v določbi 1. točke prvega odstavka 321. člena, po kateri 
bkupsčina oR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike 
z zakonom ureja tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane na področju zagotavljanja z ustavo 
določenega družbenoekonomskega položaja in pravic delov- 
nih ljudi v združenem delu ter izenačevanja splošnih pogojev 
za delo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in 
so idarnosti, urejanja medsebojnih razmerij v združenem 
delu, zaposlovanja in varstva pri delu, zagotavljanja družbe- 
nega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov 
ter družbene lastnine. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

7QZ9^n° c,2^k!adih skuPnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/ 79, 23/81 in 6/84), ki je začel veljati v začetku leta 1979 je bila 
dana možnost, da delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela s področja gospodarstva združujejo sredstva rezerv 
v sklade skupnih rezerv v občini ter v republiški sk^d skupnih 
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rezerv. Tako združena sredstva so se po 16. členu zakona 
uporabljala: 

- za izplačila z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov v 
temeljnih organizacijah, v katerih je uveden sanacijski posto- 
pek oziroma v katerih je sprejet program ukrepov za odpravo 
vzrokov izgub v periodičnem obračunu, in sicer pod pogoji in 
na način, ki jih določa zakon; 

- za pokrivanje nekritih izgub temeljnih organizacij, kjer je 
uveden sanacijski postopek; 

- za kritje izdatkov prekvalifikacije delavcev, kadar v 
skladu s sanacijskim programom preneha potreba po delu 
določenega števila delavcev oziroma kadar je potrebna nji- 
hova prerazporeditev v drugo temeljno organizacijo; 

- za izplačilo akontacij osebnih dohodkov pod pogoji in 
na načine, ki so določeni s samoupravnim sporazumom o 
združevanju sredstev rezerv v sklad. 

Združena sredstva so se po 17. členu zakona izjemoma 
lahko uporabljala tudi za investicije v osnovna sredstva, če so 
se s takšnimi vlaganji odpravljali vzroki izgub v skladu s 
sprejetimi sanacijskimi programi pod naslednjimi pogoji: 

- da so pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, 
gospodarske zbornice in temeljnih bank preverili realnost 
ukrepov v sanacijskih programih, ki zagotavljajo uspešnost 
poslovanja po izvedeni sanaciji; 

- da so prevzemniki sanacije in upravljalci v temeljnih 
bankah združenih sredstev združili pretežni del sredstev za 
izvedbo investicijske izgradnje, predlagane s sanacijskim pro- 
gramom; 

- da temeljne banke, katerih članice so temeljne organiza- 
cije - prevzemniki sanacije, izdajo garancijo za zavarovanje 
plačila sanacijskega kredita, najetega pri skladu. 

V občinske in republiški sklad združena sredstva rezerv so 
se izjemoma (pod pogoji določenimi v 17. a členu republiš- 
kega zakona) lahko uporabljala tudi za investicije v osnovna 
sredstva temeljne organizacije, v kateri ni bil uveden sanacij- 
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ci postopek, bi pa investicija zagotovila zaposlitev delavcev 
imeljne organizacije združenega dela, nad katero je uveden 
:ečajni postopek. 
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zveznega zakona 
sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 71/84) so bili omejeni 

ameni, za katere je mogoče združevati sredstva rezerv v 
klade skupnih rezerv, oblikovane za območje družbenopoli- 
čnih skupnosti. Po tem zakonu lahko temeljne organizacije 
družujejo sredstva rezerv v sklade skupnih rezerv družbeno- 
olitičnih skupnosti le še pod pogojem, da se sredstva, zdru- , 
ena v sklad skupnih rezerv, uporabljajo za izplačilo osebnih 
ohodkov zajamčenih z zakonom, za izplačilo osebnih 
ohodkov v temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane 
lospele obveznosti do upnikov, do višine določene z zako- 
iom, kot tudi za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v 
irimerih, predvidenih v 122. členu zakona o združenem delu. 

V skladu z navedenimi spremembami zveznega zakona o 
redstvih rezerv je treba ustrezno spremeniti tudi ureditev v 
epubliškem zakonu o skladih skupnih rezerv, predvsem v 
istem delu, ki določa namene, za katere se uporabljajo sred- 
itva rezerv, združena v občinske in republiški sklad skupnih 
ezerv. . u 

Prav tako je potrebno v povezavi s spremembami v ten 
Menih spremeniti oziroma dopolniti tudi nekatere druge člene 
epubliškega zakona. 

3. Predlagane rešitve 
V skladu z že omenjenimi spremembami zveznega zakona o 

sredstvih rezerv predlagamo, da se sredstva rezerv, združena 
/ skladu skupnih rezerv, uporabljajo za dajanje kreditov 
emeljnim organizacijam združenega dela za naslednje na- 
nene: 
- za izplačilo z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, 
- za izplačilo osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah, 

<i imajo neporavnane dospele obveznosti do upnikov, do 
i/išine določene z zakonom, 

- za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v primernih 
iz 122. člena zakona o združenem delu. 

Glede na tako predlagane rešitve bo iz sredstev rezerv, 
združenih v skladih skupnih rezerv, mogoče dajati kredite 
tistim nelikvidnim temeljnim organizacijam, ki bodo delavcem 
bodisi zaradi nekritih izgub, bodisi zaradi drugih ekonomskih 
težav v poslovanju izplačevale zajamčene osebne dohodke. 

Sredstva, združena v sklade skupnih rezerv, bo na predlogu 
za izdajo zakona mogoče uporabljati tudi za kreditiranje 
izplačil osebnih dohodkov delavcev v tistih temeljnih organi- 
zacijah, ki niso pravočasno poravnale dospelih obveznosti do 
upnikov in smejo zato v skladu z določbami zakona o zavaro- 
vanju plačil med uporabniki družbenih sredstev izplačevati 
osebne dohodke le do višine, določene z navedenim za- 
konom. 

Po predlogu za izdajo zakona bo mogoče združena sredstva 
rezerv uporabljati tudi za kritje izdatkov za prekvalifikacijo in 
zaposlovanje delavcev v primeru, če v temeljni organizaciji 
preneha potreba po delu določenega števila delavcev, če 
pride temeljna organizacija v izredne ekonomske težave ali če 
so potrebni ukrepi za njeno sanacijo. 

Glede na namene, za katere je po spremenjenem zveznem 
zakonu o sredstvih rezerv mogoče uporabljati sredstva, zdru- 
žena v sklade skupnih rezerv, s tem predlogom za izdajo 
zakona predlagamo, da se v obstoječem zakonu črtajo 
določbe 17. in 17. a člena, po katerih so se ta sredstva smela v 
posebnih, primerih uporabljati tudi za investicije v osnovna 
sredstva. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sred- 
stvih rezerv je dana možnost, da se sredstvalfedružena v sklad 
skupnih rezerv, izjemoma v letih 1985 in 1986 še lahko v 
določenem obsegu uporabljajo za pokrivanje izgub. V skladu 
z zveznim zakonom predlagamo, da se sredstva, združena v 
občinske in republiški sklad skupnih rezerv, lahko uporabljajo 
za pokrivanje izgub in sicer: 

- v letu 1985 največ do 50% uporabljenih sredstev za 
pokrivanje izgub v letu 1984, 

- v letu 1986 največ do 20% uporabljenih sredstev za 
pokrivanje izgub v letu 1984. 

Z 11. členom zakona o skladih skupnih rezerv je predvi- 
deno, da se s finančnim načrtom določi, da se tisti del sred- 
stev rezerv, ki je predviden za odobravanje sanacijskih kredi- 
tov po periodičnih obračunih, vplača na račun sklada v druga- 
čnih rokih kot tisti del sredstev rezerv, ki je predviden za 
sanacijo izgub po zaključnih računih. Predlagamo, da se ta 
člen črta, ker vse od uveljavitve te ureditve takšna možnost ni 
bila realizirana, nameni, za katere bo mogoče uporabljati 
sredstva rezerv, pa bodo po naši oceni terjali, da se bodo 
sredstva rezerv združevala v celoti po zaključnem računu. 

4. Finančne in druge posledice 
S predlagano zakonsko ureditvijo bodo pomembno ome- 

jene možnosti za uporabo sredstev rezerv, združenih v sklade 
skupnih rezerv občin ter v republiški sklad skupnih rezerv. Na 
podlagi predlaganih sprememb in dopolnitev bo v skladih 
skupnih rezerv potrebno v marsičem spremeniti dosedanjo 
normativno ureditev odobravanja kreditov temeljnim organi- 
zacijam združenega dela. Glede na omejene možnosti pokri- 
vanja izgub iz sredstev sklada skupnih rezerv bodo morale 
organizacije z nekrito izgubo v sanacijskih postopkih v naj- 
večji možni meri uveljavljati možnosti za pokrivanje izgub v 
okviru dohodkovnih ter interesnih povezav. 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna SR Slovenije. 

Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo dodatnih admini- 
strativnih oziroma strokovnih del pri uporabnikih družbenih 
sredstev. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih 

rezerv    

nom, ter za prekvalifikacijo in zaposlovanje delavcev v prime- 
rih iz 122. člena zakona o združenem delu«. 

4. člen 
17. in 17. a člen se črtata. 

5. člen 
V 23! členu se črta besedilo: »določa elemente za pripravo 

sanacijskega programa« in besedilo: »sprejema sklepe o upo- 
rabi združenih sredstev rezerv za investicije v osnovna sred- 
stva«. 

6. člen 
V 7., 15., 23. in 24. členu se črta beseda »sanacijskih«, v 19. 

členu pa beseda »sanacijskega«. 

1. člen 
V zakonu o skladih skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/ 

79, 23/81 in 6/84) se v prvi in četrti točki drugega odstavka 7. 
člena in v prvem odstavku 8. člena črta besedilo: »in 17.« 

2. člen 
11. člen se črta. 

3. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Združena sredstva rezerv se uporabljajo za izplačilo z 

zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, za izplačilo osebnih 
dohodkov v temeljnih organizacijah, ki imajo neporavnane 
dospele obveznosti do upnikov, do višine določene z zako- 

poročevalec 3 



7- Cen sredstev, uporabljenih za pokrivanje izgub v letu 1984. 
Za 31. členom se doda novi 31. a člen, ki se glas: »Združena 

sredstva rezerv se lahko v letih 1985 in 1986 izjemoma upo- 8' člen 

rabljajo tudi za pokrivanje izgub temeljnih organizacij, in sicer Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
v letu 1985 največ do 50%. v letu 1986 pa največ do 20% SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
Visoka stopnja podružbljanja izgub v zadnjih letih, ki se je 

izražala predvsempretežni uporabi združenih sredstev 
rezerv organizacij zGruženega dela s področja gospodarstva v 
skladih skupnih rezerv v občinah in republiki za pokrivanje 
nekritih izgub, je eden od pomembnih vzrokov za slabše 
rezultate gospodarjenja in poslovanja ter zaostajanja .V raz- 
voju. Na osnovi usmerite\*Dolgcročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije je Skupščina SFRJ na zasedanju Zbora repu- 
blik in pokrajin 27. 12. 1984 sprejela zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 
71/84), ki zmanjšuje število namenov, za katere se lahko 
uporabljajo v skladih skupnih rezerv družbenopolitičnih skup- 
nosti združena sredstva rezerv organizacij združenega dela s 
področja gospodarstva. Po spremenjeni določbi druge točke 
13. člena zveznega zakona se lahko sredstva rezerv, združena 
v sklade skupnih rezerv DPS, uporabljajo samo za izplačilo z 
zakonom zajamčenih osebnih dohodkov in osebnih dohod- 
kov do višine, določene z zakonom, v tistih organizacijah 
združenega dela, ki imajo neporavnane dospele obveznosti 
do upnikov, poleg tega pa tudi za kritje izdatkov za prekvalifi- 
kacijo in zaposlovanje delavcev v primerih iz 122. člena 
zakona o združenem delu. Izjemoma je dovoljena uporaba 
združenih sredstev rezerv za pokrivanje izgub, vendar v I. 
1985 le v višini do 50%, v letu 1986 pa do 20% v letu 1984 

uporabljenih sredstev za ta namen. 
Na podlagi navedenih sprememb zveznega zakona o sred- 

stvih rezerv je potrebno spremeniti republiški zakon o skladih 
skupnih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/79, 23/81, in 6/84) v 
tistih določbah, ki se nanašajo na uporabo združenih sredstev 
rezerv v občinske in republiški sklad skupnih rezerv. Le-ti 
bodo izjemoma v letih 1985 in 1986 še lahko odobravali tudi 
kredite za pokrivanje izgub, vendar v zmanjšanem obsegu. 
Skladi skupnih rezerv v občinah in republiški sklad skupnih 
rezerv pa ne bodo smeli več odobravati kreditov za izplačilo 
akontacij osebnih dohodkov (razen za zajamčene osebne 
dohodke in osebne dohodke v zakonsko določeni višini v 
organizacijah združenega dela z neporavnanimi obveznostmi 
do upnikov) in za določene investicije kot je bilo možno na 
podlagi četrte točke 16. člena, 17. in 17. a. člena sedaj veljav- 
nega republiškega zakona o skladih skupnih rezerv. 

Glede na to, da se za zakon o spremembah zakona o 
skladih skupnih rezerv usklajujejo določbe veljavnega repu- 
bliškega zakona z zveznim zakonom o sredstvih rezerv, pred- 
lagamo, da se hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo 
zakona in zakonski osnutek. S tem bo omogočeno, da bodo 
lahko skladi skupnih rezerv družbenopolitičnih skupnosti 
združena sredstva rezerv uporabljali za druge namene po 
zveznem zakonu takoj po prelivih teh sredstev v letu 1985. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA 
O SKLADIH SKUPNIH REZERV, 
KI SE SPREMINJAJO 

7. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 

stev rezerv v sklad določi sklad na začetku vsakega ieta 
predlog finančnega načrta sklada za tekoče leto in ga pred- 
loži v obravnavo delavcem v temeljnih organizacijah. 

S finančnim načrtom iz prejšnjega odstavka se določijo 
zlasti: 

1. obseg združenih sredstev rezerv za posamezne namene 
iz 16. in 17. člena tega zakona; 

2. priliv združenih sredstev rezerv iz naložb v prejšnjih letih; 
3. pričakovana vplačila združenih sredstev rezerv v tekočem 

letu; 
4. pogoji in merila za odobravanje sanacijskih kreditov za 

posamezne namene iz 16. in 17. člena tega zakona; 
5. način vračanja sredstev, ki se združujejo v tekočem Tetu. 
Predlogu finančnega načrta sklada se priloži poročilo o 

uporabi sredstev sklada v prejšnjem letu. 

8 člen 
Finančni načrti skladov morajo biti v delu, ki določa obseg 

združenih sredstev rezerv za posamezne namene iz 16. in 17. 
člena tega zakona, medsebojno usklajeni, preden so predlo- 
ženi v obravnavo delavcem v temeljnih organizacijah. 

Usklajevanje iz prvega odstavka tega člena izvede repu- 
bliški sklad skupnih rezerv. 

11. člen 
S finančnim načrtom sklada se lahko določi, da se samo del 

sredstev rezerv iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, 
predviden za sanacijo izgub po zaključnih računih, vplača na 
račun sklada v rokih, določenih v 9. členu tega zakona, roke 
za vplačilo preostalega dela sredstev rezerv iz prvega 

odstavka 6. člena tega zakona, ki je namenjen za odobravanje 
sanacijskih kreditov po periodičnih obračunih, pa določi 
organ sklada, določen s finančnim načrtom sklada. 

Sklep o vplačilu dela sredstev rezerv za sanacijske kredite 
po periodičnih obračunih mora biti objavljen najpozneje pet- 
najst dni pred iztekom roka, določenega za vplačilo tega dela 
sredstev. 

15. člen 
Združena sredstva rezerv se dajejo v uporabo temeljnim 

organizacijam v obliki sanacijskih kreditov z obveznostjo 
vračanja. 

Če temeljna organizacija, ki je najela kredit iz združenih 
sredstev rezerv, ne more poravnati svojih obveznosti v prime- 
rih redne likvidacije, prisilne poravnave ali stečaja, lahko 
delavci v temeljnih organizacijah ne glede na določbne prejš- 
njega odstavka sprejmejo sklep o uporabi združenih sredstev 
rezerv brez obveznosti vračanja. 

16. člen 
Združena sredstva rezerv se dajejo v uporabo: 
1. za izplačila z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov v 

temeljnih organizacijah, v katerih je uveden sanacijski posto- 
pek oziroma v katerih je sprejet program ukrepov za odpravo 
vzrokov izgub v periodičnem obračunu, in sicer pod pogoji in 
na način, ki jih določa zakon; 

2. za pokrivanje nekritih izgub temeljnih organizacij, kjer je 
uveden sanacijski postopek; 

3. za kritje izdatkov prekvalifikacije delavcev, kadar v skladu 
s sanacijskim programom preneha potreba po delu določe- 
nega števila delavcev oziroma kadar je potrebna njihova pre- 
razporeditev v drugo temeljno organizacijo; 
4. za izplačilo akontacij osebnih dohodkov pod pogoji in na 
načine, ki so določeni s samoupravnim sporazumom o zdru- 
ževanju sredstev rezerv v sklad. 

Del združenih sredstev rezerv, ki je v finančnem načrtu 
sklada predviden za izplačilo z zakonom zajamčenih osebnih 
dohodkov in za izplačilo akontacij osebnih dohodkov, ne sme 

4 poročevalec 



biti manjši od zneska porabljenih sredstev za te namene v 
prejšnjem letu. 

17. člen 
Združena sredstva rezerv se ne smejo uporabljati za investi- 

cije v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe ter za 
naložbe v obratna sredstva. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko združena 
sredstva rezerv izjemoma odobravajo tudi za investicije v 
osnovna sredstva, če se s takšnimi vlaganji odpravljajo vzroki 
izgub v skladu s sprejetim sanacijskim programom. 

Sanacijski krediti iz prejšnjega odstavka se odobravajo pod 
naslednjimi pogoji: 

- da so pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, 
gospodarske zbornice in temeljnih bank preverili realnost 
ukrepov v sanacijskih programih, ki zagotavljajo uspešnost 
poslovanja po izvedeni sanaciji: 

- da so prevzemniki sanacije in upravljalci v temeljnih 
bankah združenih sredstev združili pretežni del sredstev za 
izvedbo investicijske izgradnje, predlagane s sanacijskim pro- 
gramom; 

- da temeljne banke, katerih članice so temeljne organiza- 
cije — prevzemniki sanacije, izdajo garancijo za zavarovanje 
plačila sanacijskega kredita, najetega pri skladu. 

17. a člen 
Ne glede na določbe prvega odstavka 17. člena tega zakona 

se lahko združena sredstva rezerv izjemoma uporabljajo za 
investicije v osnovna sredstva temeljne organizacije združe- 
nega dela, v kateri ni uveden sanacijski postopek, bi pa 
investicija zagotovila zaposlitev delavcev temeljne organiza- 
cije združenega dela, nad katero je uveden stečajni postopek. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko odobravajo pod 
naslednjimi pogoji: 

- da so pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, sin- 
dikata, gospodarske zbornice in temeljnih bank preverili real- 
nost programov prekvalifikacije in zaposlitve delavcev ter 
ugotovili, da se z njimi zagotavlja socialna varnost delavcev; 

- da so temeljne organizacije združenega dela, ki bodo 
zaposlile delavce iz temeljne organizacije združenega dela, 
nad katero je uveden stečajni postopek, in temeljne banke 
združile večino sredstev za uresničitev programov prekvalifi- 
kacije in zaposlitve delavcev; 

- da naložbe za uresničitev programov prekvalifikacije in 
zaposlitve na enega novo zaposlenega delavca ne presegajo 
povprečne višine naložb v republiki v preteklem letu v okviru 
dejavnosti, v katero spada temeljna organizacija združenega 
dela, ki prevzema delavce. 

23. člen 
Skupščina sklada sprejema statut sklada in druge samo- 

upravne splošne akte sklada, ugotavlja sprejem samouprav- 
nega sporazuma o združevanju 'sredstev rezerv v sklad v 
temeljnih organizacijah, sprejema finančni načrt sklada, 
poročilo o uporabi sredstev sklada in zaključni račun sklada, 
določa politiko kreditiranja, določa elemente za pripravo 
sanacijskega programa, določa merila za odobravanje sana- 
cijskih kreditov, sprejema sklepe o uporabi združenih sred- 
stev rezerv za investicije v osnovna sredstva, imenuje izvršni 
odbor in člane drugih organov sklada ter opravlja druge 
naloge, ki so določene s statutom sklada. 

24. člen 
Izvršni odbor sklada izvaja sklepe skupščine sklada, pri- 

pravlja predloge sklepov, poročil in finančnega načrta sklada, 
obravnava zahtevke in sklepa o zahtevkih za odobritev sana- 
cijskih kreditov za namene, določene s 16. členom tega 
zakona, in izvaja druge naloge, določene s statutom sklada. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na promet nepremičnin z.osnutkom 

zakona (ESA-636)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji dne 17.1. 
1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMI- 
ČNIN Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s 
predlogom, da se hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona na podlagi drugega 

odstavka 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. člena in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu' 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRA VA ZA DRUŽBENE PRIHODKE LJUBLJANA 

POVZETEK 

Spremembe in dopolnitve zakona o davku na promet 
nepremičnin izhajajo iz ugotovitev v zvezi z izvajanjem 
veljavnega zakona in potrebe po uskladitvi z dogovorom o 
usklajevanju davčnega sistema in dogovorom o temeljih 
davčne politike. . 

Ugotavljamo, da občani ne vlagajo v nakup in gradnio 
stanovanjskih hiš in stanovanj samo sredstva, dosežena s 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj, temveč tudi sred- 
stva od prodaje drugih nepremičnin. Ocenjujemo, da bi 
bilo ustrezno razširiti obstoječo davčno oprostitev na pro- 
dajo vseh nepremičnin in s tem stimulirati občane za 
reševanje lastnih stanovanjskih vprašanj, kakor tudi stano- 

vanjskih vprašanj ožjih sorodnikov. Predlagana rešitev 
pomeni tudi realizacijo določb dogovora o temeljih 
davčne politike. 

Zaradi vspodbujanja razvoja drobnega gospodarstva 
menimo, da bi bilo primerno uvesti davčne oprostitve na 
prodajo nepremičnin tudi v primeru, če občani prejeto 
kupnino vlagajo v nakup ah gradnjo poslovnih prostorov 
za opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti. 

Prdlagane spremembe in dopolnitve določb o davčnem 
zavezancu, davčnih osnovah in stopnjah pomenijo uskla- 
ditev z obema dogovoroma. 



I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o davku na promet nepremičnin je podana v 
drugem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, 
da sistem, vire in vrste davkov, taks in drugih davščin določa 
zakon in v 7. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR 
Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo vprašanja davčnega 
sistema. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o davku na promet nepremičnin je bil sprejet v letu 
1972 (Uradni list SRS, št. 27/72), sremembe in dopolnitve 
zakona pa so bile sprejete v letih 1974, 1979 in 1983 (Uradni 
list SRS, št. 39/74,11/79 in 23/83). Namen sprememb, ki so bile 
sprejete v letih 1974 in 1979 je bil predvsem, da se z davčnimi 
instrumenti ne bi oviralo prometa stanovanj, kadar je ta potre- 
ben, da bi se zagotovilo enostavnejše in hitrejše izvajanje 
nalog v zvezi s sprejetimi urbanističnimi rešitvami ter 
pospeševalo prehajanje kmetijskih zemljišč na organizacije 
združenega dela, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in na 
občane, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijsko prozvod- 
njo in podobno. V letu 1983 so bile sprejete nekatere manjše 
spremembe in dopolnitve že obstoječih rešitev. Uporaba 
zakona je pokazala, da bi bilo treba ponovno proučiti neka- 
tere obstoječe rešitve, zlasti v zvezi z izvajanjem davčnih 
oprostitev zaradi vlaganja kupnine od prodaje nepremičnin v 
nakup ali gradnjo stanovanjske hiše oziroma stanovanja. 
Zaradi spodbujanja interesa občanov za reševanje stanovanj- 
skih problemov je sicer že sprejeta vrsta davčnih oprostitev 
(prenos nezazidanih stavbnih zemljišč od občine na občane, 
prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj z namenom vlaganja 
kupnine v nakup ali gradnjo stanovanjske hiše oziroma stano- 
vanja zavezanca, zamenjave stanovanjskih hiš in stanovanj). V 
praksi ugotavljamo, da občani vlagajo v nakup ali gradnjo tudi 
sredstva od prodaje drugih nepremičnin in s tem rešujejo 
lastno stanovanjsko vprašanje in tudi stanovanjsko vprašanje 
ožjih sorodnikov. Navedene ugotovitve zahtevajo spremembo 
ureditve veljavnih davčnih oprostitev tako, da bi se le-te razši- 
rile na prodajo vseh nepremičnin, če se tako pridobljena 
sredstva vlagajo v reševanje stanovanjskih vprašanj proda- 
jalca samega in tudi njegovih ožjih sorodnikov. Razširitev 
oprostitve bi vzpodbudila občane, da bi v večji meri reševali 
stanovanjske probleme v okviru lastnih možnosti. 

Ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije, spre- 
jeti ob obravnavi gradiva o stanju in usmeritvah razvoja drob- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji pa nakazujejo potrebo po 
proučitvi možnosti uvedbe davčnih oprostitev v primerih, ko 
občani kupnino od prodaje nepremičnin uporabijo za nakup 
ali gradnjo poslovnega prostra za opravljanje gospodarske ali 
poklicne dejavnosti. 

Medtem sta bila sprejeta tudi dogovor o usklajevanju dav- 
čnega sistema in dogovor o temeljih davčne politike. Dogovor 
o temeljih davčne politike v primerjavi z veljavnim sistemom 
prometnega davka predvideva pogoje za davčno oprostitev 
pri prodaji novih stanovanjskih hiš in stanovanj, zgrajenih s 
sredstvi uporabnikov družbenih sredstev; predvideva oprosti- 
tev prometnega davka na prodaje oziroma zamenjave vseh 
nepremičnin, če se kupnina, dosežena s prodno oziroma 
zamenjavo nepremičnin v(oži v nakup ali gradnjo stanovanj- 
ske hiše ali stanovanja zaradi reševanja stanovanjskega vpra- 
šanja prodajalca oziroma njegovega ožjega družinskega 
člana. Z dogovoroma naj bi se spremenile določbe o davčni 
osnovi s tem, da naj bi bila davčna osnova prometna vrednost 
nepremičnin, pri gradbenih objektih pa prometna vrednost in 
razlika med prometno in gradbeno vrednostjo; pri zamenjavi 
nepremičnin naj bi bila davčna osnova le razlika v vrednosti 
zamenjanih nepremičnin; dogovora predvidevata proporcio- 
nalne in progresivne stopnje, odvisno od vrste nepremičnin s 
tem, da naj bi bila po dogovoru o temeljih davčne politike pri 
gradbenih Objektih prometna vrednost objektov obdavčena 
po proporcionalni stopnji, razlika med prometno in gradbeno 
vrednostjo pa po progresivni stopnji in sicer z namenom, da 
bi se s takim načinom obdavčevanja delno zajemali dohodki, 
ki ne izvirajo iz dela in vlaganj občanov, temveč so rezultat 
drugih okoliščin, ki povečujejo vrednost nepremičnin (druž- 

bena vlaganja v komunalno urejanje nepremičnin, ugodna 
lokacija in podobno); dogovor o davčni politiki predvideva 
obdavčitev po višji stopnji, če se prodaja nepremičnin izvrši 
pred pretekom pretletnega roka od nakupa ter določa način 
in rok za valorizacijo vrednosti osnov. 

Navedene spremembe, ki jih predvidevata dogovora terjajo 
spremembe ustreznih določb v zakonu o davku na promet 
nepremičnin. Taka ureditev je tudi v skladu s predvidenimi 
spremembami in dopolnitvami zakona o davkih občanov, po 
katerih se več ne obdavčujejo dohodki, doseženi s prodajo 
nepremičnin z utemeljitvijo, da se bodo ti dohodki obdavče- 
vali samo z davkom na promet nepremičnin. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se 

posamezne zakonske določbe usklajujejo z dogovoroma o 
usklajevanju davčnega sistema in o temeljih davčne politike, z 
ugotovitvami, stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije, spre- 
jetimi ob obravnavi gradiva o stanju in usmeritvah razvoja 
drobnega gospodrstva SR Slovenije, nekatere druge zakon- 
ske določbe pa so dopolnjene glede na dosedanje izkušnje 
pri uresničevanju zakona. 

1. Davčne oprostitve 
- oprostitev, ki po veljavni ureditvi velja za prodajo še 

nenaseljene nove stanovanjske hiše ali stanovanja kot posa- 
meznega dela stavbe oziroma nove garaže, kadar so bile 
nepremičnine zgrajene s sredstvi uporabnikov družbenih 
sredstev, naj bi bila vezana na pogoj, da kupec ni lastnik 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja, katerega površina pre- 
sega 120 m2, oziroma, če je kupec imetnik stanovanjske 
pravice na stanovanju v družbeni lastnini, da le-tega po 
nakupu nove stanovanjske hiše ali stanovanja v določenem 
roku izprazni; 

- oprostitev, ki je po veljavnem zakonu dana pod določe- 
nimi pogoji za prodajo stanovanjske hiše, stanovanja in 
garaže prodajalcu, ki vlaga prejeto kupnino v nakup ali grad- 
njo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo preselil, 
naj bi se razširila na prodajo oziroma zamenjavo vseh nepre- 
mičnin, če se kupnina, dosežena s prodajo oziroma zame- 
njavo vlaga v nakup ali gradnjo druge stanovanjske hiše ali 
stanovanja, v katerega se bo preselil prodajalec oziroma nje- 
gov ožji sorodnik. V tem primeru se prizna oprostitev tudi za 
kupnino, vloženo v nakup ali gradnjo garaže, če se ta kupuje 
ali gradi skupaj s stanovanjsko hišo ali stanovanjem; 

- prometni davek se ne bi po variantnem predlogu plače- 
val tudi od prodaje nepremičnin v primeru vlaganja kupnine v 
nakup ali gradnjo poslovnega prostora za opravljanje gospo- 
darske ali poklicne dejavnosti občanov. 

2. Davčni zavezanec 
Pri zamenjavi nepremičnin naj bi bil davčni zavezanec ude- 

leženec v zamenjavi, ki daje v zamenjavo večvredno nepremi- 
čnino. 

3. Davčna osnova 
- davčna osnova naj bi bila prometna vrednost nepremi- 

čnin, pri gradbenih objektih pa naj bi bila davčna osnova tudi 
razlika med prometno in gradbeno vrednostjo objekta; 

- pri zamenjavah nepremičnin naj bi bila davčna osnova 
ugotovljena razlika v vrednosti zamenjanih nepremičnin; 

- prometno in gradbeno vrednost nepremičnin naj bi se 
ugotavljalo s cenitvijo s tem, da naj bi bila davčnemu zave- 
zancu dana možnost predlagati ugotovitev gradbene vredno- 
sti nepremičnine s stalnim sodnim cenilcem. 

4. Davčne stopnje 
- stopnje prometnega davka naj bi se tudi v bodoče 

določale glede na prometno vrednost kvadratnega metra 
nepremičnin s tem, da bi se pri gradbenih objektih določale 
še glede na gradbeno vrednost objekta; 

- stopnje prometnega davka naj bi bile proporcionalne in 
progresivne. Proporcionalne stopnje naj bi se uporabljale pri 
obdavčevanju kmetijskih zemljišč, medtem ko naj bi se za 
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stavbna zemljišča in za druga zemljišča, ki se ne uporabljajo v 
kmetijske namene, uporabljale progresivne stopnje. Pri grad- 
benih objektih naj bi se prometna vrednost obdavčevala po 
proporcionalni stopnji, razlika med prometno in gradbeno 
vrednostjo pa po progresivni stopnji; 

- v primeru prodaje nepremičnine, izvršene pred prete- 
kom petih let od nakupa naj bi se davek odmeril po stopnji, ki 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah i dopolnitvah 

nepremičnin 

1. člen 
V zakonu o davku na promet nepremičnin (Uradni list SRS, 

št. 27/72, 39/74, 11/79 in 23/83) se v 4. členu besedilo 1. točke 
spremeni tako, da se glasi: 

»1. pri prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, kadar je ena 
od pogodbenih strank občina ali sklad stavbnih zemljišč.« 

Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»4. če odkupi občina ali sklad stavbnih zemljišč nepremi- 

čnino, ki je potrebna za uresničevanje sprejetih prostorskih 
sestavin družbenih planov oziroma prostorskih izvedbenih 
aktov: oprostitev velja tudi za nakupe nadomestnih nepremi- 
čnin za občane, prizadete v zvezi z izvajanjem navedenih 
aktov.« 

Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»7. če gre za prvo prodajo še nenaseljene nove stanovanj- 

ske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe vključno 
z garažo občanu, kadar je bila hiša oziroma stanovanje zgra- 
jeno s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev; za novo 
stanovanjsko hišo oziroma stanovanje se šteje tudi nedogra- 
jena stanovanjska hiša oziroma stanovanje; oprostitev se pri- 
zna pod pogojem, da kupec ni lastnik stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja, katerega površina presega 120 m , če je 
kupec imetnik stanovanjske pravice na stanovanju na druž- 
beni lastnini, se mu oprostitev prizna pod pogojem, da ga po 
nakupu stanovanjske hiše oziroma stanovanja izprazni v roku 
enega leta: če kupec kot imetnik stanovanjske pravice v 
navedenem roku stanovanja ne izprazni, se zavezancu davek 
odmeri naknadno.« 

Besedilo 14. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»14. od kupnine, prejete za prodajo oziroma zamenjavo 

nepremičnin, ki jo prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo preselil 
sam oziroma njegov ožji sorodnik; oprostitev se prizna tudi za 
del kupnine, vložene v nakup ali gradnjo garaže, če se ta 
kupuje ali gradi s stanovanjsko hišo ali stanovanjem, v kate- 
rega se bo preselil prodajalec oziroma njegov ožji sorodnik; 
za ožje sorodnike se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, star- 
ši in tisti, ki jih je zavezanec oziroma njegov ožji sorodnik po 
zakonu dolžan vzdrževati; oprostitev je možno uveljaviti v 
roku dveh let po izvršeni prodaji; če prodajalec izkaže, da bo 
kupnino vložil v gradnjo oziroma nakup stanovanjske hise, 
stanovanja ali garaže, se mu izda odločba o začasni oprostitvi 
plačila davka; če tak zavezanec v roku dveh let po izvršeni 
prodaji ne dokaže, da je vložil kupnino v nakup oziroma v 
gradnjo stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže, se odločba 
o začasni oprostitvi nadomesti z odločbo o odmeri davka. 

Če zavezanec, ki je bil na podlagi določbe prejšnjega 
odstavka oproščen davka oziroma njegov ožji sorodnik, kup- 
ljeno ali zgrajeno stanovanjsko hišo, stanovanje ali garažo 
pred pretekom petih let odtuji ali, če se v tem roku iz stano- 
vanjske hiše ali stanovanja izseli, se zavezancu davek nakna- 
dno odmeri; davek se naknadno ne odmeri, kadar pride do 
odtujitve stanovanjske hiše ali stanovanja z garažo zaradi 
spremembe kraja zaposlitve zavezanca, razveze zakonske 
zveze, smrti zavezanca ali njegovega zakonca ter v primeru 
rojstva ali posvojitve otroka, pod pogojem, da površina kup- 
ljenega stanovanja ne presega družbeno dogovorjenih nor- 
mativov o stanovanjski površini; zavezancu se davek nakna- 
dno ne odmeri tudi, kadar pride do odtujitve stanovanjske 
hiše ali stanovanja z garažo, v katerega se je preselil njegov 

je za 30% višja od stopenj, določenih po občinskem odloku. 
- določil naj bi se način in rok za valorizacijo vrednosti. 

IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo ter- 

jale novih finančnih sredstev za njegovo izvedbo. 

zakona o davku na promet 

ožji sorodnik, če so pri njem izpolnjeni prej navedeni pogoji.« 
Variantni dodatek: 
Za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se glasi: 
»15. od kupnine, prejete za prodajo nepremičnin, ki jo 

prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo poslovnega prostora, 
v katerem bo opravljal gospodarsko ali poklicno dejavnost. 

če zavezanec, ki je bil na podlagi določbe prejšnjega 
odstavka oproščen davka, kupljeni ali zgrajeni poslovni pro- 
stor odtuji pred pretekom petih let, se mu davek naknadno 
odmeri. Davek se naknadno ne odmeri, če pride do odtujitve 
poslovnega prostora zaradi smrti zavezanca.« 

2. člen 
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Pri zamenjavi nepremičnin je davčni zavezanec udeleže- 

nec v zamenjavi, ki daje v zamenjavo večvredno nepremi- 
čnino.« 

3. člen 
V 6. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se 

glasita: 
»Davčna osnova za prometni davek je prometna vrednost 

nepremičnine takrat, ko nastane davčna obveznost. Davčna 
osnova je lahko tudi dogovorjena prodajna cena, če ta po 
mnenju davčnega organa ustreza prometni vrednosti nepre- 
mičnine. Pri gradbenih objektih je davčna osnova prometna 
vrednost in razlika med prometno in gradbeno vrednostjo. 
Gradbeno vrednost objektov se ugotavlja po predpisih o 
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Pri zamenjavi nepremičnin se ugotovi davčna osnova vsake 
nepremičnine posebej, na tej osnovi ugotovljena razlika pa se 
obdavči po stopnjah, ki veljajo za večvredno nepremičnino.« 

4. člen * 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prometno in gradbeno vrednost nepremičnin ugotavlja 

davčni organ s cenitvijo. Davčni zavezanec lahko predlaga 
ugotovitev gradbene vrednosti nepremičnine s stalnim 
sodnim cenilcem.« 

5. člen 
V 9. členu se prvi, drugi in tretji odstavek spremenijo tako, 

da le glasijo: 
»Stopnje prometnega davka se določajo glede na prometno 

vrednost kvadratnega metra nepremičnine, pri gradbenih 
objektih pa tudi glede na gradbeno vrednost objekta. 

Stopnje prometnega davka za kmetijska zemljišča so pro- 
porcialne. Stopnje prometnega davka za nezazidana stavbna 
zemljišča in za druga zemljišča, ki se ne uporabljajo v kmetij- 
ske namene, so progresivne. Stopnje prometnega davka na 
prometno vrednost gradbenega objekta so proporcialne, na 
razliko med gradbeno in prometno vrednostjo pa so progre- 
sivne. 

Progresivne stopnje se določajo po sistemu stopničaste 
progresije.« 

Za zadnjim odstavkom tega člena se doda nov odstavek, ki 
se glasi: 

»Ce prodajalec odtuji nepremičnino pred pretekom petih 
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letih od nakupa, se mu davek odmeri po stopnji, ki je za 30% 
višja od stopenj, določenih po občinskem odloku.« 

6. člen 
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se 

glasi: 
»Občinske skupščine morajo uskladiti lestvico davčnih 

osnov z gibanjem cen nepremičnin vsaki dve leti. Valorizacija 

gradbenih objektov se izvrši na podlagi indeksa gibanja cen 
gradbenih objektov v družbeni lastnini v preteklem letu, kot 
ga ugotovi republiški upravni organ, pristojen v varstvo okolja 
in urejanje prostora.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

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

SRS: 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev 
Izhodišče predlaganih rešitev v osnutku zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremi- 
čnin, ki se nanašajo na davčne oprostitve je tudi z davčno 
politiko stimulirati občane, da rešujejo svoje stanovanjske 
probleme in stanovanjske probleme ožjih sorodnikov z anga- 
žiranjem lastnih sredstev. Zato predlagamo razširitev oprosti- 
tve prometnega davka na kupnino, doseženo s prodajo ozi- 
roma zamenjavo vseh nepremičnin, če se vlaga v nakup ali 
gradnjo stanovanjskih hiš in stanovanj. 

Glede na ugotovitve, stališča in sklepe Skupščine SR Slove- 
nije, sprejete ob obravnavi gradiva o stanju in usmeritvah 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, predlagamo za 
stimuliranje razvoja drobnega gospodarstva davčno oprosti- 
tev za kupnino od prodaje nepremičnin, ki jo občani vlagajo v 
nakup ali gradnjo poslovnih prostorov za opravljanje gospo- 
darske aH poklicne dejavnosti. 

Spremembe določb o davčnem zavezancu, davčni osnovi in 
stopnjah pomenijo uskladitev z dogovoroma o usklajevanju 
davčnega sistema in o temeljih davčne politike. Nekatere 
spremembe pa pomenijo tehnološko uskladitev z novimi 
predpisi. 

V nadaljevanju podajamo obrazložitev k posameznim spre- 
membam in dopolnitvam: 

K 1. členu: 
Predlagana sprememba besedila 1. točke 4. člena veljav- 

nega zakona pomeni terminološko uskladitev z zakonom o 
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), sprememba 
besedila 4. točke pa se usklajujejo z zakonom o urejanju 
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84). 

Predlagana sprememba 7. točke tega člena pomeni uskladi- 
tev z dogovorom o temeljih davčne politike, po katerem se 
prometni davek ne plača pri prvi prodaji še nenaseljene stano- 
vanjske hiše oziroma stanovanja občanu, če je zgrajeno s 
sredstvi uporabnikov družbenih sredstev pod pogojem, da 
kupec ni lastnik stanovanja večjega od 120 m2 oziroma, če je 
nosilec stanovanjske pravice, da le-tega v določenem roku 
izprazni po nakupu stanovanja. 

Po veljavni določbi 14. točke 4. člena se prometni davek ne 
plača od kupnine za prodajo stanovanjske hiše oziroma sta- 
novanja, v katerem je prodajalec prebival v času prodaje 
najmanj pet let neprekinjeno, ki jo uporabi za nakup ali za 
gradnjo stanovanjske hiše oziroma stanovanja, v katerega se 
bo preselil. Oprostitev se prizna tudi za kupnino od prodaje 
garaže, če se poleg kupnine od prodaje stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja vloži v nakup ali gradnjo stanovanjske 
hiše ali stanovanja, kot tudi za nakup garaže, če se ta kupuje s 
stanovanjsko hišo ali stanovanjem. Ker je pogoj za navedeno 
oprostitev, da se prodajalec vseli v kupljeno ali zgrajeno 
stanovanjsko hišo oziroma stanovanje in sicer kot lastnik, 
davčna oprostitev po taki ureditvi ni možna v primeru prodaje 
stanovanjskih hiš ali stanovanj zaradi reševanja stanovanj- 
skega vprašanja ožjega sorodnika. Po veljavni ureditvi tudi ni 
možna davčna oprostitev ob prodaji drugih nepremičnin, ki 
so izvršene z namenom vlaganja kupnine v nakup ali gradnjo 
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj za zavezanca oziroma 
njegovega ožjega sorodnika. S predlagano spremembo naj bi 
se oprostila plačila prometnega davka kupnina dosežena s 
prodajo in zamenjavo vseh nepremičnin, če se vlaga v nakup 
ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo 
preselil prodajalec ali njegov ožji sorodnik. Zaradi prepreče- 
vanja špekulativnih preprodaj stanovanjskih hiš in stanovanj 
pa predlagano oprostitev pogojujemo z rokom petletnega 

lastništva kupljene oziroma zgrajene stanovanjske hiše ali 
stanovanja. 

Po predlagani variantni rešitvi v 15. točki tega člena se 
prometni davek ne plača od kupnine, prejete za prodajo 
nepremičnin, ki jo prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo 
poslovnega prostora, v katerem bo opravljal gospodarsko ali 
poklicno dejavnost. V analizah o stanju in razvoju drobnega 
gospodrstva se kot ena od ovir za hitrejši razvoj na tem 
področju stalno izpostavlja tudi problem pomanjkanja poslov- 
nih prostorov. Predlagana rešitev naj bi torej prispevala delež 
k stimuliranju razvoja drobnega gospodrstva. Ne glede na to, 
da je podana rešitev smiselna, je predlagana v variantni obliki 
predvsem zaradi nekaterih pomislekov, da bi se s prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj pridobljena kupnina, usmerjala 
na gospodarsko namesto ponovno na stanovanjsko področje 
in s tem siromašila sredstva za stanovanjsko izgradnjo. 

K 2. členu: 
Predlagana sprememba drugega odstavka 5. člena pomeni 

uskladitev z dogovorom o temeljih davčne politike, po kate- 
rem se pri zamenjavi nepremičnin plača prometni davek le od 
razlike v prometni vrednosti zamenjanih nepremičnin in je 
tedaj davčni zavezanec tisti, ki daje v zamenjavo večvredno 
nepremičnino. 

K 3. členu: 
Predlagana sprememba 6. člena pomeni uskladitev z dogo- 

voroma o davčnem sistemu in o temeljih davčne politike, ki 
določata, da je davčna osnova prometna vrednost nepremi- 
čnine oziroma pri gradbenih objektih tudi razlika med pro- 
metno in gradbeno vrednostjo, medtem ko je pri zamenjavi 
nepremičnin davčna osnova le razlika v vrednosti zamenjanih 
nepremičnin. V primeru, ko davčni organ ocenjuje, da dogo- 
vorjena prodajna cena ustreza prometni vrednosti nepremi- 
čnin, pa predlagamo, da je davčna osnova lahko tudi dogo- 
vorjena prodajna cena. Gradbeno vrednost objektov se ugo- 
tavlja po predpisih o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini. 

K 4. členu 
Predlagana sprememba prvega odstavka 7. člena je 

potrebna zaradi uskladitve z določbami o davčni osnovi iz 
dogovorov o davčnem sistemu in o temeljih davčne politike. 
Po predlagani rešitvi davčni zavezanec lahko predlaga ugoto- 
vitev gradbene vrednosti nepremičnine s stalnim sodnim ce- 
nilcem. 

K 5. členu: 
Predlagane spremembe določb 9. člena pomenijo uskladi- 

tev z dogovorom o davčni politiki, ki določa različne stopnje 
glede na vrste nepremičnin: za kmetijska zemljišča proporcio- 
nalne stopnje, za stavbna zemljišča in druga zemljišča, ki se 
ne uporabljajo v kmetijske namene progresivne stopnje, pri 
gradbenih objektih pa določa proporcionalne stopnje na pro- 
metno vrednost, na razliko med prometno in gradbeno vre- 
dnostjo pa progresivne stopnje. 

Zaradi uskladitve z dogovorom o temeljih davčne politike je 
predlagana uvedba ostrejše obdavčitve v primeru odtujitve 
nepremičnin pred pretekom petih let od nakupa. 

K 6. členu: 
Predlagana dopolnitev 10. člena je v skladu z dogovorom o 

temeljih davčne politike, po kateri se morajo lestvice davčnih 
osnov nepremičnin valorizirati v rokih, ki ne smejo biti daljši 
od dveh let, pri čemer naj bi se valorizacija gradbenih objek- 
tov izvršila na podlagi indeksa gibanja cen gradbenih objek- 
tov v družbeni lastnini v preteklem letu v republiki. 
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AKON 
) DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN 
Jradni list SRS, št. 27/72, 39/74 11/79 
i 23/83) 
akonske določbe, ki se spreminjajo: 

4. člen 
Prometni davek se ne plačuje: 
1. pri prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč, kadar je ena 

d pogodbenih strank občina ali drug upravljalec v smislu 3. 
lena zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zem- 
iščem (Uradni list SRS, št. 7-320/77 in 8-478/78); 
2. če proda občan, društvo ali druga civilna pravna osebna 

metijsko zemljišče ali kmetijsko zemljišče z gospodarskim 
ioslopjem organizaciji združenega dela, ki-se ukvarja s kme- 
ijsko ali gozdarsko dejavnostjo, kmetijski zemljiški skupnosti 
ili občanu, ki se šteje za kmeta po zakonu o kmetijskih 
emljiščih in ima status združenega kmeta po zakonu o zdru- 
evanju kmetov. Če občan takg pridobljeno kmetijsko zem- 
jišče ali kmetijsko zemljišče z gospodarskim poslopjem 
>dtuji pred pretekom petih let od dneva pridobitve, ne more 
>b odtujitvi kmetijskega zemljišča ali kmetijskega zemljišča z 
gospodarskim poslopjem uveljavljati oprostitve iz prejšnjega 
stavka, razen če odda zemljišče družbenopravni osebi zaradi 
uveljavljanja pravice do preživninskega varstva kmetov; 

3. če odda kmet zemljišče družbeni pravni osebi zaradi 
pridobitve pravice do preživnine po predpisih o preživnin- 
skem varstvu kmetov; 

4. če odkupi občina ali drug upravljalec v smislu 3. člena 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
nepremičnino, ki ji je potrebna za uresničevanje njenih nalog 
30 sprejetih prostorskih planih in urbanističnih dokumentih; 
oprostitev velja tudi za nakupe nadomestnih nepremičnin za 
občane, prizadete v zvezi z izvajanjem teh dokumentov; 

5. če gre za prenos dolžnikove nepremičnine v družbeno 
lastnino, da se s tem poravnajo obveznosti do družbene 
skupnosti; 

6. ob prenosu lastninske pravice na nepremičninah na tuje 
diplomatsko ali konzularno predstavništvo, če velja vzaje- 
mnost in na druge mednarodne organizacije, za katere je v 
mednarodnih sporazumih dogovorjena oprostitev; 

7. če gre za prodajo še nenaseljene nove stanovanjske hiše 
ali stanovanja kot posameznega dela stavbe oziroma nove 
garaže, kadar je bila hiša, stanovanje oziroma garaža zgrajena 
s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev; za novo stano- 
vanjsko hišo oziroma stanovanje se šteje tudi nedograjena 
stanovanjska hiša oziroma stanovanje; 

8. če gre za prenos nepremičnine iz naslova razlastitve ali 
drugih zakonskih ukrepov ali na podlagi kupne pogodbe, ki je 
bila sklenjena namesto razlastitve; davka na promet nepremi- 
čnin tudi ne plača druga oseba za nepremičnino, ki jo v enem 
letu od dneva izplačila odškodnine oziroma kupnine proda 
lastniku razlaščene oziroma prodane nepremičnine, in sicer 
od zneska odškodnine oziroma kupnine, ki je bila kupcu 
izplačana za razlaščeno oziroma odkupljeno nepremičnino; 

9. če gre za prenos lastništva kmetijskih zemljišč v zvezi s 
kmetijskimi prostorsko-ureditvenimi operacijami; 

10. če gre za prenos nepremičnin od ustanovitelja na 
pogodbeno organizacijo združenega dela; 

11. če gre za prenos nepremičnin v okviru programa ljudske 
obrambe; 

12. če gre za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja 
občanu, ki je zaradi svoje invalidnosti trajno vezan na upo- 
rabo invalidskega vozička ali je slep, ali je tak invalid drug 
njegov družinski član, in je konstrukcija novega stanovanja 
glede na stanje invalidnosti ugodnejša; 

13. od dela kupnine za prodano stanovanjsko hišo ali stano- 
vanje, ki jo prodajalec položi na račun oskrbe v socialnem 
zavodu; 

14. od kupnine za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja, 
v katerem je prodajalec prebival v času prodaje, in sicer 
najmanj pet let neprekinjeno, ki jo uporabi za nakup ali 
gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo 
preselil. Oprostitev se prizna tudi za kupnino, prejeto za 
prodajo garaže pod pogojem, da se poleg kupnine od prodaje 

stanovanjske hiše ali stanovanja uporabi za nakup ali gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, v katerega se bo zavezanec 
preselil. V tem primeru se prizna oprostitev tudi za nakup 
garaže. Oprostitev je možno uveljaviti v roku dveh let po 
izvršeni prodaji. Če zavezanec, ki uveljavlja to oprostitev v 
roku petih let odtuji kupljeno oziroma zgrajeno stanovanjsko 
hišo, stanovanje ali garažo, ali če se v tem roku iz stanovanj- 
ske hiše ali stanovanja izseli, se mu davek odmeri naknadno. 
Če prodajalec izkaže, da bo kupnino vložil v gradnjo oziroma 
nakup stanovanjske hiše, stanovanja ali garaže, se mu izda 
odločba o začasni oprostitvi plačila davka. Ce tak zavezanec v 
roku dveh let po izvršeni prodaji ne dokaže, da je vložil 
kupnino v nakup oziroma v gradnjo stanovanjske hiše, stano- 
vanja ali garaže, se odločba o začasni oprostitvi nadomesti z 
odločbo o odmeri davka. 

Oprostitev po tej točki se prizna tudi zavezancu, ki v stano- 
vanjski hiši oziroma stanovanju: 

- ne prebiva, če stanovanjsko hišo oziroma stanovanje 
uporablja občan, ki je z odločbo pridobil pravico uporabe, 

— ne prebiva v času prodaje, če se je zavezanec izselil iz 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja zaradi razveze zakon- 
ske zveze. 

Oprostitev po tej točki se na zahtevo prizna tudi zavezancu, 
ki je prebival manj kot pet let v stanovanjski hiši oziroma 
stanovanju: 

— če je zavezanec invalid, ki je zaradi svoje invalidnosti 
trajno vezan na uporabo invalidskega vozička ali je slep ali je 
tak invalid drug njegov družinski član, in vloži kupnino v 
nakup oziroma gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, 
čigar konstrukcija je glede na stanje invalidnosti ugodnejša; 

- če je bila prodaja izvršena zato, ker je glede na število 
družinskih članov površina prodanega stanovanja premajhna 
in ne presega družbeno dogovorjenih normativov o stano- 
vanjski površini. Za družinske člane po tem zakonu se štejejo 
zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skup- 
nost z zavezancem ima po zakonu o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih enake pravne posledice kot zakonska zveza, 
otroci, posvojenci, starši, stari starši, bratje in sestre zave- 
zanca in njegovega zakonca in tisti, ki jih je zavezanec ozi- 
roma njegov zakonec dolžan preživljati. Oprostitev se prizna 
pod pogojem, da so zavezanec in družinski člani najmanj dve 
leti pred prodajo stalno prebivali v stanovanju, ki ga zaveza- 
nec prodaja. 

Če je zavezanec pridobil stanovanjsko hišo oziroma stano- 
vanje z dedovanjem, se v rok za oprostitev šteje ves čas, ko je 
prebival v njem. 

Če je bila oprostitev priznana za prenos gradbenega 
objekta, velja tudi za prenos zemljišča pod stavbo in prenos 
zemljišča, ki je potrebno za njeno redno uporabo. 

Davek na promet nepremičnin se ne plačuje tudi v primerih, 
ki jih določa poseben zakon. 

5. člen 
Zavezanec za prometni davek je prodajalec nepremičnine. 

V postopku za odmero prometnega davka ima položaj stranke 
tudi kupec, kadar pogodbeno prevzema obveznost plačila 
davka. 

Če se ena nepremičnina zamenja za drugo nepremičnino, je 
zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi, in sicer za davek od 
nepremičnine, ki jo on daje v zamenjavo. 

6. člen 
Davčna osnova za prometni davek je dogovorjena prodajna 

cena ali višina dogovorjenega povračila oziroma prometna 
vrednost nepremičnine takrat, ko nastane davčna obveznost. 

Če se ena nepremičnina zamenja za drugo nepremičnino, 
se davčna osnova ugotovi za vsakega udeleženca v zamenjavi 
posebej, in sicer po prometni vrednosti nepremičnine, ki jo on 
daje v zamenjavo. Pri zamenjavi stanovanjskih hiš ali stano- 
vanj in garaž, ki se zamenjujejo skupaj s stanovanjsko hišo 
oziroma stanovanjem, se ugotovi prometna vrednost stano- 
vanjske hiše, stanovanja oziroma garaže vsakega udeleženca 
v menjavi posebej, na tej osnovi ugotovljena razlika v pro- 
metni vrednosti zamenjanih nepremičnin pa predstavlja 
davčno osnovo. 

S prometno vrednostjo je mišljena cena, ki bi se dala doseči 
za nepremičnino v prostem prometu takrat, ko nastane 
davčna obveznost. 
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Če se vzame za davčno osnovo dogovorjena prodajna cena, 
se tej ceni prišteje tudi vrednost vseh obveznosti (davki, 
dolgovi, storitve, itd ), ki jih prevzame kupec razen davka na 
promet nepremičnin, kot tudi vrednost vseh bremen, s kate- 
rimi mu je omejena pravica popolne uporabe kupljene nepre- 
mičnine. 

Če se kupec pogodbeno zaveže plačati prometni davek, se 
davek odmeri od osnove, ki ustreza prometni vrednosti ugo- 
tovljeni s cenitvijo. 

7. člen 
če je za družbene prihodke pristojni občinski upravni organ 

(v nadaljnjem besedilu: davčni organ) mnenja, da je dogovor- 
jena prodajna cena nižja od prometne vrednosti, ugotovi 
prometno vrednost nepremičnine s cenitvijo. 

Lastnik, uporabnik ali uživalec nepremičnine je dolžan 
dovoliti dostop na zemljišče in v objekte tistim, ki so poklicani 
ugotavljati prometno vrednost nepremičnine. 

9. člen 
Stopnje prometnega davka se določajo glede na prometno 

vrednost kvadratnega metra zemljišča oziroma uporabne 
površine gradbenega objekta. Pri zamenjavi stanovanjskih 
stavb ali stanovanj se za ugotovitev prometne vrednosti kva- 
dratnega metra upošteva celotna površina in vrednost vsa- 
kega večvrednega objekta; pri odmeri davka pa se upošteva le 
sorazmeren del površine, ki ustreza razmerju vrednosti obiek- 
tov v menjavi. 

Stopnje prometnega davka so progresivne in se določajo 
po sistemu stopničaste progresije. 

Stopnje prometnega davka se določijo različno za kmetij- 
ska zemljišča, nezazidana stavbna zemljišča in za gradbene 
objekte. 

Stopnje prometnega davka so lahko različne za posamezna 
območja v občini. 

Če gre za prenos gradbenega objekta, se vrednost zazida- 
nega in pripadajočega funkcionalnega zemljišča vključno s 
stroški komunalne ureditve zemljišča prišteje k vrednosti 
gradbenega objekta in uporabi stopnja, predpisana za grad- 
bene objekte. 

Če gre za prenos gradbenega objekta, za katerega ni 
mogoče ugotoviti uporabne površine (kozolci, vrtne lope, 
ograje, škarpe, parkirišča, plesišča itd.), se davek odmeri 
glede na celotno vrednost objekta po najnižji stopnji za grad- 
bene objekte. 

10. člen 
Stopnje prometnega davka določa občinska skupščina z 

odlokom. 
Zaradi izenačevanja pogoje^gospodarjenja in skladnega 

razvoja SR Slovenije občinske skupščine z medsebojnimi 
dogovori usklajujejo višino stopenj prometnega davka. 
Pobudo za medsebojno dogovarjanje dajejo občinske sku- 
pščine neposredno, lahko pa jo da tudi izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o uvedbi in 

stopnjah republiških davkov in taks 

(ESA-564) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji dne 
17. 1. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV IN TAKS, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke. 

1. člen 
V 3. členu zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 

in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82, 32/83 in 41/83) se 
besedilo »po stopnji 25 odstotkov« nadomesti z besedilom 
»po stopnji 32 odstotkov«. 

2. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po 

naslednjih stopnjah: 

Od vrednosti 
nad • 

dinarjev 
do 

Sorodstveno ra- Sorodstveno ra- 
zmerje, ki ustreza zmerje, ki ustreza 
drugemu dedne- tretjemu dedne- 
mu redu, (starši, mu redu (dedi, ba- 
bratje, sestre in bice) 
njihovi potomci) 

vsi 
drugi 

200.000 
400.000 
600.000 
900.000 

1.200.000 
1.500.000 
1.800.000 
2.400.000 
3.000.000 

200.000 
400.000 
600.000 
900.000 

1.200.000 
1.500.000 
1.800.000 
2.400.000 
3.000.000 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
30 

3. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se 

plačuje po naslednjih stopnjah: 
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5e znaša letna osnova dinarjev 
nad 

40.000 
55.000 
75.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 

1.000.000 

do 
40.000 
55.000 
75.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 

1.000.000 

1.200+ 
2.100+ 
4.100+ 
7.850+ 

17.850+ 
30.350+ 
60.350+ 

120.350+ 
257.850+ 
467.850+ 

Znaša davek 
% 
3 

6 nad 
10 nad 
15 nad 
20 nad 
25 nad 
30 nad 
40 nad 
55 nad 
70 nad 
80 nad 

40.000 
55.000 
75.000 

100.000 
150.000 
200.000 
300.000 
450.000 
700.000 

1.000.000« 

4. člen 
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Dohodki iz 3., 4. in 7. točke prvega odstavka in dohodki iz 

drugega odstavka 1. člena tega zakona se v celoti odstopijo 
občinam«. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je dne 27. 12. 1984 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks z osnutkom zakona in sklenila, da se predlog 
za izdajo zakona z osnutkom zakona sprejme m da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona. Pri 
pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno 
upošteva pripombe, stališča in predloge delovnih teles in 
zborov Skupščine SR Slovenije, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave delegatov na seji zborov. 

S tem zakonom se usklajuje zakon o uvedbi m stopnjah 
republiških davkov in taks z zakonom o davkih občanov m z 
dogovoroma socialističnih republik in socialističnih avtono- 
mnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema in o temeljih 
davčne politike, ki je bil sprejet in podpisan 28. decembra 
1984. Z zakonom o davkih občanov in dogovorom o temeljih 
davčne politike je potrebno uskladiti višino posebne stopnje 
republiškega davka od osebnega dohodka delavcev, razpona 
osnov in stopnje davka na dediščine in darila ter davka od 
skupnega dohodka občanov. 

1. Republiški davek od osebnega dohodka 
delavcev 

Predlagano je, da se posebna stopnja republiškega davka 
od osebnega dohodka na prejemke za delo preko polnega 
delovnega časa, razen za prejemke za delo, ki ga je delavec 
do predpisih o delovnih razmerjih oziroma samoupravnem 
splošnem aktu dolžan opraviti, ter od prejemkov iz delovnega 
razmerja preko polnega delovnega časa v drugi temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, poveča od 25% na 32%. 

V predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona je bilo, 
skladno s predlagano spremembo 34. člena zakona o davkih 
občanov predlagano, da se republiški davek po posebni stop- 
nji od prejemkov iz delovnega razmerja prek polnega delov- 
neqa časa v drugi temeljni organizaciji opusti. Zakonodajno- 
pravna komisija je menila, da se z zakonsko spremembo 
postavlja v različen položaj delavec, ki dela Prek° polnega 
delovnega časa v svoji organizaciji, in delavec, ki dela preko 
polnega delovnega časa v drugi delovni organizaciji. V obeh 
primerih gre za delo preko 42-urnega delovnega tednika, zato 
ie razlikovanje pri obdavčitvi sistemsko neupravičeno. Za 
obdavčevanje prejemkov za delo preko polnega delovnega 
časa v drugi temeljni organizaciji po posebni stopnji se 
zavzema skupina delegatov Zbora združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva Kamnik. Odbor za finance Zbora združe- 
nega dela je zavzel stališče, da je pri pripravi predloga treba 
upoštevati mnenje zakonodajno-pravne komisije in vprašanje 
proučiti. Upoštevajoč argumente zakonodajno-pravne komi- 
sije predlagatelj ostaja pri veljavni ureditvi, po kateri se tudi 
prejemki za delo preko polnega delovnega časa v drugi 
temeljni organizaciji obdavčujejo po posebni republiški 

VP razpravi je bilo poudarjeno, da predlagano zvišanje 
posebne stopnje republiškega davka od 25 na 32% ni spre- 
jemljivo zlasti v deficitarnih dejavnostih, kjer gre za deficitar- 
nost posameznih poklicev, proizvodnjo pa je ob nastopu 

ozkih grl treba izpeljati, kar velja tudi za izvozne organizacije, 
ki so vezane na izpolnitev pogodbenih obveznosti. Istočasno 
pa se tudi postavlja vprašanje ali bo ta ukrep deloval na 
omejevanje nadurnega dela. 

Glede na to, daje v dogovoru o temeljih davčne politike na 
tovrstne prejemke dogovorjena kot najnižja možna stopnja v 
višini 32%, predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe o zadr- 
žanju te stopnje v sedanji višini. Mnenja je, da je problem, na 
katerega je bilo opozorjeno v razpravi možno razrešiti v 
skladu z 81. in 82. členom zakona o delovnih razmerjih, ko 
delavci lahko določijo s samoupravnim splošnim aktom o 
delovnih razmerjih, da bodo izjemoma za omejeno dobo 
delali preko polnega delovnega časa v primerih: 

- ko je nujno, da se začeto delo nadaljuje, da bi se končal 
delovni proces, katerega ustavitev ali prekinitev bi glede na 
naravo tehnologije in organizacijo dela povzročila precejšnjo 
materialno škodo ali spravila v nevarost življenje in zdravje 
občanov; 

- da se z nepretrganim delom prepreči kvarjenje surovin 
ali materiala ali pa odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi 
povzročila prekinitev dela kakor tudi da se prepreči prekinitev 
dela v drugih organizacijah združenega dela ali da se zagoto- 
vijo za njegov nepretrgan potek potrebne temeljne surovine 
ali zagotovi varnost ljudi in premoženja ali pa varnost pro- 
meta, vendar samo, če tega dela ne morejo opraviti drugi 
delavci v okviru polnega delovnega časa ali če nastane 
potreba po takšnem delu zaradi nepredvidenega izostanka 
delavca, ki bi moral opraviti tako delo; 

- če splošni družbeni interes in narava dejavnosti terjajo, 
da se brez prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge, 
v skladu s pogoji, ki jih določajo zakoni, ter v primerih, ko je 
treba v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje delati 
preko polnega delovnega časa, da se opravi delo, ki v določe- 
nem roku ni moglo biti opravljeno zaradi pomanjkanja ener- 
gije ali da se opravi delo za vojaške potrebe. V navedenih 
primerih lahko traja delo preko polnega delovnega časa 
največ 30 ur na mesec, razen za člane posadk ladij trgovske 
mornarice dolge plovbe, kjer lahko traja tako delo največ 86 
ur na mesec. Možno pa je tudi, da posamezni zakoni za 
dejavnosti posebnega družbenega pomena določijo drugačni 
največji možni obseg dela preko polnega deležnega časa (v 
teku je npr. postopek za dopolnitev zakona o zdravstvenem 
varstvu v tej smeri). 

V vseh navedenih primerih se ne plačuje republiški davek 
po posebni stopnji temveč se plačujejo od dohodkov za delo 
preko polnega delovnega časa enake obveznosti, kot od 
osebnih dohodkov doseženih za delo v polnem delovnem 
času. Služba družbenega knjigovodstva mora upoštevati 
tozadevne določbe v samoupravnem splošnem aktu temeljne 
organizacije, skladnost teh določb z zakonom pa ocenjuje 
ustavno sodišče SR Slovenije. 

2. Republiški davek na dediščine in darila 
Pri davku na dediščine in darila je v spremembah in dopol- 

nitvah zakona o davkih občanov predlagana oprostitev tega 
davka za zavezance, ki so z zapustnikom, oziroma daroval- 
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cem v sorodstvenem razmerju, ki ustreza prvemu dednemu 
redu, skladno z dogovorom o temeljih davčne politike pa se 
povečujejo davčne stopnje za zavezance drugega in tretjega 
dednega reda ter za ostale zavezance. 

V skupščinski razpravi je bilo izraženo mnenje, da ne bi bila 
primerna popolna oprostitev davka na darila za prvi dedni red, 
ker bi bila s tem dana možnost izogibanja plačilu davka na 
dohodke ob prodaji podarjenega premoženja. Predlagatelj 
ocenjuje, da je oprostitev davka na dediščine in darila v večini 
primerov utemeljena. Da pa v izjemnih primerih le ne bi 
prihajalo do pojavov, na katere je bilo v skupščinski razpravi 
opozorjeno, je v predlogu zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o davkih občanov predlagana ustrezna dopolni- 
tev v 58. členu. Po predlagani rešitvi bi plačal davek na 
dediščine in darila tudi zavezanec prvega dednega reda, če 
podarjeno premičnino, ki presega vrednost 60% poprečnega 
letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v 
gospodarstvu v SR Sloveniji odtuji pred potekom 3 let. V takih 
primerih se torej ta davek naknadno odmeri in sicer po stop- 
njah, ki veljajo za drugi dedni red. 

Pripombe delegacije, naj bi se stopnje davka na dediščine 
in darila za »vse druge« zavezance uskladile s stopnjami 
davka na promet nepremičnin, ni bila upoštevana. Po stop- 
njah, predlaganih za »vse druge«, plačujejg zavezanci davek, 
ko gre za dodovanje nepremičnega ali premičnega premože- 
nja oziroma za darila premičnega premoženja, medtem ko pri 
darilih nepremičnega premoženja po 3. odstavku 4. člena 
tega zakona davek na dediščine in darila že plačujejo »vsi 
drugi« zavezanci na način in po stopnjah, predpisanih za 
plačevanje davka na promet nepremičnin Ocenjuje se, da ne 
bi bilo primerno z enako davčno ostrino kot se obravnavajo 
darila nepremičnega premoženja obravnavati tudi podedo- 
vano nepremično in premično premoženje. Na predlagano 
višino stopenj za drugi in tretji dedni red v razpravi ni bilo 
pripomb. 

3. Davek od skupnega dohodka občanov 
Po 73. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davkih občanov, ki je usklajen s sprejetim dogovorom o 
usklajevanju davčnega sistema, se odbitna postavka (neob- 
davčeni del) pri določitvi osnove za odmero davka od skup- 
nega dohodka občanov zvišuje od sedanjega dvainpolkrat- 
nega na trikratni letni poprečni čisti osebni dohodek zaposle- 
nih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji s tem, da se 
davčne olajšave za vzdrževane družinske člane združujejo v 
višini 60% oziroma 90% (za otroke, motene v telesnem ali 
duševnem razvoju) letnega poprečnega čistega osebnega 
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Skladno s sprejetim dogovorom o temeljih davčne politike, 
s katerim so dogovorjene enotne začetne in končne stopnje 
tega davka tako, da znašajo pri osnovi do 40.000 din 3%, pri 
osnovi nad 1.000,000 din, pa 80% je predlagano, da se z 
zakonom o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 

določi nova davčna lestvica. Ker je bilo ob zaključnem uskla- 
jevanju dogovorjeno, da se končni razpon davčne osnove 
zviša od 500.000 na 1 000,000 din, je v predlogu zakona, 
upoštevajoč skupščinsko razpravo, predlagana tudi valoriza- 
cija teh osnov. Zaradi predlaganih sprememb davčne lestvice 
se bistveno znižuje poprečna obremenitev, kar je razvidno iz 
naslednjega prikaza: 

Poprečne obremenitve v % 
po veljavni 
lestvici 

po predlagani 
novi lestvici 

pri osnovah din % 

od osnove 40.000 
od osnove 100.000 
od osnove 200.000 
od osnove 500.000 
od osnove 700.000 
od osnove 1.000,000 

8,5 
12,3 
22,3 
47,9 
55,7 
61.5 

3,0 
7,9 

15,8 
29,6 
36,8 
46,8 

Po veljavni ureditvi odstopa republika 50% tega davka obči- 
nam, po predlagani spremembi prvega odstavka 10. člena 
tega zakona pa naj bi se ta davek v celoti odstopil občinam za 

'financiranje splošnih družbenih potreb. 

Finančni učinek 
Povečanje posebne stopnje republiškega davka od oseb- 

nega dohodka delavcev bo kljub predvidenemu zmanjševanju 
zaposlovanja prek polnega delovnega časa vplivalo na večji 
priliv dohodkov v letu 1985, za okrog 20% in to predvsem 
zaradi splošne rasti osebnih dohodkov. Po podatkih republiš- 
kega sekretariata za finance je bilo v letu 1984 iz tega vira 
doseženo 1967 mio din. 

JrZ
r°r?ba fjav.čnih st°Penj pri davku na dediščine in 

JL!Z T! na večji Dre//V' ker'e istočasno uvedena davčna oprostitev za zavezance prvega dednega reda. Reali- 

dln'/a davka je bila v letu 1984 dosežena v višini 148 mio 

Pri davku od skupnega dohodka občanov se bo zaradi 
zvišanja neobdavčenega zneska od 2,5-kratnega na 3-kratni 
letni poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v 
gospodarstvu v SR Slovenije, število zavezancev znižalo na 
okrog 4.800 ali za 20%. Kljub znižanju števila zavezancev in 
davčne lestvice ter zvišanju neobdavčenega zneska se oce- 
njuje, da bo zaradi porasta osebnih in drugih dohodkov, ki se 
vštevajo v skupni dohodek občanov ter zadržanja veljavne 
višine davčnih olajšav, realizacija tega davka v letu 1985 
dosežena v višini 444 mio din, torej na ravni leta 1984. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vojaških invalidih (ESA-3S9) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 44. seji dne 10. 
1. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 

TVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261: in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določi, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Vladimir DEJAN, pomočnik predsednika Republiš- 
kega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Anica KLEMENČIČ, republiška podsekretarka Repu- 
bliškega komiteja za borce in vojaške invalide. 
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1. člen 
V zakonu o vojaških invalidih (Uradni list SRS, št. 30-1711/ 

78) se 1. člen spremeni, tako da se glasi. 
»Pravice po tem zakonu imajo vojaški invalidi (v nadaljnjem 

besedilu: invalidi), uživalci družinske invalidnine in družinski 
člani vojaških invalidov po zakonu o temeljnih pravicah vojaš- 
kih invalidov in družin padlih borcev.« 

2. člen 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi: 

»1.a člen 
Pravice po tem zakonu so: 
1. invalidski dodatek 
2. družinski dodatek 
3. rehabilitacija 
4. posmrtnina 
5. povračilo potnih stroškov.« 

3. člen 
3. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pravico do invalidskega dodatka imajo invalidi I. do V. 

skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter drugi 
invalidi in uživalci družinske invalidnine, ki 50 izpolnili 60 let 
starosti (moški) oziroma 50 let (ženske) ali so popolnoma 
pridobitno nezmožni, če izpolnjujejo naslednje pogoje 

1. da niso v delovnem razmerju in da ne opravljajo samo- 
stojne gospodarske ali poklicne dejavnosti; 

2. da del rednih prejemkov na upravičenca ne dosega 
osnove za invalidski dodatek. 

Otroci, ki uživajo družinsko invalidnino, imajo pravico do 
invalidskega dodatka, če izpolnjujejo pogoje iz 2. točke prejš- 
njega odstavka 

Ce je imel invalid do smrti pravico do dodatka za postrežbo 
in tujo pomoč, ima njegov zakonec, ki uživa družinsko invali- 
dnino, pravico do invalidskega dodatka, če je izpolnil 55 let 
starosti (moški) oziroma 45 let (ženske) in če izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka tega člena.« 

4. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3.a člen 
Kot osnova za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka 

in za določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova 
za invalidski dodatak) se upošteva najnižja pokojnina za 
polno pokojninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče 
leto, s tem, da se medletne uskladitve, najnižje pokojnine 
upoštevajo od 1. julija tekočega leta dalje.« 

5. člen 
4. člen se črta. 

6. člen 
5. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidski dodatek je enak osnovi za invalidski dodatek, če 

upravičenec in njegovi družinski člani nimajo rednih prejem- 
kov, ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka. Če pa imajo 
upravičenec in njegovi družinski člani redne prejemke, je 
invalidski dodatek enak razliki med delom prejemkov, ki 
mesečno pride na upravičenca in osnovo za invalidski doda- 
tek, vendar ne more biti manjši kot 5% osnove za invalidski 
dodatek. 

Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki prejemajo 
invalidski dodatek in se sami preživljajo, pripada poleg inva- 

. lidskega dodatka še 60% osnove za invalidski dodatek 
(dodatk za samohranilce). Ta dodatek zadržijo tudi, če se 
zaradi bolezni," starosti ali onemoglosti preselijo k soro- 
dnikom. 

Invalidom V. do X. skupine in uživalcem družinske invali- 
dnine, ki prejemajo invalidski dodatek ter za osnovne življenj- 
ske potrebe neizogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo 
pomoč oziroma so slepi, pripada dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč v višini 60% osnove za invalidski dodatek. 

Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki izpolnju- 

jejo pogoje za uveljavitev pravice do dodatka za samohranilce 
in do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, pripada samo en 
dodatek.« 

7. člen 
6. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Souživalcem družinske invalidnine, ki izpolnjujejo pogoje 

za pravico do invalidskega dodatka in uživalcem več invali- 
dnin, gre en invalidski dodatek. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpolnjuje 
pogoje za pravico do invalidskega dodatka, se invalidski 
dodatek, odmerjen po prvem odstavku 5. člena, poveča za 
vsakega nadaljnjega souživalca za 50% (za dva nadaljnja 
souživalca za 100% itd.). 

Če živjo souživalci družinske invalidnine skupaj in je pra- 
vica do invalidskega dodatka pri vsakem od njih odvisna od 
istih prejemkov, jim gre invalidski dodatek v enakih delih. 

Če živijo souživalci družinske invalidnine ločeno ali če živijo 
skupaj, pravica do invalidskega dodatka pri posameznih sou- 
živalcih pa je odvisna od različnih prejemkov, gre invalidski 
dodatek samo tistim souživalcem, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev pravice do invalidskega dodatka. 

Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine iz prejš- 
njega odstavka izpolnjuje pogoje za pravico do invalidskega 
dodatka, gre vsakemu od njih znesek, do katerega bi imel 
pravico kot samostojni uživalec, vendar seštevek teh zneskov 
ne sme presegati polnega invalidskega dodatka, povečanega 
za vsakega nadaljnjega souživalca. Ce je seštevek večji, gre 
vsakemu souživalcu del invalidskega dodatka, sorazmeren 
znesku, do katerega bi imel pravico kot samostojni uživalec. 

Souživalcem družinske invalidnine pripada samo en doda- 
tek za samohranilce oziroma dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč; dodatek pripada tistemu od souživalcev, ki izpolnjuje 
pogoje zanj. Če izpolnjuje pogoje za dodatek več souživalcev, 
pripada vsakemu od njih enak del dodatka.« 

8. člen 
7. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Na pravico in višino invalidskega dodatka vplivajo redni 

prejemki upravičenca in njegovega zakonca ter prejemki 
vzdrževanih družinskih članov.« 

9. člen 
8. člen postane 9. člen in se spremeni, tako da se glasi: 
»Za dohodek iz kmetijske dejavnosti upravičenca ter njego- 

vega zakonca se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, 
za dohodek iz kmetijske dejavnosti vzdrževanega družin- 
skega člana pa 50% katastrskega dohodka iz preteklega leta. 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek iz 
kmetijstva, ugotovljen po dejanskem dohodku iz preteklega 
leta, ki je bil podlaga za odmero davka. 

Če je kmetijsko zemljišče oddano v zakup delovni organiza- 
ciji, se šteje kot dohodek mesečni znesek zakupnine. 

Ce je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva. Če je pri odmeri davka iz kmetijstva 
priznana davčna olajšava, se katastrski dohodek oziroma 
ostanek čistega dohodka pri obdavčitvi po dejanskem 
dohodku upošteva v viflni, zmanjšani za odstotek priznanih 
davčnih olajšav. 

10. člen 
9. člen postane 8. člen in se spremeni, tako da se glasi: 

»Za redne prejemke se štejejo vsi redni dohodki in prejemki 
razen prejemkov po zveznih predpisih o vojaških invalidih, 
civilne invalidnine in dodatka za postrežbo in tujo pomoč po 
predpisih o civilnih invalidih vojne ter dodatkov za pomoč in 
postrežbo po drugih predpisih, kakor tudi drugih prejemkov, 
za katere je s posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotav- 
ljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo.« 

11. člen 
10. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Za osebni dohodek zakonca in vzdrževanega družinskega 

člana se šteje povprečni mesečni osebni dohodek iz prete- 
klega leta, za druge redne prejemke upravičenca, zakonca in 
vzdrževanih družinskih članov pa prejemki iz decembra prete- 
klega leta. 
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Prejemki upravičenca se upoštevajo v višini 80%, prejemki 
zakonca in vzdrževanih družinskih članov pa v 50%. 

Za dohodek od samostojnega opravljanja gospodarske ali 
poklicne dejavnosti in za dohodek od stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov se šteje dohodek iz preteklega leta, ki je 
bil podlaga na odmero davka, za dohodek od zemlje vzete v 
zakup pa se šteje katastrski dohodek iz prvega odstavka 9. 
člena zakona, po odbitku zakupnine. 

Prejemki iz tujine se upoštevajo preračunani v dinarje po 
povprečnem srednjem deviznem tečaju iz meseca oziroma 
leta, iz katerega se upoštevajo.« 

12. člen 
11. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Del rednih prejemkov na upravičenca se izračuna tako, da 

se skupni prejemki delijo na upravičenca in njegovega 
zakonca ter na vzdrževane družinske člane. 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, pridobitno 
nezmožne člane skupnega gospodinjstva, ki živijo na pose- 
stvu in se preživljajo izključno iz dohodkov posestva. 

Za vzdrževane družinske člane se štejejo po tem zakonu 
otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev, starši, očim, 
mačeha in posvojitelj, ki so pridobitno nezmožni in živijo z 
upravičencem v skupnem gospodinjstvu ter jih ta preživlja, 
ker nimajo lastnih rednih prejemkov, ali so njihovi redni 
prejemki nižji od zneska najnižje pokojnine iz decembra pre- 
teklega leta oziroma njihov letni katastrski dohodek ne pre- 
sega zneska najnižje pokojnine iz decembra preteklega leta.« 

13. člen 
12. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Sprememba višine rednih prejemkov iz 8., 9. in 10. člena 

zakona v preteklem letu vpliva na pravico do invalidskega 
dodatka od 1. aprila tekočega koledarskega leta dalje. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku, izguba rednih prejemkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo organu prve stopnje. 

Sprememba števila družinskih članov iz 11. člena zakona, ki 
ima za posledico povečanje invalidskega dodatka, se upoš- 
teva od prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec 
sporočil spremembo organu prve stopnje, sprememba števila 
družinskih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali izgubo 
invalidskega dodatka, pa se upošteva od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku.« 

14. člen 
13. čleri se spremeni, tako da se glasi: 
»Za popolno pridobitno nezmožnost po tem zakonu se šteje 
nezmožnost, ustreza I. kategoriji invalidnosti po predpisih o 
invalidskem zavarovanju. Za popolno pridobitno nezmožnega 
po tem zakonu se šteje tudi zakonec, ki prejema osebno ali 
držinsko invalidnino, če ima enega ali več otrok, ki še niso 
stari petnajst let ali če ima starejšega otroka, ki je popolno 
pridobitno nezmožen po prejšnjem odstavku, in ki sam skrbi 
za otroke ter živi z njimi v istem gospodinjstvu. 

Za pridobito nezmožne se štejejo po tem zakonu otroci, ki 
glede starosti in šolanja izpolnjujejo pogoje za priznanje 
pravice do družinske invalidnine, invalidi I. do V. skupine ter 
osebe, ki so izpolnile 60 let starosti (moški) oziroma 50 let 
(ženske). 

Za osebo, ki se sama preživlja, se po tem zakonu šteje tisti 
uživalec osebne oziroma družinske invalidnine, ki v svojem 
gospodinjstvu nima pridobitno zmožnih sorodnikov in tudi ne 
ožjih družinskih članov ali staršev, ki bi bili v delovnem 
razmerju ali v pokoju ali bi imeli svoje zemljišče ali dohodek iz 
samostojne dejavnosti.« 

15. člen 
V 14. členu, v prvem odstavku 15. člena in v 16. členu se 

beseda »dohodkov« nadomesti z besedo »prejemkov« v 
ustreznem sklonu. 

16. člen 
Za 18. členom se črta naslov »3. Zdravstveno varstvo«. 

Ostala poglavja se ustreno preštevilčijo. 
19. in 20. člen se črtata. 

17. člen 
V drugem odstavku 21. člena se besede »vojaškega mirov- 

nega invalida« nadomestijo z besedami »mirnodobnega 
vojaškega invalida«. 

Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Rehabilitacija zagotavlja invalidu usposobitev za prejšnji 

ali kakšen drug primeren poklic, pridobitev strokovne izobra- 
zbe za poklice in izpopolnitev strokovne izobrazbe.« 

18. člen 
22. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidi, ki so končali osnovnošolsko obveznost, se uspo- 

sabljajo po programu za usposbljanje oseb, ki so izpolnile 
osnovnošolsko obveznost, primerno svoji invalidnosti. 

Invalidi, ki imajo strokovno izobrazbo, se rehabilitirajo tako, 
da se usposobijo za isti ali za drug poklic, za katerega se 
zahteva strokovna izobrazba, ki je enaka njihovi pridobljeni 
izobrazbi. 

Organ, ki je pristojen za odločanje o pravici do rehabilita- 
cije, lahko pošlje invalida s strokovno izobrazbo tudi v izbora- 
ževanje za pridobitev višje strokovne izobrazbe, kot jo že ima, 
če se je invalid pri prejšnjem delu izkazal s strokovno sposob- 
nostjo in če je upravičeno pričakovati, da si bo v rednem roku 
pridobil tako izobrazbo. 

Invalidi, ki so že poklicno rehabilitirani, nimajo pravice, da 
bi se z novo poklicno rehabilitacijo usposobili za poklic, za 
katerega se zahteva strokovna izobrazba enake stopnje kot za 
poklic, za katerega so se usposobili s prejšnjo rehabilitacijo « 

19. člen 
24. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidom in osebam, ki jim zaradi prenizkega odstotka 

invalidnosti ni bila priznana lastnost mirnodobnega vojaš- 
kega invalida iz naslova bolezni, pripada v času poklicne 
rehabilitacije oskrbnina, če znaša njihova telesna okvara po 
predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%. Polna oskrbnina 
znaša 100% povprečnega mesečnega osebnega dohodka 
zaposlenih v Socialistični republiki Sloveniji iz preteklega 
leta. 

Višina oskrbnine je odvisna od rednih prejemkov invalida, 
kot so opredeljeni v 8., 9. in 10. členu zakona, pri čemer se kot 
dohodek iz kmetijske dejavnosti upošteva 40% katastrskega 
dohodka iz kmetijstva. 

Del rednih prejemkov, ki pride na invalida, se izračuna tako, 
da se njegovi redni prejemki delijo nanj, na zakonca, s katerim 
živi v skupnem gospodinjstvu in ga preživlja ter na družinske 
člane iz 11. člena zakona. 

če del prejemkov, ki pride n% invalida, presega znesek 
polne oskrbnine po prvem odstavku tega člena, ima invalid 
pravico do minimalne oskrbnine, ki znaša 10% polne oskrb- 
nine na mesec.« 

20. člen 
25. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Invalid, ki mu preneha delovno razmerje, ker uveljavlja 
pravico do poklicne rehabilitacije, lahko zahteva, da se mu 
namesto oskrbnine po 24. členu zakona prizna oskrbnina v 
višini in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.« 

21. člen 
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »iz 1. in 3. točke 

prvega odstavka ter iz drugega odstavka 3. člena zveznega 
zakona o vojaških invalidih« nadomesti z besedilom »iz 2. 
točke 5. člena ter iz 6. člena zakona o temeljnih pravicah 
vojaških invalidov in družin padlih borcev.« 

V drugem odstavku 29. člena se črtajo besede »oziroma 
otroški dodatek«. 

22. člen 
V 30. členu ter v četrtem odstavku 46. člena se besedilo 

»Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »republiški 
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upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških inva- 
lidov«. 

23. člen 
31., 32. in 33. člen se črtajo. 

24. člen 
Prvi odstavek 34. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Ob smrti uživalca družinske invalidnine, ki je prejemal 

invalidski dodatek oziroma družinski dodatek, pripada 
zakoncu, ki je živel z njim v skupnem gospodinjstvu in vzdrže- 
vanim družinskim članom posmrtnina.« 

25. člen 
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »potnih stroškov ter 

stroškov za hrano in nastanitev med potjo in prebivanjem v 
drugem kraju« nadomesti z besedilom »potnih stroškov (pre- 
voznih stroškov ter stroškov za hrano in nastanitev med potjo 
in prebivanjem v drugem kraju)«. 

V drugem in tretjem odstavku 35. člena se besedilo: »potnih 
stroškov ter stroškov za hrano in nastanitev« nadomesti z 
besedilom: »potnih stroškov«. 

26. člen 
36. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Mesečni denarni prejemki po tem zfakonu dospejo v 

izplačilo prvega dne v mesecu, za katerega se opravi iz- 
plačilo« 

27. člen 
39. člen se črta. 

28. člen 
V 40. členu se besedilo »ki jih določa zvezni zakon o 

vojaških invalidih« nadomesti z besedilom »ki jih določajo 
zvezni predpisi o vojaških invalidih«. 

29. člen 
41. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov izda natančnejše predpise o načinu uskla- 
jevanja denarnih prejemkov po tem zakonu z medletnimi 
uskladitvami najnižje pokojnine ter o načinu in kontroli 
izplačevanja prejemkov v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.« 

30. člen 
Drugi odstavek 43. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začeta 

pokiicna rehabilitacija in prejemanje oskrbnine nadaljujeta do 
konca rehabilitacije, vendar največ še dve leti, če gre za 
invalida, ki je med rehabilitacijo izgubil lastnost invalida, ker 
se mu je invalidnost zmanjšala pod določeni minimum.« 

31. člen 
Za 43. členom se doda nov, 43. a člen, ki se glasi: 

»43. a člen 
Upravičenec do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po tem 

zakonu, ki izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do tega 
dodatka po drugih predpisih, lahko po lastni izbiri uživa 
pravico do tega dodatka samo po tem zakonu ali po drugem 
predpisu.« 

32. člen 
Prvi odstavek 44. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Če je invalid ali kdo drug, ki uživa pravico do invalidskega 

dodatka oziroma družinskega dodatka, s pravnomočno 
sodbo obsojen na zapor do šestih mesecev, mu gre med tem, 
ko prestaja kazen, daljšo od meseca dni, 50% invalidskega 
dodatka ali družinskega dodatka, če preživlja zakonca, s 
katerim je živel v skupnem gospodinjstvu ali vzdrževane dru- 
žinske člane; če navedenih družinskih članov ne preživlja, mu 
za ta čas ne gre invalidski oziroma družinski dodatek. Ce 
obsojeni ftiva invalidski dodatek skupaj z drugimi, se 
izplačuje drugim souživalcem invalidski dodatek brez poveča- 
nja za obsojenega (drugi odstavek 6. člena zakona).« 

poročevalec 

33. člen 
Tretji odstavek 46. člena se črta. 
Četrti odstavek ostane tretji odstavek. 

34. člen 
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »po zveznem 

zakonu o vojaških invalidih« nadomesti z besedilom »po 
zveznih predpisih o vojaških invalidih«. 

Drugi odstavek 48. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Z izvidom in mnenjem zdravniške komisije iz prejšnjega 

odstavka se dokazuje tudi izpolnjevanje pogoja za priznanje 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč po tretjem odstavku 5. 
člena (bolniki, ki za osnovne življenjske potrebe neizogibno 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč ter slepi).« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Zdravniške komisije dajejo izvide in mnenja v postopku 
ugotavljanja upravičenosti do dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč po predpisih o vojaških invalidih.« 

35. člen 
Drugi odstavek 49. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Revizijo opravlja po uradni dolžnosti republiški upravni 

organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki 
je pristojen tudi za reševanje pritožb zoper odločbe prve 
stopnje o pravicah po tem zakonu.« 

36. člen 
55. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pristojni občinski upravni organi vodijo evidenco o užival- 

cih invalidskega dodatka, družinskega dodatka in drugih 
denarnih prejemkov. 

Vsebino in način vodenja evidence predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vgjaških inva- 
lidov v enem letu po uveljavitvi tega zakona.« 

37. člen 
O pravici in višini invalidskega dodatka ter družinskega 

dodatka upravičencev, ki so pravico uveljavili pred uveljavi- 
tvijo tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni organi z 
uporabo določb tega zakona v treh mesecih po njegovi uvelja- 
vitvi. 

O pravici do dodatka za postrežbo in tujo pomoč invalidov 
V. do X. supine ter uživalcev družinske invalidnine, ki so 
uveljavili pravico do 100% povečanega invalidskega dodatka 
po tretjem odstavku 5. člena, ker so vezani na posteljo ali so 
slepi, odločijo pristojni občinski upravni organi na podlagi 
izvida in menja pristojne zdravniške komisije v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

38. člen 
Upravičenci do invalidskega dodatka oziroma do družin- 

skega dodatka, ki so pravico uveljavili do uveljavitve tega 
zakona, po tem zakonu pa bi prišli v neugodnejši položaj ali bi 
pravico izgubili, uživajo to pravico v znesku in v obsegu, v 
katerem jim je pripadala na dan uveljavitve tega zakona, do 
31 12.1985. 

Upravičenci do povečanega invalidskega dodatka po tret- 
jem odstavku 5. člena - vezani na posteljo ter slepi - ki so 
pravico uveljavili pred uveljavitvijo tega zakona, po tem 
zakonu pa bi prišli v neugodnejši položaj ali bi to pravico 
izgubili, uživajo pravico v znesku in obsegu, v katerem jim |e 
pripadala na dan uveljavitve tega zakona, do 31.12.1985. 

39. člen 
Upravičenci, ki so uveljavljali pravico do zdravstvenega 

varstva po 19. členu zakona, uveljavljajo pravico do zdravstve- 
nega varstva od uveijavitve tega zakona po zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu. 

40. člen 
O zahtevah za priznanje pravice do invalidskega dodatka, 

do povečanega invalidskega dodatka oziroma do družinskega 
dodatka, vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, se odloči po 
določbah zakona, ki je veljal ob vložitvi zahteve. 
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41. člen 
Upravičenec, ki izpolnuje pogoje za priznanje pravice do 

invalidskega oziroma do družinskega dodatka ob uveljavitvi 
tega zakona in vloži zahtevo za priznanje tega dodatka v treh 

mesecih od uveljavitve, ima pravico do dodatka od uveljavit 
tega zakona. 42 č|en 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem lis 
oHo. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 20. 6. 1984 
ter 19. in 20. 12. 1984 obravnavala in sprejela osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih in 
naložila predlagatelju, da na podlagi njenih stališč in novih 
rešitev, ki jih je predlagatelj nakazal v uvodni besedi k 
osnutku zakona z dne 25. 10. 1984, pripravi predlog zakona. 
Ob obravnavi osnutka zakona so bili v Skupščini glede predla- 
ganih sprememb zavzeta in oblikovana naslednja stališča: 

- Namen sprememb in dopolnitev zakona je čimbolj smo- 
trna poraba in ustreznejša razdelitev družbenih sredstev, ki se 
namenjajo za varstvo vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev, da bi se ob omejenih možnostih zagotavljanja teh sred- 
stev in v pogojih gospodarske stabilizacije bolj zaščitile tiste 
kategorije vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki so v 
zaostrenih gospodarskih razmerah bolj ogrožene. 

- Pri ugotavljanju cenzusa dohodkov, ki je pogoj za invalid- 
ski dodatek je potrebno iskati rešitve v smeri, da se med 
dohodke upravičenca ne bi upošteval del osebne invalidnine, 
v večji meri kot po veljavnem zakonu pa naj se upoštevajo 
drugi dohodki upravičenca in družinskih članov. 

- Glede na to, da se je javna razprava pretežno izrekla za 
ukinitev regresa pri nakupu motornega vozila, naj predlaga- 
telj išče'možnosti za zagotovitev ugodnih kreditnih pogojev 
za nakup motornega vozila. 

- Iskati je potrebno nadaljnje možnosti za poenostavitev 
postopkov za uveljavljanje in določanje pravic vojaških invali- 
dov in družin padlih borcev. 

I. 
Predlagatelj je v skladu s stališči delovnih teles in zborov 

Skupščine SR Slovenije ter ob upoštevanju stališč in predlo- 
gov iz javne razprave v predlog zakona vnesel naslednje 
temeljne rešitve: 

- V predlogu zakona so spremenjene določbe iz osnutka, 
ki se nanašajo na upoštevanje dohodkov pri ugotavljanju 
dohodkovnega cenzusa in višine invalidskega dodatka. 
Določilo iz osnutka zakona, po katerem se je v dohodkovni 
cenzus za pridobitev pravice do invalidskega dodatka všte- 
valo tudi 50 odstotkov osebne invalidnine, je spremenjeno 
tako, da se v navedeni cenzus ne vštevajo prejemki po predpi- 
sih o vojaških invalidih (10. člen predloga). Drugi prejemki 
upravičenca se upoštevajo v višini 80 odstotkov, prejemki 
zakonca in vzdrževanih družinskih članov pa v višini 50 
odstotkov (11. člen predloga). Upoštevanje katastrskega 
dohodka glede na osnutek ni spremenjeno. Za upravičenca in 
njegovega zakonca se upošteva celoten katastrski dohodek, 
za vzdrževanega družinskega člana pa 50 odstotkov katastr- 
skega dohodka. Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se upoš- 
teva tudi dohodek iz kmetijstva, ki se ugotavlja po dejanskem 
dohodku (9. člen predloga). 

- Spremenjene so tudi določbe o višini dodatka za samo- 
hranilce in dodatka za postrežbo in tujo pomoč, na katere je 
bilo v razpravi podanih več pripomb. Ta dodatka sta določena 
v višini 60 odstotkov osnove za invalidski dodatek namesto 50 
odstotkov najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, kot 
je bilo določeno v osnutku. S tem se vspostavlja ustrezno 
razmerje do istovrstnih prejemkov, določenih za starostne, 
invalidske in družinske zavarovance po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (6. člen predloga). 

- Glede denarne pomoči (regresa) težjim invalidom pri 
nakupu motornega vozila, je v predlog zakona vgrajena 
osnovna rešitev osnutka, to je, da se določbe o tej pomoči 
črtajo (23. člen predloga). Glede na usmeritve ob obravnavi 
osnutka zakona, po katerih naj prdlagatelj išče možnosti za 
zagotovitev ugodnejših kreditnih pogojev za nakup motor- 

nega vozila, je treba poudariti, da so v pravilniku o krediti 
občanom na podlagi namenskega dinarskega varčevanja a 
na podlagi vezave dinarskih sredstev ali dinarske protivrednc 
sti prodanih deviz, zagotovljene določene ugodnosti za inv< 
Ude, ki potrebujejo motorno kolo kot ortopedski pripomočei 
v fazi sprejemanja pa so spremembe navedenega pravilniki 
ki določajo dodatne ugodnosti invalidom pri najemanju kred 
tov (nižja obrestna mera, večja višina kredita). Navedene reš 
tve so ustrezne in bodo omogočile uporabo sredstev, ki s 
bila do sedaj namenjena za regres, za finančno realizacij, 
spremenjenih določb o invalidskem dodatku. 

Z navedenimi rešitvami, ki so v predlogu zakona konkretni 
opredeljene, so se strinjali tudi pristojni organi Zveze zdru 
ženj borcev NOV Slovenije in Socialistične zveze delovnecr< 
ljudstva Slovenije. 

Učinki predlaganih sprememb kažejo, da bi se invalidsk 
dodatek precejšnjemu številu upravičencev (okrog 2280 al 
41%) zvišal, določenemu številu nekoliko zmanjšal (30% ot 
tega bo večini zmanjšan do 1.500 din) ali ostal isti (28%) 
izgubilo pa bi ga neznatno število upravičencev (okrog 1%) 
med katerimi niso težje prizadeti invalidi. Do neugodnih učin 
kov bi prišlo pri upravičencih, ki imajo večje prejemke i 
drugih naslovov ali pa imajo predpisan višji katastrski doho 
dek. Zboljšana bi bila socialna varnost invalidov z nižjim 
prejemki. Po predlaganih spremembah se namreč zvišuje 
tako dohodkovni cenzus, ki je podlaga za pridobitev pravice 
do invalidskega dodatka od 10.893,38 din, kolikor bi znašal pc 
veljavni ureditvi, na 15.561,98 din, kot tudi osnova za določa 
nje invalidskega dodatka, kar vse je ugodnejša rešitev kot po 
veljavnem zakonu. 

Navedeni učinki bodo sicer manjši, kot je bilo predvideno 
ob predlogu za izdajo zakona in po prvotnih rešitvah, še 
vedno pa bi bili s tem doseženi osnovni cilji in smotri, zaradi 
katerih smo pričeli s sprmembami zakona, to je, ustreznejša 
razporeditev razpoložljivih sredstev glede na težje socialne 
razmere invalidov v zaostrenih gospodarskih razmerah. 

II. 
Pomembnejše nove določbe, vgrajene v predlog zakona so 

še naslednje: 
■- V 2. členu predloga zakona so navedene pravice po 

zakonu o vojaških invalidih. Med pravicami ni navedene pra- 
vice do denarne pomoči pri nakupu motornega vozila 
(regres), ki se črta iz že navedenih razlogov, črta pa se tudi 
pravica do zdravstvenega varstva, ker je odpadla potreba po 
zagotavljanju zdravstvenega varstva družinskim članom 
vojaških invalidov in osebam z najmanj 30 odstotno invali- 
dnostjo v času poklicne rehabilitacije. Zdravstveno varstvo 
tem upravičencem je namreč zagotovljeno po predpisih o 
zdravstvenem varstvu. Temu ustrezno se predlaga tudi črtanje 
19. in 20. člena (16. člen predloga). 
- V4. členu predloga se predlaga nov 3.a člen, s katerim se 

na novo določa osnovo za ugotavljanje pravice in določanje 
višine invalidskega dodatka. Osnova je povem identična z 
najnižjo pokojnino za polno pokojninsko dobo le v drugi 
polovici leta, ker se medtetne uskladitve najnižje pokojnine 
upoštevajo šele od 1. julija tekočega leta dalje, medtem ko je v 
prvi polovici leta osnova nevalorizirana najnižja pokojnina, 
določena na podlagi najnižje pokojninske osnove, ki jo določi 
SPIZ za tekoče leto. 

Ker je po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju predvideno obvezno usklajevanje vsehtookojnin (torej 
tudi najnižje pokojnine) med letom, to pa bo imelo za posle- 
dico tudi valorizacijo invalidskih dodatkov med letom, je v 29. 
členu predloga dano pooblastilo republiškemu upravnemu 
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organu, pristojnemu za vprašanja borcev in vojaških invali- 
dov, da predpiše način usklajevanja teh prejemkov z medlet- 
nirrii vskiaditvami najnižje pokojnine. 

- V 5. členu predloga se črta 4. člen veljavnga zakona, ki je 
vključen v 13. člen (14. člen predloga), v katerem so tako 
zbrane pojasnjevalne določbe, ki se nanašajo na pojem prido- 
bitve nezmožnosti oziroma popolne pridobitve nezmožnosti 
ter samohranilstva. 

- V 7. členu predloga so na novo sistemizirane določbe, ki 
se nanašajo na souživalce invalidskega dodatka in so v veljav- 
nem zakonu zajete deloma v 5. delno pa v 6. členu. Vsebinsko 
te določbe niso spremenjene. 

- V 10. členu predloga se predlaga sprememba določb 9. 
člena veljavnega zakona o vštevanju oziroma nevštevanju 
dohodkov in drugih prejemkov pri ugotavljanju premoženj- 
skega cenzusa tako, kot je že navedeno v temeljnih rešitvah te 
obrazložitve. Obenem se zaradi ustreznejše sistemizacije 
predlaga sprememba vrstnega reda 8. in 9. člena zakona. 

- Z 11. členom predloga se predlaga sprememba besedila 
10 člena veljavnega zakona. V odnosu na predlagano bese- 
dilo iz osnutka (9. člen) sta v predlog vnešeni dve pomembnej- 
ši spremembi oziroma dopolnitvi. Po drugem odstavku tega 
člena se pri ugotavljanju socialnega stanja upravičenca upoš- 
tevajo prejemki upravičenca iz 10. člena predloga v delu 80 
odstotkov (po veljavnem zakonu 67 odstotkov, po osnutku pa 
70 odstotkov), prejemki družinskih članov pa v delu 50 odstot- 
kov (po veljavnem zakonu 30 odstotkov, po osnutku pa pre- 
jemki zakonca v delu 50 odstotkov, drugih družinskih članov 
pa v delu 30 odstotkov), kar je v skladu s stališči Skupščine in 
je predlagatelj ob obravnavi osnutka zakona predlagal in širše 
obrazložil. Nova je določba iz četrtega odstavka 11. člena 
predloga, s katero se ureja način preračunavanja prejemkov 
iz tujine, ki je bil doslej v praksi neenoten. 

V 12. členu predloga se uvaja pridobitna nezmožnost kot 
osebni kriterij za določanje vzdrževanega družinskega člana. 
(Pojem je opredeljen v 14. členu predloga in je nespremenjen 
napram veljavnem zakonu). V primerjavi z rešitvijo iz osnutka 
zakona, po kateri so se za vzdrževane šteli družinski člani, do 
katerih ima upravičenec zakonsko dolžnost preživljanja, je 
rešitev iz predloga ugodnejša za upravičenca, saj zajema širši 
krog družinskih članov, kar je ob njihovih nižjih prejemkih 
ugodneje. , , , .. 

Premoženjska kriterija za določanje vzdrževanega družin- 
skega člana iz 6. člena osnutka zakona - najnižji znesek, ki 
zagotavlja materialno in socialno varnost po predpisih o 
zajamčenem osebnem dohodku iz decembra preteklega leta 
oziroma fiksno določeni znesek katastrskega dohodka - se 
nadomeščata z zneskom najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo iz decembra preteklega leta (v decembru 1984 je 
znašala 13.532,16 din). Taka ureditev pomeni uvedbo enotnih 
cenzusov v celotnem besedilu zakona (najnižja pokojnina za 
polno pokojninsko dobo). Poleg tega je ureditev pri upra- 
vičencih s katastrskim dohodkom ugodnejša, kot /e bila v 
osnutku zakona, saj se znesek najnižje pokojnine letno 
ustrezno valorizira. 

V 13. členu predloga je predlagatelj zadržal rešitev iz veljav- 
nega zakona, po kateri sprememba višine rednih prejemkov iz 
preteklega leta vpliva na pravico do invalidskega dodatka od 
1 aprila tekočega koledarskega leta (po osnutku od 1. 
januarja). Taka ureditev je za upravičence ugodnejša. 

V tretjem odstavku so precizirane določbe o načinu upošte- 
vanja sprememb pri družinskih članih in njihovih prejemkih 
med letom pri ugotavljanju pravice in določanju višine invalid- 
skega dodatka.   

- V 14. členu predloga so zbrane določbe, ki pojasnjujejo 
pojem pridobitne nezmožnosti oziroma popolne pridobitne 
nezmožnosti ter samohranilstva, ki so sicer po vsebini enake 
kot v veljavnem zakonu. ..... 

- V 24. členu predloga je zožen krog družinskih članov, 
katerim pripada posmrtnina ob smrti uživalca družinske inva- 
lidnine: na zakonca in vzdrževane družinske člane (po veljav- 
nem zakonu: zakonec, otroci in starši v skupnem gospo- 
dinjstvu). . . . 

- V 25. členu predloga so precizneje opredeljeni potni 
stroški, do katerih povračila so upravičeni uživalci pravic po 
tem zakonu in ki zajemajo prevozne stroške ter stroške za 
hrano in nastanitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju. 

Po določilih 35. člena veljavnega zakona se je termin potni 
stroški neprecizno uporabljal za prevozne stroške. 

- V 26. členu predloga se z določitvijo dospelosti mesečnih 
denarnih prejemkov po tem zakonu v izplačilo, zakonsko 
ureja vprašanje, do katerega dne se priznavajo terjatve na 
osnovi priznanih pravic in računanja zastarelosti terjatev, ki 
se je doslej v praksi različno razlagalo. 

- V 38. členu predloga je kot ugodnejša za upravičenca 
sprejeta varianta iz 29. člena osnutka, ki ureja položaj užival- 
cev invalidskega dodatka, povečanega invalidskega dodatka 
in družinskega dodatka, ki bi s prevedbo prišli v neugodnejši 
položaj ali bi celo izgubili pravico. Predvideno je, da bi le-ti še 
naprej in to do 31. 12. 1985 uživali svojo pravico v žneskih in v 
obsegu, v katerem jim je pripadala na dan uveljavitve tega 
zakona. 

Druge spremembe so pretežno redakcijske narave. 

m. 
Predlagatelj v pripravi predloga zakona ni upošteval nasled- 

njih pobud in pripomb: 
Predlagatelj ni sprejel predloga skupine delegatov iz občine 

Slovenska Bistrica, naj se v premoženjski cenzus všteva tudi 
50% družinske invalidnine. Takšni rešitvi se je odrekel že v 
pripravi predloga za izdajo zakona, zavedajoč se, da ni 
mogoče vštevati med dohodke upravičenca prejemka, pri 
katerem ne gre toliko za materialno pomoč, kolikor za prizna- 
nje družinam padlih borcev. 

Prav tako ni sprejemljiva pripomba delegatov iz občine 
Maribor-Pesnica in Maribor-Pobrežje, da se občinska pri- 
znavalnina ne bi vštevala med prejemke upravičenca, saj 
nasprotuje osnovni, na načelih socialne politike temelječi 
zasnovi predlaganih zakoskih sprememb. Gre za to, da se pri 
odločanju o pravici in višini invalidskega dodatka upoštevajo 
dejanske razmere upravičenca in da se prepreči kumuliranje 
socialnih pomoči. Vojaškim invalidom je potrebno zagotav- 
ljati socialno varnost prek invalidskega dodatka, medtemi ko 
naj se v okviru družbenega dogovora o priznavalninah rešuje 
socialna problematika predvsem tistih pomoči potrebnih ude- 
ležencev NOV, ki ne morejo uveljavljati pravic po predpisih o 
vojaških invalidih. Seveda pa v primeru, ko bi bila socialna 
varnost invalida zaradi spleta posebnih okoliščin vendarle 
ogrožena, še vedno fbstaja možnost, da se njegov položaj 
rešuje tudi s podelitvijo izjemne ali občasne občinske prizna- 
valnine. , 

Predlagatelj ni sprejel predloga skupine delegatov iz občine 
Kranj, po katerem naj bi invalidski dodatek ne bil manjši od 10 
odstotkov najnižje pokojnine. Minimalni invalidski dodatek v 
višini 5 odstotkov osnove za invalidski dodatek, ki se med 
letom valorizira, predstavlja po mnenju predlagatelja ustrezen 
znesek, ki skupaj s prejemki upravičenca zagotavlja njegovo 
socialno varnost. . 

Glede pobude delegatov iz občine Postojna, po kateri naj se 
med družinske člane upravičenca šteje tudi tiste družinske 
člane, ki jih upravičenec preživlja, ne živijo pa z njim v skup- 
nem gospodinjstvu, predlagatelj meni, da ni sprejemljiva iz 
naslednjih razlogov: med bistvenimi elementi gospodinjske 
skupnosti sta tudi združevanje sredstev njenih članov za 
potrebe skupnosti in skupno trošenje teh sredstev. Zato je 
tudi pri ugotavljanju pravice in določanju višine invalidskega 
dodatka utemeljeno upoštevanje družinskih članov, ki živijo z 
upravičencem v skupnem gopodinjstvu in njihovih prejem- 
kov. Upoštevanje družinskih članov, ki z upravičencem ne 
živijo v skupnem gospodinjstvu ne bi bilo primerno, ker nji- 
hovi prejemki niso vključeni v skupne prejemke družine, pa 
tudi skupnost trošenja ni podana. Takšna ureditev, ki jo pozna 
že veljavni zakon, se v praksi tudi ni pokazala kot sporna. Ker 
se skupno gospodinjstvo veže na skupno stalno prebivališče, 
se je že doslej upošteval kot družinski član npr. tudi otrok, ki v 
drugem kraju študira, pa ima stalno prebivališče pri starših, ki 
ga preživljajo, ali pa starši upravičencev, ki so v domovih za 
ostarele, njihovo stalno prebivališče pa je še vedno na starem 
naslovu, kjer so živeli skupaj z upravičencem itd. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predloga delegatov iz občine 
Lendava, naj se dodatek za samohranilce in dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč določita v višini 100% zneska naj- 
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. S tem v zvezi je 
treba pojasniti, da zakon o vojaških invalidih ureja takoimeno- 
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vano dopolnilno varstvo borcev in vojaških invalidov. Najtež- 
jim kategorijam invalidov je namreč dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč zagotovljen že z zveznim zakonom o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, razen 
tega pa bi predlagana rešitev zahtevala dodatna finančna 
sredstva. 

Zaradi spremembe v višini dodatka za samohranilce ozi- 
roma dodatka za postrežbo in tujo pomoč bodo deloma 
prizadeti tisti upravičenci do invalidskega dodatka, ki imajo 
po veljavnem zakonu priznan polni invalidski dodatek in s 100 
odstotnim povečanjem prejemajo dvojni znesek najnižje 
pokojnine, medtem ko je v predlogu zakona dodatek za samo- 
hranilce oziroma dodatek za postrežbo in tujo pomoč predvi- 
den v višini 60 odstotkov osnove za invalidski dodatek. Taka 

1. člen 
V zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78) 

se za prvim odstavkom 4. člena dodajiov, drugi odstavek, ki 
se glasi: * 

»Pravico do posameznih oblik varstva imajo pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom tudi zakonec, otroci, posvojenci in 
pastorki upravičenca (v nadaljnjem besedilu: družinski 
člani)«. 

2. člen 
5. člen se črta. 

3. člen 
6. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Oblike varstva so: 
1. civilna invalidnina 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč 
3. denarna pomoč 
4. rehabilitacija 
5. ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne in sanitarne 

naprave.« 
4. člen 

7. in 8. člen se črtata. 

5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se beseda »dohodke« nadome- 

sti z besedo »prejemke«. 

6. člen 
V prvem odstavku 11. člena se prva alinea nadomesti z 

dvema alineama, ki se glasita: 
»- Za civilne invalide I. skupine 50% vojaške invalidnine I. 

skupine; 
- za civilne invalide II. skupine 50% vojaške'invalidnine II. 

skupine;« 

7. člen 
Tretji odstavek 13. člena se črta. 

sprememba je upravičena in pravična, kajti višina te oblike 
pomoči pri posameznih upravičencih ne more biti odvisna od 
višine osnovne pomoči - invalidskega dodatka (za primer: 
upravičenec do invalidskega dodatka, vezan na posteljo, s 
pokojnino v višini 7.000 dinarjev je po veljavnem zakonu 
upravičen do 15.519 din invalidskega dodatka s povečanjem 

• vred in znašajo njegovi celotni prejemki 22.148 din; upraviče- 
nec enake skupine invalidnosti brez upoštevanih prejemkov 
pa prejema poleg polnega invalidskega dodatka v višini 
15.562 din, še povečanje za 100 odstotkov kar znaša 31.124 
din). 

Poraba sredstev, potrebnih za izvedbo tega zakona ne bo 
bistveno večja kot po veljavnem zakonu. 

8. člen 
Za 13. členom se doda nov, 13. a člen, ki se glasi: 

»13. a člen 
Uživalcu dodatka za postrežbo in tujo pomoč, ki je dlje kot 

tri mesece v zdravstveni ali drugi organizaciji, v kateri ima 
potrebno postrežbo in pomoč, se za ta čas dodatek ne 
izplačuje, razen če sam plača stroške za vso oskrbo.« 

9. člen 
14. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Pravico do denarne pomoči imajo invalidi I. do V. skupine 
ne glede na starost in možnost za delo in invalidi VI. skupine, 
ki so izpolnili 60 let starosti (moški) oziroma 50 let (ženske) ali 
so popolnoma pridobitno nezmožni po republiških predpisih 
O vojaških invalidih, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da niso v delovnem razmerju, in da ne opravljajo samo- 
stojne gospodarske ali poklicne dejavnosti; 

- da del rednih prejemkov na upravičence ne dosega 50% 
osnove za denarno pomoč. 

Po smrti upravičenca pripada denarna pomoč družinskim 
članom, ki so pridobitno nezmožni po republiških predpisih o 
vojaških invalidih in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjih dveh 
alinej.« 

10. člen 
Za 14. členom se doda nov 14. a člen, ki se glasi: 

»14. a člen 
Kot osnova za ugotavljanje pravice in določanje višine 

denarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: osnova za denarno 
pomoč) se upošteva 50% najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto, s tem da se 
medletne uskladitve najnižje pokojnine upoštevajo od 1. julija 
tekočega leta dalje.« 

11. člen 
15. člen se spremeni, tako da se glasi. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

civilnih invalidih vojne (ESA-384) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 44. seji dne 10. 
1. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 

TVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Jn na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije odločil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Vladimir DEJAN, pomočnik predsednika Republiš-' 
kega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Anica KLEMENČIČ, republiška podsekretarka Repu- 
bliškega komiteja za borce in vojaške invalide. 
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»Denarna pomoč znaša 50% osnove za denarno pomoč, če 
upravičenec in njegovi družinski člani nimajo rednih prejem- 
kov, ki bi vplivali na višino denarne pomoči. 

Če imajo upravičenec in njegovi družinski člani redne pre- 
jemke, je denarna pomoč enaka razliki med delom prejemkov, 
ki mesečno pride na upravičenca in 50% osnove za denarno 
pomoč, vendar ne more znašati manj kot 5% osnove za 
denarno pomoč. 

Upravičencu, ki preživlja družinske člane, pridobitno 
nezmožne po republiških predpisih o vojaških invalidih, s 
katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pripada poleg 
denarne pomoči po prvem odstavku tega člena še 25% 
osnove za denarno pomoč, oziroma poleg denarne pomoči 
po prejšnjem odstavku še razlika med delom prejemkov, ki 
mesečno pride na upravičenca in 25% osnove za denarno 
pomoč. 

Šteje se, da upravičenec preživlja družinske člane, če ti 
nimajo lastnih rednih prejemkov, ali če so njihovi redni pre- 
jemki nižji od zneska najnižje pokojnine iz decembra prete- 
klega leta oziroma če njihov letni katastrski dohodek ne 
presega zneska najnižje pokojnine iz decembra preteklega 
leta.« 

12. člen 
16. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pri priznavanju in določanju denarne pomoči se upošte- 

vajo redni prejemki upravičenca in njegovega zakonca. Pre- 
jemki drugih družinskih članov pa se upoštevajo, če so le-ti 
pridobitno nezmožni po republiških predpisih o vojaških inva- 
lidih in jih upravičenec preživlja ter živijo z njim v skupnem 
gospodinjstvu (vzdrževani družinski člani). 

Za redne prejemke se štejejo vsi redni prejemki razen 
civilne invalidnine in dodatka za postrežbo in-tujo pomoč po 
tem zakonu, prejemkov po zveznih predpisih o vojaških invali- 
dih dodatkov za pomoč in postrežbo po drugih predpisih ter 
tistih prejemkov, za katere je s posebnimi predpisi določeno, 
da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo.« 

13. člen 
Za 16. členom se dodajo novi 16. a, 16. b in 16. c člen, ki se 

glasijo: 

»16. a člen 4 
Za osebni dohodek zakonca in vzdrževanega družinskega 

člana se šteje povprečni osebni dohodek iz preteklegajeta, za 
druge redne prejemke upravičenca, zakonca in vzdrževanih 
družinskih članov pa prejemki iz decembra preteklega leta. 

Prejemki upravičenca, zakonca in vzdrževanih družinskih 
članov se upoštevajo v višini 60%. 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti upravičenca ter njego- 
vega zakonca se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, 
za dohodek iz kmetijske dejavnosti vzdrževanega družin- 
skega člana pa 50% katastrskega dohodka iz preteklega leta. 
Za dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje tudi dohodek iz 
kmetijstva, ugotovljen po dejanskem dohodku iz preteklega 
leta, ki je bil podlaga za odmero davka. Ce je kmetijsko 
zemljišče oddano v zakup delovni organizaciji, se šteje za 
dohodek mesečni znesek zakupnine. 

Če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva. Če je pri odmeri davka iz kmetijstva 
priznana davčna olajšava, se katastrski dohodek oziroma 
ostanek čistega dohodka pri obdavčitvi po dejanskem 
dohodku upošteva v višini, zmanjšani za odstotek priznanih 
davčnih olajšav. 

Za dohodek od samostojnega opravljanja gospodarske ali 
poklicne dejavnosti in za dohodek od stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov se šteje dohodek iz preteklega leta, ki je 
bil podlaga za odmero davka, za dohodek od zemlje, vzete v 
zakup, pa katastrski dohodek iz preteklega leta po odbitku 
zakupnine. 

Denarni prejemki iz tujine se preračunavajo na način, ki je 
določen po predpisih o vojaških invalidih.« 

»16. b člen 
Del rednih prejemkov na upravičenca se izračuna tako, da 

se skupni prejemki delijo na upravičenca in zakonca ter na 
vzdrževane družinske člane. 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, pridobitno 
nezmožne člane skupnega gospodinjstva, ki živijo na pose- 
stvu in se preživljajo izključno z dohodki od tega posestva. 

16. c člen 
Sprememba višine rednih prejemkov iz 16. člena zakona v 

preteklem letu vpliva na pravico do denarne pomoči od 1. 
aprila tekočega koledarskega leta. , , 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njeaa meseca po nastanku, izguba rednih prejemkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 

^Sprememba števila družinskih članov iz prejšnjega člena, ki 
ima za posledico povečanje denarne pomoči, se upošteva od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo organu prve stopnje, sprememba števia družin- 
skih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali izgubo 
denarne pomoči, pa se upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca po nastanku.« 

17. člen se črta. 
14. člen 

15. člen 
Druai odstavek 18. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»V času, ko je upravičenec pa rehabilitaciji v ustreznem 

zavodu, kjer ima vso oskrbo, se mu denarna pomoč ne iz- 
plačuje.« 

16. člen 
V 19. členu, v drugem odstavku 21. člena, v drugem 

odstavku 22. člena ter v prvem odstavku 23. člena se besedilo 
»Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških inva- 
lidov« nadomesti z besedilom »republiški upravni organ, pri- 
stojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov«. 

17. člen 

20. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov izda natančnejše predpise o načinu uskla- 
jevanja denarnih prejemkov po tem zakonu z medletnimi 
uskladitvami najnižje pokojnine ter o načinu in kontroli 
izplačevanja teh prejemkov, v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.« 

18. člen 
Za 20 členom se doda novo tretje poglavje z naslovom 

»UVELJAVLJANJE IN PRENEHANJE PRAVIC«. Sedanje tretje 
poglavje postane četrto. Dodajo se novi 20. a, 20. b, 20. c, 20. c 
in 20. d člen, ki se glasijo: 

»20. a člen 
Pravica do civilne invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo 

pomoč in denarne pomoči gre upravičencu in družinskim 
članom od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi za- 
hteve 

Pravico do rehabilitacije in do ortopedskih in drugih pripo- 
močkov ter pomožnih in sanitarnih naprav je mogoče uve ja- 
viti šele po izdaji odločbe o priznanju pravice do civilne 
invalidnine. . . 

Ne glede na določbo prvega odstavka gre denarna pomoč 
upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po mesecu, 
od katerega je priznana pravica do civilne invalidnine^ ce je 
zahteva za priznanje pravice do denarne pomoči vložena v 
treh mesecih od dneva izdaje odločbe o priznanju pravice do 
civilne invalidnine.« 

20. b člen 
Denarni prejemki po tem zakonu se izplačujejo mesečno 

vnaprej. 

20. c člen 
Upravičenci morajo v 15 dneh prijaviti pristojnemu uprav- 

nemu organu vsako spremembo okoliščin, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali na njen obseg. 
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20. č člen 
Upravičenec, ki ima pravico do dodatka za postrežbo in tujo 

pomoč tudi po drugih predpisih, lahko po tem zakonu-uveljav- 
Ija samo razliko v višini denarnih prejemkov. 

20. d člen 
Glede uživanja pravic po tem zakonu v času prestajanja 
zaporne kazni oziroma v času, ko je upravičenec v preiskoval- 
nem zaporu, se smiselno uporabljajo republiški predpisi o 
vojaških invalidih.« 

19. člen 
Za 21. členom se dodata nova 21. a in 21. b člen ki se 

glasita: 

»21. a člen 
Dejstvo, da je bila telesna okvara kot posledica poškodbe 

ali bolezni oziroma njenega poslabšanja dobljena v okolišči- 
nah iz 2. člena zakona se ugotavlja s pisnimi dokaznimi 
sredstvi. 

21. b člen 
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti, potrebe po postrežbi 

in tuji pomoči ter pridobitne nezmožnosti se uporabljajo pred- 
pisi o vojaških invalidih. 

V postopku za uveljavljanje pravice do rehabilitacije se 
uporabljajo določbe, ki veljajo v postopku za uveljavljanje 
pravic po predpisih o vojaških invalidih. 

Pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov ter pomož- 
in sanitarnih naprav uveljavljajo upravičenci na podlaai 

pravilnika iz 19. člena zakona.« 

20. člen 
24. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Če zoper odločbo upravnega organa prve stopnje, ki jo je 

treba predložiti v revizijo, ni vložena pritožba, revizija pa ni 
opravljena v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje 

zac'evo> se šteje, da je revizija opravljena in da je k odločbi dano soglasje.« 

21. člen 
Za 25. členom se dodata nova 25. a in 25. b člen ki se 

glasita: 

25. a člen 
Upravičenec, pri katerem nastanejo po izdaji dokončne 

odločbe o pravicah po tem zakonu spremembe, ki vplivajo na 
ugotovljeno invalidnost, ne more vložiti zahteve za ugotavlja- 
nje novega odstotka invalidnosti pred potekom dveh let od 
izdaje dokončne odločbe. O zahtevi se odloči v postopku do 
predpisih o vojaških invalidih. 

25. b člen 
Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v uprav- 

nem postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzor- 
stveni pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon, 

in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je postal, 
dokončna.« 

28. člen se črta. 
22. člen 

23. člen 
Drugi odstavek 29. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Vsebino in način vodenja evidence predpiše republiški 

upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških inva- 
lidov v enem letu po uveljavitvi tega zakona.« 

24. člen 
Zahtevo za priznanje statusa civilnega invalida vojne na 

podlagi telesne okvare zaradi bolezni oziroma njenega posla- 
biay\k>S0J° povzrofiile »okoliščine iz prvega in drugega 
°985 3 zakona, je mogoče vložiti do 31. decembra 

25. člen 
O pravici in višini denarne pomoči upravičencev ki so 

uveljavili pravico do dodatne denarne pomoči pred uveljavi- 
tvijo tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni organi z 
uporabo določb tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. ' 

■ ^ p.raYici '9 v'^'n' dodatne denarne pomoči upravičencev — civilnih invalidov VI. skupine, ki so to pravico uveljavili pred 
uveljavitvijo tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni 
organi na podlagi izvida in mnenja zdravniške komisije v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 
Upravičencem do dodatne denarne pomoči, ki so pravico 

uveljavili do uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa bi 
prišli v neugodnejši položaj, se izplačujejo prejemki v zneskih 

1985 na ^an uve'javitve tega zakona, do 31. 12. 
Upravičenci do dodatne denarne pomoči, ki so pravico 

uveljavili do uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa do 
denarne pomoči ne bi bili upravičeni, uživajo pravico do 
dodatne denarne pomoči v zneskih in v obsegu, v katerem jim 
je pjpadala na dan uveljavitve tega zakona, do 31. 12. 1985. 

27. člen 
Upravičenci, ki so uveljavili pravico do zdravstvenega var- 

stva po 17. čienu zakona, uveljavljajo pravico do zdravstve- 
nega varstva od uveljavitve tega zakona po zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu. 

28. člen 
0 z„ahtev?h za priznanje pravice do dodatne denarne 

5T2u'uV|0Ž,emh pred uve|javitvijo tega zakona, se odloči po določbah zakona, ki je veljal ob vložitvi zahteve. 

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

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 20. 6 1984 

ter 19. in 20. 12. 1984 obravnavala in sprejela osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 
vojne in naložila predlagatelju, da na podlagi njenih stališč in 
novih rešitev, ki jih je predlagatelj nakazal v uvodni besedi k 
osnutku zakona z dne 25. 10. 1984 pripravi predlog zakona 

Ob obravnavi osnutka zakona so bila v Skupščini glede 
predlaganih sprememb zavzeta in oblikovana naslednja sta- 

- Namen sprememb in dopolnitev zakona je čimbolj smo- 
trna poraba in ustreznejša razdelitev družbenih sredstev ki se 
namenjajo za varstvo civilnih invalidov vojne, da bi se ob 

omejenih možnostih glede zagotavljanja teh sredstev v pogo- 
jih gospodarske stabilizacije bolj zaščitile tiste kategorije 
civilnih invalidov vojne, ki so v zaostrenih gospodarskih 
razmerah bolj ogrožene. 

- Pri ugotavljanju cenzusa dohodkov, ki je pogoj za 
denarno pomoč, je treba upoštevati, da se je razprava o 
osnutku zakona v pretežnem delu izrekla proti predlogu, da bi 
se v ta cenzus všteval del osebne invalidnine. 

- Iskati je potrebno nadaljnje možnosti za poenostavitev 
postopkov za uveljavljanje in določanje pravic civilnih invali- 
dov vojne. 

- Od predlogov Zveze civilnih invalidov vojne naj se priori- 
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tetno upošteva predlog za določitev civilne invalidnine I. sku- 
pine v višini 50 odstotkov vojaške invalidnine I. skupine. 
Druge predloge za zagotavljanje večje socialne varnosti civi,- 
nih invalidov vojne naj predlagatelj upošteva pri pripravi 
kasnejših dograjevanj in izpopolnjevanj varstva civilnih invali- 
dov vojne v skladu z materialnimi možnostmi družbe. 

I. 

Predlagatelj je v skladu s stališči delovnih teles in zborov 
Skupščine SR Slovenije ter ob upoštevanju stališč in predlo- 
gov iz javne razprave v predlog zakona vnesel naslednje 
temeljne rešitve: . . 

- V predlogu zakona so spremenjene določbe iz osnutKa. 
ki se nanašajo na upoštevanje dohodkov pri ugotavljanju 
dohodkovnega cenzusa ter višine denarne pomoči. Od pre- 
jemkov upravičenca oziroma njegovih družinskih članov v 
skupnem gospodinjstvu so izvzeti invalidski prejemki po tem 
zakonu in po predpisih o vojaških invalidih (razen denarne 
pomoči in invalidskega dodatka), dodatki, ki so namenjeni za 
zagotavljanje tuje pomoči in postrežbe in prejemki, ki se po 
posebnih predpisih ne upoštevajo (12. člen predloga). 

- Spremenjene so določbe o invalidnini za civilne invalide 
I skupine tako da se civilna invalidnina civilnih invalidov 
voine i skupine določa v višini 50 odstotkov osebne invali- 
dnine vojaških invalidov I. skupine (dosedaj 50 odstotkov od 
II skupine - 6. člen predloga zakona). 

- Postopek za uveljavljanje pravic je usklajen s postopkom 
za uveljavljanje pravic vojaških invalidov. 

Poleg omenjenih poglavitnih vsebinskih zakonskih spre- 
memb je predlagatelj v predlog zakona vgradil še nekatere 
nove. določbe. Tu gre za določbe, s katerimi se dopolnjujejo 
ali precizirajo posamezne določbe veljavnega za/cona in 
osnutka zakona, kakor tudi za posamezne določbe, ki po 
mnenju predlagatelja terjajo zakonsko ureditev, pa v fazi 
osnutka niso bile upoštevane. Poleg tega je opravljena tudi 
nova sistemizacija zakonskih določb. 

II. 
Pomembnejše nove določbe, vgrajene v predlog zakona so 

naslednje: 
-VI. členu predloga zakona se opusca skupno gospo- 

dinjstvo z upravičencem kot pogoj zq pridobitev pravice dru- 
žinskih članov upravičenca do denarne pomoči, do katere so 
po upravičenčevi smrti (pod istimi pogoji kot upravičenec 
sam) upravičeni pridobitno nezmožni družinski člani. in nji- 
hove pravice do civilne invalidnine. Takšnega omejevalnega 
pogoja ne poznajo niti predpisi o vojaških invalidih niti pred- 
pisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kadar gre za 
pridobitev družinske invalidnine. , _ .. 

- V 6. členu predloga je predlagatelj preoblikoval 11. člen 
veljavnega zakona tako, da je določil civilno invalidnino za 
invalide I skupine v višini 50 odstotkov vojaške invalidnine I. 
skupine S takšno rešitvijo je dosledno izpeljano načelo o 
zagotavljanju civilnih invalidnin posameznih skupin civilnih 
invalidov v ustreznem razmerju do vojaških invalidnin enakih 
skupin vojaških invalidov in tako izboljšana socialna varnost 
najtežjim civilnim invalidom vojne. Vseh 263 sedanjih civilnih 
invalidov vojne I. skupine bo tako prejemalo mesečno za 
3 747 din večjo invalidnino od sedanje, t. j. v višini 13.610 din 
oziroma 17.012,50 din za žrtve fašističnega nasilja (vse raču- 
nano na prejemke iz decembra 1984). .... 

- Nova je določba iz 8. člena predloga, po kateri uživalec 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč ni upravičen do tega 
dodatka, ko je v zdravstveni ali drugi organizaciji, v kateri ima 
potrebno postrežbo in tujo pomoč, kolikor je tam dalj kot tri 
mesece - Po veljavnem zakonu civilni invalid vojne do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč ni bil upravičen le v času 
rehabilitacije v ustreznem zavodu, kjer je imel vso oskrbo. 
Določba je utemeljena glede na namembnost tega prejemka, 
poznajo pa jo tudi predpisi o vojaških invalidih. 

- V 10. členu se predlaga nov 14. a člen, s katerim se na 
novo določa osnova za ugotavljanje pravice in določanje 
višine denarne pomoči. Osnova predstavlja v prvi polovici leta 
50 odstotkov najnižje pokojnine za polno pkojninsKo dobo 
odmerjene od najnižje pokojninske osnove, ki jo določi SPIz 
za tekoče leto, od 1. julija dalje pa 50 odstotkov valoriziranega 
zneska najnižje pokojnine. Ker je po predpisih o pokojnin- 

skem in invalidskem zavarovanju predvideno Zvezno'Uskla- 
jevanje pokojnin med letom, je v 17. členu predloga dano 
pooblastilo republiškemu upravnemu organu, Pr's*°\™ 
vprašanja borcev in vojaških invalidov, da predpiše nacm 
usklajevanja denarnih pomoči z medletnimi uskladitvami naj- 
n'Zpodobna rešitev je predvidena tudi v predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih glede 
določanja višine invalidskega dodatka. .. 

- V 11. členu predloga se predlaga sprememba 15. člena 
veljavnega zakona v tem smislu, da se kot kriterij za določanje 
vzdrževanega družinskega člana, za družinske člane z 
rednimi osebnimi mesečnimi prejemki določa znesek nal"izl 
pokojnine za polno pokojninsko dobo iz decembra P^teMega 
leta. Z uvedbo tega kriterija bo poenoten premoženjski pogoj 
za pridobitev denarne pomoči s pogojem po katerem se šteje 
da upravičenec preživlja družinskega člana, kar je tudi vsebin- 
sko ustreznejša rešitev.   

Najnižja pokojnina za polno pokojninskoPoboje ^ana 

tudi kot kriterij za določanje vzdrževanega družinskega dana 
pri družinskih članih z rednim dohodkom cd kmetijske dejav- 
nosti Rešitev, po kateri se šteje, da upravičenec preživlja 
družinskega člana, čigar katastrski dohodek ne' Pjesega zne- 
ska najnižje pokojnine iz decembra preteklega leta, je za 
upravičence ugodnejša od tiste iz osnutka zakona, saj se 
znesek najnižje pokojnine redno valorizira. 

- V 12. členu predloga so v skladu s stališči Skupščine na 
novo opredeljeni prejemki, ki se upoštevajo pri ugotavljanju 
pravice in določanju višine denarne pomoči. Poleg taksat'^° 
naštetih so izvzeti tudi tisti prejemki, za katere je s posebnimi 
predpisi določeno, da se pri ugotavljanju premoženjskega 
stanja ne upoštevajo. 
- V 13. členu predloga (novi 16. a člen) je določeno, da se 

kot dohodek iz kmetijske dejavnosti upošteva tudi dohodek iz 
kmetijstva, ki se ugotavlja po dejanskem dohodku. Nova je 
tudi določba iz zadnjega odstavka tega člena, po kateri se 
prejemki iz tujine preračunavajo v dinarje. Po postopku in na 
način, kot je to predvideno v predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. Prejemki iz tujine 
bi se preračunavali v dinarje po povprečnem srednjem deviz- 
nem tečaju iz meseca oziroma leta, iz katerega se duposte- 
vajo. Zakonsko ureditev tega vprašanja je narekovala doseda- 
nja neenotna praksa. , 

V novem 16. c členu so precizirane določbe o načinu 
upoštevanja sprememb v prejemkih oziroma v številu družin- 
skih članov pri ugotavljanju pravice in določanju višine 
denarne pomoči. Kot ugodnejša za upravičence je v prvem 
odstavku tega člena ohranjena rešitev iz veljavnega zakona, 
po kateri sprememba višine rednih prejemkov iz preteklega 
leta vpliva na pravico do denarne pomoči šele od 1. aprila 
tekočega koledarskega leta in ne od 1. januarja, kot je bilo 
predvideno v osnutku. 

- V 17. členu predloga je dano pooblastilu republiškemu 
upravnemu organu, pristojnemu za vprašanja borcev in vojaš- 
kih invalidov, za izdajo natančnejših predpisov o načinu in 
kontroli izplačevanja denarnih prejemkov po tem zakonu 
kakor tudi o načinu usklajevanja denarnih pomoči z medlet- 
nimi uskladitvami najnižje pokojnine. 

- V novo tretje poglavje z naslovom »Uveljavljanje in prene- 
hanje pravic« (18. člen predloga) so uvrščene nekatere 
določbe veljavnega zakona, ki so s tem po vsebini ustrezneje 
sistemizirane. Tem določbam so dodane še nekatere nove 
določbe, s katerimi se urejajo izjeme od splošnega pravila, po 
katerem pripadajo upravičencem pravice po tem zakonu oa 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve (20. a 
člen) oziroma se nanašajo na uživanje pravic v času prestaja- 
nja zaporne kazni in v času preiskovalnega zapora (20. 
člen). Predlagatelj se je v navedenih določbah opredelil za 
analogno ureditev, kot jo poznajo predpisi o vojaških inva- 

- V 19 členu je s predlaganim novim 21. b členom predvi- 
dena doslednejša uporaba zveznih predpisov o vojaških inva- 
lidih pri ugotavljanju odstotka invalidnosti, potrebe po 
postrežbi in tuji pomoči in pridobitne nezmožnosti, torej tudi 
materialnih določb zakona o temeljnih pravicah vojaških inva- 
lidov in družin padlih borcev (tako npr. smiselna uporaba 
določb o ugotavljanju odstotka invalidnosti v primerih, ko je 
telesna okvara posledica poslabšanja bolezni, do katerega je 
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prišlo v okoliščinah iz 1., 2. ali 4. odstavka 2. člena zakona o 
civilnih invalidih vojne). 
- Rok za izvedbo prevedbe denarnih pomoči po predlogu 

zakona je zaradi manjšega števila upravičencev skrajšan od 
šestih na tri mesece (25. člen). 

- V 26. členu predloga je kot ugodnejša za upravičence 
sprejeta varianta iz 17. člena osnutka, ki ureja položaj užival- 
cev dodatne denarne pomoči, ki bi s prevedbo prišli v neugo- 
dnejši položaj aH bi pravico do denarne pomoči celo izgubili. 
Predvideno je, da bi le-ti še naprej in to do 31. 12. 1985 uživali 
pravico do denarne pomoči v zneskih in v obsegu, v katerem 
jim je pripadala na dan uveljavitve tega zakona. 

Z navedenimi rešitvami, ki so v predlogu zakona konkretno 
opredeljene, so se strinjali tudi pristojni organi Zveze društev 
civilnih invalidov vojne SR Slovenije in Socialistične zveze 
delovnega ljudstva SR Slovenije. Glede drugih predlogov 
civilnih invalidov vojne predlagatelj sprejema usmeritve Zbora 
Skupščine SR Slovenije, in jih bo upošteval pri kasnejšem 
dograjevanju in izpopolnjevanju varstva civilnih invalidov 
vojne, v skladu z materialnimi možnostmi družbe. 

III. 
Predlagatelj v pripravi predloga zakona ni upošteval nasled- 

njih pobud in pripomb: 
- Predlagatelj ni upošteval predloga delegatov iz občine 

Tolmin, da se v zakon vnese poseben člen, ki naj omogoči - 
najkasneje v razdobju dveh let - preverjanje materialnih mož- 
nosti za sprejem še preostalih predlogov civilnih invalidov 
vojne. Takšna določba ne sodi v zakon, niti ne v prehodne in 
končne določbe, v katerih zakonodajalec ureja le izvedbo 
prehoda na novo pravno ureditev. 

— V zvezi s pripombo Odbora za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela o primernosti določbe o 
zaprtju roka za priznanje statusa civilnega invalida vojne — 
žrtve fašističnega nasilja oziroma civilne žrtve vojne na pod- 
lagi telesne okvare zaradi bolezni ali njenega poslabšanja ki 
so jo povzročile okoliščine iz prvega in drugega odstavka 2 
člena zakona, je treba pojasniti, da je zaradi časovne odmak- 
njenosti vojnih dogodkov močno otežkočeno dokazovaje 
vzročne zveze med obolenjem oziroma njegovim poslabša- 
njem ter sovražnim dejanjem okupatorja oziroma med obole- 
njem m vojnimi dogodki, ki naj bi to obolenje povzročili. Enaki 
razlogi so vodili zakonodajalca, ko je z letom 1952 zaprl rok za 
uveljavljanje statusa vojaškega vojnega invalida na tej podlagi 
po zveznih predpisih. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 
IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
Odbor za usmerjeno izobraževanje 

~ M upoštevana pripomba delegatov iz občine Ljubljar 
Moste-Polje, ki pledira za ohranitev določbe 8. člena velia 
ne9a zakona. po kateri se denarni prejemki po tem zakonu p 
odločanju o pravicah po drugih predpisih ne štejejo 2 
dohodke. Pri predlogu za črtanje te določbe predlagate 

temelJne9a načela socialne politike o upoštevam vseh dohodkov oziroma drugih rednih prejemkov pri ugota\ 
Ijanju socialnega položaja posameznika, ko se odloča o nit 
govi pravici do socialno varstvene pomoči ali o pravicah d 
drugih predpisih. Ne glede na to spremembo iz 4. člen 
predloga pa je predlagatelj civilno invalidnino izvzet kot preit 
mek pri ugotavljanju pravice do denarne pomoči 

-Predloga delegatov iz občine Nova Gorica, naj se izra 
"dodatna denarna pomoč" nadomesti z izrazom »civilni inva 
lidski dodatek«, predlagatelj ni sprejel, ker meni, da je - i. 

■ praktičnih razlogov primerneje ostati pri že uveljavlienen 
terminu, ki je v novi obliki - kot »denarna pomoč« tua 
usKlajen z že v veljavnem zakonu vpeljanim terminom civilni 
invalidnina - prej osnovna denarna pomoč. 

- Predlagatelj tudi ni upošteval predloga delegatov 
občine Lendava, naj se pri odločanju o pravici in višin 
denarne pomoči ne upošteva celotni, ampak znižani katastr 
ski dohodek. Katastrski dohodek se že po veljavnem zakoni 
upošteva 100 odstotno. Pred valorizacijo, ki je bila opravljeni 
v letu 1984, katastrski dohodek ni bil niti približno več adekva 
ten pokazatelj premoženjskega stanja in dohodka kmečkit 
upravičenčev, ki so bili zato neopravičeno favorizirani napram 
^PJ?Zienue.m .S ,preiemki iz dru9ih naslovov. Zniževanje odstotka katastrskega dohodka bi takšno neenakopravno sta- 
nje le še ohranjevalo, zato šteje predlagatelj predlog za neute- 
meljen. Kot kažejo izračuni, bo do neugodnih učinkov 
(pomembnejšega zmanjšanja ali v posameznih primerih celo 
izgube denarne pomoči) prišlo v glavnem le pri upravičencih 
ki imajo poleg katastrskega dohodka še druge upoštevne 
prejemke. Poleg tega pa je v predlog zakona (13. člen) vgra- 
jena tudi določba, po kateri se neobdavčeni katastrski doho- 
dek ne upošteva. 

IV. 
Poraba sredstev, potrebnih za izvedbo tega zakona se bo 

povečala na račun spremembe v višini invalidnine civilnih 
invalidov vojne I. skupine in sicer za 6,90 odstotka v odnosu 
na celotno porabo sredstev za varstvo civilnih invalidov voine 
v letu 1984 oziroma v absolutnem znesku za 12.454.534 din. 

POROČILO 

o pripravah na uvajanje novih 

vzgojnoizobraževalnih programov v 

visokem šolstvu (ESA-635) 

1 'fool"' Vet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji dne 17 i. 1985 obravnaval: 
Q PRIPRAVAH na uvajanje novih 

ŠOLSTVu'ZOBRAZEWLNIH PROGRAMOV V VISOKEM 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 

poslovnika skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine ŠR 
Slovenije določila, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

zORIC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo, 

- Franc PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 
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I. UVOD 
1. Od sprejetja zakona o usmerjenem izobraževanju v maju 

1980 so se delegati Skupščine SR Slovenije redno seznanjali s 
potekom njegovega uresničevanja. V letih 1984 in 1985 je na 
tem področju najpomembnejša priprava in uvedba novih 
vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu, zato je 
Skupščina predvidela obravnavo posebnega poročila o tej 
problematiki. Priprave za uvajanje novih vzgojnoizobraževal- 
nih programov bi morali posebej osvetliti z vidikov: 

- pravočasnega razpisa za vpis v študijsko leto 1985/86; 
- skladnosti pripravljenih programov z dogovorjenimi pro- 

gramskimi zasnovami; 
- zagotavljanja možnosti tako vertikalnega kot horizontal- 

nega prehajanja iz srednješolskih v visokošolske programe; 
- racionalne razmestitve programov; 
- zagotovljenosti materialnih in kadrovskih pogojev za 

kvalitetno izvajanje programov; 
- prilagajanja samoupravne organiziranosti visokega šol- 

stva novi programski zgradbi; 
- sočasne preobrazbe družbenoekonomskih odnosov; 
- obsežnih konceptualnih in programskih sprememb na 

področju izobraževanja pedagoških delavcev. 
2. Zavedajoč se obsežnosti in prepletenosti nalog, so se 

nosilci preobrazbe visokega šolstva že leta 1981 v okviru RK 
SZDL dogovorili za enoten »Akcijski načrt priprav uvajanja 
usmerjenega izobraževanja v visokem šolstvu«. Na tej podlagi 
sta obe univerzi sprejeli še posebna akcijska načrta in skupen 
dokument »Stališča o položaju, vlogi in nalogah slovenskih 
univerz v razmerah gospodarske stabilizacije«, ki programsko 
preobrazbo načelno in praktično sooča z novo nastalimi druž- 
benoekonomskimi razmerami. Velikega usmerjevalnega 
pomena so bila v tem sklopu tudi posvetovanja »Univerza v 
združenem delu«, ki sta jih pripravili univerzi skupaj z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije. 

Takšno najširšo vzpodbudo in vsestransko povezovanje pa 
je od samega začetka narekoval tudi nov koncept visokošol- 
skih vzgojnoizobraževalnih programov, ki niso več le peda- 
goško strokovni dokumenti, temveč predstavljajo bistveno 
obliko dogovarjanja uporabnikov in izvajalcev v izobraževal- 
nih skupnostih o kvaliteti in obsegu vzgojnoizobraževalnega 
dela ter o potrebnih sredstvih za njegovo izvedbo, zaradi 
česar je vzgojnoizobraževalni program ena temeljnih podlag 
za pripravo planskih aktov visokega šolstva oz. izobraževalnih 
skupnosti. Iz tega pa tudi sledi, da programske preobrazbe ni 
mogoče usmerjati le z normativnimi in administrativnimi 
mehanizmi, ampak je v mnogih ozirih rezultat globalne druž- 
bene nastrojenosti, kar je treba upoštevati pri kriterijih za 
ocenjevanje doseženega razvoja. 

3. Uresničilo se je pričakovanje, da bo programska preobra- 
zba v visokem šolstvu pritegnila mnogoštevilnejše in bolj 
izostrene družbene interese, kot pa se je to dogajalo ob 
pripravi srednješolskih programov. Doslej se še ni zgodilo, da 
bi bili naenkrat razgrnjeni vsi visokošolski programi, zato je 
razumljiva kritičnost pri njihovem ocenjevanju, pa tudi 
poudarjena heterogenost stališč v javni razpravi o njih. Zao- 
strujejo se tudi odklonilni pogledi, ki spremljajo usmerjeno 
izobraževanje od njegove zasnove dalje, in ki v marsikaterem 
primeru otežkočajo oblikovanje boljših rešitev ter zahtevajo 
precej več časa in usklajevalnih prizadevanj, kot pa so jih 
predvideli akcijski načrti. 

Zamujanje pri vseh dosedanjih fazah preobrazbe je privedlo 
do časovne stiske, ki povečuje nevarnost, da ne bodo dose- 
ženi vsi tisti cilji, ki smo jih načrtovali že za obdobje do 
uvedbe novih programov v študijskem letu 1985/86. Ob 
poudarjeni skrbi mnogih visokošolskih delavcev, da pri tako 
dalekosežnem dokumentu kot je vzgojnoizobraževalni pro- 
gram ne bi popustili improvizacijam in ob neugodnih mate- 
rialnih okoliščinah so na potek priprave in usklajevanja pro- 
gramov vplivali tudi ozki interesi ter vklepanje programskega 
razvoja v kadrovske danosti sedanjega trenutka. 
Zožene gmotne možnosti v zadnjih letih niso dovoljevale 
pomembnejših premikov v organizacijski in kadrovski zgradbi 
visokega šolstva, pač pa je le-ta, nasprotno, močno določala 
okvire novih programov. Tudi na področju družbenoekonom- 
skih odnosov v teh pogojih ni prišlo do širšega odpiranja in 
novih kvalitetnih odvisnosti, ki bi revolucionarneje vplivale na 
vsebino visokošolske dejavnosti. Tudi zaradi tega bodo pre- 

miki v smeri interdisciplinarnega študija, medfakultetno orga- 
niziranega izobraževanja, večje povezanosti izobraževalnega 
in raziskovalnega dela v stroki in med strokami, kot tudi 
načrtnejšega in intenzivnejšega razvoja podiplomskega štu- 
dija, študija iz dela in ob delu..., precej manj vidni, kot pa 
smo jih glede na »Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraže- 
valnih programov« pričakovali. Našteti cilji bodo v novih pro- 
gramih uresničeni le deloma, vsekakor pa še ne bodo pred- 
stavljali novega kvalitetnega jedra celotne organizacije 
sistema visokega šolstva. 

Organi obeh univerz so si prizadevali pri celotnemu usklaje- 
vanju programskih zasnov uresničiti načelo, da mora visoko 
šolstvo kot kvalitativni dejavnik družbenega razvoja uveljaviti 
znanje kot nujen pogoj tega razvoja in s celovito izobraže- 
valno, raziskovalno, razvojno in svetovalno dejavnostjo na 
osnovi široko zasnovanih programov družbi omogočiti fleksi- 
bilno prilagajanje znanstveno-tehnološkim zahtevam priho- 
dnosti. Univerzi sta ta načela, konkretizirana v operativnih 
izhodiščih in napotilih za doseganje večje programske inte- 
griranosti visokošolskega izobraževanja uveljavljali v vseh 
družbenih organih, predvsem pa sta jih ob stalnem spremlja- 
nju priprave programov posredovali prek svojih svetov in 

■ njihovih izvršilnih organov oblikovalcem osnutkov programov 
kot smernice za delo. To delo ni sklenjeno in v mnogih 
smereh se bodo programske rešitve dograjevale tudi v odvi- 
snosti od dozorevanja znanstvenih podlag, brez katerih ni 
visokošolskega izobraževanja. Zato je treba doseženo stanje 
sprejeti kot začetni korak in ne že kot dokončno opravljeno 
nalogo. Kot ugotavljata univerzi, se reforma visokega šolstva 
v tem kontekstu res kaže kot kontinuiran proces, organiziran 
in usmerjen, pri katerem je srečanje s srednjim šolstvom v letu 
1985 sicer izredno pomembna, vendar le ena od faz v nene- 
hnem razvoju. 
4. Uvedba novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem 
šolstvu terja še usklajevanje mreže in organiziranosti viso- 
kega šolstva za izvajanje teh programov. Pri tem je treba 
soočiti sedanje pogoje za izvedbo programov z novimi zahte- 
vami in planiranim obsegom vpisa, oceniti realne možnosti za 
uresničitev dodatnih zahtev ter na teh izhodiščih pripraviti 
konkretne predloge za oblikovanje srednjeročnih in dolgoro- 
čnih planov, ki zaobsegajo obdobje izvajanja novih progra- 
mov. Prepočasno pripravljanje osnutkov programov v nekate- 
rih posebnih izobraževalnih skupnostih je privedla do tega, da 
bo te daiekosežne odločitve treba sprejemati zelo na hitro ali 
pa jih sploh ne bo mogoče uskladiti in bo treba uvedbo 
posameznih slabo pripravljenih in dejanskim možnostim in 
potrebam neprilagojenih vzgojnoizobraževalnih programov 
odložiti na kasnejši čas. 

5. Sklenitev prve faze preobrazbe z zagotovitvijo neobho- 
dnih programskih elementov za prehod učencev iz srednjega 
v višje in visoko usmerjeno izobraževanje je velik delovni 
dosežek, ki je bil mogoč le ob nadpovprečnem strokovnem 
angažiranju visokošolskih delavcev in številnih drugih članov 
strokovnih svetov v izobraževalnih skupnostih in v Strokov- 
nem svetu SRS za vzgojo in izobraževanje. 

Poročilo odpira mnoge kritične vidike na nove programe in 
skuša na tej podlagi opozarjati na težnje, ki kvalitetnemu 
razvoju slovenskega visokega šolstva niso v prid. Vendar je 
izhodišče tega kritičnega pristopa nesporna pozitivna ocena, 
da sta naši univerzi že v dosedanjem razvoju na večini pod- 
ročij dosegli visoko kvalitetno raven in da v osnovi tudi novi 
programi izhajajo iz hotenja po še višji kvaliteti. 

II. ZAČILNOSTI NOVIH 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

1. V programskih zasnovah je bilo v visokem šolstvu pred- 
videnih 131 programov za pridobitev višje oz. visoke izobra- 
zbe (dodiplomskih programov) in v njihovem ckrivu 241 
smeri. Število vzgojno izobraževalnih programov pomeni pre- 
težno preslikavo dosedanje programske razčlenjenosti viso- 
kega šolstva. Tako za programe kot smeri znotraj njih pa velja, 
da so po novih Smernicah za pripravo vzgojnoizobraževalnih 
programov bolj izdiferencirane in se izvajajo z večjim številom 
ur kot so se doslej. Zaradi tega preslikava mnogih starih v 
nove smeri že pomeni tudi razširjanje programov, ki v izho- 
diščih preobrazbe ni bila predvidena ampak so bile podane 
usmeritve k strjevanju programov in smeri. 
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Na podiplomski ravni so programske zasnove predvidele 97 
programov za pridobitev magisterija, 34 programov speciali- 
zacij za višjo in 135 programov specializacij za visoko stopnjo. 
Glede roka priprave teh programov je prevladalo stališče, ki 
ga je sprejelo Predsedstvo RK SZDL, da namreč programi 
izpopolnjevanja in specializacije izhajajo iz neposrednejših 
potreb prakse in so bolj prodvrženi spremebam zaradi moder- 
nizacije tehnologije in prestrukturiranja gospodarstva, zato 
jih je nesmotrno v naprej določati; programi za pridobitev 
magisterija pa imajo drugačen značaj, saj so zasnovani na 
trajnejših potrebah razvoja stroke, predstavljajo dolgoročno 
predvidljivo nadgrajevanje dodiplomskih programov in jih je 
zato treba nujno izdelati istočasno z njimi. 

Od julija 1983, ko so bile v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
usklajene takšne programske zasnove, so v mnogih posebnih 
izobraževalnih skupnostih, vzporedno s pripravo osnutkov 
programov, spreminjali in dopolnjevali tudi še svoje predloge 
zasnov. Dosledni sprejetim programskim zasnovam so ostali 
le v izobraževalnih skupnostih gozdarstva, rudarstva in geolo- 
gije, gradbeništva, lesarstva in tekstilne usmeritve. Takšno 
spreminjanje zasnov vse do sprejetja programov je v največ 
primerih dokaz konceptualnih razhajanj znotraj strok, priča 
pa tudi o slabo definiranih ali pa sploh odsotnih interesov 
uporabnikov. Zato je največ takšnih odprtih vprašanj prav v 
tistih posebnih izobraževalnih skupnostih, v katerih je upo- 
rabniška struktura najbolj heterogena. 

2. V osnovi zakon in smernice v visokem šolstvu ne terjajo 
tako obsežnih programskih sprememb, kot so bile potrebne v 
srednjem šolstvu iz enostavnega razloga, ker je bilo celotno 
visoko šolstvo že doslej dosledno poklicno usmerjeno. 

Večino izhodišč za pripravo novih programov zato viso- 
košolske organizacije že tradicionalno sprejemajo med svoje 
institucionalne odgovornosti; da bodo namreč nenehno 
dopolnjevale programe z dognanji sodobnih znanosti in 
tehnologij, da se bodo sprotno prilagajale vzgojnoizobraže- 
valnemu sistemu in da bodo razvijale in bogatile povezave z 
družbenim okoljem. Izključno na to pa se opirajo tudi Smer- 
nice, ko zahtevajo, da morajo novi vzgojnoizobraževalni pro- 
grami med drugim razrešiti vprašanja: 

- splošnejše naravnanosti dodiplomskega izobraževanja 
ob prenašanju specialnejših znanj v podiplomske programe, 
skladno s koncepcijo permanentnosti; 

- upoštevanja spremenjenih pogojev vključevanja v viso- 
košolsko izobraževanje glede na novo strukturo srednjega 
šolstva; 

- doseganje dejanske programske skladnosti v okviru isto- 
vetnih programov v slovenskem visokem šolstvu; 

- doslednega programskega razmejevanja oz. odpravlja- 
nja prekrivanj smeri v različnih programih; 

- poenotenje vsebinskih jeder istovetnih splošnih in stro- 
kovnoteoretičnih predmetov in zagotavljanja enakovrednega 
izobrazbenega standarda pri teh predmetih v različnih pro- 
gramih, kot podlaga prehodnosti znotraj visokošolskega si- 
stema; 

- doslednejšega upoštevanja delovne prakse študentov 
kot programske sestavine, ki omogoča učinkovitejše povezo- 
vanje z uporabniki; 

- aktivnejših oblik študija in navajanja študentov na samo- 
stojno delo; 

- močnejšega uveljavljanja podiplomskega izobraževanja, 
programov izpopolnjevanja in specialističnega študija kot 
novih oblik odzivanja na potrebe združenega dela in kot 
elementov permanentnosti izobraževanja. 

Dvomi in obotavljivost, ki so ponekod spremljali začetek 
priprave novih programov so s tega stališča težje razumljivi. 
Manj zamujanja in kvalitetnejše osnutke programov bi omo- 
gočila tudi boljša seznanjenost z metodologijo njihove pri- 
prave in postopkom sprejemanja. Sploh se je pokazala neza- 
dovoljiva organiziranost in poglobljenost strokovnega dela 
pri dograjevanju sistemskih razvojnih rešitev. Strokovne pri- 
prave so izhajale od nosilcev posameznih predmetnih pod- 
ročij in se posploševale kvečjemu še na ravni visokošolske 
organizacije. To je seveda neizogibno pri pripravi učnih načr- 
tov in določanju pogojev za njihovo izvedbo, nemogoče pa je 
pričakovati, da bi brez strokovno in operativno izdelanih glo- 
balnih in dolgoročnih sistemskih pogledov takšna pot lahko 
sama po sebi vodila k uveljavljanju nove sistemske podobe 
visokošolskega sistema. Kljub nekaterim poskusom in dogo- 

vorom na ravni univerz, strokovnih svetov ter drugih družbe- 
nih subjektov, da bi že v sedanji fazi poleg določil Smernic 
odločneje uveljavili tudi dolgoročnejše sistemske usmeritve 
razvoja visokega šolstva, so predložene rešitve bolj izraz 
njegovega sedanjega razvojnega in družbenega položaja, s 
skromnimi znamenji njegovega preseganja. To govori v prid 
potrebi, da bi se univerzi z vso znanstveno doslednostjo lotili 
tudi raziskovanja lastnega dolgoročnega razvoja, kar je že 
predvideno z zasnovo posebnega projekta. 

3. Izhodiščni dokumenti preobrazbe visokega šolstva 
vzpodbujajo preseganje koncepta »predavateljske uni- 
verze«, ki je najcenejši, vendar tudi najmanj učinkovit viso- 
košolski model. Del predloženih programov tudi nakazuje 
premik v tej smeri, vendar je takšnih, ki so delež predavanj 
spustili pod 50%, še vedno komaj petina. Pri večini programov 
se ambicija po večjem obsegu predavanj (povezana s togim 
pojmovanjem in sankcioniranjem ti. pedagoške obveznosti) 
zadovoljuje s podaljševanjem seznama predmetov, ki posta- 
jajo vse neznatnejši po obsegu (45, 30 pa tudi le 15 ur), vseeno 
pa prinašajo dodatne izpitne obveznosti študentom, ki jih le-ti 
praktično ne morejo več uskladiti z razpoložljivim časom. 
Realna je bojazen, da se bo ob novih programih opazno 
povečal osip pri prehodih iz letnika v letnik. Pogostoma gre 
pri tej drobitvi predmetov za ozko usmerjena izrazito speciali- 
stična znanja, ki bi veliko bolj sodila v programe izpopolnjeva- 
nja. V dodiplomske programe so bila uvrščena največkrat 
zato, da bi se ohranila obstoječa kadrovska struktura. 

Bolj bi bilo treba vztrajati na doslednem uresničevanju 
sistema permanentnega izobraževanja, ki ga je posvet »Uni- 
verza v združenem delu« afirmiral kot dolgoročno usmeritev 
reforme. Na temeljnih znanjih strok zasnovani dodiplomski 
programi ob najraznovrstnejših programih podiplomskega 
izobraževanja in usposabljanja so najustreznejši odgovor v 
času, ko se nova znanja strok izjemno hitro množijo, življenje 
in delo pa terjata nenehno prilagajanje novim potrebam raz- 
voja. Dosedanji potek preobrazbe visokošolskih programov 
kaže, da je zanemarjen celovit koncept permanentnosti, s 
čimer se reforma zapira pretežno v šolske okvire programov 
za pridobitev izobrazbe. 

Mnogo primerneje za kvaliteto in učinkovitost visokošol- 
skega izobraževanja bi bilo, da bi širjenje predmetnika nado- 
mestili z uvedbo aktivnih oblik dela s študenti in z uvajanjem 
študentov v raziskovalno delo. Vendar je tudi to povezano s 
kadrovsko strukturo v visokem šolstvu, kjer se je porušilo 
razmerje med učitelji in sodelavci. Prevladovanje učiteljev 
ustvarja pritisk na samostojne predmete in v posledici na 
predavanja, manj pa ostaja možnosti za neposredno delo s 
študenti. Nesorazmerje med številom predmetov in razpolož- 
ljivim študijskim časom so zaznali tudi predlagatelji takšnih 
programov in se zavzemajo za podaljševanje študija oz. ga s 
programi že nakazujejo in sicer na naslednje načine: 

- podaljšanje absolventskega »staža«, da bi študenti lahko 
opravili zaostale izpitne obveznosti; 

- prenašanje nekaterih oblik organiziranega vzgojnoizo- 
braževalnega dela v čas absolventskega »staža«; 

- eksplicitne zahteve po podaljševanju študija, sklicujoč 
se na zakonsko izjemo oz. zahtevajoč spremembo zakona. 

Skupščina SR Slovenije si je v zadnjih dveh desetietjih 
močno prizadevala, da nenehno prisotne težnje k podaljševa- 
nju visokošolskega študija preusmeri v drugačne rešitve: v 
razvijanje podiplomskega izobraževanja, v široko zasnovo 
dodiplomskih programov, v interdisciplinarno modeliranje 
programov itd. Predlagamo, da bi taka usmeritev ostala v 
veljavi tudi še v naslednjih fazah preobrazbe visokega šolstva. 
Pri tem je treba upoštevati spremembo, da določila o trajanju 
študija niso več vsebina statutov, ki jih potrjuje Skupščina, 
ampak vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih sprejemajo 
posebne izobraževalne skupnosti. 

Širitev obsega programov ne izhaja povsod iz drobljenja 
predmetnikov, ampak je v nekaterih primerih podprta s prete- 
htanimi argumenti. Vendar zakon o usmerjenem izobraževa- 
nju v tej zvezi jasno govori o izjemnosti in vsak takšen primer 
mora biti najširše družbeno verificiran. 

4. Od skupnih predmetov, kot jih predvidevajo Smernice za 
oblikovanje programov so skoraj vsi osnutki vključili v predlo- 
ženem obsegu družboslovne predmete ter SLO in DS. Naravo- 
slovje upoštevajo prav redki programi. Tudi tuj jezik, o kate- 
rem je bilo ob Smernicah veliko govora, ker naj bi predstavljal 
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kvalitetno novost, so na koncu upoštevali le v tretjini progra- 
mov. Dve tretjini programov je na ta način ostalo pri minimal- 
nem obsegu 195 ur splošnih predmetov (družboslovje in SLO) 
v višji stopnji oz. 225 ur v visokošolskem študiju. 

Čeprav šele začetni, je vendarle storjen pomemben korak 
pri predmetu SLO in DS, kjer sta naši univerzi prvi krenili po 
poti opredeljevanja ustreznejšega obsega (od 120 na 105 ur) 
in boljše integriranosti predmetne vsebine v profil stroke. Še 
veliko več bo mogoče doseči, če bodo visokošolske organiza- 
cije poskrbele za ustrezneje usposobljen učiteljski kader. 

Težave so se pojavile pri uveljavljanju skupnih jeder in 
koncepta družboslovnih predmetov, kjer bi morali ugotoviti 
prave razloge njihovega zavračanja in jih čim prej preseči. 

5. Skromnejše rezultate od pričakovanih je prinesel tudi 
načrt, da bi v vseh visokošolskih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih zagotovili enotna programska jedra strokovno-teore- 
tičnih predmetov in s tem tudi primerljiv izobrazbeni stan- 
dard. Prva reakcija sestavljalcev programov je bila, da so 
marsikje takšne predmete raje opustili (upadla je zastopanost 
fizike, kemije, anorganske kemije, organske kemije, biologije, 
ekonomike, organizacije poslovanja), drugod pa so jih prei- 
menovali in jih po tej poti zavarovali pred programskimi jedri. 
S tem je odpadla možnost, da bi matične visokošolske orga- 
nizcije presojale kvalitetno ustreznost takih predmetov v razli- 
čnih programih. 

Neizogibno primerljivost izobrazbenega standarda skupnih 
strokovno-teoretičnih predmetov bi bilo treba zagotoviti še na 
drug način in ne le z enotnimi programskimi jedri. Izkušnja 
kvalitetnih univerz kaže, da je smotrno visokošolske delavce 
enakih strok organizirati v ustrezne matične oddelke oz. 
kadre. Po obeh poteh bi zanesljiveje dosegli postavljeni cilj. 

6. Sestavljalci osnutkov programov niso vedno dovolj upoš- 
tevali nove zgradbe srednjega šolstva in nekatere opustitve 
pri navajanju ustreznih predhodnih programov izvirajo iz te 
okoliščine. Ponekod vpisnim pogojem tudi ne pripisujejo 
ustreznega pomena in jih hočejo prepustiti vsakoletni arbi- 
traži različnih odborov, kar bi povečalo negotovost kandida- 
tov, in je tudi v nasprotju z zakonom o usmerjenem izobraže- 
vanju. 

V sedanji fazi programske preobrazbe ima opredeljevanje 
vpisnih pogojev poudarjen normativni značaj, dokončnejša 
ureditev pa bo mogoča šele po nekaj letih, ko bodo poznana 
dejanska gibanja na prehodu iz srednjega v visoko izobraže- 
vanje. Zato tudi ni rečeno, da se bodo v praksi potrdile kot 
najbolj smotrne značilnosti, kakršne so sedaj normirane v 
programih: 

- nobeden visokošolski program ni več odprt za vse štiri- 
letne srednje šole; 

- noben program srednjega izobraževanja ni nadomestil 
gimnazije v smislu absolutne prehodnosti; 

- prehodnost se v dobršni meri prekriva s programsko 
strukturo posebnih izobraževalnih skupnosti; 

- sedaj določeni vpisni pogoji omogočajo horizontalno 
gibljivost bolj ali manj le znotraj tehniškega, družboslovnega 
in pedagoškega področja; 

- uveljavitev vertikale znotraj stroke je bližja tehniki kot 
drugim področjem. 

V procesu dopolnjevanja programov, ko bodo znani dejan- 
ski vpisni tokovi, bo treba bolj uravnotežiti vertikalno in hori- 
zontalno prehodnost. V tej smeri je naravnana tudi pobuda 
obeh univerz, da bi ponovno proučili sistem prehoda iz sred- 
njega v visoko izobraževanje, kar pa je dolgoročna in 
zahtevna naloga, pri kateri se je treba izogniti obema enostra- 
nostima, ki sta značilni za mnoge sedanje razprave: 

- da se srednjo šolo obravnava zgolj kot poklicno šolo, oz. 
- da se srednjo šolo obravnava zgolj v funkciji pripravljal- 

nice za visokošolski študij. 
7. Tudi pri pogojih za napredovanje v višji letnik so neskla- 

dne z zakonom vse tiste rešitve v osnutkih programov, ki 
odločanje o tem prepuščajo različnim organom visokošolskih 
organizacij. Praviloma se kot pogoj za napredovanje navajajo 
izpolnjene obveznosti pri večini predmetov, vendar le izje- 
moma pri vseh. Pogostoma napredovanje v zadnji letnik ni 
več opredeljeno s pogoji, iz česar je realno sklepati, da se do 
tod nabere toliko zaostalih obveznosti, da napredovanje ne bi 
bilo možno. Enako bi lahko sklepali iz določil o pristopu k 
diplomi v mnogih programih. To z drugimi besedami pomeni, 
da na tej točki pade sprotno izpolnjevanje študijskih obvezno- 

sti, kar seveda prispeva k podaljševanju povprečne dobe 
študija. 

S podrobnejšo analizo bi bilo treba ugotoviti, ali so v novih 
programih študijske obveznosti usklajene z realno ocenjeno 
delovno zmogljivostjo študentov. Pri tem ne velja spregledati, 
da je ob ustrezni motiviranosti ta zmogljivost zelo visoka, 
vendar v odločilni meri odvisna od relevantnosti študijskih 
vsebin in možnosti aktivnega vključevanja v njihovo obrav- 
navo preko sodobnih študijskih metod. Bolj kot za »razbreme- 
nitev« je treba v novih programih zagotoviti kvalitetno obre- 
menitev Študentov. 

8. Pospešen razvoj podiplomskega izobraževanja sodi 
med bistvene cilje reforme in sicer v treh ozirih: 

- s podiplomskimi programi, posebej izpopolnjevanjem in 
specializacijo se lahko visoko šolstvo najhitreje in najbolj 
neposredno odziva na aktualne razvojne potrebe združenih 
delacev; 

- učinkovito izobraževanje po diplomi, posebej magisterij 
in doktorat, je imperativ za ustrezno ekipiranje lastnih raz- 
iskovalnih potencialov, brez katerih niti kratkoročno in dolgo- 
ročno ni mogoče ujeti priključka k sodobnim razvojnim to- 
kovom; 

- ustrezno strukturirano podiplomsko izobraževanje je 
znotraj koncepta permanentnega izboraževanja edina pot 
razbremenjevanja dodiplomskih programov, ki se bodo sicer 
zadušili v številu predmetov. 

Opisane razsežnosti podiplomskih programov niso dovolj 
prisotne v sedanji fazi reforme, pri čemer je močno verjetno 
odločilen neurejen ekonomski in organizacijski status tega 
študija. Univerzi si skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 
ter Izobraževalno in Raziskovalno skupnostjo prizadevata po 
poti široko zasnovanega samoupravnega sporazuma o zbira- 
nju namenskih sredstev preseči neperspektivno odvisnost od 
vsakokratnih šolnin pri izvajanju teh programov. Za speciali- 
zacije je to tudi najbolj prava rešitev, medtem ko bi za izvaja- 
nje magistrskega študija morali zagotoviti sredstva v intere- 
snih skupnostih. Nujen razmah podiplomskega študija bi pri- 
nesel tudi intenzivnejše sodelovanje z raziskovalnimi in raz- 
vojnimi jedri zunaj visokega šolstva, kot tudi bogatejše med- 
univerzitetno sodelovanje, kar oboje je pogoj revitalizacije 
univerze. 

9. Med posebno kritične momente, ki odločilno vplivajo na 
odvijanje preobrazbe visokega šolstva, štejeta obe univerzi 
svojo kadrovsko zasedenost. Njena problematičnost se kaže 
v naglo naraščajoči povprečni starosti, ki se giblje med 40 in 
50 let in v dokraja porušenem razmerju med številom učiteljev 
in številom sodelavcev, posebej asistentov. Stagniranje šte- 
vila vpisanih študentov zadnjih deset let je upočasnilo raz- 
vojno dinamiko, ki se je opirala skoraj izključno na porast 
vpisa, od katerega je bilo odvisno tudi napajanje univerz z 
novimi kadri, kroženje strokovnjakov med gospodarstvom in 
visokim šolstvom pa na jugoslovanskih univerzah ni običajno, 
niti ni ustrezno podprto z razvitim institutom vnaprejšnje 
habilitacije, z gmotnimi stimulacijami itd. 

Z nabiranjem učiteljskega staža se je ustvarjal tudi pritisk 
<» na višje habilitacijske nazive, ti premiki pa se zaradi zaposli- 

tvenih omejitev niso kompenzirali s prihodom mlajših sode- 
lavcev. Tako je danes za kadrovsko strukturo obeh slovenskih 
univerz značilna obrnjena piramida, ki se odslikava tudi v 
novih vzgojnoizobraževalnih programih, ki po nekaterih 
kazalcih pomenijo še korak dalje v nezaželeni smeri. Analiza 
programov z vidika izkazanih potreb po dodatnih zaposlitvah 
visokošolskih delavcev namreč kaže, da bo njihova izvedba 
terjala v povprečju trikrat več dodatnih učiteljev kot dodatnih 
asistentov. To je nov dokaz, kako težaven je spopad z misel- 
nostjo »predavateljske univerze« in očitno je, da bo odločilne 
premike na tem področju treba šale doseči. 

Neobhodno bo treba poiskati nove načine za pridobivanje 
mladih sodelavcev v visokem šolstvu, posebej s povečeva- 
njem števila stažistov, ki bodo v visokošolski organizaciji 
zaposleni za določen čas, dokler si ne pridobijo raziskovalne 
kvalifikacije in izkušenj, ki jim bodo omogočile uspešno uve- 
ljavitev zunaj univerze. Za ta namen bo treba zagotoviti tudi 
prehodna stanovanja. 

10. Predlogi vzgojnoizobraževalnih programov v večini pri- 
merov niso opremljeni z ustreznimi finančnimi analizami, 
zaradi česar je težko napovedati kakšna sredstva bodo 
potrebna za njihovo izvedbo. Primerjava najvažnejših postavk 
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(osebni dohodki in materialni stroški) kaže velike razpone od 
indeksa 110 do indeksa 200 glede na sedanja sredstva. Največ 
programov se giblje v razponu od 115 do 135 indeksnih točk. 
Gozdarski program z indeksom 97 je izrazita izjema. 

Posebne izobraževalne skupnosti materialnemu vidiku 
novih visokošolskih programov očitno niso posvečale 
potrebne pozornosti, zato se bodo mnoge znašle v veliki 
stiski, ko se bodo v samoupravnih sporazumih o temeljih 
srednjeročnih planov dogovarjale o uskladitvi programov in 
materialnih možnosti. Pri tem ni mogoče računati s prerazpo- 
reditvijo sredstev med posebnimi interesnimi skupnostmi, saj 
bi bili s tem prizadeti nosilci vseh tistih programov, ki so se 
odrekli širitvam, da bi po tej poti zagotovili višji izobrazbeni 
standard in kvalitetnejše znanje študentov. 

Programe, ki so po svojih vsebinskih usmeritvah najodiočil- 
nejši za pospešitev gospodarske rasti in družbenega razvoja, 
bo treba podpreti z dodatnimi sredstvi in to v tistih točkah, ki 
so najrealnejša osnova kvalitetnejšega izobraževanja: raz- 
iskovalna in izobraževalna oprema, podiplomsko izobraževa- 
nje bodočih pedagoških in raziskovalnih delavcev, informa- 
tika itd. 

11. Visokošolske reforme potekajo tudi v drugih jugoslo- 
vanskih republikah in avtonomnih pokrajinah. S tem se odpi- 
rajo vprašanja usklajevanja med jugoslovanskimi univerzami. 
Bistvenega- pomena je prizadevanje za čim višji strokovni 
standard visokošolskega študija v celotni državi. 

III. PREOBRAZBA IZOBRAŽEVANJA 
PEDAGOŠKIH DEtAVCEV 

1. Priprava novih programov v visokem izobraževanju kaže, 
da bodo največje spremembe glede na dosedanje stanje 
nastale ,na področju izobraževanja pedagoških delavcev, 
česar se ob koncipiranju reforme nismo dovolj zavedali. Izo- 
braževanje učiteljev osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljev v 
predšolski vzgoji in v domovih za učence je gotovo eno izmed 
strokovno in družbeno najobčutljivejših področij tako po svoji 
razširjenosti in strokovni razvejanosti kot tudi po nalogah in 
delu, za katerega se pripravljajo študentje med študijem. 
Razvoj in kvaliteta celotnega vzgajanja in izobraževanja mla- 
dih generacij sta v veliki meri odvisna od strokovne, peda- 
goške, psihološke in metodične ter širše družbene usposob- 
ljenosti pedagoških delavcev. 

Pri usklajevanju programskih zasnov so bile sprejete reši- 
tve, da izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok posto- 
poma preide na višjo, izobraževanje učiteljev osnovne šole pa 
na visokošolsko stopnjo. Hkrati s tem je bilo razvito načelo, da 
ge izobraževanje predmetnih učiteljev v osnovni šoli in učite- 
ljev za poučevanje splošno izobraževalnih predmetov v sred- 
nji šoli programsko integrira tako, da se zagotovi v prihodnje 
čimbolj skladno programiranje izobraževanja za potrebe dela 
v stroki, za razvoj stroke in za njeno poučevanje. Pri tem pa je 
potrebno v programih zagotoviti ustrezno diferenciacijo zna- 
nja ter s smermi ali izbirnimi predmeti omogočiti učencem in 
študentom pridobitev in poglobitev znanja potrebnih bodisi 
za raziskovalno bodisi za pedagoško delo. 

2. Na tako opredeljenih izhodiščih so bili sprejeti dogovori, 
ki pomenijo osnovo enotnejšemu sistemu izobraževanja 
pedagoških delavcev: 

- Sprejeto je bilo načelo enotnega profila učitelja osnovne 
in srednje šole za isti predmet, s tem da v nekaterih strokah 
velja to načelo v celoti za osnovno in srednje izobraževanje 
(družboslovje, jeziki), v drugih strokah (naravoslovje in mate- 
matika) pa so načrtovane razlike med profiloma zaradi dvo- 
predmetne ali enopredmetne organizacije študija, pri čemer 
izobražujemo dvopredmetne učitelje za osnovno šolo ter za 
skupno vzgojnoizobraževalno osnovo v tistih programih, ki 
bodo to predhodno opredelili v pogojih za izvfedbo programa. 

- Opredeljen^so bila programska jedra za splošna, druž- 
bena ter pedagosko-psihološka in metodična znanja, ki bi 
morala biti v ustreznemu obsegu in vsebini sestavina vsakega 
programa, v katerem se usposabljajo pedagoški delavci. 

- Zaradi strokovnih in zaposlitvenih pogojev je sprejeto 
načelo o praviloma dvopredmetnem izobraževanju učiteljev 
za osnovne in srednje šole, upoštevaje pri tem že navedene 
specifičnosti za področje naravoslovja in matematike. 

- Zaradi specifičnih sposobnosti bi naj enopredmetno izo- 
braževanje obveljalo za področja likovne, glasbene in telesne 

vzgoje, vendar se zadnji čas tudi na teh področjih pojavljajo 
predlogi za dvopredmetnost. 

3. Izvedba novih visokošolskih programov za izobraževanje 
pedagoških delavcev bo terjala pomembne spremembe v 
sedanji mreži visokega šolstva ali pa v njegovi organiziranost. 
Te spremembe morajo omogočiti optimalno izvedbo novih 
programov, integracijo znanstvenih in strokovnih potencia- 
lov, ki zagotavljajo največjo kvaliteto v izobraževanju peda- 
goških delavcev, nenazadnje pa morajo biti tudi ekonomične 
in racionalne. Izpeljava teh sprememb lahko v posameznih 
primerih povzroči tudi večje ali manjše probleme glede stro- 
kovnega dela in nadaljnjega razvoja sedaj zaposlenih delav- 
cev na tem področju visokošolske dejavnosti. Zaradi tega je 
treba pri reorganizacijah upoštevati tudi ta vidik, ki ga bo 
mogoče razreševati z načrtnejšo skrbjo za to, da delavci, ki 
nimajo ustreznih pogojev, dosežejo dejansko in formalno 
tisto strokovno raven, ki jo zakon določa kot pogoj za učitelje, 
ki izvajajo visokošolski študij. 

Nova mreža pedagoških šol bo morala sloneti zlasti na 
naslednjih načelih: 

- integracija in celovitejša izraba kadrovskih potencialov 
na področju posameznih' strok ter odprava podvajanja v 
okviru posamezne univerze. 

- ustrezna delitev dela med univerzama, upoštevaje pri 
tem tudi širši družbeni in nacionalni pomen visokega peda- 
goškega šolstva ter tudi pomen in dosedanje dosežke tega 
šolstva v določenem kulturnem prostoru. 

- učinkovitejše sodelovanje med znanstvenimi discipli- 
nami ter načrten in usklajen razvoj specifičnih disciplin v 
pedagoškem šolstvu, zlasti specialnih didaktik, ki jih je treba 
tesneje povezati z razvojem ustreznega predmetno-strokov- 
nega področja pa tudi z razvojem pedagogike, andragogike, 
didaktike in psihologije. 

- notranja organiziranost izobraževalne organizacije mora 
zagotavljati načrtno razvijanje usposabljanja študentov za 
specifične naloge in delo v osnovni in srednji šoli. 

- ekonomičnost in racionalnost zlasti še z vidika razvijanja 
vseh pogojev za kvalitetni študij. 

4. Glede na stopnjo dograjenosti programov in upoštevaje 
težavno zagotavljanje vseh pogojev za njihovo kvalitetno izva- 
janje, je uresničljivo le postopno prehajanje na visokošolsko 
izobraževanje osnovnošolskih učiteljev. Dinamiko prehoda 
bodo glede na kadrovske, materialne in druge možnosti ter 
glede na potrebe po določenih vrstah učiteljev določili upo- 
rabniki in izvajalci v PIS s svojimi planskimi akti: Glede na 
sedanje stanje priprav, bi bile mogoče: 

- v študijskem letu 1985/86 prenehati z vpisovanjem v 
višješolske programe za vse jezikovne skupine, zgodovino, 
geografijo, kemijo, biologijo in gospodinjstvo. 

- v študijskem letu 1987/88 bi prenehali z vpisovanjem v 
višješolske programe za vse ostale skupine usposabljanja 
predmetnih učiteljev. 

- v študijskem letu 1989/90 bi prenehali z vpisovanjem v 
višješolski študij za razredni pouk in defektologijo. 

V študijskem letu 1985/86 bi vpeljali tudi možnost rednega 
višješolskega izobraževanja za vzgojitelje predšolskih otrok, 
ki pa se kot obveznost uveljavlja šele za tiste, ki se bodo v tem 
šolskem letu vpisali v srednje izobraževanje. 

IV. VLOGA IN POMEN RAZISKOVALNE 
DEJAVNOSTI ZA VISOKOŠOLSKO 
IZOBRAŽEVANJE 

Z izjemo treh višjih šol so vse visokošolske organizacije v 
Sloveniji registrirane tudi kot raziskovalne organizacije, viso- 
kim šolam in fakultetam pa je raziskovalno delo naloženo kot 
družbena obveznost. Znanstveno-raziskovalna funkcija viso- 
kega šolstva glede na to ni kakšen privesek izobraževalne 
funkcije temveč njen absolutni pogoj. Ne glecte na oblike, v 
katerih se ta funkcija opravlja: individualne, timske ali pro- 
jektne, visokega šolstva brez nje ni in ne more biti. To izhaja iz 
narave visokošolskega izobraževanja, ki je uresničljivo le ob 
vsestranski podprtosti z živim raziskovalnim delom. Pri tem 
imajo visokošolske organizacije posebno odgovornost za 
razvijanje temeljnih raziskav, ki so v povezavi z uporabnimi 
raziskovalnimi projekti podlaga za utemeljevanje strok. V tem 
smislu so nosilke: 
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- ustvarjanja novih raziskovalnih spoznanj na področjih, ki 
jih pokrivajo vzgojnoizobraževalni programi. 

- prenosa vrhunske teorije iz svetovne znanosti v domače 
teoretsko okolje. 

- sinteze celotne domače znanstvene »produkcije«, ki se 
poraja v vse številnejših in vse bogatejših raziskovalnih sre- 
dinah. 

- povezovanja z mednarodnimi informacijskimi sistemi za 
področje znanosti in tehnologije. 

Tako naravnani raziskovalni programi se morajo odslikovati 
v vzgojnoizobraževalnih programih. Predloženi osnutki nava- 
jajo na ugotovitev, da nekatere visokošolske organizacije 
takšne temeljne ustneritve raziskovalnega dela bodisi ne ure- 
sničujejo ali pa niso dopustile, da bi se uveljavila v izobraže- 
valnem procesu. V večini osnutkov se je namreč nosilna 
struktura predmetnih področij razvodenila v množico drobnih 
in specializiranih predmetov, od katerih nobeden ne pre- 
vzema več sintetične funkcije v smislu utemeljitve stroke. 
Nosilci take usmeritve dezintegriranja univerzitetnega študija 
neutemeljeno predvidevajo, da bodo študentje že znali sami 
sintetizirati množico parcialnih znanj v celovito podobo 
stroke. 

Na takšno smer razvoja vplivajo mnogoštevilni momenti, 
vendar je v tem pogledu najpomembnejša naravnanost raz- 
iskovalne dejavnosti visokošolskih delavcev. Glede na to bi se 
morali v naslednji fazi v vseh strokah lotiti kritičnih analiz 
znanstvenega ozadja predloženih izobraževalnih programov. 
Dejansko reintegracijo univerzitetnega študija, ki jo v sklopu 
preobrazbe visokega šolstva zahtevajo mnogi univerzitetni 
učitelji, bo mogoče doseči le po poti znanstvene kritike viso- 
košolske raziskovalne dejavnosti, ne pa zgolj z olepšavami v 
izobraževalnih programih. 

Vrnitev k temeljem stroke ni v nikakršnem nasprotju s 
potrebami in zahtevami po vključevanju visokošolskih organi- 
zacij v uporabne in razojne projekte, ki naj bi pripomogli k 
prodorom našega gospodarstva v mednarodni prostor. Tudi v 
teh projektih je namreč kritična točka in ozko grlo sinteza 
dognanj, malo pa zaleže nenehno ponavljanje enostranskih 
drobnih ekspertiz, na kar so sicer usmerjeni mnogi visokošol- 
ski učitelji. 

Odločilen pomen, ki ga ima raziskovalno delo v visokem 
šolstvu, bi se moral bolj konkretno odslikovati v pogojih dela 
ter družbeni in strokovni priznanosti visokošolskih delavcev. 
Premik poudarka bi moral potrditi, da v visokem šolstvu ne 
gre za učitelje, ki poleg ostalega tudi raziskujejo, ampak za 
raziskovalce, ki jim predvsem vsakokratni raziskovalni 
dosežki ob pedagoški in družbeno-moralni formiranosti 
dajejo ligitimacijo, da učijo na univerzi. Le na ta način je 
mogoče v polni meri spet oživiti Kidričev koncept univerze kot 
najbolj živega znanstvenega središča, iz katerega vrejo nova 
spoznanja in se v njem oblikujejo kritične presoje časa. 

V. DRUŽBENO-EKONOMSKI IN SAMOUPRAVNI 
OKVIRI UVAJANJA NOVIH 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 

1. Pri pripravi novih programov se je znova potrdil odločilen 
pomen družbeno-ekonomskih odnosov. To se kaže skozi 
raven splošnega družbenega interesa za razvoj univerze, kot 
tudi skozi posamične interese konkretnih uporabnikov. V 
obeh primerih gre za predpostavko, da vsako dodatno znanje 
samodejno zvišuje družbeno produktivnost. Slabo je, ker 
takega družbenega učinkovanja univerze sistematično ne 
proučujemo in konkretneje ne ugotavljamo. Zaradi tega se 
moramo sprijazniti s spremenljivim in tudi protislovnim gleda- 
njem na visoko šolstvo, ki se predvsem ne more otresti atri- 
buta porabe. Ugotavljanje produktivnega deleža visokošol- 
skih organizacij bi zahtevalo tudi drugačno povezovanje z 
uporabniki, s katerimi bi morali deliti tudi razvojne rizike in v 
tej smeri se bodo morali razvijati družbeno-ekonomski 
odnosi, če naj nova-programska struktura visokega šolstva v 
resnici zaživi. 

Ugotavljanje družbene učinkovitosti pa je neločljivo pove- 
zano z dobro delujočimi kriteriji za vrednotenje učinkovitosti 
znotraj samega visokega šolstva. Normativi, ki obseg predpo- 
stavljajo kvaliteti visokošolske dejavnosti, ne vzpodbujajo 
visokošolskih organizacij za skupne razvojne preizkušnje v 

združenem delu. Parafiskalna narava posredne svobodne 
merljave dela in pogodbeno-tržna obarvanost neposredne 
menjave zaokrožata dejanske družbenoekonomske odnose v 
visokem šolstvu, skupaj s številnimi negativnimi učinki na 
vsebino in organiziranost vzgojnoizobraževalnega in razisko- 
valnega dela. 

Izr^ita segmentiranost uporabnikov in izvajalcev v poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih ni omogočila želenih rezulta- 
tov, pač pa se zdi, da je vzpodbudila prodor mnogih enostran- 
skih interesov, ki se pri pripravi novih programov kažejo v 
težnjah po njihovi pretirani razdrobljenosti. Zaradi tega je 
preobrazba posebnih izobraževalnih skupnosti pomemben 
pogoj za uveljavitev racionalnejše programske zgradbne viso- 
kega šolstva v prihodnjem, srednjeročnem obdobju. 

Visokošolske organizacije se z različnim uspehom vključu- 
jejo v posebne raziskovalne skupnosti, kar je pogostoma tudi 
posledica njihove neustrezne organiziranosti za uresničeva- 
nje raziskovalne funkcije. Še vedno so primeri, ko je razisko- 
valno delo domena posameznikov, visokošolska organizacija 
pa s sredstvi iz tega vira ne računa kot z rednim prihodkom, 
temelječim tudi na delovni obveznosti zaposlenih, kar postav- 
lja pod vprašaj samo dvojno naravo univerzitetne dejavnosti. 

Priprava vzgojnoizobraževalnih programov je načrtovalsko 
dejanje, ki bi moralo biti vpeto v sistem celovitega planiranja 
razvoja visokega šolstva. Načrtovalske projekcije pa so vse 
bolj kratkoročne in v zadnjem obdobju se visokošolske orga- 
nizacije zares ukvarjajo le še z letnimi plani. Taka, naravi 
visokošolske dejavnosti povsem neodgovarjajoča časovna 
dimenzija pa deformira značaj in razumevanje družbeno-eko- 
nomskih kategorij. Iz tega izvirajo nekatere napačno pojmo- 
vane ekonomske predpostavke za pripravo izobraževalnih 
programov (prisiljeno povečevaje obsega). Iz enakih kratkoro- 
čnih izračunov pa izhajajo tudi mnoge ocene in kritike pri- 
pravljenih osnutkov programov (nasprotovanje vsakršnemu 
programskemu prestrukturiranju). Dejstvo je tudi, da razvojni 
načrti združenega dela in družbeno-političnih skupnosti ne 
vsebujejo dovolj jasnih kazalcev, na katerih bi bilo mogoče 
zgraditi zanesljive razvojne projekcije visokega šolstva. To je 
lahko le posledica zelo meglenih pogledov na vlogo znanja in 
kadrovskih resursov v teh razvojnih načrtih. Od tod tudi pogo- 
sta zadrega, ko bi uporabniki morali oceniti primernost dolgo- 
ročno naravnanih osnutkov vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, čeprav tudi takšnih dobro utemeljenih kritičnih ocen, 
posebej v splošnih združenjih in v Gospodarski zbornici Slo- 
venije ni malo. Visoko šolstvo v vseh ozirih deli materialne 
omejitve, izhajajoče iz težavne ekonomske situacije. To se še 
posebej pozna pri izobraževalni in raziskovalni opremi, pri 
literaturi, pri gmotnem položaju študentov itd. Reševanje 
osebnih dohodkov je visokošolske delavce napotilo k najrazli- 
čnejšim oblikam ponujanja storitev, z dobrimi in tudi proble- 
matičnimi posledicami. Predvsem se je treba ubraniti nevar- 
nosti, da bi visokošolsko dejavnost preplavila serijska rutin- 
ska strokovna opravila, ki so nezdružljiva tako z vzgojnoizo- 
braževalnim procesom kot tudi s stalno raziskovalno rastjo 
visokošolskih kadrov. To je lahko zelo tvegana pot zapolnje- 
vanja vrzeli v materialni oskrbljenosti visokega šolstva, ki se v 
zadnjih letih širi zaradi realnega upadanja sredstev posebnih 
izobraževalnih skupnosti za financiranje visokošolskih pro- 
gramov. Rešitev bo treba poiskati v bolj jasni opredelitvi vloge 
visokega šolstva znotraj raziskovalne dejavnosti in njegovi 
ustreznejši vključitvi v programe raziskovalnih skupnosti, 
seveda na podlagi enakopravnega konkuriranja predloženih 
raziskovalnih programov. 

Brez osnove pa so ob tem posamezni ugovori, naj se preo- 
brazba visokega šolstva sploh preloži na čas, ko bodo mate- 
rialni pogoji ugodnejši. Mnoge vsebinske spremembe v pro- 
gramih, ki jih zahteva čas, niso vezane na gmotno podlago in 
je izgovarjanje na nje lahko zgolj način izmikanja zahtevnim 
posodobitvam predmetov. 

2. Dolgotrajno usklajevanje statutov z določili zakona o 
usmerjenem izobraževanju je v splošnem pokazalo, da viso- 
košolske organizacije vprašanjem smotrne notranje organizi- 
ranosti ne pripisujejo večjega pomena. To je posebej razvidno 
iz primerjave kriterijev za oblikovanje organizacijskih enot, 
kjer ni logičnega ravnovesja med izobraževalno in raziskova- 
lno komponento, pa tudi ne pričakovane enotnosti znotraj 
univerze. Organizacijske enote so zato slabo vgrajene v pro- 
cese dela in odločanja, zgradba visokega šolstva pa kaže 
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videz naključnosti in ne nudi podlage za skladno delujočo 
visokošolsko politiko. 

Očitna je težnja k maksimalni samozadostnosti visokošol- 
skih organizacij: posedovanje vsaj enega vzgojnoizobraževal- 
nega programa, zaprtega raziskovalnega področja, stavbe, 
»lastnih« študentov... Vsaka visoka šola je v takih pogojih 
univerza zase, ki si z naslonitvijo na razdrobljeno strukturo 
posebnih izobraževalnih skupnosti hitro pridobi tudi ekonom- 
sko nedotakljivost. Družbene usmeritve so bile v preteklih 
letih premalo odločne v soočenju s takšnimi težnjami, zato pa 
so bili premalo intenzivni integracijski procesi in zanemarjeno 
razvijanje fleksibilnih povezav. 

V visokem šolstvu se ni mogla uveljaviti zamisel takšne 
TOZD, ki bi jo zahteve dela in gospodarjenja nujno silile v 
najrazličnejše integracije. Visokošolske temeljne organiza- 
cije, ki obstajajo, so dejansko samozadostne in se lahko takoj 
spremenijo v delovne organizacije. Fleksibilnost povezav, kar 
je nepogrešljiv in bisteven element sodobnega visokega šol- 
stva, pa zagotavljajo ravno takšne temeljne enote, ki ne 
morejo obstajati brez nenehnega vključevanja v različne 
oblike integracij, potrebnih tako za izvedbo izobraževalnih 
kot tudi raziskovalnih programov. Odsotnost interdisciplinar- 
nih programov in zakasnelo ter neracionalno reagiranje na 
nove izobraževalne in raziskovalne potrebe izvira prav iz teh 
okoliščin. 

Težavno uveljavljanje univerze kot posebne oblike povezo- 
vanja visokih organizacij ima prav tako več razlogov v notranji 
organizacijski naravnanosti njenih članic, kot pa v zapostav- 
ljanju te tradicionalne visokošolske integracije s strani dejav- 
nikov zunaj šolstva. Smisel univerze je namreč prav v omo- 
gočanju in vzpodbujanju različnih oblik povezovanja, ki se 
strukturirajo v enoten izobraževalni in raziskovalni prostor. 
Zakonodaja, ki je univerzo odrešila paradržavnih funkcij, je 
njenim članicam naložila, da se pod njeno streho sporazu- 
mejo za kar se da vsestranske povezave. Preobrazba visokega 
šolstva mora pomeniti tudi podporo težnjam po razširitvi 
univerzitetnih funkcij na področjih: 

- interdisciplinarnih programov In multidisciplinarnega 
študija, 

- skupne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture, 
- interfakultetnih (univerzitetnih) pedagoško-raziskoval- 

nih enot, 
- integriranja velikih samostojnih raziskovalnih inštitutov 

v univerzo, 
- razvojnih, svetovalnih in nadzornih funkcij preko razi- 

skav visokega šolstva, 
- srednjeročnega in dolgoročnega načrtovanja visokega 

šolstva, 
- usmerjanja in usklajevanja medrepubliškega in medna- 

rodnega visokošolskega sodelovanja. 
Priprava novih programov v visokošolskih organizacijah je 

tudi priložnost za kritično presojo dejanske vloge uporabni- 
kov in študentov. Njihov vpliv na definiranje osnutkov progra- 
mov v mnogih primerih ni bil v pravem sorazmerju z njihovimi 
samoupravnimi pristojnostmi. Ni sicer dvoma, da za stro- 
kovne rešitve znotraj predmetov odgovarjajo njihovi nosilci, 
toda programi določajo tudi pravice in odgovornosti študen- 
tov, njihov položaj v vzgojnoizobraževalnem, raziskovalnem 
in drugem delu visokošolskih organizacij. Ob njihovem vse- 
stranskem sodelovanju bi bile programske rešitve na teh 
področjih nedvomno celovitejše. 

VI. STALIŠČA IN USMERITVE ZA NADALJNJE 
RAZVIJANJE VISOKOŠOLSKIH 
VZGOJNOIZOSRAŽEVALNIH PROGRAMOV IN 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA NJIHOVO 
IZVAJANJE 

1. Priprava in uvedba novih visokošolskih vzgojnoizobraže- 
valnih programov predstavlja eno zahtevnejših faz preobra- 
zbe visokega šolstva. Pri tem so na preizkušnji mnogoštevilni 
družbeni in strokovni dejavniki, primernost za najzahtevnejša 
usklajevanja pa se bo izkazala tudi na strani samoupravnega 
interesnega organiziranja v vzgoji in izobraževanju. Doslej se 
k programski preobrazbi visokega šolstva še ni pristopilo tako 
celovito in v dosedanjih reformah ni biio tako odprtih mož- 
nosti za uveljavitev družbenih interesov. Ta dejstva sama po 
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sebi pomenijo kvalitetni korak, s katerim se odpirajo mož- 
nosti, da se visoko šolstvo vsestransko integrira v sistem 
združenega dela, predstavljajo pa tudi nadaljnjo fazo k zao- 
krožitvi koncepcije usmerjenega izobraževanja v naši družbi. 

Najpomembnejši cilj preobrazbe visokega šolstva je v vseh 
dogovorjenih izobraževalnih usmeritvah zagotoviti najvišjo 
kvaliteto znanj, dolgoročno povečanje deleža visoko izobra- 
ženih kadrov v delovni populaciji in strukturno prilagoditev 
izobrazbe kot podlage ustreznejšega in hitrejšega družbe- 
nega razvoja. Temeljni pogoj za doseganje takšnih ciljev 
visokega šolstva so znanstvena jedra, ki so sposobna nuditi 
takšno vzgojo in izobraževanje. Njihovo nastajanje je dolgo- 
trajen proces in to je treba v politiki reforme v polni meri 
upoštevati, saj bi lahko s prenagljenimi odločitvami ogrozili 
že izoblikovane znanstveno-pedagoške ekipe, ki s svojimi 
izjemnimi dosežki zagotavljajo visoko mednarodno veljavo 
mnogih področij našega visokega šolstva. Uvajanje usmerje- 
nega izobraževanja v visoko šolstvo mora biti obenem tudi 
vsestranska podpora takšnim jedrom in vzpodbuda za nasta- 
janje novih. 

2. V tej fazi uresničevanja reforme visokega šolstva, ki je 
nedvomno dolgoročnejši proces, kljub prizadevanjem niso 
zadosti prisotna gibanja k predvidenim globalnim ciljem. Ni 
še ustrezno upoštevano dejstvo, da visoko šolstvo opravlja 
ključno vlogo pri formiranju strokovnega potenciala kot ome- 
jitvenega dejavnika dolgoročnega razvoja slovenske družbe. 
S tega vidika so v ospredju naslednje kritične točke visokošol- 
ske reforme: v okviru koncepta permanentnega izobraževanja 
ni uspel občutnejši prodor na področje podiplomskega izo- 
braževanja, ne računa se z večjim razmahom študija iz dela, 
na mnogih področjih ni bilo mogoče uveljaviti širših zasnov 
dodiplomskega izobraževanja z združevanjem smeri ter z 
osredotočenjem na študij temeljnih strok. Zelo skromni so 
premiki pri uveljavljanju interdisciplinarnega študija, med 
fakultetnih programov, tesnejše povezanosti raziskovalnega 
in izobraževalnega dela. Te prvine predstavljajo samo jedro 
novega visokošolskega sistema, zato je treba pri ocenjevanju 
vzgojnoizobraževalnih programov izhajati od zastopanosti 
teh prvin, s čemer bo podana tudi smer bodočega dograjeva- 
nja slovenskega visokega šolstva, ki ga moramo še naprej 
pospeševati z močnejšo strnitvijo vseh nosilcev razvoja, z 
jasnejšimi konceptualnimi rešitvami in z ustvarjanjem stimu- 
lativnejših gmotnih pogojev preobrazbe. 

3. Na nekaterih področjih, predvsem pa v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih kultusne, družboslovne in pedagoške 
usmeritve, je priprava programov kot tudi drugih neprogram- 
skih elementov močno zamujala, kar je povečalo nevarnost 
sprejemanja premalo pretehtanih in premalo usklajenih 
odločitev. Sprejemanje posameznih novih programov je bilo 
treba tudi odložiti na kasnejši čas, ker so vsebovali preveč 
konceptualnih nejasnosti. To je posebno očitno pri oblikova- 
nju novega sistema izobraževanja pedagoških delavcev, ki se 
je izkazalo za mnogo kompleksnejše, kot smo sprva predvide- 
vali in bi zlasti Izobraževalna skupnost Slovenije in Republiški 
komite za(Vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo morala 
nuditi še izdatnejšo podporo posebni izobraževalni skupnosti 
za pedagoško usmeritev. 

V vseh koncepcijsko še nerazčiščenih primerih je treba 
vztrajati pri temeljiti strokovni obravnavi, četudi bi to terjalo 
prekoračitve rokov za pripravo programov. 

Enako morajo posebne izobraževalne skupnosti, Strokovni 
svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje in Republiški 
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo s 
povečano pozornostjo spremljati uvajanje tistih programov in 
smeri, kjer se študij v naši republiki začenja na novo oziroma 
programov, pri katerih je bilo iskanje ustreznih rešitev še 
posebej zapleteno in dolgotrajno zlasti še, ko so se spreje- 
male tudi kompromisne rešitve. 

4. Iz pregleda uveljavljenih programskih rešitev, posebej 
kar zadeva razčlenjenost programov na smeri oziroma sku- 
pine izbirnih predmetov, število in vrsto predmetov ter iz njih 
izvirajočih študijskih obveznosti, trajanje izobraževanja, 
pogoje za vpis, napredovanje in dokončanje študija, razmerje 
med predavanji in drugimi oblikami študija, je razvidno, da so 
le redki sestavljalci in predlagatelji programov upoštevali nor- 
malno obremenitev študentov. Neracionalne obremenitve s 
predimenzioniranimi pasivnimi oblikami izobraževanja, ki 
demotivirajo študente, bodo še povečale že sedaj prevelik 
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osip oziroma bodo vplivale na podaljševanje študija. Glede na 
to je treba v Izobraževalni skupnosti Slovenije takoj pristopiti 
k oblikovanju takšnih normativov, ki bodo vzpodbujali racio- 
nalno in učinkovito izvajanje študijskega procesa in destimu- 
lirali kopičenje predmetov in predavanj. 

5. Dlje časa prisotne težnje po podaljševanju dodiplom- 
skega izobraževanja so se pokazale tudi pri pripravi novih 
programov, sklicujoč se na naglo razraščanje specialističnih 
znanj. Ustreznejša od podaljševanja študija je v takšnih prime- 
rih usmeritev k podiplomskim programom izpopolnjevanja in 
specializacije in k interdisciplinarnemu študiju. Dejstva o 
zamenljivosti poklicev govorijo predvsem za široko strokovno 
koncipiranje dodiplomskih programov in proti njihovemu 
obremenjevanju z ozko specialističnimi predmeti. Takšna 
usmeritev v novih programih očitno ni dovolj upoštevana, 
zato jih bo treba v tej smeri še dodelovati. V izobraževalnih 
skupnostih pa bo treba poskrbeti tudi za drugačno obravna- 
vanje podiplomskega izobraževanja, ki mora postati v vseh 
pogledih enakovredna sestavina visokošolskega sistema. 

6. Pri opredeljevanju pogojev za vključitev v visokošolsko 
izobraževanje se v vzgojnoizobraževalnih programih kaže 
zelo neizenačen odnos do srednjih šol v isti usmeritvi. Zavrniti 
je treba vse tiste težnje, ki skušajo z diskriminativnimi vpi- 
snimi pogoji obnoviti delitev srednjih šol na poklicne in 
nadaljevalne. S tega vidika morajo posebne izobraževalne 
skupnosti kritično preveriti vse tiste visokošolske programe, 
ki so si za prednostni predhodni program izbrali srednje šole 
zunaj lastne usmeritve, pa tudi tiste programe, ki so vpis 
izrecno omejili zgolj na en predhodni program in brez osnove 
zaprli dostop učencev iz drugih evidentno sorodnih pro- 
gramov. 

Vpisna politika mora prevzeti tudi pomembnejšo vlogo raz- 
vojnega regulativa. Racionalnejše visoko šolstvo je treba 
zagotoviti tudi s tem, da se ne odpirajo programi oz. smeri 
znotraj njih, če ni dosežena spodnja meja števila vpisanih 
študentov, ki še zagotavlja ustrezno učinkovitost. Izjema 
glede tega je<(ahko le nekaj redkih področij posebnega nacio- 
nalnega pomena. Ni razlogov za uvajanje tudi tistih progra- 
mov oz. smeri, ki jih ne opravičujejo ustrezne ugotovljene 
kadrovske potrebe. 

7. Velike potrebe po podiplomsko izobraženih kadrih tako v 
združenem delu kot tudi na sami univerzi narekujejo širše 
odpiranje, možnosti za vključevanje v podiplomske programe. 
To še posebej velja za tiste mlade ljudi, ki so se z nadpovpre- 
čnimi sposobnostmi izkazali v dodiplomskem izobraževanju 
oz. pri delu in jim na tej osnovi velja omogočiti takojšen vpis v 
podiplomski študij. Izobraževalna in Raziskovalna skupnost 
morata omogočiti univerzi tudi širše vključevanje mlajših 
sodelavcev v statusu asistentov - stažistov, ki bi po konča- 
nem podiplomskem izobraževanju lahko okrepili raziskova- 
Ino-razvojne službe v gospodarstvu, samostojnih raziskova- 
lnih organizacijah in samih visokošolskih organizacijah. Po 
tej poti bi se končno odprl intenzivnejši pretok kadrov med 
univerzo in združenim delom. 

8. Odločitve posebnih izobraževalnih skupnosti o razmesti- 

tvi izvajanja programov morajo prvenstveno temeljiti na pre- 
soji raziskovalnih dosežkov kot predpogoja in zagotovila za 
kvalitetno visokošolsko izobraževanje. To mora biti tudi ne- 
izogiben kriterij pri verifikaciji posameznih izvajalcev pro- 
grama oz. smeri znotraj programov. 

Vzporedno s tem je treba pričeti oblikovati dolgoročnejše 
rešitve financiranja raziskovalne dejavnosti v visokem šolstvu. 
To je skupna naloga Izobraževalne skupnosti Slovenje in 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki mora biti izpeljana na 
način, ki bo temeljil na vrednotenju dejanskih raziskovalnih 
dosežkov po veljavni metodologiji raziskovalnih skupnosti. 

9. Med bistvene reformne odločitve sodi preraščanje izo- 
braževanja učiteljev osnovne šole z višješolske na visokošol- 
sko stopnjo in vzgojiteljev v predšolski vzgoji s srednje na 
višješolsko stopnjo s čemer se Slovenija prilagaja ureditvi v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Prehod je treba 
načrtovati postopoma, skladno s kadrovsko in opremsko 
usposobitvijo izvajalskih organizacij in upoštevaje materialne 
možnosti družbe. Pri tem tudi ne sme biti ogroženo nemoteno 
delo osnovnih šol, zagotovljene pa morajo biti pravice udele- 
žencev izobraževanja, da študij dokončajo pod pogoji, pod 
katerimi so se v programe vključili. 

Prav tako mora biti zagotovljeno, da je izobrazba vzgojite- 
ljev oziroma učiteljev, ki so si jo pridobili pred uvedbo viš- 
ješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja, še naprej 
ustrezna za opravljanje dela vzgojitelja oziroma učitelja. 

10. Priprave in sprejemanja novih vzgojnoizobraževalnih 
programov v večini primerov ni spremljala potrebna skrb za 
njihovo uskladitev z materialnimi možnostmi. Zaradi tega 
bodo v posebnih izobraževalnih skupnostih nastale resne 
težave, ko bodo morale v samoupravnih sporazumih o teme- 
ljih planov zagotoviti sredstva za izvedbo programov. Pri tem 
namreč ne morejo računati z večjimi prelivanji iz ene v drugo 
posebno izobraževalno skupnost, ker je bilo med vsemi dogo- 
vorjeno, da se morajo uravnavati znotraj dosedanjih razmerij. 
Programe oz. smeri, ki nujno vnaprejšnjih dogovorov v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije bistveno presegajo ta okvir, bo 
potemtakem treba spremeniti in jih prilagoditi materialnim 
danostim ali pa odložiti njihovo izvajanje na kasnejši čas. 

11. Potek preobrazbe visokega šolstva terja reafirmacijo 
univerz. Njuno uspešno medsebojno povezovanje v zadnjih 
letih je bistveno prispevalo k enotnejšim rešitvam v sloven- 
skem visokošolskem sistemu. Zakon o usmerjenem izobraže- 
vanju je predvidel, da bodo visokošolske organizacije preko 
samoupravnih sporazumov o združitvi v univerze v njihovem 
okviru razvile mnoge funkcije, ki bi lahko prispevale h kvalitet- 
nejši in racionalnejši visokošolski dejavnosti. Visokošolskim 
organizacijam priporočamo, da s tega vidika preverijo sedanji 
sporazum o združitvi v univerzo in upoštevaje izjemno pozi- 
tivno izkušnjo zadnjih let z ustreznejšimi določili okrepijo in 
utrdijo njeno strokovno in usklajevalno vlogo pri oblikovanju 
in sprejemanju odločitev o razvoju visokega šolstva. 

Korak v tej smeri je zastavljeni projekt dolgoročnega raz- 
voja visokega šolstva, ki mora postati podlaga za nadaljnjo 
preozbrazbo visokega šolstva v naši republiki. 

11 
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Iz SkupščineSF/?J 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o temeljih sistema družbenega planiranja 

in o družbenem planu Jugoslavije z 

osnutkom zakona 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 
je 5. točka prvega odstavka 281. člena ustavne Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, po kateri federa- 
cija po zveznih organih ureja temelje sistema družbenega 
planiranja in določa družbeni plan Jugoslavije. 

Ocenjeno je bilo, da je treba sistem planiranja, ki je 
urejen z veljavnim zakonom, spremeniti in poenostaviti in 
pri tem bolj upoštevati posebnosti planiranja v organizaci- 
jah združenega dela in drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, 
samostojnost subjektov planiranja pri sprejemanju in ure- 
sničevanju planov, medsebojno odvisnost planov temelj- 
nih, delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela 
ter organizacij, s katerimi imajo trajnejša razmerja proiz- 
vodnega in drugega poslovnega sodelovanja. Ocenjeno je 
bilo tudi, da je treba dosledneje upoštevati ustavni položaj 
delavskih svetov pri določanju poslovne politike in spreje- 
manju planov organizacij združenega dela ter pri spreje- 
manju potrebnih ukrepov in dejanj za njihovo uresniče- 
vanje. 

Ocenjeno je bilo, da veljavni sistem družbenega planira- 
nja ni dovolj v funkciji razvoja in da ne upošteva dovolj 
ekonomskih in tržnih zakonitosti ter da je preveč poudar- 
jena vloga samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov. 

Pri izdelavi osnutka zakona o temeljih sistema družbe- 

nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije smo 
izhajali iz položaja delavcev v združenem delu kot uprav- 
ljavcev z dohodkom, iz ustavnih opredelitev ter iz opredeli- 
tev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ki se 
nanašajo na sistem samoupravnega družbenega planira- 
nja. Pri izdelavi osnutka tega zakona so te opredelitve 
institucionalizirane, da bi Izpopolnili sistem planiranja, ki 
lahko učinkovito deluje v praksi. Glavna zasnova sistema 
samoupravnega družbenega planiranja je posledica ome- 
njenih opredelitev, njen namen je zagotoviti družbenoeko- 
nomski položaj in vlogo delavcev pri planiranju razvoja 
organizacij združenega dela in družbe v celoti ter razvoj 
proizvajalnih sil družbe. S tem namenom je zgrajen 
ustrezni mehanizem planiranja, s katerim se učinkovito 
usklajujejo odnosi v družbeni reprodukciji, usmerjata 
gospodarski in družbeni razvoj, rešujejo problemi v 
gospodarstvu in rešujejo družbenoekonomska protislovja; 
pri tem ima plan poleg razvojne funkcije tudi funkcijo 
povezovalnega dejavnika. 

Z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije so predpisani temelji 
sistema družbenega planiranja, ki se nanašajo na vse 
subjekte planiranja, planiranje v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, planiranje v družbenopolitičnih skup- 
nostih in uresničevanje planov. 

Poieg tega so s tem zakonom natančno razčlenjene tudi 
določbe o družbenem planu Jugoslavije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o temeljih sistema družbenega planiranja in o 

družbenem planu Jugoslavije 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 5. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja temelje sistema družbenega planiranja 
in določa družbeni plan Jugoslavije. 

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 285. člena ustave SFRJ 
je za sprejetje tega zakona pristojen Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN CILJI, KI JIH 
ŽELIMO DOSEČI 

Popolnejša kritična ocena delovanja sistema samouprav- 
nega družbenega planiranja je v »izhodiščih dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije«, v posameznih dokumen- 
tih tega programa, zlasti pa v dokumentu »Prilagajanje 
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gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije« ter v »Sklep- 
nem delu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije«. 

Zvezni družbeni sveti, Zvezni ekonomski svet, Zvezni pravni 
svet, Zvezni izvršni svet in Skupščina SFRJ so večkrat obrav- 
navali uresničevanje sistema samoupravnega družbenega 
planiranja in poudarili potrebo po izpopolnjevanju in dograje- 
vanju sistema planiranja na ustavnih temeljih, na kar sta 
opozarjali tudi znanstvena in strokovna javnost. 

Sistema planiranja, ki ga ureja veljavni zakon, je treba po 
ocenah spremeniti in poenostaviti in pri tem veliko bolj spoš- 
tovati posebnosti planiranja v organizacijah združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter druž- 
benopolitičnih skupnostih, samostojnost subjektov planiranja 
pri sprejemanju in uresničevanju planov, medsebojno odvi- 
snost planov temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacij 
združenega dela in organizacij, s katerimi imajo trajnejše 
odnose proizvodnega in drugega poslovnega sodelovanja. 
Dosledneje je treba spoštovati tudi ustavni položaj delavskih 
svetov pri določanju poslovne politike in sprejemanju planov 
organizacij združenega dela ter pri ustreznem ukrepanju in 
delovanju za njihovo uresničevanje. 

Po ocenah je veljavni sistem družbenega planiranja pre- 
malo v funkciji razvoja in premalo spoštuje ekonomske in 
tržne zakonitosti in da je preveč poudarjena vloga samo- 
upravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov. Eko- 
nomske zakonitosti, trg in planiranje kot bistvene kategorije 
sistema socialističnega samoupravljanja ne prežemajo vseh 
odnosov sistema družbene reprodukcije. Subjekti gospodar- 
stva in družbe premalo preučujejo realne pogoje in ekonom- 
ske zakonitosti in na podlagi planov premalo usmerjajo 
gospodarski in družbeni razvoj in premalo izkoriščajo pozi- 
tivno delovanje trga. Odpravljati je treba pomanjkljivosti v 
celotnem gospodarskem sistemu in v njegovih posameznih 
delih ter slabosti v razvojni in ekonomski politiki, da bi ustva- 
rili najugodnejše pogoje, da gospodarski subjekti zboljšajo 
delo in poslovanje s smotrno uporabo družbenih sredstev in 
večjo storilnostjo živega dela, popolnejšo izrabo znanja, upo- 
rabo znanstvenih, tehničnih in tehnoloških dosežkov, zboljša- 
njem organizacije dela ipd. 

Popolneje je treba preučiti stanje in odnose v svetovnem 
gospodarstvu in mednarodnih ekonomskih odnosih in pri tem 
upoštevati njihov vpliv na jugoslovansko gospodarstvo. Zato 
je treba širše preučiti spremembe v strukturi gospodarstva na 
podlagi celote gospodarskih in družbenih dejavnosti ter nji- 
hovega položaja in odnosov na domačem in tujem trgu. Te 
spremembe moramo plansko preučiti in ustvariti vse mož- 
nosti za hitrejši in stabilnejši razvoj gospodarstva in njegovo 
usposabljanje za izvozno ekspanzijo. Zato je treba prilagajati 
gospodarski sistem, ukrepe ekonomske politike pa opreti na 
ekonomsko prisilo. 

Ocenjeno je bilo, da dosedanji razvoj sistema družbenega 
planiranja, zlasti njegova razčlenitev in uporaba, ni bil dovolj 
usmerjen v krepitev planiranja v gospodarstvu. Družbeno 
planiranje je bilo v glavnem povezano z družbenopolitičnimi 
skupnostmi, katerih plani niso ustrezno temeljili na planih 
organizacij združenega dela. Z vsemi pogoji za gospodarjenje 
niso bili ustvarjeni dovolj stabilni pogoji za samoupravno 
družbeno planiranje v združenem delu in za njegov razvoj. 
Omejitve pri razpolaganju z dohodkom, zlasti pa z akumula- 
cijo, ter neusklajeni in nestabilni pogoji za gospodarjenje so 
usmerili pozornost v kratkoročne učinke in prerazdelitev. ^ 

V praksi planiranja v družbenopolitičnih skupnostih niso 
dovolj spoštovali samoupravnega položaja organizacij zdru- 
ženega dela, njihovega poslovanja po načelu dohodka in 
pravic delavcev, da v temeljnih organzacijah združenega dela, 
v katerih delajo, odločajo o celotnem dohodku. Ni bilo dovolj 
spoštovano dejstvo, da je pridobivanje dohodka kot glavni 
motiv dela in poslovanja organizacij združenega dela, s tem 
pa tudi njihovega obnašanja pri odločanju o delu in razvoju 
organizacij, v katerih delajo, določeno tudi z učinkom tržnih 
zakonitosti, zato se tudi ukrepi, s katerimi se vpliva na ta 
namen, niso sprejemali v skladu s tem. Ni bila vedno spošto- 
vana notranja zveza med učinkom različnih ukrepov na tržna 
razmerja. Zanemarjen je bil enoten jugoslovanski trg, v praksi 
pa se je spodkopavala njegova enotnost. Ker so o sredstvih 
razširjene reprodukcije odločali predvsem izven organzacij 
združenega dela, razširjena reprodukcija pa je bila dobrim 
delom financirana deficitarno oziroma iz primarne emisije in 

podobnih virov z zadolževanjem v državi in tjjjini, je to povzro- 
čilo, da so se s plani določali nerealni cilji in naloge. Zato so 
se dejanski odnosi v praksi nujno odmikali od razvojnih ciljev 
in nalog, določenih v planu, skalili so se normalni tokovi 
reprodukcije, prihajalo je do administrativnega posredovanja 
namesto vpliva ekonomske prisile v praksi uresničevanja 
planskih ciljev razvoja. To je praksi planiranja dajalo v mar- 
sičem pečat administrativnega ne pa planiranja, ki ustreza 
sistemu družbenoekonomskih odnosov socialističnega samo- 
upravljanja. 

Slabost takšnega planiranja je zlasti to, da se tudi v planih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter planih družbeno- 
političnih skupnosti določajo investicije in drugi cilji in 
naloge, ki presegajo objektivne možnosti financiranja njiho- 
vega uresničevanja iz razpoložljivih virov, t. j. ne spoštuje se 
ustavna določba, da se v planih organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter v planih 
družbenopolitičnih skupnosti smejo predvideti investicije in 
drugi cilji in naloge oziroma se jih smejo lotiti samo, če so na 
način, predpisan z zakonom, zagotovljeni materialni in drugi 
potrebni pogoji za njihovo uresničitev. Na področju deficitar- 
nega financiranja družbenih potreb in nerealnega planiranja 
so tudi vzroki za visoko inflacijo, počasno aktiviranje in slabo 
učinkovitost vloženih sredstev, nezadostno izkoriščanje že 
zgrajenih proizvodnih zmogljivosti in druge slabosti pri anga- 
žiranju in uporabi sredstev razširjene reprodukcije, med kate- 
rimi tudi lahkomiselno zadolževanje v tujini, ki ga ni sprem- 
ljalo usposabljanje domače proizvodnje za izvozno ekspan- 
zijo oziroma usposabljanje uporabnikov kreditov, da izpolnju- 
jejo obveznosti, ki so jih prevzeli s temi zadolžitvami. 

Ker sistem samoupravnega družbenega planiranja ni razvit, 
ni bilo aktivne skupne politike razvoja, kar je povzročilo avtar- 
kičen razvoj, slabitev enotnosti jugoslovanskega trga in sko- 
raj nenehno upadanje učinkovitosti dela in poslovanja. 

V takšnih razmerah so bili izsiljeni ekonomski in drugi 
ukrepi, ki so bili sprejeti, da bi se ustvarili pogoji za izvrševa- 
nje sprejetih planov. Takšni, pretežno administrativni ukrepi, 
niso dosledno upoštevali logike učinka tržnih zakonitosti in 
tudi niso bili med seboj vedno konsistentni in sinhronizirani, 
zato so se pogosto sprejemali z zamudo, celo takrat, kadar so 
gibanja na notranjem in zunanjem trgu terjala njihovo hitrost, 
da bi se izognili večjim motnjam. Takšen primer je počasno 
reagiranje na spremembe cen energetskih surovin in drugih 
cen v svetu, motnje v svetovnem monetarnem sistemu, ska- 
ljene odnose na notranjem trgu, izrazite neusklajenosti cen, 
pretirano rast skupne in splošne porabe in podobne pojave, 
na katere je bilo treba s sprejetjem ustreznih ukrepov hitro in 
učinkovito reagirati. 

III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH JE TREBA 
UREDITI ODNOSE V SISTEMU PLANIRANJA 

Pri izdelavi osnutka zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije smo upoštevali 
položaj delavcev v združenem delu kot upravljalcev dohodka, 
ustavne opredelitve ter opredelitve dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, ki se nanašajo na sistem samouprav- 
nega družbenega planiranja. Pri pripravi osnutka tega zakona 
so bile te opredelitve institucionalizirane, da bi izpopolnili 
sistem planiranja, ki lahko učinkovito deluje v praksi. Izho- 
dišče za glavno zasnovo sistema samoupravnega družbenega 
planiranja so bile omenjene opredelitve in je zgrajena z name- 
nom, da zagotovi družbenoekonomski položaj in vlogo delav- 
cev pri planiranju razvoja organizacij združenega dela in 
družbe v celoti ter razvoj proizvodnih sil družbe. Zato je 
zgrajen ustrezni mehanizem planiranja, s pomočjo katerega 
se učinkovito usklajujejo odnosi v družbeni reprodukciji, 
usmerja gospodarski in družbeni razvoj, rešujejo problemi v 
gospodarstvu in družbenoekonomska protislovja in v katerem 
ima plan poleg razvojne funkcije tudi funkcijo integrirajočega 
dejavnika. 

Poenostavitev veljavnega sistema planiranja ni glavni 
razlog za njegove spremembe, marveč gre za to, da se 
ustavna zasnova družbenega planiranja bolje in bolj dosledno 
institucionalizira, tako da se s plani učinkoviteje vpliva na 
gospodarska in družbena gibanja in zagotovi usklajen in 
stabilen družbenoekonomski razvoj. 

Pri pripravi osnutka tega zakona smo upoštevali tudi to, da 
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je treba zakon o temeljih sistema samoupravnega družbenega 
planiranja omejiti na uvedbo sistemov planiranja, ki zagotav- 
ljajo potrebno enotnost sistema in njegovo zasnovanost na 
ustavnem položaju subjektov planiranja. Republike oziroma 
avtonomni pokrajini lahko s svojimi zakoni natančneje uredijo 
odnose na področjih posebnega pomena za njihov gospodar- 
ski in družbeni razvoj. Druge družbenopolitične skupnosti in 
samoupravne organizacije in skupnosti lahko s svojimi sploš- 
nimi akti v skladu s tem zakonom in zakoni republik in 
avtonomnih pokrajin uredijo ustrezne odnose glede na 
naravo interesov in ciljev, ki jih v njih uresničujejo v skladu z 
ustavnimi pravicami in dolžnostmi. 

Odnosi in postopek za pripravo, sprejetje in uresničevanje 
družbenega plana Jugoslavije so s tem osnutkom zakona 
urejeni glede na to, da so določeni odnosi, pomembni za 
usmerjanje razvoja in usklajevanje odnosov v družbeni repro- 
dukciji urejeni tudi v drugih zakonih in da ustreznih odnosov 
ni treba urejati s tem zakonom. 

Glavni elementi zasnove družbenega planiranja iz osnutka 
tega zakona so: 

- smernice za pripravo srednjeročnih planov, s katerimi 
Skupščina SFRJ opredeljuje splošne planske okviri za razvoj, 
pomembne za pripravo srednjeročnih planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti; 

- skupni temelji planov organizacij združenega dela, s 
katerimi se zagotavlja usklajevanje plana delovne organiza- 
cije in planov temeljnih organizacij v njeni sestavi ter usklaje- 
vanje planov delovnih organizacij in planov sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, v katere sestavi so delovne organi- 
zacije. Na teh podlagah usklajujejo plane tudi druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, ki so medseboj povezane 
in odvisne v družbeni reprodukciji in imajo skupne razvojne 
interese in cilje; 
- skupni plani tehnološko enotnih in ekonomsko poveza- 

nih sistemov in drugih asociacij organizacij združenega dela, 
ki jim ti sistemi zagotavljajo skupen razvoj, integracijo in 
delitev dela. 

V sodobnih razmerah je pomen planiranja vse večji, ker se v 
razvitejših odnosih in materialnih možnostih povečuje medse- 
bojna odvisnost vseh odločitev subjektov planiranja in 
potreba po koordiniranju naporov številnih gospodarskih in 
družbenih dejavnikov, ekonomske in družbene posledice 
takšnih odločitev pa so ogromne in daljnosežne. Glede na to 
ter na slabosti in pomanjkljivosti sedanjega zakona o planira- 
nju, izkušnje in ugotovitve pri njegovi uporabi in glede na 
dolgoročni program ekonomske stabilizacije in z njim predvi- 
dene spremembe v sistemu družbenega planiranja v okviru 
sprememb v gospodarskem sistemu je nastala zasnova 
zakona, ki poudarja potrebo po izpopolnjevanju sistema 
samoupravnega družbenega planiranja na ustavnih temeljih 
in njegovo poenostavitev, da bi se povečala učinkovitost in 
delovanje sistema planiranja v praksi združevanja dela in 
sredstev ter graditve sistema družbenoekonomskih odnosov 
socialističnega samoupravljanja, zlasti pa: 

1) da je treba zaradi nadaljnjega uspešnega razvoja jugoslo- 
vanskega gospodarstva in družbe usmeriti razvoj v bistveno 
večje sodelovanje v mednarodni delitvi dela. Zato je nujno, da 
se s smernicami in družbenim planom Jugoslavije na podlagi 
gibanj v svetovni ekonomiji določijo strateške smeri in okviri, 
v katerih se bodo gospodarski subjekti spodbujali, da se na 
podlagi svojih interesov ter političnih in ekonomskih intere- 
sov države v celoti uresničujejo optimalne možnosti za 
vključevanje v mednarodno delitev dela; 

2) da morajo ekonomske zakonitosti, trg in planiranje v 
sedanji fazi razvoja socialistične samoupravne družbe preže- 
mati vse odnose v gospodarskem sistemu socialističnega 
samoupravljanja in morajo biti temelj dolgoročne in srednje- 
ročne strategije in politike razvoja ter vseh ukrepov ekonom- 
ske politike. Ekonomske zakonitosti, tržna merila in odnosi 
morajo priti do izraza na enotnem jugoslovanskem trgu in v 
odnosih s tujino. Treba je povečati vlogo in mesto ekonom- 
skih zakonitosti, trga in planiranja v sistemu gospodarjenja in 
razvoja in kar se da zmanjšati vpliv države in drugih dejavni- 
kov na tokove družbene reprodukcije; 

3) da sistem samoupravnega družbenega planiranja zago- 
tavlja neodtujljive pravice in vlogo delavcev v združenem delu 
in da plani izvirajo iz njihovih avtentičnih interesov ter teme- 
ljijo na razvojnih možnostih njihovih organizacij združenega 

dela in pri tem zagotavlja, da delavci v temeljnih in drugih 
oblikah združevanja odločajo o celotnem dohodku in odnosih 
v družbeni reprodukciji; 

4) da mehanizem planiranja v celoti zagotovi združevanje 
razpoložljivih sredstev za razvoj zaradi krepitve materialne 
osnove združenega dela in s tem tudi za celoten družbeni 
razvoj; 

5) da se zagotovi večje izkoriščanje znanstvenih in strokov- 
nih spoznanj pri določanju planskih ciljev in nalog, da bi 
povečali kakovost planov in njihovo realnost ter odpravili 
investicijske aktivnosti, ki ekonomsko in družbeno niso smo- 
trne; 

6) da vsi gospodarski in drugi subjekti planirajo razvoj 
svojih organizacij oziroma skupnosti samostojno in v odvi- 
snosti z drugimi organizacijami združenega dela, s katerimi 
so povezani na podlagi reprodukcijskih in razvojnih potreb v 
delovni organizaciji, sestavljeni organizaciji združenega dela, 
skupnostih za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje 
in drugih oblikah združevanja in povezovanja na podlagi 
poslovnih odnosov in zvez ter skupnih razvojnih interesov in 
ciljev; 

7) da se bistveno poenostavi postopek za pripravo in spre- 
jetje samoupravnih in družbenih planov, kar naj bi povečalo 
učinkovitost celotnega sistema planiranja; 

8) da se ustrezneje uredijo odnosi med plani organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter plani družbenopolitičnih organizacij in skupnosti in 
da ne zavirajo pravic samoupravnih subjektov, marveč da so 
oblika uveljavljanja teh pravic. Odnosi v sistemu planiranja 
med subjekti planiranja se gradijo tako, da upoštevajo njihovo 
enakopravnost, medsebojno odvisnost in povezanost v druž- 
beni reprodukciji ter vzajemno odgovornost in solidarnost; 

9) da se v pogojih, ko so organizacije združenega dela 
ekonomsko in pravno samostojne, s skupnimi temelji planov 
določijo tudi njihovi skupni razvojni interesi in cilji in prevza- 
mejo medsebojne obveznosti; 

10) da se plani organizacij združenega dela usklajujejo s 
splošnimi ciiji in glavnimi sorazmerji, ki so določena v družbe- 
nih planih. Pri tem se usklajuje samo tisto, kar se ugotovi in na 
samoupravni podlagi določi kot skupni interes in cilj; 

11) da se v planih družbenopolitičnih skupnosti obvezno 
določijo glavna sorazmerja razvoja ter sorazmerja pri delitvi 
družbenega dohodka. Ukrepi ekonomske in razvojne politike 
vseh družbenopolitičnih skupnosti morajo biti usmerjeni v 
uresničevanje teh sorazmerij in ne smejo biti v nasprotju z 
njimi, ker je to nujen pogoj za optimalen in stalen razvoj 
države kot celote in vsakega njenega dela; 

12) da se z družbenimi plani določijo ustrezni trajnejši 
pogoji za gospodarjenje, ki bodo prispevali, da organizacije 
združenega dela iz posameznih dejavnosti oziroma panog 
planirajo in ustvarjajo čim večji dohodek glede na angažirano 
opredmeteno in živo delo. V tem pomenu ima dohodek 
posebno vlogo in pomen pri planiranju zlasti v organizacijah 
združenega dela materialne proizvodnje; 

13) da se v sistemu planiranja poudari vloga srednjeročnih 
planov kot temeljnih planov, ki določajo splošne in skupne 
razvojne interese in cilje in skupno razvojno in ekonomsko 
politiko ter da se poveča vloga in značaj dolgoročnih planov, 
ki morajo vsebovati bistvena predvidevanja in strateške opre- 
delitve na daljši rok ter pripraviti letne planske akte, s katerimi 
^e določijo naloge in ukrepi za uresničevanje srednjeročnega 
plana v določenem letu ob upoštevanju sprememb, nastalih v 
tekočih gospodarskih gibanjih ter domačem in svetovnem 
gospodarstvu; 

14) da se z osebnim izjavljanjem delavcev v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela o skupnih temeljih planov, ki vse- 
bujejo bistvene elemente razvojne politike ter okvire in sora- 
zmerja pri pridobivanju in delitvi celotnega dohodka temeljne 
organizacije združenega dela, uresniči neposreden vpliv 
delavcev pri določanju planov in njihov ustavni položaj pri 
delitvi celotnega dohodka in odnosih v družbeni reprodukciji; 

15) da se v sistemu samoupravnega planiranja ustrezneje 
izrazi planska funkcija in vloga delovne organizacije kot 
osnovnega poslovnega in gospodarskega subjekta, da bi se 
izkoristile prednosti skupnega dela in poslovanja v delovni 
organizaciji, kar naj bi povečalo dodatno proizvajalno silo 
dela in zagotovilo večjo zanesljivost in stabilnost pri pridobi- 
vanju dohodka; 
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16. da je za usklajevanje odnosov na'enotnem jugoslovan- 
skem trgu, na katerem organizacije združenega dela svobo- 
dno opravljajo svojo dejavnost in svobodno združujejo delo in 
sredstva, na katerem se usmerja skupni gospodarski in druž- 
beni razvoj in usklajujejo odnosi z družbenim planiranjem, 
posebnega pomena družbeni plan Jugoslavije, s katerim se 
določijo skupni interesi združenega dela, republik in avtono- 
mnih pokrajin in za uresničevanje katerega se z ukrepi orga- 
nov federacije, republik in avtonomnih pokrajin ustvarjajo 
ustrezni splošni pogoji na trgu, v katerih samostojno delova- 
nje organizacij združenega dela in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, ki jih pri tem vodijo tudi posebni 
interesi, vodi k uresničevanju skupnih interesov in ciljev. 
Vsebina družbenega plana Jugoslavije mora načeloma vsebo- 
vati strategijo in splošen okvir optimalnih možnosti za 
vključevanje v mednarodno delitev dela in zagotoviti odnose, 
ki zahtevajo strukturne spremembe, socialen, in znanstveno- 
tehnološki enakomernejši razvoj države ipd.; 

17. da se v republikah, avtonomnih pokrajinah in občinah 
uresničujejo skupni interesi in cilji gospodarskega in družbe- 
noekonomskega razvoja na ustreznih območjih in v njih 
samostojno v okviru ustavnih pristojnosti teh družbenopoliti- 
čnih skupnosti urejajo odnosi in sprejemajo ukrepi, s katerimi 
se ustvarjajo pogoji, da se interesi in cilji, določeni v njihovih 
planih, lahko uresničijo ob spoštovanju samoupravnega polo- 
žaja organizacij združenega dela in enotnosti jugoslovan- 
skega trga ter obveznosti, prevzete z dogovorom o skupnih 
interesih, ki se uresničujejo v širši skupnosti; 

18. da se zagotovi odgovornost samoupravnih organizacij 
in skupnosti za uresničevanje splošnih ciljev in nalog, določe- 
nih v družbenih planih, ter odgovornost organov družbenopo- 
litičnih skupnosti, da pravočasno zagotovijo trajnejše splošne 
pogoje za poslovanje, na podlagi katerih bodo čim bolj uskla- 
jeni posebni interesi s skupnimi razvojnimi interesi in cilji; 

19. da se izpopolni informacijska podlaga in metodologija 
planiranja; 

20. da se zavodi za družbeno planiranje bolj osamosvojijo 
in okrepijo in se obrnejo ne samo proti družbenopolitičnim 
skupnostim, marveč tudi proti združenemu delu in da so 
odgovorni za pravočasna in strokovna analitično-planska 
dela. 

Zasnova tega zakona temelji na ustavnih načelih, zlasti pa 
na pravici in obveznosti delavcev v temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela in delovnih ljudi v samoupravnih 
interesnih skupnostih ter drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, da se opi- 
rajo na znanstvena spoznanja in na njih zasnovane ocene 
razvojnih možnosti ter s planiranjem svojega dela in razvoja 
usklajujejo razvoj družbene proizvodnje in drugih družbenih 
dejavnosti s svojimi na samoupravnih temeljih določenimi 
skupnimi interesi in cilji, da bi zboljšali svoje življenjske 
razmere in delovne pogoje, ustvarili podlago za njihovo stabil- 
nost in čim popolnejše izkoriščanje možnosti za razvoj proi- 
zvajalnih sil družbe ter večjo produktivnost svojega in celot- 
nega družbenega dela, razvijanje socialističnih samoupravnih 
odnosov na tej podlagi ter da bi premostili stihijsko delovanje 
trga. 

V skladu s tem obsega planiranje celotnost življenjskih 
razmer in delovnih pogojev oziroma so s planiranjem v pred- 
laganem zakonu mišljene vse oblike planiranja (socialno, 
ekonomsko, prostorsko, tehnološko, obrambno itd.) ter vse 
vrste planov glede časovnega obsega (kratkoročne, srednje- 
ročne in dolgoročne). 

Med obravnavanjem sprememb in dopolnitev zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije so v zveznih družbenih svetih, v Zveznem eko- 
nomskem in Zveznem pravnem svetu ter komisiji Zveznega 
izvršnega sveta za pripravo in izvajanje plana uresničevanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije sklenili, da 
je treba pripraviti nov zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije v skladu z opre- 
delitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

IV. POSLEDICE PREDLAGANIH REŠITEV ZA 
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH 
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA TER DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Rešitve iz osnutka tega zakona naj bi prispevale: 
- k stalnemu znanstvenemu in strokovnemu ocenjevanju in 

spoštovanju okvirov, možnosti in omejitev, ki za naš ekonom- 
ski razvoj izhajajo iz gibanj ekonomskih odnosov v svetu: 
- k uresničevanju družbenoekonomskega položaja in 

vloge delavcev in delovnih ljudi v celotnem procesu družbene 
reprodukcije; 
- k skladnemu in stabilnemu materialnemu in družbenemu 

razvoju ob večji integraciji združenega dela tudi v procesu 
planiranja; 

- k spoštovanju ekonomskih in tržnih zakonitosti ter druž- 
beno in ekonomsko smotrnemu izkoriščanju živega in minu- 
lega dela ter k uresničevanju načela delitve po delu in rezulta- 
tih dela; 

- k smotrni uporabi naravnih in drugih delovnih pogojev, 
povečanju delovne storilnosti in uporabi znanstveno-tehno- 
loških dosežkov zaradi razvoja proizvajalnih sil družbe; 

- k uresničevanju z ustavo določene vloge organov druž- 
benopolitičnih skupnosti pri ustvarjanju pogojev, da se na 
samoupravnih temeljih čim skladneje in stabilneje razvijajo 
odnosi in se čimbolj uskladijo posebni interesi in samostojno 
delovanje organizacij združenega dela z njihovimi skupnimi 
interesi in splošnimi družbenimi interesi. 

Predlagane rešitve naj bi prispevale k naporom delavcev in 
vseh delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, da se bistveno zboljša njihov materialni in družbeni 
položaj in položaj njhovih organizacij oziroma skupnosti in 
povečajo rezultati, ki morajo izvirati iz skupnih prizadevanj 
združenega dela, s procesom združevanja dela in sredstev na 
enotnem jugoslovanskem prostoru. 

Predlagane rešitve v osnutku tega zakona morajo zlasti 
prispevati k pripravi, sprejetju in uresničevanju novih srednje- 
ročnih planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986-1990 ter dol- 
goročnih planov za obdobje do leta 2000. Vse to mora prispe- 
vati k uresničevanju bistvenih ciljev in nalog dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

Osnutek zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugoslavije mora biti pomembna pod- 
laga za nadaljnjo razčlenitev oziroma operacionalizacijo 
sistema samoupravnega družbenega planiranja na podlagi 
konkretnih pogojev, potreb in možnosti samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Pričakujemo, da se bodo nove zakonske rešitve uporabljale 
pri pripravi in sprejemanju prihodnjih srednjeročnih planov. K 
uspešnemu izvajanju zakona pa mora prispevati sistem druž- 
benega informiranja ter ustrezna metodologija planiranja. 

Ker gre za zvezni zakon, ki določa temelje sistema družbe- 
nega planiranja in ureja družbeni plan Jugoslavije, so za 
izvajanje prvega dela tega zakona odgovorni vsi nosilci plani- 
ranja, za izvajanje drugega dela pa zvezni organi in organiza- 
cije. Status teh organov oziroma organizacij bi bilo treba 
posebej obravnavati med obravnavanjem osnutka zakona. 

V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabiliza- 
cije bi bilo treba znova proučiti status zavodov za plan, ki bi 
morali biti obrnjeni na le družbenopolitičnim skupnostim in 
njihovim organom, temveč tudi združenemu delu. Postavlja 
se vprašanje smotrnosti, da se status Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje uredi s tem zakonom. 

V osnutku je predlog, po katerem naj bi bil Zvezni zavod za 
družbeno planiranje zvezna organizacija, ki je odgovorna za 
strokovno in pravočasno opravljanje analitično-planskih del v 
zvezi s pripravo, sprejetjem in uresničevanjem družbenega 
plana Jugoslavije. 

Nekateri menijo, da bi bilo treba s posebnim zveznim zako- 
nom podrobneje urediti delovno področje, pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti, pogoje in način dela Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje, posebej pa obveznosti in odgovornosti 
do Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta in združenega 
dela v celoti. Opozorili so na potrebo, da se ustanovi Zvezni 
komite za družbeno planiranje v okviru zveznih upravnih 
organov ter oblikuje družbeni svet za področje planiranja. 

V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna finančna 
sredstva iz proračuna federacije. 



OSNUTEK ZAKONA 

o temeljih sistema družbenega planiranja in o 

družbenem planu Jugoslavije 

PRVI DEL 
TEMELJI SISTEMA DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela in delovni ljudje v 

drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbe- 
nopolitičnih skupnostih samostojno sprejmejo plane svojih 
organizacij in skupnosti. 

Delavci in drugi delovni ljudje uresničujejo pravico in dolž- 
nost planiranja z osebnim izjavljanjem in po svojih delegaci- 
jah in delegatih v odnosih sodelovanja in medsebojne odvi- 
snosti ter vzajemne odgovornosti in solidarnosti v družbeni 
reprodukciji. 

2. člen 
Pri planiranju razvoja .svojih samoupravnih organizacij in 

skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti izhajajo delavci in 
drugi delovni ljudje iz znanstvenih in strokovnih spoznanj in 
na njih temelječih ocen razvojnih pogojev in možnosti ter 
upoštevajo ekonomske zakonitosti, delovanje domačega in 
tujega trga, pogoje in omejitve za vključevanje v mednarodno 
delitev dela. 

3. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje s planiranjem razvoja samo- 

upravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti, v katerih upravljajo sredstva in zadeve družbene 
reprodukcije, usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji in 
usmerjajo razvoj družbene proizvodnje in drugih družbenih 
dejavnosti kot materialne osnove za razvoj socialističnih 
samoupravnih odnosov, zlasti pa določajo: 

- splošne in skupne razvojne interese in cilje ter pogoje za 
njihovo uresničevanje; 
- temelje za usklajen in stabilen razvoj proizvajalnih sil 

družbe, razvoj in uporabo znanstvenih, tehničnih in tehnološ- 
kih dosežkov, povečanje produktivnosti svojega in celotnega 
družbenega dela, uveljavljanje pravice do dela in nenehno 
zboljševanje življenjskih in delovnih razmer ter zagotavljajo 
pogoje za nenehno povečevanje dohodka, razširitev mate- 
rialne osnove dela in zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb; 

- pogoji za ekonomsko uspešno vključevanje v mednaro- 
dno delitev dela in pospeševanje ekonomskih odnosov s 
tujino; 

- materialna sorazmerja v celotni družbeni reprodukciji; 
- pogoje za enakomerni regionalni razvoj in hitrejši razvoj 

gospodarsko manj razvitih območij; 
- pogoje za smotrno uporabo prostora ter za varstvo delov- 

nega in življenjskega okolja; 
- materialne in druge pogoje za razvoj splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite. 

4. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje v samoupravnih organizaci- 

jah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih določajo 
s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem skupne 
interese in cilje, skupno razvojno politiko in pogoje za njihovo 
uresničevanje. 

Plan samoupravne organizacije in skupnosti temelji: 
- na ocenjenih razvojnih možnostih in pogojih, medseboj- 

nih obveznostih, določenih v samoupravnih sporazumih o 
združitvi v samoupravne organizacije in skupnosti, drugih 
samoupravnih sporazumih o združevanju dela in sredstev, 
posebnih samoupravnih sporazumih, ki jih sklenejo zaradi 

določitve določenih skupnih interesov in ciljev v zadevnem 
planskem obdobju, ter na skupnih interesih in ciljih,*ki jih 
sporazumno določijo v postopku za pripravo in sprejetje 
plana; 
- na splošnih ciljih in nalogah gospodarskega in družbe- 

nega razvoja, določenih v planih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Plan družbenopolitične skupnosti temelji: 
- na skupno ocenjenih razvojnih možnostih in pogojih ter 

skupnih interesih in ciljih gospodarskega in družbenega raz- 
voja, določenih v postopku za pripravo in sprejetje planov, ter 
na določenih skupnih interesih in ciljih v zadevnem planskem 
obdobju, določenih v posebnih dogovorih, če je to predvi- 
deno v smernicah za pripravo planov; 
- na planih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

5. člen 
Pravico in dolžnost, da sprejemajo plane, imajo: samo- 

upravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: subjekti planiranja): 

- temeljne organizacije združenega dela, delovne organi- 
zacije, sestavljene organizacije združenega dela in skupnosti 
organizacij združenega dela; krajevne skupnosti; samo- 
upravne interesne skupnosti; banke, skupnosti premoženj- 
skega in osebnega zavarovanja ter druge finančne organiza- 
cije; pogodbene organizacije združenega dela, kmetijske in 
druge zadruge ter druge oblike združevanja kmetov; 

- federacija, republike, avtonomni pokrajini in občine ter 
mestne in regionalne skupnosti. 

6. člen 
Subjekti planiranja sprejmejo srednjeročni plan ekonom- 

skega in družbenega razvoja in letne akte za njegovo ure- 
sničevanje. 

Srednjeročni plan je temeljni plan ekonomskega in družbe- 
nega razvoja in se praviloma sprejme za pet let. 

Z letnim planskim aktom za uresničevanje srednjeročnega 
plana se določijo naloge ter pogoji in ukrepi za uresničevanje 
srednjeročnega plana v zadnjem letu. 

7. člen 
Dolgoročni plan sprejmejo federacija, republike in avtono- 

mni pokrajini, lahko pa ga sprejmejo tudi druge družbenopoli- 
tične skupnosti ter samoupravne organizacije in skupnosti. 

Dolgoročni plan določa dolgoročne cilje razvoja gospodar- 
stva in družbe, znanstveni in tehnološki razvoj ter vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela, spremembe v strukturi proi- 
zvajalnih sil družbe in nadaljnji razvoj socialističnih samo- 
upravnih odnosov. 

Dolgoročni plan je izhodišče in splošna usmeritev za spre- 
jemanje srednjeročnih planov. 

Dolgoročni plan se sprejme za deset let in več. 

8. člen 
Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 

nizacije in skupnosti, katerih razvojni ciklusi so krajši ali daljši 
od obdobja, za katero se sprejmejo srednjeročni plani, sprej- 
mejo plane v skladu z dinamiko svojega razvoja. 

9. člen 
Skupščina SFRJ določi obdobje, za katero se sprejmejo 

srednjeročni in dolgoročni plani, ter roke za njihovo pripravo 
in sprejetje. 

O pripravi plana samoupravne organizacije in skupnosti 
odloči organ upravljanja, o pripravi plana družbenopolitične 
skupnosti pa skupščina družbenopolitične skupnosti. 
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10. člen 

Subjekti planiranja pripravljajo srednjeročne plane na pod- 
lagi ocen doseženega razvoja, pogojev in možnosti za svoj in 
celotni razvoj ter spremembe na domačem in tujem trgu v 
skladu s smernicami za pripravo planov. 

Smernice za pripravo planov določi na predlog Zveznega 
izvršnega sveta Skupščine SFRJ najpozneje eno leto pred 
potekom tekočega srednjeročnega plana. 

S smernicami za pripravo planov se določijo zlasti: 
- glavni cilji socialističnega samoupravnega družbenoeko- 

nomskega razvoja; 
- glavne smeri materialnega in socialnega razvoja ter spre- 

membe v strukturi proizvodnje in proizvajalnih sil družbe; 
- temelj strategije znanstvenega in tehnološkega razvoja; 
- temelj strategije razvoja ekonomskih odnosov s tujino in 

vključevanja v mednarodno delitev dela; 
- splošni materialni okviri in globalna sorazmerja razvoja; 
- okviri za določanje skupne ekonomske politike in sploš- 

nih pogojev za gospodarjenje, s katero se bodo usmerjale in 
spodbujale spremembe pri razvoju družbene proizvodnje in v 
strukturi proizvajalnih sil družbe; 

- temelj razvoja splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

11. člen 
Druge družbenopolitične skupnosti lahko določijo smer- 

nice za pripravo svojih planov v okviru svojih z ustavo določe- 
nih pravic in dolžnosti. 

Smernice iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti v 
nasprotju s smernicami za pripravo planov, ki jih določi Sku- 
pščina SFRJ. 

12. člen 
Organ upravljanja in drug pooblaščeni organ samoupravne 

organizacije in skupnosti ter pristojni organi družbenopoli- 
tične skupnosti skrbijo za znanstvena in strokovna raziskova- 
nja razvojnih pogojev in možnosti ter izdelavo analitičnodo- 
kumentacijskih podlag, pomembnih za pripravo plana samo- 
upravne organizacije in skupnosti in plana družbenopolitične 
skupnosti. 

Organizacije, pristojne za planiranje v družbenopolitični 
skupnosti, strokovna služba v samoupravni organizaciji in 
skupnosti ter znanstvena organizacija, ki ji je zaupano razi- 
skovanje v zvezf s planiranjem, so odgovorne za strokovno 
utemeljenost ocen in realnost predlogov. 

13. člen , 
Zvezna organizacija (orgaq), pristojna za planiranje, določi 

glavne kazalnike in druge metodološke elemente za priprav- 
ljanje in spremljanje uresničevanja planov samoupravnih 
organizacij in skuposti ter planov družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

14. člen 
Z družbenim sistemom informiranja se zagotavljajo eviden- 

'■ tiranje, zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov, ki so 
pomembni za planiranje, ter dostopnost teh podatkov subjek- 
tom planiranja. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti morajo 
dajati organizacijam za družbeno knjigovodstvo, evidenco in 
statistiko podatke, ki so pomembni za usklajevanje odnosov v 
družbeni reprodukciji in usmerjanje gospodarskega in druž- 
benega razvoja ter bilanc in sorazmerij celotnega družbenoe- 
konomskega razvoja. 

Organizacije za družbeno knjigovodstvo, evidenco in stati- 
stiko morajo zbrati in obdelati podatke, ki so pomembni za 
planiranje, ter jih dati na razpolago uporabnikom. 

15. člen 
V okviru gospodarskih zbornic in drugih splošnih združenj 

organizirajo organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti delo in dejavnosti, s kate- 
rimi se v postopku planiranja usklajujejo posebni, skupni in 
splošni družbeni interesi in v ta namen: 

- dajejo pobude in organizirajo medsebojno povezovanje 
zaradi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja v 

postopku pripravljanja skupnih planov in drugih planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenih planov, 
zlasti pa povezovanje zaradi usklajevanja interesov za zboljše- 
vanje in razvoj proizvodnje, tehnologije in ekonomskih odno- 
sov s tujino; 

- opozarjajo subjekte planiranja na vprašanja in probleme 
materialnih in drugih gibanj v gospodarstvu in družbeni 
reprodukciji, ki so zlasti pomembna za določanje in uresniče- 
vanje planov; 

- dajejo strokovno pomoč samoupravnim organizacijam in 
skupnostim pri pripravljanju, sprejemanju in uresničevanju 
planov. 

II. PLANIRANJE V SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH 

16. člen 
Plan temeljne organizacije združenega dela, delovne orga- 

nizacije in sestavljene organizacije združenega dela se pri- 
pravi v skladu s smernicami za pripravo planov, skupnimi 
temelji za pripravo srednjeročnih planov teh organizacij, 
samoupravnimi sporazumi o združitvi v delovno organizacijo 
in sestavljeno organizacijo združenega dela in statuti teh 
organizacij. 

Skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov se določijo 
enotno za plan delovne organizacije, plane temeljnih organi- 
zacij združenega dela v njeni sestavi ter za plan sestavljene 
organizacije združenega dela, v katero je združena delovna 
organizacija. 

Predlog skupnih temeljev za pripravo srednjeročnih planov 
organizacij združenega dela iz drugega odstavka tega člena 
določi delavski svet delovne organizacije v sodelovanju z 
delavskimi sveti temeljnih organizacij v sestavi delovne orga- 
nizacije in delavskim svetom sestavljene organizacije združe- 
nega dela, v katero je združena delovna organizacija. 

S samoupravnim sporazumom o združitvi v sestavljeno 
organizacijo združenega dela se lahko predvidi, da predlog 
skupnih temeljev za pripravo srednjeročnih planov določi 
delavski svet sestavljene organizacije združenega dela na 
način, ki ga določa omenjeni sporazum. 

17. člen 
, Skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov temeljnih 

organizacij združenega dela v gospodarstvu, delovnih organi- 
zacij in sestavljenih organizacij združenega dela obsegajo 
optimalne možnosti za povečanje dohodka, cilje in naloge 
poslovne in razvojne politike, s katerimi se ta rast dosega, 
medsebojne obveznosti pri razvoju in način njihovega ure- 
sničevanja. 

S skupnimi temelji iz prvega odstavka tega člena se 
obvezno določijo: 

- povečanje dohodka na podlagi smotrne uporabe družbe- 
nih sredstev, povečanje proizvodnje in delovne storilnosti, 
uporaba znanstvenih, tehničnih in tehnoloških dosežkov pri 
uvajanju nove proizvodnje idr.; 
- odnosi pri pridobivanju dohodka; 
- razporejanje dohodka in čistega dohodka za osebne 

dohodke in skupno porabo ter za zboljšanje in razširitev 
materialne osnove dela in rezerve z določitvijo sorazmerij in 
razmerij odvisnosti med bruto osebnim dohodkom na delavca 
in akumulacijo na angažirana sredstva; 

- pogoji za krepitev in uresničevanje razvoja materialne 
osnove dela z združevanjem sredstev; 
- okviri in možnosti za zadovoljevanje družbenih skupnih 

potreb in za razvoj družbenih dejavnosti ter za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb. 

18. člen 
Poslovodni organ delovne organizacije v gospodarstvu pri- 

pravi v sodelovanju z ustreznimi organi temeljnih organizacij 
združenega dela v sestavi delovne organizacije in sestavljene 
organizacije združenega dela, v katero je združena delovna 
organizacija, predlog skupnih temeljev za pripravo srednjero- 
čnih planov omenjenih organizacij in ga predloži delavskemu 
svetu. 
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19. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v gospo- 

darstvu z osebnim izjavljanjem odločajo o skupnih temeljih za 
pripravo srednjeročnih planov iz drugega odstavka 16. člena 
tega zakona. 

Skupni temelji za pripravo srednjeročnih planov temeljnih 
organizacij združenega dela, delovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije združenega dela, so sprejeti, če se zanje 
izreče večina delavcev v vsaki temeljni organizaciji združe- 
nega dela v sestavi delovne organizacije. 

Če se v vsaki temeljni organizaciji združenega dela v sestavi 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela ne izreče večina delavcev, se šteje, da so skupni 
temelji za pripravo srednjeročnih planov sprejeti. Če se zanje 
izreče večina delavcev vseh temeljnih organizacij združenega 
dela. 

Obveznosti, ki se nanašajo na dohodek temeljne organiza- 
cije združenega dela, ki ni sprejela skupnih temeljev, se lahko 
določijo v planu delovne organizacije samo ob soglasju 
temeljne organizacije združenega dela. 

20. člen 
Organ, odgovoren za pripravo srednjeročnega plana 

temeljne organizacije združenega dela v gospodarstvu, 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela, določi predlog plana v skladu s sprejetimi skup- 
nimi temelji. 

Delavski svet temeljne organizacije združenega dela, 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela ali njemu po položaju in funkciji ustrezen organ 
upravljanja sprejme plan. 

21. člen 
V delovni organizaciji, ki v svoji sestavi nima temeljnih 

organizacij združenega dela, določi predlog temeljev za pri- 
pravo plana delavski svet. 

Temelji za pripravo plana iz prvega odstavka tega člena so 
sprejeti, če se zanje izreče večina delavcev. 

22. člen 
Skupni plan lahko sprejmejo organizacije združenega dela, 

povezane v skupnost združenega dela za medsebojno plan- 
sko in poslovno sodelovanje, organizacije združenega dela, 
združene v poslovno skupnost, organizacije združenega dela, 
ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom ter prometom blaga na 
debelo, proizvodne in druge organizacije združenega dela, s 
katerimi na podlagi zakona obvezno združujejo delo in sred- 
stva, ter organizacije združenega dela, ki so trajneje repro- 
dukcijsko odvisne in poslovno povezane zaradi izboljševanja 
in razvoja proizvodnje, uvajanja novih tehnologij in razvijanja 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega člena 
sprejmejo skupne plane v skladu s samoupravnimi sporazumi 
o združitvi in povezovanju v te skupnosti ter drugimi samo- 
upravnimi splošnimi akti, s katerimi urejajo medsebojne 
odnose. 

23. člen 
Organizacije združenega dela, združene v Skupnost jugo- 

slovanskih železnic, Skupnost jugoslovanskih pošt, telefonov 
in telegrafov in Skupnost jugoslovanskega elektrogospodar- 
stva, ter druge organizacije združenega dela, ki sestavljajo 
tehnološko in ekonomsko enoten sistem na posameznih pod- 
ročjih in so na podlagi zakona združene v skupnosti, spreje- 
majo skupne plane. 

S skupnim planom organizacij združenega dela, združenih 
v Skupnost jugoslovanskih železnic, se določijo zlasti: 

- skupni cilji in naloge pri razvoju železniškega prometa 
kot tehnološko enotnega in ekonomsko smotrnega sistema, 
vključenega v mednarodni sistem železniškega prometa; 

- razvoj in pospeševanje družbenoekonomskih odnosov in 
smotrne organizacije zaradi povečanja varnosti, zboljšanja 
kakovosti storitev in zmanjšanja stroškov oziroma povečanja 
celotne učinkovitosti jugoslovanskih železnic; 

- povečanje obsega prevoza na podlagi smotrne delitve 
dela z drugimi oblikami prometa, zboljšanje organizacije dela 
in poslovanja ter povečanje dohodka in deviznega priliva; 

- samoupravno združevanje sredstev in način zagotavlja- 
nja drugih virov sredstev za posodobitev železnice, povečanje 
števila prevoznih sredstev, graditev sodobnih prog in uvedbo 
sodobne tehnike in tehnologije; 

- naloge in medsebojne obveznosti za raziskovanje in raz- 
voj železniškega sistema in za uporabo znanstvenih in tehni- 
čnih dosežkov. 

S skupnim planom organizacij združenega dela, združenih 
v Skupnost jugoslovanskih pošt, telefonov in telegrafov, se 
določijo zlasti: 

- skupni cilji in naloge pri razvoju ptt prometa kot tehno- 
loško in prostorsko enotnega in ekonomsko smotrnega 
sistema, vključenega v mednarodni sistem pošt in telekomu- 
nikacij; 
- razvoj in pospeševanje družbenoekonomskih odnosov in 

smotrne organizacije zaradi hitrejšega in zanesljivejšega pre- 
nosa pošiljk in sporočil ter zmanjšanja stroškov oziroma 
zboljšanja kakovosti in učinkovitosti delovanja ptt sistema; 

- povečanje obsega ptt storitev in razvijanje enotnega tele- 
komunikacijskega informacijskega omrežja, zboljšanje orga- 
nizacije dela in poslovanja, povečanje mednarodnih tranzit- 
nih storitev in povečanje dohodka; 

- samoupravno združevanje sredstev in način zagotavlja- 
nja drugih virov sredstev za posodobitev obstoječih in gradi- 
tev novih ptt zmogljivosti, tranzitnega magistralnega omrežja 
in uvedbo sodobne informacijske in druge tehnike in tehnolo- 
gije; 
- naloge in medsebojne obveznosti za raziskovanje in raz- 

voj ptt sistema in za uporabo znanstvenih in tehničnih do- 
sežkov. 

S skupnim planom organizacij združenega dela, združenih 
v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, se 
določijo zlasti: 

- skupni cilji in naloge pri razvoju elektrogospodarstva in 
usklajevanju njegovega razvoja s potrebami gospodarstva in 
družbe; 

- razvoj družbenoekonomskih odnosov in zboljšanje orga- 
nizacij zaradi smotrnega delovanja elektrogospodarstva kot 
enotnega tehnično-tehnološkega sistema; 

- povečanje in usklajevanje proizvodnje in porabe elek- 
trične energije na podlagi razvoja in uporabe domačih ener- 
getskih virov, zagotovitev nujnega ekonomsko opravičenega 
uvoza energentov, racionalizacija proizvodnje in porabe elek- 
trične energije; 

- izbira ekonomsko smotrnih novih zmogljivosti za pridobi- 
vanje električne energije; 

-samoupravno združevanje sredstev in način zagotavljanja 
drugih virov sredstev za graditev objektov za pridobivanje in 
prenos električne energije; 

- naloge in medsebojne obveznosti za raziskovanje in raz- 
voj konvencionalnih in nekonvencionalnih oblik energije in 
racionalizacijo njihovega pridobivanja in porabe. 

Skupščina skupnosti sprejme plan na način, ki je določen s 
statutom skupnosti. 

24. člen 
S skupnim planom organizacij združenega dela na drugih 

področjih, ki sestavljajo tehnološko enoten sistem in so na 
podlagi zakona združene v skupnosti, se določijo skupni 
interesi in cilji za zagotovitev njihovega razvoja in enotnosti 
tehnološkega sistema, kar je odvisno od narave dejavnosti, 
organizacij združenega dela in funkcij tehnološkega sistema. 

25. člen 
S planom samoupravne interesne skupnosti na področju 

komunalnih dejavnosti, energetike, vodnega gospodarstva, 
prometa in drugih dejavnosti materialne proizvodnje se 
določijo zlasti: 

- skupni interesi in cilji, ki se uresničujejo v omenjeni 
samoupravni interesni skupnosti; 

- obseg, kakovost proizvodov in storitev oziroma zadovolje- 
vanje določenih potreb in potreben znesek sredstev za oprav- 
ljanje omenjenih storitev oziroma zadovoljevanje potreb; 

- razširitev materialne osnove organizacij združenega dela 
v omenjenih dejavnostih in način zagotavljanja sredstev. 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti določi skupne 
temelje za pripravo plana skupnosti na način, ki je določen z 
zakonom in statutom skupnosti. 
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26. člen 
Organizacije združenega dela v družbenih dejavnostih 

sprejemajo plane v skladu s skupnimi interesi, potrebami in 
možnostmi, ki jih skupaj z uporabniki svojih storitev določajo 
v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih oblikah zdru- 
ževanja dela in storitev. 

Skupne temelje za pripravo srednjeročnih planov organiza- 
cij združenega dela v družbenih dejavnostih izvajalci in upo- 
rabniki storitev usklajujejo in določajo v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, v katerih uresničujejo svobodno menjavo 
dela. 

V postopku usklajevanja skupnih interesov in potreb v druž- 
benih dejavnostih izvajalci in uporabniki storitev določajo 
zlasti: 

- vrsto, obseg, kakovost storitev in sredstev za opravljanje 
omenjenih storitev; 

- razširitev materialne osnove dela organizacij združenega 
dela v družbenih dejavnostih in način zagotavljanja sredstev. 

27. člen 
Glede določitve skupnih temeljev za pripravo srednjeročnih 

planov organizacij združenega dela na področju znanosti, 
kulture, izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, infor- 
mativne in drugih družbenih dejavnosti in sprejemanja njiho- 
vih planov se smiselno uporabljajo določbe 17. do 22. člena 
tega zakona, če s terji zakonom ni drugače določeno. 

28. člen 
Skupni temelji za pripravo planov organizacij združenega 

dela v družbenih dejavnostih iz drugega in tretjega odstavka 
26. člena tega zakona, ki so v samoupravni interesni skup- 
nosti usklajeni in določeni, se uporabljajo tudi za pripravo 
srednjeročnega plana samoupravne interesne skupnosti in za 
planiranje v drugih oblikah združevanja dela in sredstev v 
družbenih dejavnostih. 

29. člen 
Organ, ki je odgovoren za pripravo srednjeročnega plana 

samoupravne interesne skupnosti v dejavnostih materialne 
proizvodnje in družbenih dejavnostih, določi predlog plana v 
skladu s skupaj določenimi temelji v skupnosti. 

Plan samoupravne interesne skupnosti sprejme skupščina 
samoupravne interesne skupnosti v skladu z zakonom na 
način, ki je določen s statutom skupnosti. 

30. člen 
Organizacije združenega dela, za katere je z zakonom ali z 

odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji 
na zakonu, določeno, da opravljajo dejavnosti ali dela, ki so 
posebnega družbenega pomena, sprejmejo plan pod pogoji 
in na način, s katerimi se zagotavlja uresničevanje posebnega 
družbenega interesa. 

31. člen 
S planom krajevne skupnosti se določijo cilji in naloge, ki 

so skupnega pomena za delovne ljudi in občane, medsebojne 
obveznosti in sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb ter 
način njihovega zagotavljanja. 

Organ, ki je odgovoren za pripravo plana krajevne skup- 
nosti, sodeluje pri pripravljanju plana z organizacijami zdru- 
ženega dela, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki so zain- 
teresirane oziroma dolžne sodelovati pri zadovoljevanju skup- 
nih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov. 

S statutom krajevne skupnosti se v skladu z zakonom 
določi način sprejemanja plana krajevne skupnosti. 

III. PLANIRANJE V DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTIH 

32. člen 
Družbenopolitične skupnosti sprejemajo srednjeročne 

družbene plane na podlagi dolgoročnega družbenega plana v 

sklacfu s smernicami za pripravo srednjeročnih pfanov, s 
katerimi določijo skupno razvojno politiko in smernice ter 
okvire za sprejemanje ukrepov ekonomske politike in drugih 
upravnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi se zagotav- 
ljajo pogoji za uresničevanje omenjenih planov. 

33. člen 
Z družbenim planom republike oziroma z družbenim pla- 

nom avtonomne pokrajine se določijo skupni interesi, cilji in 
naloge gospodarskega in družbenega razvoja, ki se nanašajo 
zlasti: 

- na ustvarjanje pogojev za razvoj socialističnih samo- 
upravnih odnosov, razvoj proizvajalnih sil, povečanje delovne 
storilnosti in dohodka, uveljavljanje pravice do dela, varstvo 
in zboljševanje življenjskega okolja ter življenjskih in delovnih 
razmer in krepitev obrambne sposobnosti in družbene samo- 
zaščite; 

- na ustvarjanje pogojev za združevanje dela in sredstev na 
enotnem jugoslovanskem trgu zaradi uresničevanja skupnih 
interesov pri povečanju proizvodnje in dohodka, večjega in 
ekonomsko uspešnega vključevanja v mednarodno delitev 
dela, smotrno uporabo naravnih virov, pospeševanje znanosti 
in tehnologije; 

- na usklajenost razmerij pri oblikovanju družbenega pro- 
izvoda in dohodka, razmerij pri njuni delitvi in razmerij v 
strukturi investicij in porabe; 

- na usklajevanje in usmerjanje regionalnega in prostor- 
skega razvoja. 

Družbeni plan republike oziroma avtonomne pokrajine vse- 
buje tudi obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje skupnih 
interesov in ciljev, določenih v družbenem planu Jugoslavije, 
družbeni plani avtonomnih pokrajin pa tudi obveznosti, ki se 
nanašajo na uresničevanje skupnih interesov in ciljev, določe- 
nih z družbenim planom Socialistične republike Srbije. 

34. člen 
V Socialistični republiki Srbiji se z družbenim planom repu- 

blike v skladu z ustavo SR Srbije in zakonom določijo skupna 
razvojna politika, ki se uresničuje v republiki kot celoti in na 
območju republike izven območij avtonomnih pokrajin, ter 
smernice in okviri za sprejemanje ukrepov ekonomske poli- 
tike in drugih ukrepov, s katerimi se zagotavljajo pogoji za 
uresničevanje tega plana. 

35. člen 
Z družbenim planom občine se določijo skupni interesi, cilji 

in naloge gospodarskega in družbenega razvoja, ki se 
nanašajo zlasti: 

- na ustvarjanje in zagotavljanje pogojev, pomembnih za 
življenje in delo ter za zadovoljevanje materialnih, socialnih, 
kulturnih, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih skupnih 
potreb delovnih ljudi in občanov v občini; 

. - na usmerjanje razvoja komunalnih dejavnosti, drobnega 
gospodarstva, kmetijstva, stanovanjske graditve in drugih 
dejavnosti, ki so neposrednega pomena za delovne ljudi in 
občane v občini; 

- na prostorsko in urbanistično ureditev ter izkoriščanje 
zemljišča in dobrin v splošni uporabi; 

- na varstvo in zboljševanje človekovega okolja; 
- na ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 
Družbeni plan občine vsebuje tudi obveznosti, ki se 

nanašajo na uresničevanje skupnih interesov in ciljev, določe- 
nih z družbenimi plani širših družbenopolitičnih skupnosti. 

36. člen 
Organ, ki je odgovoren za pripravo plana družbenopolitične 

skupnosti, mora obveščati skupščino družbenopolitične 
skupnosti o poteku priprav družbenega plana in o vprašanjih, 
ki so bistvenega pomena za določitev skupnih interesov in 
ciljev gospodarskega in družbenega razvoja, ki jih je treba 
uresničiti v obdobju, za katero se sprejema družbeni plan. 

37. člen 
V družbenopolitičnih skupnostih opravlja strokovna dela s 

področja planiranja poseben organ oziroma organizacija. 
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IV. URESNIČEVANJE PLANOV 

38. člen 
Organi upravljanja v organizacijah združenega dela in dru- 

gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, njihovi 
izvršilni organi in poslovodni organi v organizacijah združe- 
nega dela so odgovorni za pravočasno sprejemanje ukrepov 
za uresničevanje planov svojih organizacij in skupnosti ter za 
uresničevanje splošnih ciljev in nalog, določenih z družbe- 
nimi plani družbenopolitičnih skupnosti. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti morajo s predpisi in 
ukrepi, ki jih sprejemajo za uresničevanje družbenih planov, 
zagotoviti pogoje za skladen in stabilen razvoj in uresničeva- 
nje družbenih planov, zagotoviti splošne pogoje za skladen in 
stabilen razvoj in uresničevanje skupnih interesov in ciljev, 
določenih z družbenimi plani. 

39. člen 

Organi upravljanja in drugi organi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter pristojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti morajo redno spremljati, analizirati in ocenjevati 
uresničevanje planov. 

40. člen 
Poslovodni organ v organizaciji združenega dela, izvršilni 

organ v drugi samoupravni organizaciji in skupnosti ter 
izvršilni organ skupščine družbenopolitične skupnosti morajo 
najrtianj enkrat na leto obvestiti organ upravljanja oziroma 
skupščino družbenopolitične skupnosti o uspehih pri ure- 
sničevanju plana ter o ukrepih, ki so jih sprejeli ali jih namera- 
vajo sprejeti oziroma predlagati organu upravljanja oziroma 
skupščini. 

S splošnim aktom samoupravne organizacije in skupnosti 
se določijo roki in način obveščanja delavcev in drugih delov- 
nih ljudi o uresničevanju planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter o ukrepih, ki so jih poslovodni organi in organi 
upravljanja sprejeli za njihovo uresničevanje. 

DRUGI DEL 
DRUŽBENI PLAN JUGOSLAVIJE 

41. člen 
Z družbenim planom Jugoslavije se določijo splošni in 

skupni interesi in cilji družbenega in gospodarskega razvoja 
celotne družbene skupnosti ter na tej podlagi usmerja in 
usklajuje gospodarski in družbeni razvoj, določajo skupna 
razvojna in ekonomska politika in splošni pogoji za gospodar- 
jenje ter v skladu s tem usmerja družbena reprodukcija na 
temeljih socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. 

42. člen 
Z družbenim planom Jugoslavije se določijo: dinamičen in 

usklajen razvoj gospodarstva in strukturne spremembe v 
gospodarstvu Jugoslavije; skladnost materialnih odnosov v 
celotnem družbenem razvoju in stabilnost odnosov na enot- 
nem jugoslovanskem trgu; ekonomsko uspešno vključevanje 
jugoslovanskega gospodarstva v mednarodno delitev dela; 
znanstveni in tehnološki razvoj; popolnejše izkoriščanje mož- 
nosti za razvoj proizvajalnih sil družbe in za povečanje pro- 
duktivnosti skupnega družbenega dela; zboljšanje življenj- 
skih in delovnih razmer, povečanje zaposlenosti in življenjske 
ravni; uresničevanje ustavnih obveznosti federacije glede 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; razvoj Jugoslovanske ljudske armade in 
uresničevanje drugih skupnih interesov in ciljev na področju 
splošne ljudske obrambe in varnosti države. 

Z družbenim planom Jugoslavije se določijo tudi smernice 
in okviri za sprejemanje ukrepov ekonomske politike in dru- 
gih ukrepov, ki jih v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi 
sprejemajo organi federacije oziroma organi republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

43. člen 
Z družbenim planom Jugoslavije se lahko na podlagi skupaj 

določenih razvojnih interesov in ciljev določijo tudi določene 
naloge, ki so nujne za razvoj družbene reprodukcije in struk- 
turne spremembe v gospodarstvu, ter način zagotavljanja 
sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo uresniče- 
vanje. 

Z družbenim planom Jugoslavije se lahko določijo tudi cilji 
in naloge, ki izhajajo iz skupnih razvojnih programov organi- 
zacij združenega dela iz 23. člena tega zakona, drugih organi- 
zacij združenega dela, ki so trajneje reprodukcijsko odvisne 
in poslovno povezane, ter drugih organizacij združenega 
dela, katerih dejavnost je pomembna za delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga in za gospodarski razvoj države. 

44. člen 
Zvezni izvršni svet izhaja pri pripravi osnutka družbenega 

plana Jugoslavije: 
- iz dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije; 
- iz smernic za pripravo planov, ki jih je določila Skupščina 

SFRJ; 
- iz skupaj ocenjenih pogojev, potreb in možnosti razvoja 

celotne družbene skupnosti, mednarodnih ekonomskih odno- 
sov in mednarodnih obveznosti; 

- iz.skupnih interesov in ciljev gospodarskega in družbe- 
nega razvoja; . f 

- iz planov oganizacij združenega dela, ki so pomembnima 
uresničevanje skupne razvojne politike, predvsem pa za zboi 
sevanje tehnologije in pospeševanje ekonomskih odnosov 
tujino. 

45*člen 
Skupščna SFRJ določi na predlog Zveznega izvršnega 

sveta rok za predložitev osnutka oziroma predloga družbe- 
nega piana Jugoslavije. 

46. člen 
Zvezni izvršni svet obvešča Skupščino SFRJ o poteku pri- 

prav družbenega plana Jugoslavije in o vprašanjih, pomemb- 
nih za določitev skupne razvojne in ekonomske politike. 

47. člen 
Zvezni izvršni svet določi in predloži Skupščini SFRJ osnu- 

tek družbenega plana Jugoslavije. 
Zvezni izvršni svet določi in predloži Skupščini SFRJ pred- 

log družbenega plana Jugoslavije na podlagi stališč skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin do osnutka družbe- 
nega plana Jugoslavije usklajenih v Skupščini SFRJ. 

48. člen 
Skupščina SFRJ sprejme družbeni plan Jugoslavije na pod- 

lagi soglasij skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin. 

49. člen 
Zvezni izvršni svet mora v rokih, ki jih določi Skupščina 

SFRJ, obveščati skupščino o uresničevanju družbenega 
plana Jugoslavije in o ukrepih, ki jih jfe sprejel ali jih namerava 
sprejeti v mejah svojih pravic in dolžnosti, ter o ukrepih, ki jih 
zaradi uresničevanja ciljev in nalog, določenih z družbenim 
planom Jugoslavije, sprejemajo pristojni organi republik in 
avtonomnih pokrajin. 

50. člen 
Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije 

sprdjme resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije v naslednjem letu (v nadaljnjem besedilu: resolu- 
cija). 

Resolucija vsebuje naloge pri uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja in ukrepe ekonomske politike, s 
katerimi se določijo pogoji za gospodarjenje zaradi uresniče- 
vanja srednjeročnega plana. 

Hkrati z resolucijo se v skladu z zveznim zakonom sprej- 
mejo tudi ustrezni akti za posamezna področja ekonomske 
politike. 
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51. člen 
Če je nujno, se z resolucijo zaradi prilagajanja spremenje- 

nim pogojem in da bi se preprečile in odpravile večje motnje v 
družbeni reprodukciji usklajujejo uresničevanje ciljev in 
nalog plana z ocenjenimi razvojnimi možnostmi in pogoji. 

52. člen 
Zvezni izvršni svet do konca oktobra vsakega leta pripravi in 

predloži Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju družbe- 
nega plana Jugoslavije v tekočem letu in osnutek resolucije 
za naslednje leto. 

Na podlagi stališč skupščin republik in skupščin avtono- 
mnih pokrajin do osnutka resolucije, usklajenih v Skupščini 
SFRJ, Zvezni izvršni svet določi in predloži Skupščini SFRJ 
besedilo predloga resolucije. 

53. člen 
Zvezni zavod za družbeno planiranje je odgovoren za stro- 

kovno in pravočasno opravljanje analitično-planskih del in 
drugih strokovnih del v zvezi s pripravo, sprejetjem in ure- 
sničevanjem družbenega plana Jugoslavije. 

Zvezni zavod za družbeno planiranje mora v sodelovanju z 
znanstvenimi ustanovami ter pristojnimi republiškimi in 
pokrajinskimi organi predlagati najustreznejše družbenoeko- 
nomske rešitve in nuditi nujno strokovno pomoč organizaci- 
jam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim. 

Pri Zveznem zavodu za družbeno planiranje se ustanovi 
družbeni svet za področje planiranja. 

TRETJI DEL 
KONČNE DOLOČBE 

54. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 

temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/76, 66/80 in 42/83). 

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

SFRJ. 

V prvem delu osnutka zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije so določeni 
temelji sistema družbenega planiranja. 

I. V prvem poglavju osnutka zakona so splošne določbe (od 
1. do 16. člena). 

1. Z osnutkom zakona je določeno, da je temelj sistema 
samoupravnega družbenega planiranja pravica in dolžnost 
delavcev v organizacijah združenega dela in delovnih ljudi v 
drugih samoupravnih organizacijah, skupnostih in družbeno- 
političnih skupnostih, da samostojno sprejemajo plane svojih 
organizacij in skupnosti v odnosih sodelovanja in medse- 
bojne odvisnosti v družbeni reprodukciji, vzajemne odgovor- 
nosti in solidarnosti ter na podlagi znanstvenih in strokovnih 
dognanj ter na njih temelječih ocen pogojev in možnosti 
razvoja, upoštevajoč pri tem ekonomske zakonitosti in delo- 
vanje domačega in zunanjega trga. 

2. Osnutek zakona predvideva, da se s planiranjem razvoju 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti usklajujejo odnosi v družbeni reprodukciji ter 
usmerjata gospodarski in družbeni razvoj in da se s tem 
namenom določajo splošni razvojni cilji in naloge ter skupni 
interesi in pogoji za njihovo uresničevanje. Za katere odnose 
v družbeni reprodukciji oziroma splošne cilje in naloge, ki se 
zlasti določajo s planiranjem v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih gre, določa 3. 
člen osnutka zakona. 

Skupne interese in cilje, skupno razvojno politiko in pogoje 
za njihovo uresničevanje določajo v skladu s 4. členom 
osnutka zakona delavci in delovni ljudje v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skup- 
nostih s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem. 
V omenjenem členu so predvideni elementi, na katerih teme- 
ljijo plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter plani 
družbenopolitičnih skupnosti. 

3. V 5. členu osnutka zakona so določeni subjekti planira- 
nja. Vsi subjekti planiranja sprejmejo srednjeročni plan kot 
temeljni plan ekonomskega in družbenega razvoja ter letne 
akte za njegovo uresničevanje. 

Srednjeročni plan se praviloma sprejme za obdobje petih 
let, organizacije združenega dela ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, katerih razvojni cikli so krajši ali 
daljši od obdobja, za katero se sprejme srednjeročni plan, pa 
sprejmejo plane v skladu z dinamiko svoje reprodukcije 

Z letnim planskim aktom za uresničevanje srednjeročnega 
plana se določijo naloge in pogoji ter ukrepi za uresničevanje 
srednjeročnega plana v zadevnem letu. Z omenjenim aktom 
se usklajuje tudi uresničevanje ciljev in nalog srednjeročnega 
plana s spremenjenimi razvojnimi pogoji in možnostmi (tretji 
odstavek 6. člena). 

Glede na vlogo in pomen dolgoročnega planiranja se z 
dolgoročnim planom določijo dolgoročni razvojni cilji gospo 
darstva in družbe, znanstveni in tehnološki razvoj ter vključe- 

vanje v mednarodno delitev dela, spremembe v strukturi pro- 
izvodnih sil družbe in temelji ravoja socialističnih samo- 
upravnih odnosov. Z osnutkom zakona je določeno, da je 
dolgoročni plan izhodišče in danes sprejme za obdobje dese- 
tih in več let. Dolgoročni plan sprejmejo federacija, republike 
in avtonomni pokrajini, lahko pa ga sprejmejo tudi druge 
družbenopolitične skupnosti in samoupravne organizacije in 
skupnosti (7. člen osnutka zakona). 

4. Z osnutkom zakona je določena obveznost vseh subjek- 
tov planiranja, da najpoznsje leto dni pred potekom tekočega 
srednjeročnega plana pripravijo srednjeročne plane glede na 
ocene pogojev in možnosti svojega in celotnega razvoja ter 
spremembe na domačem in zunanjem trgu v skladu s smerni- 
cami za pripravo planov, ki jih določi Skupščina SFRJ. 

S smernicami za pripravo planov se določijo splošni planski 
okviri ravoja v obdobju, za katero se sprejmejo plani. Vsebina 
smernic je predvidena v 10. členu osnutka zakona. 

Po. osnutku zakona lahko tudi druge družbenopolitične 
skupnosti v okviru svojih z ustavo določenih pravic in dolžno- 
sti sprejmejo smernice za pripravljanje svojih planov, ki pa ne 
smejo biti v nasprotju s smernicami za pripravo planov, ki jih 
določi Skupščina SFRJ (11. člen osnutka zakona). 

5. Zaradi znanstvene in strokovne utemeljenosti planov je z 
osnutkom zakona določeno, da se morajo subjekti planiranja 
pri določanju skupnih razvojnih interesov in ciljev opirati na 
znanstvena dogfeinja in na njih temelječe ocene razvojnih 
možnosti. S tem namenom se zagotavljajo znanstvena in 
strokovna raziskovanja razvojnih pogojev in možnosti in izde- 
lujejo analitično-dokumentacijske osnove, pomembne za pri- 
pravo, sprejetje in uresničevanje planov. Strokovne službe in 
organizacije za planiranje ter znanstvene institucije, ki jim je 
zaupano opravljanje določenih analitično-planskih del, so 
odgovorne za strokovno utemeljenost in realnost svojih ocen 
in predlogov ter za razvijanje in razčlenitev ustreznih informa- 
cijskih osnov in metodologije planiranja (12. člen osnutka 
zakona). 

Poudarjena je tudi odgovornost strokovnih služb in orga- 
nov, odgovornih za pripravo planov, za kakovost analitično- 
planskih dokumentov, ki so osnova za določitev planskih 
ciljev in nalog. 

6. Z osnutkom zakona je določena obveznost organizacij in 
služb za planiranje, evidenco in statistiko, da določijo giavne 
kazalnike in druge metodološke elemente, pomembne za 
pripravo in spremljanje-ursničevanja planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih skup- 
nosti in da zagotovijo evidentiranje, zbiranje, obdelovanje in 
izkazovanje ter dostopnost podatkov, nujnih za planiranje 
razvoja (14. člen). 

7. Z osnutkom zakona je nakazana vloga gospodarskih 
zbornic in drugih splošnih združenj pri planiranju (15. člen 
osnutka). ^ 
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II. V posebnem poglavju osnutka zakona so določbe o 
planiranju v samoupravnih organizacijah in skupnostih (16. 
do 32. člen). 

8. Samoupravno družbeno planiranje je v bistvu skupno 
planiranje razvoja samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti in celotne družbene skupnosti. 
Predlagane so ustrezne rešitve, po katerih delavci in delovni 
ljudje skupaj planirajo razvoj svojih organizacij in skupnosti, v 
katere so združeni in s katerimi so reprodukcijsko povezani, 
in na tej podlagi svoje plane usklajujejo med seboj in s plani 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Subjekti planiranja samostojno in v sodelovanju z drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi planirajo razvoj 
svojih organizacij in skupnosti. To omogoča bistveno poveča- 
nje delovne storilnosti, gotovost pri pridobivanju in povečanju 
dohodka, krepitev materialne osnove dela in popolnejše 
zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih družbenih po- 
treb. 

Subjekti planiranja imajo lahko, če so združeni in povezani, 
odločilno vlogo pri pripravljanju, sprejemanju in uresničeva- 
nju planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Planiranje pogojev za uresničevanje in povečanje dohodka 
ter njegovo razporejanje je glavna vsebina skupnih temeljev 
planov organizacij združenega dela v gospodarstvu, o katerih 
odločajo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Delavci morajo pri planiranju dohodka in odločanju o prido- 
bivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka v organi- 
zacijah združenega dela izhajati iz tega, s kakšno angažira- 
nostjo dela in sredstev se ustvarja dohodek, in iz možnosti, ki 
jo ustvarjeni dohodek daje za pridobivanje osebnih dohodkov 
in razširjeno reprodukcijo, oziroma iz medsebojne odvisnosti 
in pogojenosti dohodka na delavca in dohodka po angažira- 
nih sredstvih, bruto osebnih dohodkov na delavca in akumu- 
lacije po angažiranih sredstvih. Ta merila oziroma kazalniki so 
bistveni elementi planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. 

Zaradi maksimiranja dohodka organizacij združenega dela 
v materialni proizvodnji je z osnutkom predvideno, da se s 
plani družbenopolitičnih skupnosti, predvsem pa z družbenim 
planom Jugoslavije, zagotavlja enakost in stabilnost splošnih 
pogojev za poslovanje na enotnem jbgoslovanskem trgu. 
Taka rešitev naj bi prispevala k učinkovitemu planiranju v 
zcjruženem delu, racionalnemu poslovanju in odločanju 
gospodarskih subjektov, skladni družbeni delitvi dela in učin- 
kovitemu izkoriščanju proizvodnih dejavnikov. 

S planiranjem dohodka in določanjem splošnih pogojev 
poslovanja, ki se praviloma določijo za vse srednjeročno 
obdobje, je treba ustvariti enakopravnejše pogoje za pridobi- 
vanje in razporejanje dohodka na enotnem jugoslovanskem 
trgu, ker je to nujni pogoj za čim popolnejše delovanje eko- 
nomskih zakonitosti v funkciji uresničevanja dolgoročnih raz- 
vojnih ciljev. 

9. Po osnutku zakona se skupni temelji za gripravo sred- 
njeročnih planov določijo enotno za plan delovne organiza- 
cije, plane temeljnih organizacij združenega dela v njeni 
sestavi in za plan sestavljene organizacije združenega dela, v 
katero je združena delovna organizacija. Predlog skupnih 
temeljev pripravi poslovodni organ delovne organizacije v 
sodelovanju z ustreznimi organi temeljnih organizacij v 
sestavi delovne organizacije in sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela, v katero je združena delovna organizacija (16. 
člen). 

Po osnutku zakona zajemajo skupni temelji za pripravo 
srednjeročnih planov cilje in naloge poslovne in razvojne 
politike, medsebojne obveznosti ter način njihovega ure- 
sničevanja ter so obdelani v 17. členu osnutka zakona. 

Po osnutku zakona delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela v gospodarstvu odločajo z osebnim izjavljanjem 
o skupnih temeljih za pripravo srednjeročnih planov delovne 
organizacije, temeljnih organizacij združenega dela v njeni 
sestavi in sestavljene organizacije združenega dela, v katero 
je združena delovna organizacija, in še štejejo za sprejete, če 
se za njih izjavi večina delavcev v vsaki temeljni organizaciji 
združenega dela v sestavi delovne organizacije. Ce se ne 
izjavi večina delavcev v vsaki temeljni organizaciji združenega 
dela, se bo štelo, da so skupni temelji sprejeti, če se za njih 
izjavi večina delavcev vseh temeljnih organizacij združenega 
dela. Če se skupni temelji za pripravo srednjeročnega plana 

ne sprejmejo niti na ta način, se lahko obveznosti, ki se 
nanašajo na dohodek temeljne organizacije, v planu delovne 
organizacije določijo samo ob soglasju zadevne temeljne 
organizacije (19. člen). 

Delavski svet temeljne organizacije združenega dela, 
delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela ali organ upravljanja, ki mu ustreza po položaju 
in funkciji, sprejme plan v skladu s skupnimi temelji za pri- 
pravo planov. 

V delovni organizaciji, ki v svoji sestavi nima temeljne 
organizacije, določi predlog temeljev za pripravo plana delav- 
ski svet in se bo štelo, da je sprejet, če se za ta predlog izjavi 
večina delavcev (20. člen). 

10. Z osnutkom zakona je predvideno, da lahko skupni 
plan sprejmejo: organizacije združenega dela, povezane v 
skupnost združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje; organizacije združenega dela, zdru- 
žene v poslovno skupnost; organizacije združenega dela, ki 
se ukvarjajo z izvozom in uvozom, prometom blaga na debelo, 
proizvodne in druge organizacije združenega dela, s katerimi 
na zakonski podlagi obvezno združujejo delo in sredstva, ter 
organizacije združenega dela, ki so trajneje reprodukcijsko 
odvisne in poslovno povezane, zaradi pospeševanja in razvoja 
proizvodnje, tehnologije in ekonomskih odnosov s tujino, v 
skladu s samoupravnimi sporazumi o združevanju in povezo- 
vanju v omenjene skupnosti in z drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti, ki urejajo medsebojna razmerja (22. člen). 

Organizacije združenega dela, združene v Skupnost jugo- 
slovanskih železnic, Skupnost jugoslovanskih pošt, telegra- 
fov in telefonov in Skupnost jugoslovanskega elektrogospo- 
darstva ter druge organizacije združenega dela, ki tvorijo 
tehnološko in ekonomsko enoten sistem na posameznih pod- 
ročjih in ki so na zakonski podlagi združene v skupnosti, 
sprejmejo skupni plan. 

11. Glede na specifičnosti družbenih dejavnosti, ki pridobi- 
vajo dohodek na podlagi svobodne menjave dela, je z osnut- 
kom zakona predvideno, da organizacije združenega dela v 
družbenih dejavnostih sprejemajo plane v skladu s skupnimi 
interesi, potrebami in možnostmi, ki jih skupaj z uporabniki 
njihovih storitev določijo v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih oblik združevanja dela in sredstev. Izva- 
jalci in uporabniki storitev usklajujejo in določajo skupne 
temelje za pripravo srednjeročnih planov organizacij združe- 
nega dela v družbenih dejavnostih v samoupravnih interesnih 
skupnostih, v katerih uresničujejo svobodno menjavo dela 
(26. člen). 

V skladu s skupnimi temelji je v pripravi srednjeročni plan 
samoupravne interesne skupnosti, ki ga sprejme skupščina 
zadevne skupnosti na način, ki je določen v statutu skupnosti, 
v skladu z zakonom. 

12. Glede na mesto in vlogo krajevne skupnosti je v 31. 
členu osnutka zakona predvideno, da se s planom krajevne 
skupnosti določijo cilji in naloge, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane, medsebojne obveznosti in sredstva 
za zadovoljevanje skupnih potreb ter način njihovega zago- 
tavljanja. 

Organ, odgovoren za pripravo plana krajevne skupnosti, 
sodeluje v postopku priprave plana z organizacijami združe- 
nega dela, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, katerih 
interes oziroma dolžnost je, da sodelujejo pri zadovoljevanju 
skupnih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov. S 
statutom krajevne skupnosti je v skladu z zakonom določen 
način sprejemanja plana krajevne skupnosti. 

III. V posebnem poglavju osnutka zakona so določena 
razmerja pri planiranju družbenopolitičnih skupnosti (32. do 
41. člen). 

13. Po osnutku zakona družbenopolitične skupnosti spre- 
jemajo srednjeročne plane na podlagi dolgoročnega družbe- 
nega plana in v skladu s smernicami za pripravo srednjeroč- 
nih planov in z njimi določijo skupno razvojno politiko in 
smernice ter okvire za sprejemanje ukrepov ekonomske poli- 
tike ter drugih upravnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi 
se zagotavljajo pogoji za uresničevanje omenjenih planov (32. 
člen). 

14. Z osnutkom zakona je določena temeljna vsebina druž- 
benih planov republik oziroma družbenih planov avtonomnih 
pokrajin glede na ustavne pravice in dolžnosti SR in SAP, v 
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okviru katerih republike oziroma pokrajini določajo skupne 
interese, cilje in naloge gospodarskega in družbenega raz- 
voja. 

Družbeni plan republike oziroma avtonomne pokrajine vse- 
buje tudi obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje skupnih 
interesov in ciljev, določenih v družbenem planu Jugoslavije, 
družbeni plani avtonomnih pokrajin pa tudi obveznosti, ki se 
nanašajo na uresničevanje skupnih interesov in ciljev, določe- 
nih z družbenim planom SR Srbije (33. in 34. člen). 

34. člen temelji na določbah 4. in 71. člena ustave SFRJ. 
15. S 35. členom osnutka zakona je določena temeljna 

vsebina družbenega plana občine, ki določa skupne interese, 
cilje in naloge gospodarskega in družbenega razvoja ter 
obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje skupnih intere- 
sov in ciljev, določenih z družbenimi plani širših družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

16. Z osnutkom zakona je predvideno, da v družbenopoliti- 
čnih skupnostih strokovna dela s področja planiranja oprav- 
ljajo posebni organi oziroma organizacije, katerih status, 
naloge, pravice in dolžnosti je treba enotno urediti (37. člen). 

17. Glede uresničevanja planov je z 38., 39. in 40. členom 
osnutka zakona določeno, da: 

- organi upravljanja in drugi organi v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter pristojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti redno spremljajo, analizirajo in ocenjujejo ure- 
sničevanje planov in obveščajo organ upravljanja oziroma 
skupščino družbenopolitične skupnosti o rezultatih uresniče- 
vanja plana ter o ukrepih, ki so jih sprejeli ali jih nameravajo 
sprejeti oziroma predlagati organu upravljanja oziroma sku- 
pščini; 

- organi upravljanja v organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih njihovi 
izvršilni organi in poslovodni organi v organizacijah združe- 
nega dela pravočasno spejemajo ukrepe za uresničevanje 
planov svojih organizacij in skupnosti ter za uresničevanje 
splošnih ciljev in nalog, določenih z družbenimi plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti, in so za to odgovorni; 

- organi družbenopolitičnih skupnosti s predpisi in ukrepi, 
ki jih sprejemajo za uresničevanje planov, zagotavljajo 
splošne pogoje za čim skladnejši in stabilnejši razvoj in so za 
to odgovorni. 

IV. V drugem delu osnutka zakona so določbe o družbe- 
nem planu Jugoslavije (41. do 53. člen). 

Vsebina temeljnih planskih dokumentov na ravni federacije 
so med seboj usklajeni bistveni elementi razvojne in ekonom- 
ske politike. 

Vsebina smernic Skupščine SFRJ zajema temeljne ele- 
mente razvojne politike na ravni države v celoti, ki se nanašajo 
na cilje, smeri, okvire in globalna razvojna sorazmerja ter 
temeljne elemente ekonomske politike na ravni države v 
celoti, ki se nanašajo na smeri in okvire za sprejemanje 
ukrepov, ki bodo zagotavljali stabilne splošne pogoje gospo- 
darjenja in razvoja v obdobju, za katero se sprejemajo sred- 
njeročni plani. 

Funkcija in vsebina družbenega plana Jugoslavije sta sin- 
teza, ki zajema temeljne elemente skupne razvojne in eko- 
nomske politike. 

Funkcije in vsebina družbenega plana Jugoslavije se 
nanašajo na skupno razvojno in ekonomsko politiko, ki je 
določena s tem planom in zajema: skupno monetarno in 
kreditno politiko, skupno politiko cen proizvodov in storitev, 
skupno politiko ekonomskih odnosov s tujino, skupno poli- 
tiko oblikovanja in uporabljanja denarnih, deviznih in blagov- 
nih rezerv, pomembnih za vso državo, s katerimi se zagotav- 
ljajo splošni pogoji za gospodarjenje v naslednjem petletnem 
obdobju ter drugi pogoji, v katerih se uresničujejo splošni cilji 
in naloge, skupni interesi in cilji gospodarskega in družbe- 
nega razvoja ter temeljna razmerja v razvoju družbene proiz- 
vodnje in družbenih dejavnosti in materialna sorazmerja v 
skupni družbeni reprodukciji, določeni v družbenem planu 
Jugoslavije. 

Glede na dolgoročni program ekonomske stabilizacije je v 
osnutku zakona predvideno, da je ena izmed funkcij in ciljev 
planiranja usklajevanje razmerij v razvoju gospodarstva in 
družbe oziroma materialnih sorazmerij v skupni družbeni 
reprodukciji. 

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva 
določajo razmerja pri pridobivanju in razporejanju dohodka 

in pri delitvi čistega dohodka. O teh Sorazmerjih odločajo 
delavci z osebnim izjavljanjem o skupnih temeljih za pripravo 
srednjeročnih planov delovne organizacije in temeljnih orga- 
nizacij v njeni sestavi ter sestavljene OZD. Določeno je, da 
njihovi plani morajo vsebovati omenjena sorazmerja. 

Družbeni plan republike oziroma pokrajine obvezno vse- 
buje razmerja pri oblikovanju in delitvi družbenega pjroizvoda 
in dohodka, razmerja v strukturi investicij in razmerja v struk- 
turi porabe, družbeni plan Jugoslavije pa zagotavlja med 
drugim tudi usklajen razvoj gospodarstva vse države in skla- 
dnost materialnih odnosov v celotnem družbenem razvoju ter 
obvezno vsebuje temeljna razmerja pri oblikovanju in delitvi 
družbenega proizvoda in dohodka, temeljna razmerja v struk- 
turi investicij in temeljna razmerja v strukturi porabe. 

Z omenjenimi formulacijami so reafirmirana planska sora- 
zmerja, katerih uresničevanje zagotavlja usklajen materialni 
in družbeni razvoj. Sorazmerja naj bi zagotovila usklajenost v 
materialni strukturi družbene proizvodnje in ustrezno struk- 
turo pri delitvi družbenega proizvoda v vrednostni obliki; na 
njihovi podlagi se usmerjata splošni gospodarski in družbeni 
razvoj in usklajujejo temeljna razmerja v družbeni reproduk- 
ciji. Seveda se ta sorazmerja v tržnih razmerah določajo glede 
na realne materialne možnosti ob upoštevanju ekonomskih 
zakonitosti. Sorazmerja so temeljno ekonomsko politično 
jedro družbenih planov in se morajo kot taka nanašati na 
bistvene družbene interese in cilje gospodarskega in družbe- 
nega razvoja države v celoti. Pri tem je treba upoštevati, da 
sistem družbenega planiranja ne temelji samo na planiranju 
stopenj gospodarske rasti in materialnih sorazmerij, temveč 
zajema vse ključne vidike in sestavine razvoja. V tem smislu je 
definirana zasnova kompleksnega razvoja, ki se nanaša na 
planiranje gospodarskega, socialnega, tehnološkega, 
obrambnega in prostorskega razvoja. 

V osnutku imajo pomembno mesto temeljna sorazmerja 
razvoja, ki se določijo na samoupravni podlagi v planih repu- 
blik, pokrajin in federacije, nanašajo pa se na: 

(1) temeljna razmerja v delitvi družbenega proizvoda na 
akumulacijo in porabo. To sorazmerje mora zagotoviti možno 
razvojno dinamiko, ker pomeni družbeni ukrep glede akumu- 
lacije in porabe; 

(2) temeljna razmerja v strukturi investicij. S tem sorazmer- 
jem je treba zagotoviti ustrezne razvojne smeri in temeljne 
spremembe v strukturi gospodarstva; seveda ob ustreznem 
sistemu financiranja razširjene reprodukcije, ki mora zagoto- 
viti koncentracijo in kroženje rapoložljivih sredstev za razvoj v 
skladu z razvojno strategijo in politiko, določeno v družbe- 
nem planu Jugoslavije - dolgoročno in srednjeročno; 

(3) temeljna razmerja v strukturi porabe. S tem sorazmerjem 
je treba zagotoviti usklajenost agregatnega povpraševanja s 
planirano strukturo proizvodnje in domnevano mednarodno 
menjavo ter usklajenost osebne in kolektivne porabe; 

(4) temeljna razmerja pri mednarodni menjavi. To sora- 
zmerje je pomembno zaradi določitve smeri in dinamike raz- 
voja ekonomskih odnosov s tujino in zaradi najpopolnejšega 
in najsmotrnejšega vključevanja v mednarodno delitev dela. S 
tem sorazmerjem je treba usklajevati strukturo družbene pro- 
izvodnje in mednarodno menjavo; 

(5) temeljna razmerja v regionalnem razvoju Jugoslavije. To 
sorazmerje je bistveno in aktualno v državi zvečnacionalno 
sestavo ter z zelo različno ravnijo in strukturo razvitosti. Z 
njim je treba zagotoviti smeri in dinamiko regionalnega raz- 

" voja države v celoti in njenih posameznih delov zaradi ustvar- 
janja pogojev za najhitrejši in najpopolnejši razvoj proizvod- 
nih sil družbe v celoti in za uresničevanje nujnih sprememb v 
strukturi gospodarstva vse države, upoštevajoč potrebo po 
najhitrejšem razvoju gospodarsko najmanj razvitih regij in 
območij. 

18. Z družbenim planom Jugoslavije so določeni splošni in 
skupni interesi ter cilji družbenega in gospodarskega razvoja 
celotne družbene skupnosti, skupna razvojna in ekonomska 
politika, splošni pogoji gospodarjenja zaradi usmerjanja 
gospodarskega in družbenga razvoja v državi in zaradi uskla- 
jevanja razmerij v celoti družbene reprodukcije na samo- 
upravnih temeljih (41. člen). 

19. Z družbenim planom Jugoslavije se na podlagi 42. člena 
zagotavlja dinamičen in usklajen gospodarski in družbeni 
razvoj ter strukturne spremembe v gospodarstvu Jugoslavije; 
skladnost materialnih odnosov v celotnem družbenem raz- 

poročevalec 41 



voju in stabilnost odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu; 
ekonomsko uspešno vključevanje jugoslovanskega gospo- 
darstva v mednarodno delitev dela; znanstveni in tehnološki 
razvoj; popolnejše izkoriščanje možnosti za razvoj proizvajal- 
nih sil družbe in za povečanje produktivnosti celotnega druž- 
benega dela; povečanje zaposlenosti, življenjske ravni in 
zboljšanje življenjskih in delovnih pogojev; uresničevanje 
ustavnih obveznosti federacije glede hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin: 
razvoj JLA in uresničevanje drugih skupnih interesov in ciljev 
na področju splošne ljudske obrambe in varnosti države. 

S tem namenom se z družbenim planom Jugoslavije 
določajo smernice in okviri za sprejemanje ukrepov ekonom- 
ske politike in drugih ukrepov, ki jih v skladu s tem v okviru 
svojih pravic in dolžnosti sprejemajo organi federacije ozi- 
roma organi republik in avtonomnih pokrajin. 

20. Z osnutkom zakona (43. člen) je predvideno, da se lahko 
z družbenim planom Jugoslavije na podlagi skupaj določenih 
interesov in ciljev razvoja določijo tudi določene razvojne 
naloge, katerih izvršitev je nujna za družbeno reprodukcijo in 
strukturne spremembe v gospodarstvu, ter način zagotavlja- 
nja sredstev in drugih potrebnih pogojev za njihovo uresniče- 
vanje ter cilji in naloge, ki izhajajo iz skupnih ocen razvoja 
organizacij združenega dela iz 23. in 43. člena tega zakona. 

21. S 44. členom osnutka zakona so taksativno našteti akti 
in drugi elementi, ki so Zveznemu izvršnemu svetu izhodišče 
za pripravo osnutka družbenega plana Jugoslavije. 

Določen je tudi postopek pripravljanja in sprejetja družbe- 
nega plana Jugoslavije. 

22. Z osnutkom zakona je določeno, da Skupščina SFRJ 
sprejema letno resolucijo o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije, s katero določa naloge pri uresničevanju 
politike družbenoekonomskega razvoja in ukrepe ekonomske 
politike, s katerimi se določajo pogoji gospodarjenja za posa- 
mezna natančno določena področja (50. člen). 

Po osnutku zakona se hkrati z resolucijo sprejemajo tudi 
ustrezni akti za posamezna področja ekonomske politike v 
skladu z zveznim zakonom. 

Po osnutku zakona Zvezni izvršni svet vsako leto do konca 
oktobra pošlje Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije v tekočem letu in osnutek resolucije 
za naslednje leto, na podlagi usklajenih stališč skupščin repu- 
blik in skupščin avtonomnih pokrajin v Skupščini SFRJ o 
osnutku resolucije pa pošlje Skupščini SFRJ besedilo pred- 
loga resolucije (52. člen). 

23. S 53. členom sta predvidena status in vloga Zveznega 
zavoda za družbeno planiranje in ustanovitev družbenega 
sveta za področje planiranja v okviru omenjenega zavoda. 
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ANALIZE IN OCENE 

Nujna zaostritev odgovornosti za vse 

subjekte, ki uporabljajo pravo 

• Počasno uresničevanje ustavne rešitve, ki pravi, da so delovni ljudje izvirni nosilci 
funkcije normativnega urejanja družbenih odnosov 
• Izvršni in upravni organi in ne delegatske skupščine so v večini primerov 
pobudniki sprejemanja normativnih aktov 
• Na posameznih področjih so družbena razmerja preveč podrobno normirana, na 
drugi pa ni dovolj pravne regulative. To posebej velja za družbenolastninska 
razmerja in varstvo družbene lastnine 
O Temeljni vzroki kršitev ustavnosti in zakonitosti so protislovja na področju 
materialne proizvodnje in pojavi voluntarizma ter subjektivizma pri oblikovanju in 
izvajanju prava 
• Stanje je posebej nezadovoljivo na področju izvajanja zveznih zakonov, ki urejajo 
družbenoekonomske odnose, kar povzroča nestabilnost v gospodarstvu 
• Nujno je treba celoviteje razčleniti temeljne ustavno-pravne institute, posebej 
tiste, ki opredeljujejo družbenoekonomski sistem. Podrobneje pa je treba razčleniti 
tudi pravico dela z družbenimi sredstvi 

V skladu s sklepi Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ, spreje- 
timi 1. marca 1983, je bila usta- 
novljena Koordinacijska skupi- 
na kot posebno delovno telo 
Zbora. Njena naloga je pripra- 
va Analize o stanju, temeljnih 
problemih in smereh nadalj- 
njega razvoja pravnega siste- 
ma in nato določitev besedila 
Osnutka resolucije o pravnem 
sistemu SFRJ. Pri pripravi 
omenjenega dokumenta so 
poleg delegatov obeh zborov 
sodelovali tudi predstavniki 
zveznih organov in organiza- 
cij, družbenopolitičnih organi- 
zacij v federaciji, skupščin re- 
publik in pokrajin, kakor tudi 
ugledni znanstveni in strokov- 
ni delavci. Povzetek Osnutka 
analize, ki obravnava vlogo 
prava v sedanji fazi razvoja 
naše samoupravne socialisti- 
čne družbe, ocenjuje stanje in 
opozarja na temeljne proble- 
me oblikovanja in izvajanja 
prava ter predlaga smeri na- 
daljnjega razvoja pravnega si- 
stema, so skupaj z Osnutkom 
analize, dobili v obravnavo de- 
legati. 

MNOGE SLABOSTI 
V PRAVNEM SISTEMU 

V zadnjih desetih letih, ome- 
nja začetek povzetka, je naš 
pravni sistem doživel velike 
spremembe. Po sprejetju Usta- 
ve SFRJ leta 1974 in določitvi 
temeijnih pravnih institutov, so 

bili sprejeti ali spremenjeni 
mnogi pomembni zakoni in 
drugi predpisi. Velika pa je bila 
tudi spodbuda razvoju samo- 
upravnega prava. S tem so od- 
prte možnosti za novo ureditev 
odnosov v združenem delu na 
novih temeljih, prav tako pa na 
področju družbenega planira- 
nja, bančnih in kreditnih odno- 
sov, v delegatskem sistemu in 
državni upravi. 

Kljub nedvomnim dosežkom 
pri normativnem urejanju 
družbenih razmerij; se v prav- 
nem sistemu kažejo mnoge 
slabosti. Decentralizacijski 
proces na vseh področjih ne 
spremljajo tudi deetatizacija in 
večji vpliv delovnih ljudi pri od- 
ločanju o pogojih, sredstvih in 
rezultatih njihovega dela. 
Združeno delo je še precej 
odvisno od političnih centrov 
odločanja in od organov druž- 
benopolitičnih skupnosti. 
Mnogi elementi oblasti, za ka- 
tere je zvezna država razlašče- 
na, niso dosledno usklajeni z 
ustavnimi hotenji o prenosu 
družbene moči na združeno 
delo in samoupravne oblike 
organiziranja delovnih ljudi in 
občanov. 

Temeljna vloga prava v 
smoupravni socialistični druž- 
bi je, da varuje in razvija proiz- 
vodne odnose in je hkrati jez 
proti vsem oblikam njihovega 
maličenja. Naše pravo v seda- 
nji obliki ne varuje uspešno 
družbene lastnine proizvodnih 

sredstev kot prevladujočega 
družbenoekonomskega ra- 
zmerja in v vseh bistvenih se- 
stavinah niti ne zagotavlja, da 
delo in rezultati dela določajo 
materialni in družbeni položaj 
človeka. Do takega položaja je 
privedlo tudi pomanjkanje od- 
govornosti in premajhno anga- 
žiranje vseh družbenih dejav- 
nikov, posebej subjektivnih sil. 

Na mnogih področjih druž- 
benoekonomskega in politi- 
čnega življenja so poudarjena 
protislovja med normativnim 
in dejanskim, pravno določe- 
nim in dejanskim stanjem. Pro- 
blemi pa ne izvirajo le iz prava, 
temveč tudi iz dejanskega zao- 
stajanja razvoja družbenoe- 
komskih in političnih odnosov. 

Ker naš pravni sistem izhaja 
iz množice samoupravnih sub- 
jektov kot nosilcev normativne 
funkcije je zelo raznoliko obli- 
kovan. Pri njegovem doseda- 
njem razvoju v federaciji pa ni- 
so bile dovolj kakovostno in 
konsistentno zaokroženi teme- 
lji pravnega sistema. Republi- 
ke in pokrajini nadalje niso z 
medsebojnimi dogovori na 
skupnih temeljih uredile neka- 
terih vitalnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na posa- 

meznih ključnih delih pravne- 
ga sistema. 

Neizvajanje pozitivnega pra- 
va, omenja povzetek, je eden 
najtežjih problemov naše prav- 
ne ureditve. Mimo drugih težav 
vpliva na zmanjševanje ugleda 
in avtoritete prava ter njegove 
družbene in razredne vloge ter 
značaja. 

Sestavni del pravic in svo- 
boščin so tudi obveznosti in 
odgovornosti. Zaradi neustrez- 
ne kakovosti pravnih norm pa 
v praksi pogosto ni odgovor- 
nega in angažiranega odnosa 
do izpolnjevanja sprejetih ob- 
veznosti in doslednega ure- 
sničevanja družbenega vre- 
dnotenja in materialnega na- 
grajevanja, ki bi ustrezalo de- 
lovnim rezultatom. Nepopolna 
regulativa in neizvajanje ukre- 
pov na področju odgovornosti 
so razlogi, da se v naši pravni 
ureditvi ne uresničuje ustrez- 
no odgovornost posamezni- 
kov s posebnimi pooblastili, 
kolektivnih organov in samo- 
upravnih subjektov. V praksi 
se ne uresničujejo dosledno 
niti oblike družbene, družbe- 
nopolitične in posebej eko- 
nomske odgovornosti, prav ta- 
ko pa niso oblikovani učinko- 
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viti ukrepi za njihovo uresniče- 
vanje. Pri oblikovanju pravnih 
in samoupravnih aktov delav- 
ski sveti in skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti še ni- 
majo odločilne vloge, saj na 
rešitve pogosto odločilno vpli- 
vajo poslovodni, izvršni in 
upravni organi. 

OBLIKOVANJE PRAVA 
V praksi se počasi uresniču- 

je ustavna opredelitev, po ka- 
teri so delavski razred in vsi 
delovni ljudje izvirni nosilci 
funkcije normativnega ureja- 
nja družbenih razmerij. V okvi- 
ru družbenopolitičnih skup- 
nosti so nosilci te funkcije nji- 
hove skupščine, vendar je v 
praksi ta njihova vloga odrinje- 
na, in sicer predvsem zaradi 
premalo razvite demokratične 
vsebine delegatskega sistema. 
Najpogosteje so izvršni in 
upravni organi pobudniki 
sprejemanja splošnih norma- 
tivnih aktov. Njihova normativ- 
na dejavnost pa se najpogo- 
steje izogne nadzorstvu dele- 
gatskih skupščin. 

Poleg tega sodelujejo delov- 
ni ljudje in občani pri normira- 
nju družbenoekonomskih in 
samoupravnih razmerij ob 
sprejemanju samoupravnih 
splošnih aktov. Na posamez- 
nih področjih pa ti akti ne izra- 
žajo celovito dolgoročnih 
skupnih interesov in potreb 
delovnih ljudi ter občanov. Pri 
oblikovanju prava sodelujejo 
tudi družbene organizacije in 
združenja občanov. 

Za proces nastajanja prava 
je značilno, da so na nekaterih 
področjih družbeni odnosi 
preveč podrobno normirani, 
na drugih pa ni nujnih pravnih 
rešitev. Pomanjkanje pravne 
regulative je posebej občutno 
na področju družbeno-lastnin- 
skih razmerij in družbene 
funkcije družbene lastnine, za- 
radi česar pogosto prihaja do 
skupinsko-lastniških in držav- 
no-lastniških pojavov ter do 
privatizacije družbenih sred- 
stev. 

Uresničevanje ciljev Dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije zahteva tudi izpo- 
polnitev pravne regulative, 
predvsem na področjih druž- 
benega planiranja, tržišča in 
delovanja enotnega jugoslo- 
vanskega trga, kakor tudi na 
tistih, ki zadevajo položaj vseh 
oblik združevanja dela in sred- 
stev ter samoupravnega inte- 
resnega organiziranja. Ta za- 
hteva velja tudi za bančni, kre- 
ditni in monetarni sistem, eko- 
nomske odnose s tujino, drob- 
no gospodarstvo, stanovanj- 
sko in komunalno gospodar- 
stvo, zaposlovanje in delovna 

razmerja, za delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno 
porabo, volilni sistem in ka- 
drovsko politiko, oblike od- 
ločanja in drugo. 

PREMAJHNO 
ANGAŽIRANJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

Čeprav je za zakonodajni 
postopek po letu 1974 značil- 
na njegova vse večja demokra- 
tizacija, nepošrednejša ude- 
ležba republik ter pokrajin in 
združenega dela pri oblikova- 
nju in spejemanju zakonov ter 
drugih predpisov, tako zako- 
nodajna praksa kot znanost ni- 
sta spremljali dejanskih druž- 
benih potreb na področju obli- 
kovanja pravnih norm. Temelj- 
na pomanjkljivost dosedanje 
prakse je, da pri pripravi aktov 
družbenopolitičnih skupnosti 
v predhodni fazi ni bilo dovolj 
vključeno združeno delo, kar 
negativno vpliva na vsebino te- 
ga normiranja in njegov odnos 
do interesov združenega dela 
in samoupravljanja. 

Posebno pozornost zasluži- 
jo zvezni zakoni, sprejeti na 
podlagi 267. člena Ustave 
SFRJ, torej tisti, ki so sprejeti 
po hitrem postopku. Pogosto 
predlaganje in spejemanje za- 
konov na ta način je povzroči- 
lo resne posledice, hkrati pa se 
je pokazalo, da v vseh primerih 
zakonov ni bilo treba spreje- 
mati po takem postopku. 

Ko povzetek Osnutka anali- 
ze govori o pripravi samo- 
upravnih splošnih aktov, opo- 
zarja, da doslej ni bila narejena 
analiza stanja, problemov in 
pojavov, prav -tako pa ni pov- 
sem razčiščeno razmerje med 
državnim in samoupravnim 
pravom. Vendar praksa kaže, 
da se tudi ti akti predvsem 
sprejemajo brez predhodnih 
konzultacij delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, primaren pa 
je vpliv poslovodnih organov 
in strokovnih služb na rešitve v 
samoupravnih sporazumih 
oziroma izvršnih oziroma 
upravnih organov na določbe 
družbenih dogovorov. Name- 
sto da bi bile določbe demo- 
kratični dogovor delovnih lju- 
di, prihaja med pripravo samo- 
upravnih splošnih aktov do ra- 
zličnih pritiskov, prevlade inte- 
resov, preglasovanja in podob- 
no. Poleg tega se samouprav- 
ne določbe pogosto pripravlja- 
jo kot šablonski akti, tako da 
ne izražajo interšov in specifič- 
nosti posameznega okolja. 

Pri nastajanju prava prihaja 
tudi do številnih metodoloških 
in pravnotehničnih problemov, 
od povezovanja ustavnega ali 
drugega pravnega temelja do 
določanja vsebine, kakovosti 

in obsega pravnega akta. Po 
vsebini so akti pogosto preveč 
obširni, povzemajo določbe 
Ustave SFRJ, zakonov in te- 
meljnih samoupravnih aktov, 
kar povzroča njihovo preob- 
sežnost, visoko stopnjo pos- 
plošenosti in neuporabnosti v 
praksi. Zaradi tega je veliko 
deklarativnih in zapletenih ak- 
tov, po drugi strani pa vsebina 
predpisov v mnogih primerih 
ni celovita, temveč je veliko 
pravnih praznin, tako da niso 
urejena bistvena vprašanja. 

ZAKONODAJA 
V FEDERACIJI 

Na področju zakonodajne 
prakse federacije ima poseben 
pomen priprava tako imenova- 
nih sistemskih zakonov, ki ce- 
lovito urejajo razmerja na po- 
sameznih področjih družbe- 
noekonomskega in politične- 
ga sistema. V okviru pravic in 
dolžnosti federacije ti zakoni 
določajo osnove sistema ali si- 
stem razmerij na posameznih 
področjih in prinašajo vsebin- 
ske opredelitve glede nadalj- 
njega urejanja odnosov. V 
praksi pa so pojavi, da je vsako 
odstopanje od sistemskega za- 
kona označeno kot nasproto- 
vanje sistemu, hkrati pa se za- 
htevajo take razlike tudi, ko za 
to ni utemeljenih razlogov. 
Razširjen je pojav prevzema- 
nja norm iz sistemskih zako- 
nov v zvezne zakone, kar za- 
hteva racionalizacijo zvezne 
zakonodaje. Poleg,tega neka- 
teri zvezni zakoni urejajo tudi 
tista razmerja, ki bi jih bilo tre- 
ba urediti po samoupravni 
poti. 

Zaradi slabosti pri pripravi 
zveznih zakonov se ti zakoni 
tudi pogosto spreminjajo in 
dopolnjujejo, kar seveda vpliva 
na manjšo učinkovitost njiho- 
vega izvajanja. Za zvezno za- 
konodajo je značilna števil- 
čnost predpisov, značilne pa 
so tudi težnje, da bi vse odno- 
se uredili z zakonskimi dolo- 
čbami. Ob tem pa posamezna 
družbena razmerja, ki bi jih 
morali opredeliti z zveznimi za- 
koni, niso v celoti urejena. 

Gradivo nadalje ocenjuje, da 
zaradi motenj v tokovih druž- 
bene reprodukcije pogosto 
prihaja do sprejemanja tako 
imenovanih intervencijskih za- 
konov, katerih namen je ohra- 
njanje splošnih razmerij v 
družbeni reprodukciji. Ti zako- 
ni pa za določen čas suspendi- 
rajo delovanje sistemskih reši- 
tev. Hiter postopek sprejema- 
nja teh zakonov je omogočal 
vključevanje delegatske baze v 
razpravo o mnogih bistvenih 
vprašanjih. 

Pri uresničevanju pravic in 

dolžnosti federacije, Skupšči- 
na SFRJ in njena zbora spreje- 
majo poleg zveznih zakonov, 
družbenega plana Jugoslavije 
in letnih resolucij tudi druge 
splošne akte kot so resolucije, 
priporočila, deklaracije, za- 
ključki in sklepi itd. 

UREJANJE 
MATERIALNIH 
ODNOSOV V 
PODZAKONSKIH 
AKTIH 

Posamezno družbeno ra- 
zmerje lahko normirajo tako 
zvezni kot republiški ali pokra- 
jinski predpisi, vendar pa ti re- 
publiški in pokrajinski predpisi 
ne smejo biti v neskladju z 
zveznim zakonom. V praksi 
zvezni zakoni neposredno ali 
posredno pooblaščajo republi- 
ke in pokrajini, da posamezna 
razmerja uredijo s svojimi za- 
koni. Poseben problem je psi 
tem prenos urejanja nekaterih 
materialnih vprašanj na podza- 
konske akte, namesto da bi bi- 
lo to urejeno z zakoni. Do tega 
prihaja v primerih, ko o posa- 
meznih vprašanjih ni bilo do- 
seženo soglasje v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Na ta način se v praksi 
širi sprejemanje teh aktov, v 
njih pa se urejajo tudi razmer- 
ja, ki bi jih bilo treba urediti v 
zakonih ali samoupravnih 
aktih. 

Pri usklajevanju skupnih in- 
teresov republik in pokrajin v 
federaciji je bilo v minulem ob- 
dobju nekaj težav kot posledi- 
ca različnih interesov republik 
in pokrajin in nemožnosti, da 
bi identificirali skupne interese 
o mnogih konkretnih vpraša- 
njih. Praksa zahteva 
natančnejšo normativno uredi- 
tev posameznih faz usklajeva- 
nja stališč. ZIS je bil skoraj iz- 
ključni predlagatelj aktov, ki 
jih je sprejel Zbor. 

Dinamični razvoj republiške 
in pokrajinske zakonodaje je 
pripeljal tudi do tega, da ti za- 
koni normirajo tudi tista ra- 
zmerja, ki bi jih morali urediti 
samoupravni akti. Resen pro- 
blem je premajhna strokovna 
priprava predpisov in ozki re- 
sorni pristop pri njihovem obli- 
kovanju. Poseben pomen ima- 
jo dogovori republik in pokra- 
jin, ki urejajo tista vprašanja, ki 
jih republike samostojno ure- 
jajo. Ta institut medrepubliš- 
kega dogovarjanja pa ni do 
konca razčlenjen. 

Pri pripravi predpisov, na- 
menjenih uresničevanju zvez- 
nih, republiških in pokrajin- 
skih zakonov prihaja do pro- 
blemov razmejevanja glede 
nosilcev normativne funkcije. 
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Tako se dogaja, da izvršilni 
predpisi urejajo bistvena druž- 
bena razmerja, kar ni v skladu 
z Ustavo. Analize kažejo, da se 
v praksi ne uresničuje norma- 
tivna dejavnost občine, organi- 
zacije združenega dela in dru- 
ge organizacije ter skupnosti 
pa s svojimi akti redko urejajo 
vprašanja širšega pomena. 

Položaj delavcev bistveno 
vpliva na njihovo zanimanje za 
sodelovanje pri pripravi in 
sprejemanju samoupravnih 
splošnih aktov. Najbolj so za- 
interesirani za tiste akte, ki do- 
ločajo njihov materialni polo- 
žaj. Povzetek ugotavlja, da je 
premajhna angažiranost de- 
lavcev v teh procesih posledi- 
ca neupoštevanja njihovih sta- 
lišč. S pretiranim normiranjem 
posameznih razmerij pa je pre- 
cej zožen prostor za originar- 
no samoupravno urejanje ra- 
zmerij v združenem delu. 

NEZADOVOLJIV 
POLOŽAJ PRI 
IZVAJANJU PRAVA 

Izvajanje prava je v 
najtesnejši povezavi z njego- 
vim oblikovanjem. Dosledno 
izvajanje pravnih norm oziro- 
ma spoštovanje načel ustavno- 
sti, zakonitosti in odgovornosti 
je bistveni pogoj za stabilnost 
in razvoj našega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja. 
Konsistenten, usklajen in smo- 
trn pravni sistem je bistveni 
pogoj za njegovo uspešno rea- 
lizacijo. Pri tem ima poseben 
pomen izvajanje tistih zveznih 
zakonov, ki v skladu z Ustavo 
SFRJ določajo sistem sociali- 
stičnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in 
enotne temelje političnega si- 
stema. 

Položaj na področju ure- 
sničevanja prava v zadnjih ne- 
kaj letih, ob težavnem eko- 
nomskem položaju, v celoti 
gledano ni zadovoljiv. V praksi 
vse pogosteje prihaja do nei- 
zvajanja ali do nedoslednega 
izvajanja zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov, 
posebej na področju družbe- 
noekonomskih odnosov, pri- 
haja do kršitev ustavnosti in 
zakonitosti in neodgovornega 
ravnanja. So primeri nado- 
meščanja načel ustavnosti in 
zakonitosti z načelom smotr- 
nosti. Pravne norme pa ne 
kršijo le fizične osebe, temveč 
tudi samoupravno organizirani 
subjekti, organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti in drugi. 

Vzroki široko razširjenih 
kršitev zakonitosti so številni. 
- Temeljni so v protislovjih na 
področju materialne proizvod- 
nje in v pojavih voluntarizma 
ter subjektivizma, tako v pro- 

cesu oblikovanja kot pri izvaja- 
nju pravnih norm. Med temi 
pojavi so izraziti pojavi izsto- 
panja parcialnih in lokalnih 
materialnih ter drugih intere- 
sov ožjih skupnosti in OZD na 
škodo skupnih in splošnih in- 
teresov, nadalje praksa, da ne- 
kateri norm ne izvajajo, če to 
prizadetim subjektom ne 
ustreza, kakor tudi mnenje, da 
imajo neformalna stališča in 
dogovori nosilcev političnih 
funkcij tako moč, da potem ni 
treba obvezno izpolnjevati za- 
konov in predpisov, kar opo- 
zarja da na ta način politični 
dejavnik omejuje uresničeva- 
nje prava. 

Vzroki so nadalje tudi v za- 
vestnem nezakonitem ravna- 
nju subjektov za katere veljajo 
pravne norme, v premalo učin- 
kovitem nadzorstvu nad izvaja- 
njem pravnih norm in nerazviti 
pravni zavesti. Razširjena pa je 
tudi praksa upravičevanja ta- 
kega ravnanja z ekonomskimi 
težavami. 

NEZAVAROVANA 
DRUŽBENA LASTNINA 

Družbena lastnina in samo- 
upravljanje sta ogrožena na ši- 
rokem področju. V velikem 
številu OZD prihaja do obsež- 
nih nezakonitosti pri delu in 
poslovanju. Samoupravna de- 
lavska kontrola se še ni dovolj 
uveljavila, tudi druge oblike 
varstva družbene lastnine niso 
dovolj učinkovite. K njenemu 
varstvu niso prispevale niti 
skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti, ki se redko poslu- 
žujejo svojih zakonskih poo- 
blastil, da preprečijo izvajanje 
nezakonitega samoupravnega 
splošnega akta ali dejanja ozi- 
roma sprožijo postopek oce- 
njevanja zakonitosti pred so- 
diščem združenega dela ali 
ustavnim sodiščem. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja 
v glavnem preventivno deluje- 
jo in sprožijo postopek v pri- 
merih kršitev individualnih 
pravic delavcev, ustavna so- 
dišča pa se prav tako niso do- 
volj ukvarjala s vprašanji širše- 
ga družbenega pomena za 
uresničevanje ustavnosti in za- 
konitosti. 

Državna uprava, poudarja 
povzetek, v minulem obdobju 
ni bila usmerjena in usposob- 
ljena za opravljanje funkcije 
izvajanja določene politike in 
zakonov, kar je negativno vpli- 
valo tudi na uresničevanje pra- 
va. Zvezni upravni organi pa še 
ne prevzemajo odgovornosti 
za stanje na posameznih pod- 
ročjih družbenega življenja. 
Prav tako niso vedno pravoča- 
sno vplivali na reševanje vpra- 
šanj, ki sodijo na njihovo pod- 

ročje. Pri njihovem delu priha- 
ja do mnogih slabosti. 

O zakonitosti govorijo tudi 
podatki o naraščanju števila 
sporov pred sodišči. To opo- 
zarja, da v družbi ni bilo name- 
njene dovolj pozornosti pre- 
prečevanju vzrokov sporov. 
Čeprav je ugotovljeno, da so 
bili doseženi uspehi pri pod- 
ružbljanju sodne funkcije, se 
vendar vsa samoupravna so- 
dišča niso razvijala v skladu s 
potrebami in možnostmi. Pra- 
vosodni organi pa tudi ne 
spremljajo ustrezno in ne 
proučujejo družbenih odnosov 
in pojavov, tako da ne zmorejo 
pravočasno predlagati ukre- 
pov za preprečevanje družbe- 
no nevarnih in škodljivih poja- 
vov in ukrepov za krepitev od- 
govornosti in zakonitosti. 

Mnoge slabosti so posledica 
premalo opredeljenega institu- 
ta odgovornosti, ki naj bi zava- 
roval družbeno lastnino kot te- 
meljni produkcijski odnos. Ne- 
razvita je odgovornost za 
upravljanje, uporabo in razpo- 
laganje z družbenimi sredstvi, 
odgovornost za izgube pri po- 
slovanju, za strokovno delo in 
dajanje točnih ter pravočasnih 
podaktov, kakor tudi za spreje- 
manje ekonomskih odločitev. 
Prav tako so pri izvajanju pra- 
va v zadnjih letih očitno deval- 
virane nekatere temeljne mo- 
ralne in etične norme sociali- 
stične samoupravne družbe, ni 
pa tudi nobenega angažiranja 
subjektivnih sil na tem pod- 
ročju. j 

MOTENA RAZMERJA 
NA MATERIALNEM 
PODROČJU 

Nezadovoljiv je položaj po- 
sebej pri izvajanju zveznih za- 
konov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, ki urejajo 
odnose na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, 
v deviznem in monetarnem si- 
stemu, zunanjetrgovinskem 
prometu itd. Prisotnost takih 
pojavov je resno motila ra- 
zmerja na materialnem podro- 
čju, tako da gospodarska ne- 
stabilnost v dobri meri izvira 
tudi iz nespoštovanja predpi- 
sov na tem področju. Po drugi 
strani pa je res, da so moteni 
materialni odnosi oteževali 
izvajanje zakonov. 

Za uresničevanje zveznih za- 
konov niso vedno zagotovljeni 
ustrezni mehanizmi in instru- 
menti. Republike in pokrajini 
so poleg tega, namesto da bi 
za izvajanje zveznih zakonov 
sprejemale podzakonske akte, 
pogosto sprejemale svoje za- 
kone. Zvezni upravni organi pa 

so tudi redko imeli pregled 
nad izvajanjem posameznih 
zakonov, prav tako se niso po- 
služevali instituta opozoril, 
skratka niso bili celovito 
usmerjeni k izvajanju zveznih 
zakonov in drugih predpisov. 
Stanje na tem področju zahte- 
va povečano odgovornost ZIS 
in posameznih funkcionarjev. 

Izvajanje republiških in po- 
krajinskih zakonov ter predpi- 
sov je najpogosteje odvisno od 
njihove kakovosti. So podro- 
čja, kjer so razmerja preveč 
podrobno normirana, so pa tu- 
di področja, kjer ni dovolj 
pravne regulative. Pri izvajanju 
samoupravnega prava so še 
bolj očitna razhajanja med 
normativnim in dejanskim, to 
pa je odvisno od značaja posa- 
meznih aktov. 

POSPEŠITI RAZVOJ 
SAMOUPRAVNEGA 
PRAVA 

Nadaljnji razvoj pravnega si- 
stema v Jugoslaviji mora zago- 
toviti razvoj temeljnega pro- 
dukcijskega odnosa, popolnej- 
še varstvo družbene lastnine, 
družbena razmerja, ki izvirajo 
iz dela, enakopravnosti naro- 
dov in narodnosti, svoboščin, 
pravic, dolžnosti človeka in 
občana ter varstva vseh drugih 
vrednot. Zaradi tega je nujno 
potrebno celoviteje razčleniti 
temeljne ustavno-pravne inšti- 
tute, posebej tiste, ki zagotav- 
ljajo družbenoekonomski si- 
stem. Prav tako pa je treba 
podrobneje obdelati pravico 
dela z družbeni sredstvi in za- 
gotoviti normativne pogoje za 
večje združevanje dela in sred- 
stev na enotnem jugoslovan- 
skem tržišču. 

Nujno je treba zagotoviti tu- 
di pogoje za hitrejši razvoj sa- 
moupravnega prava, da bi de- 
lovni ljudje neposredno in sa- 
mostojno urejali medsebojna 
razmerja in da bi bili ti akti 
izraz njihove dejanske volje in 
skupnih dolgoročnih intere- 
sov. Samoupravno pravo mora 
spodbujati integracijo, pre- 
prečiti monopolno ravnanje in 
zagotoviti enotnost jugoslo- 
vanskega tržišča. 

Glede na prisotne pojave 
prekoračitev ustavnih pristoj- 
nosti nosilcev normativne 
funkcije, je treba vztrajati, da 
oblikovalci prava urejajo samo 
tista razmerja, za katera so pri- 
stojni. Zaradi boljše usklajeno- 
sti pravnega sistema bi morali 
tudi podrobneje določiti kate- 
gorijo tako imenovanih sistem- 
skih zakonov in njihovo ra- 
zmerje do drugih zakonov. 
Prav tako pa bi bilo treba do- 
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ločiti naravo aktov družbenega 
planiranja in njihov odnos do 
drugih aktov. 

Na koncu povzetek omenjS, 
da je nujno treba racionalizira- 
ti vse normativne akte, vklju- 
čno s področjem samouprav- 

nega prava. Izboljšati je tudi 
treba njihovo kakovost in na- 
tančno določiti njihovo vsebi- 
no. Glede na razširjeno prakso 
kršenja zakonov in predpisov, 
je nujno treba zaostriti odgo- 
vornost vseh družbenih sub- 

jektov, ki izvajajo pravo. Za do- 
slednejše in učinkovito izvaja- 
nje zveznih zakonov pa je nuj- 
no treba določiti ustavno-prav- 
ne mehanizme uresničevanja. 
Prav tako se morajo zvezni or- 
gani pogosteje posluževati 

svojih pooblastil glede izvaja- 
nja zveznih zakonov. Pri na- 
daljnji graditvi pravnega siste- 
ma pa imajo nezamenjljivo vlo- 
go tudi družbenopolitične in 
druge družbene organizacije. 
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I ž vsebine št. 2 (24. januarja 1985): 

- Kako poenostaviti strokovna ad- 
ministrativna opravila 

- Kolektivno delo in odločanje je 
del našega samoupravnega sistema in 
pomeni nadaljnjo demokratizacijo 
družbe 

- Kakšen bi moral biti naš pravni 
sistem? 

- Svobodna menjava dela - zapisi z 
regijskih posvetov 

občaijj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
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