
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN  Ljubljana, 17. septembra 1985 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE m*«. ^ 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

POZIV ZA POBUDE IN PREDLOGE ZA 

PRIPRAVO PROGRAMOV DELA 

ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ZA LETO 1986 

V skladu z 245. členom poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije poziva Skupščina SR Slovenije delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, skupine delega- 
tov, občinske skupščine, samoupravne interesne skupno- 
sti s področja družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje, družbenopolitične organizacije, Gospodarsko 
zbornico Slovenije in druge organe in organizacije v repu- 
bliki, da dajo Skupščini SR Slovenije pobude in predloge 
za pripravo programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1986. 

Pri pobudah in predlogih za pripravo dela programov 
zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno izhajati iz že 
sprejetih usmeritev, da naj bi Skupščina SR Slovenije v 
prihodnjem letu obravnavala le tiste zadeve, ki sodijo v 
njeno pristojnost in jih je potrebno nujno obravnavati in o 
njih odločati v letu 1986. Pri tem je potrebno dati poudarek 
zlasti: 

- uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije; 

- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoeko- 

nomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije 
za leto 1987; 

- sprejemanju uresničevanja politike in aktov, ki so bili 
sprejeti v Skupščini SR Slovenije v letošnjem in preteklih 
letih; 

- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani v 
sedanjem obdobju, vendar postopek sprejemanja še ni bil 
v celoti opravljen; 

- zunanjepolitičnim vprašanjem, ki so pomembna za 
uresničevanje vloge SR Slovenije pri oblikovanju in izvaja- 
nju skupno dogovorjene zunanje politike SFRJ. 

Čeprav je v 245. členu poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določeno, da se skupščini predložijo predlogi za pri- 
pravo delovnih programov zborov skupščine za prihodnje 
leto, do 15. oktobra tekočega leta prosimo, da čimprej 
pošljete pobude in predloge Skupščini SR Slovenije, Lju- 
bljana, Subičeva 4, da bi tako omogočili pravočasno 
obravnavo in sprejetje programov dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1986. 

INFORMACIJA 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ o obravnavanju in 
sprejemanju zakona o temeljih družbenega sistema planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije s*1"-5 

Iz Skupščine SFRJ: 

- Osnutek zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema - AS 614 Str. 9 

- Osnutek zakona o pogojih in načinu, po katerih lahko organizacije združenega dela pridobivajo 
delovna in poslovna sredstva od občanov - AS 612 Str. 12 

za pripravo poročila o uresničevanju zakonodajne politike republike 

PROBLEMATIKA 
reševanja stanovanjskih vprašanj mladih družin 



SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. in 25. septembra 1985 

Seje zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bile sklicane za 
sredo, 18. septembra 1985, so preložene na 24. in 25. sep- 
tembra 1985. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije bo imel 
dvodnevno sejo v torek, 24. in v sredo, 25. septembra 1985, 
seji Zbora občine Skupščine SR Slovenije in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije pa bosta samo v 
sredo, 25. septembra 1985. 

Zbor združenega dela - 24. septembra 1985 
Zbor združenega dela bo obravnaval: 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o teko- 
čih gospodarskih gibanjih; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu; 

- predlog za sklenitev družbenega dogovora o zagotovitvi 
dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslo- 
vanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja 
»Edvard Kardelj« v Ljubljani z osnutkom družbenega dogo- 
vora (nadaljevanje obravnave); 

- osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v 
tujini; 

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o najemanju dolo- 
čenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983, 1984 in 1985; 

- osnutek zakona o spremembi zakona o določitvi virov 
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugo- 
slovanskega dela železniške proge Titograd-Skader v letih 
1982, 1983 in 1984; 

- osnutek zakona o uporabi dela primarne emisije za 
časovno premostitev pritekanja sredstev za odpravo posledic 
potresa, ki je leta 1983 prizadel območje Kopaonika; 

- predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih naro- 
dov o pomorskem pravu; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (pro- 
jekt Hidroelektrarn Višegrad, YU-2527) med SFR Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj; 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Poljsko ljudsko republiko 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premo- 
ženja; 

- - volitve in imenovanja; 
- pobude, predlogi in vprašanja delegatov. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor-25. septembra 1985 

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

- predlog dologoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000; 

- osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji; 

- osnutek zakona o deviznem poslovanju (nadaljevanje 
obravnave) 
- osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino (nadaljeva- 

nje obravnave 
- dopolnilni predlog k osnutku zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o financiranju federacije; 
-osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zbora repu- 

blik in pokrajin Skupščine SFRJ; 
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združe- 

nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1985. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa; 

- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka; 
- osnutek zakona o prometu blaga in storitev s tujino 

(nadaljevanje obravnave); 
- osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o 

skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1985. 

Zbor občin bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o spremembi zakona o določitvi virov 

sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugo- 
slovanskega dela železniške proge Titograd-Skader v letih 
1982, 1983 in 1984; ■ 
- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugosla- 

vijo in Poljsko ljudsko republiko o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in premoženja; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji (pro- 
jekt Hidroelektrarne Višegrad, YU-2527) med SFR Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj; 
- predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Združenih naro- 

dov o pomorskem pravu. 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor imata na dnevnem 

redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
15. in16. oktobra 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za torek 
15. oktobra in za sredo 16. oktobra 1985. 

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

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokraiin Skup- 
ščine SFRJ; 

- osnutek družbenega plana SR Slovanije za obdobie 1986- 
1990; 

- poročilo o uresničevanju Osimskih sporazumov; 
- poročilo o položaju slovenske narodnostne skupnosti v 

zamejstvu; 
- uresničevanje splošne ljudske obrambe in določenih 

nalog družbene samozaščite v obdobju 1981-1984; 
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o volitvah in delegi- 

ranju v skupščine; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in odpoklicu delegatov v Zbor republik in pokraiin 
Skupščine SFRJ; 

- poročilo o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR 
Slovenije o stanju in usmeritvah razvoja drobnega gospodar- 
stva; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za 
republiške blagovne rezerve v letu 1986 z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem varstvu; 
- predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega 

telesa v zdravstvene namene; 
- predlog zakona o zdravstvenem varstvu živali; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

poročevalec 



zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom 
zakona; 

- osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financira- 
nje programa modernizacije Zveznega sekretariata za notra- 
nje zadeve in programa modernizacije Inštituta za varnost v 
obdobju od leta 1986 do leta 1990. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 

obravnavala še: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbe- 

nopolitičnih organizacij. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 7. 1985 

- Zakaj se sklepi, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije o razreševanju 
problemov na železnici ne 
uresničujejo? 
' Na 43. seji zbora združene- in ne organizacije združenega 
ga dela skupščine občine Lju- dela železniškega gospodar- 
bljana Moste-Polje je Ciril stva s svojimi samoupravnimi 
MAJCEN, delegat 9. konfe- splošnimi akti. 
renče delegacij - ŽG TOZD za Ta pobuda je bila sprejeta in 
transport Moste ob obravnavi je Zvezni komite za promet in 
»Problematike in razvojnih zveze julija letos pripravil 
vprašanjih OZD prometa v ob- predlog za izdajo zakona o os- 
čini Ljubljana Moste-Polje« novah varnosti v železniškem 
postavil naslednje delegat- prometu, ki je kot eno teme- 
sko vprašanje: Ijnih načel določil, da federaci- 

»Zakaj se sklepi, ki jih je ja skoraj v celoti sama nepo- 
sprejela Skupščina SR Slove- sredno ureja osnove varnosti v 
nije o razreševanju proble- železniškem prometu, 
mov na železnici ne izvajajo? Ob pripravah tez za osnutek 
Zakaj kljub resolucijskim navedenega zveznega zakona 
sklepom, da naj cene železni- je obenem skladno s stališči in 
ških storitev rastejo za 10% sklepi zborov Skupščine SR 
hitreje kot ostale cene, le-te Slovenije pripravljen tudi pred- 
rastejo za 8% počasneje?« - log za izdajo zakona o spre- 

Na vprašanje je odgovoril membah in dopolnitvah zako- 
Andrej Drmal, pomočnik pred- na o urediM določenih vpra- 
sednice Republiškega komite- šanj s področja varnosti želez- 
ja za promet in zveze; niškega prometa, ki je po pro- 

Za uresničevanje ugotovitev gramu v obravnavi na zborih 
in sklepov, ki jih je sprejela Skupščine SR Slovenije sep- 
Skupščina SR Slovenije 24. tembra letos. Ta predlog za iz- 
oktobra1984, ko je obravnava- dajo je Izvršni svet Skupščine 
la »Poročilo o stanju varnosti v SR Slovenije sprejel na svoji 
železniškem prometu v SR seji dne 18. julija 1985. S pred- 
Sloveniji« je bila v okviru Iz- laganimi spremembami in do- 
vršnega sveta Skupščine SR polnitvami bo posebej določen 
Slovenije in njegovih organov, varovalni pas ob industrijskih 
železniškega gospodarstva in tirih, razširile se bodo pristoj- 
Samoupravne interesne skup- nosti nadzora inšpektorja ze- 
nosi za železniški in luški pro- lezniškega prometa in poveča- 
met, sprejeta vrsta konkretnih 'a upravičenja za nekatere 
ukrepov, oziroma so bile dane ukrepe, predvsem glede nad- 
pobude za njihovo realizacijo zora s področja dela oziroma 
zveznim organom in Skupno- delovnih razmerij, ki zadevajo 
sti jugoslovanskih železnic, varnost železniškega prometa 
Določanje osnov varnosti v že- ter v skladu z zakonom o pre- 
lezniškem prometu, družbeno- krških oziroma zakona o go- 
ekonomski položaj, pogoji go- spodarskih prestopkih povisa- 
spodarjenja in organizacija že- le mere za izrek denarnih 
lezniškega gospodarstva je na- kazni. 
mreč v njihovi pristojnosti. Ta- 2. V Republiškem komiteju 
ko je. za promet in zveze, oziroma 

1 Izvršni svet Skupščine SR Republiškem prometnem in- 
Slovenije dal pobudo za pre- špektoratu kot organu v njego- 
učitev sprememb predpisov, ki vi sestavi, sta bili v preteklem 
urejajo varnost v železniškem obdobju opravljeni naslednji 
prometu predvsem glede raz- veči nalogi: 
mejitve pristojnosti med držav- - v septembru mesecu pre- 
nim in samoupravnim ureja- teklega leta je bil izveden sku- 
njem s tem, da naj bi osnove pen nadzor nad opravljanjem 
varnosti določali le s predpisi železniškega prometa glede 

njegove varnosti, in sicer v so- 6. Izvršni svet Skupščine SR 
delovanju Republiškega pro- Slovenije je podprl novo po- 
metnega inšpektorata, Repu- slovno usmeritev Železniškega 
bliškega sekretariata za notra- gospodarstva Ljubljana, da z 
nje zadeve in profesionalne neposredno menjavo dela za- 
notranje kontrole organizacij gotovi uporabnikom kakovo- 
združenega dela železniškega stnejši, hitrejši in pravočasen 
gospodarstva. prevoz blaga (garantirani pre- 

— v sodelovanju z Republi- voz) in, da pridobi večje upo- 
škim inšpektoratom za delo je rabnike in druge organizacije 
dogovorjen in dosledno izpe- združenega dela za nakup va- 
ljan poostren nadzor nad opra- gonov, ki jih primanjkuje. Va- 
vljanjem železniškega prome- gone si je železniško gospo- 
ta, predvsem glede vseh vpra- darstvo Ljubljana moralo in se 
šanj s področja dela in delov- jih še mora jzposojati od dru- 
nih razmerij, ki vplivajo na var- gih železniških transportnih 
nost železniškega prometa. organizacijah in v tujini. 

3. Ob pripravah na srednje- 7. Organizacije združenega 
ročni in dolgoročni plan razvo- dela železniškega gospodar- 
ja SR Slovenije je Izvršni svet stva so povečale skrb za večjo 
Skupščine SR Slovenije spre- varnost tudi z izboljšanjem ali 
jel take opredelitve, ki naj pre- vgraditvijo nekaterih naprav, ki 
prečijo nadaljnje zaostajanje neposredno vplivajo na var- 
železniškega gospodarstva za nost prometa, kot je na primer: 
sodobnim tehnično tehnolo- - dograditev avtostop na- 
škim razvojem in mu omogoči- prav od Postojne do Sežane na 
jo hitrejšo modernizacijo in re- uvoznih signalih, 
konstrukcijo prometne infra- - obnova 9 km proge med 
strukture in nabavo sodobne Verdom in Logatcem, 
opreme, s tem pa tudi večjo - zavarovanje signalnovar- 
varnost v železniškem pro- nostnih naprav železniške po- 
metu. staje Borovnica je tik pred 

4. Železniško gospodarstvo vključitvijo v redno obrato- 
Ljubljana je v sodelovanju s vanje, 
Samoupravno interesno skup- - obnova tirov in popolno 
nostjo za železniški in luški zavarovanje izhodnega dela 
promet tudi sprejelo ustrezne železniške postaje Ljubljana, 
ukrepe. Predvsem je to pripra- 8. V skladu s prehodnimi 
va posebnega Prog rarpa za va- določbami zakona o sistemu 
ren železniški promet za ures- družbene kontrole cen v letu 
ničevanje predlogov ukrepov 1985 določa Zvezni izvršni svet 
komisije Izvršnega sveta Skup- najvišje ravni cen proizvodov 
ščine SR Slovenije in omenje- in storitev, za katere je to dolo- 
nih sklepov Skupščine SR Slo- čeno v resoluciji o druzbeno- 
venije. V tem programu so ob- ekonomskem razvoju in eko- 
delana vsa področja, ki zade- nomski politiki Socialistične 
vajo varnost železniškega pro- federativne republike Jugosla- 
meta ter je predvidena vrsta vije. Med te proizvode in stori- 
aktivnosti za izboljšanje sta- tve so uvrščene tudi cene že- 
nja. Ta program je sedaj v javni lezniških storitev, 
razpravi v vseh organizacijah Cene železniških storitev so 
združenega dela železniškega bile v letu 1985 spremenjene le 
gospodarstva. * enkrat, in sicer 1. aprila v pov- 

5. Železniško gospodarstvo prečju za 28,6%, od tega cene 
Ljubljana je pripravilo nov na- storitev potniškega prometa za 
čin oblikovanja oziroma dolo- 15% in blagovnega za 32%. 
čanja voznega reda in ga pred- Navedeno povečanje cen že- 
ložilo Skupnosti jugoslovas- lezniških storitev je pomenilo 
nkih železnic. Ta naj prispeva izpolnitev obveznosti glede hi- 
k boljši tehnično tehnološki trejše rasti cen železniških sto- 
povezanosti in boljši organiza- ritev v primerjavi z rastjo proiz- 
ciji dela v organizacijah zdru- vajalčevih cen v letu 1984 tako, 
ženega dela železniškega go- da se je v celoti kompenzirala 
spodarstva in s tem tudi večji rast v letu 1984, delno pa tudi 
varnosti v železniškem pro- rast proizvajalčevih cen v prvih 
metu treh mesecih tega leta. 

poročevalec 
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ZBOR OBČIN - 24. 7. 1985 

Imaš hišo, vrni stanovanje 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občin Slovenska 
Bistrica, je na seji, ki je bila 
dne 19.6.1985, sklenila posta- 
viti naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Pred približno enim letom je 
tekla intenzivna politična ak- 
cija za odpravljanje socialnih 
razlik oziroma vedno večjega 
prepada med bogatimi in rev- 
nimi. O tem vprašanju so raz- 
pravljali na vseh ravneh, od 
krajevnih skupnosti do obči- 
ne, republik in zveze. Razpra- 
vljale so družbenopolitične 
organizacije in organi oblasti. 
Med drugimi tudi Skupščina 
SR Slovenije. 

Temu vprašanju je bila da- 
na tudi velika publiciteta prek 
sredstev javnega obveščanja 
v ustni in pisni obliki. Zlasti je 
bila popuiarna parola »Imaš 
hišo, vrni stanovanje«. Govo- 
rilo se je o neučinkovitosti 
davčnih uprav, neurejeni dav- 
čni politiki ter zakonskih in 
drugih predpisov s tega po- 
dročja. 

Pošten spremljevalec je do- 
bil vtis, da smo vendarle ugo- 
tovili vire neupravičenega bo- 
gatenja in da je v pripravi tako 
imenovani paket ukrepov, ki 
bo zadeve uredil. 

Žal danes, približno leto dni 
po intenzivni propagandni ak- 
ciji, lahko ugotavljamo le to, 
da časopisi in druga sredstva 
informiranja dosti manj pišejo 
oziroma govorijo o tem vpra- 
šanju. 

Bilo je sicer nekaj storjene- 
ga za odpravljanje socialnih 
razlik, s tem da so bili popra- 
vljeni določeni cenzusi, a je te 
ukrepe inflacija razvrednotila. 

Skupina delegatov sprašu- 
je, kaj je bilo konkretno storje- 
nega za odpravo socialnih ra- 
zlik in kakšni so učinki spreje- 
tih stališč, priporočil, sklepov 
in drugih zavezujočih aktov. 
Koliko je občanov, ki imajo hi- 
šo, počitniško hišo in družbe- 
no stanovanje in koliko od teh 
je stanovanje vrnilo? Odgo- 
vor naj bo konkreten za našo 
republiko, po možnosti po po- 
sameznih občinah. 

Obenem dajemo pobudo, 
da se po občinah objavijo 
seznami oseb, ki imajo stano- 
vanjsko hišo, počitniško hiši- 
co in družbeno stanovanje, 
čeprav imajo možnost stano- 
vati v lastni hiši oziroma po- 
čitniški hišici. 

Pri tem navajamo, da smo 
po krajevnih skupnostih obja- 
vljali sezname obrtnikov, ki so 
bili deležni družbene pomoči 
pri varstvu otrok v vzgojno- 
varstvenih ustanovah. 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Kavčič, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora: V SR Slove- 
niji doslej še ni bila začeta or- 
ganizirana družbenopolitična 
akcija »Imaš hišo, vrni stano- 
vanje«. 

Evidenco o premoženju in o 
lastnikih tega premoženja vo- 
dijo občinske uprave za druž- 
bene prihodke, ki so pristojne 
za odmero davka od premože- 
nja. Občani v SR Sloveniji so 
dolžni plačevati davek od 
stavb, delov stavb in stano- 
vanj, podobno pa so urejena ta 
vprašanja tudi v drugih repu- 
blikah. 

Celovitih evidenc stanovanj- 
skega sklada po občinah pa 

tudi skupno za SR Slovenijo, ki 
bi prikazovale tudi imetnike 
stanovanjskih pravic na stano- 
vanjih v družbeni lastnini, ki so 
lastniki stanovanjskih hiš ozi- 
roma stanovanj in počitniških 
hiš, zaenkrat še ni. 

Za smotrno izkoriščanje sta- 
novanjskega fonda je dolžan 
skrbeti stanodajalec. Ta lahko 
imetniku stanovanjske pravice 
na družbenem stanovanju, ki 
ima v lasti prazno stanovanj- 
sko hišo ali stanovanje odpove 
stanovanjsko razmerje. Gradi- 
telji stanovanjskih hiš oziroma 
kupci stanovanj so praviloma v 
svojih organizacijah dobivali 
stanovanjska posojila, obe- 
nem pa so /imetniki stanovanj- 
skih pravic/ sprejemali obvez- 
nost vrnitve stanovanja. 

V posameznih primerih, ko 
sprejete obveznosti niso bile 
uresničene, bi moral stanoda- 
jalec - glede na pogodbeno 
razmerje - doseči vrnitev sta- 
novanja po normalni pravni 
poti. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo preko pristojnih 
organov zahteval informacije o 
eventualnih nepravilnostih pri. 
razpolaganju z družbenimi sta- 
novanji in o ukrepih, ki so bili 
storjeni za njihovo odpravo ter 
ukrepal v skladu s svojimi poo- 
blastili. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do delegatske pobude 
skupine delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz Postojne 

Skupina delegatov iz Postojne je ob obravnavi predloga 
zakona o Višji šoli za socialne delavce podala pobudo, da bi 
proučili tiste programe višjih in visokih šol, ki zahtevajo preve- 
like širitve. Dosedanja praksa namreč potrjuje, da sleherna 
sprememba pomeni le razširitev dela, v ničemer pa ne selekci- 
oniramo programov in vsebin, ki so zastareli in nepotrebni, to 
pa je v sedanjem težkem gospodarskem trenutku nespreje- 
mljivo. 

Stališče: 
Izvršni svet je nove visokošolske vzgojnoizobraževalne pro- 

grame ocenil v Poročilu o uvajanju usmerjenega izobraževa- 
nja v visokem šolstvu, ki so ga zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavali in sprejeli v marcu letošnjega leta. Ob tej prilož- 
nosti je bilo ugotovljeno, delegati pa so to povzeli tudi v 
skupna stališča, ugotovitve in sklepe, da so novi programi 
naravnani ekstenzivno, da se število smeri ponekod povečuje 
in da se predmeti pretirano drobijo. Podobne kritične ocene 
so bile sprejete v RK SZDL na podlagi razprav v vseh družbe- 
nopolitičnih organizacijah, v tem smislu pa je presojala nove 
programe tudi SAZU. 

Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
skupaj z Republiškim komitejem za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo sta v postopku sprejemanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov vztrajala pri zakonskih določilih o obsegu 

oz. trajanju izobraževanja, vendar po tej poti ni bilo mogoče 
preprečiti, da predlagatelji ne bi šli do skrajne meje, ki jo 
zakon o usmerjenem izobraževanju še dopušča. Primerjava 
novih z dosedanjimi programi nudi po posebnih izobraževal- 
nih skupnostih glede na obseg pedagoškega dela naslednjo 
sliko: 
PIS za: 
agroživilstvo ;s 
gozdarstvo 
usnjarsko predelovalna industrija 
tekstilno usm. 
kemijsko, farmac., gum. 
lesarsko usm. 
gradbeništvo 
gostinstvo in turizem 
ekonomsko usm. 
tisk in papir 
elektrot. in rač. usm. 
metal, in kov. usm. 
rud. in geološka usm. 
promet in zveze 
zdravstvo 
pedagoško usm. 
družboslovno usm. 
kulturo 
storitve in naravosl. (ISS) 

indeks povečanja 
120 
95 

136 
143 
136 
126 
120 
116 

123 
123 
118 
110 
112 
119 
110 
121 
114 

Iz prikaza sledi, da so uporabniki in izvajalci v posebnih 
izobraževalnih skupnostih ob sprejemanju novih vzgojnoizo- 
braževalnih programov le v redkih primerh upoštevali kritična 
stališča o neprimernosti njihovega širjenja. Neenakomerni 
indeksi povečanja tudi pričajo, da ni bilo uresničeno načelo, 
ki ga je sprejela skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
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naj se z novimi programi ne bi porušila materialna razmerja 
med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi. 

Vse te ugotovitve o širitvah programov (znotraj zakonskih 
okvirov, pri čemer opozarjamo, da se tudi osnovno in srednje 
šolstvo že tradicionalno giblje na meji zakonskega maksi- 
muma), ki vodi tudi v povečane finančne stiske, pa same po 
sebi še ne pomenijo, da dodatne programske sestavine njso 
kvalitetna pridobitev in posodobitev. Kot takšne so jih verifici- 
rali strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti in le 
poglobljene primerjalne analize lahko pokažejo, ali so se 
uporabniki in izvajalci v vseh izobraževalnih skupnostih pri 
tem opirali na ekvivalentne kriterije. Takšne analize so predvi- 
dene z Akcijskim načrtom za nadaljnjo preobrazbo vzgoje in 
izobraževanja, ki je bil usklajen v RK SZDL, pri čemer pa ni 
dvoma, da gre za zahtevno strokovno opravilo, pri katerem se 
prepletajo znanstvene in pedagoške komponente s konkret- 
nimi pričakovaji glede usposobljenosti strokovnih kadrov. Cilj 
načrtovanih primejalnih analiz je pomagati oblikovalcem pro- 
gramov ter posebnim izobraževalnim skupnostim pri smotr- 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
DELEGATI IZ SR SLOVENIJE 
V ZVEZNEM ZBORU SKUPSCINE SFRJ 

nem dopolnjevaju in posodabljanju programskih sestavin. Se 
posebej dobrodošla bodo za ta namen dognanja raziskoval- 
nega projekta o dolgoročnem razvoju visokega šolstva v Slo- 
veniji, ki sta ga zastavili obe univerzi. 

Podrobno predpisan postopek oblikovanja in sprejemanja 
visokošolskih vzgojnoizobraževalnih programov predvideva 
tudi fazo javne razprave o njihovih osnutkih, zainteresiranim 
uporabnikom pa omogoča tudi neposreden vpliv na odločitve 
o njihovem sprejemu. Po tem postopku so programi tokrat 
prvič nastajali, zato se dogaja, da mnogi šele po sprejetih 
odločitvah izražajo svoja mnenja in pripombe. To velja tudi za 
ocene skupine delegatov iz Postojne, v kolikor jih ne razu- 
memo predvsem kot pobudo, da bi za bodoče prenavljanje 
vzgojnoizobraževalnih programov izdelali takšno metodolo- 
gijo v kateri bodo ob novo uvedenih sestavinah izrecno 
razvidni tudi opuščeni deli starih programov. Takšen pristop 
bi v resnici olajšal javno presojo o kvaliteti programov in 
konkretneje legitimiral odgovornost izvajalcev in uporabnikov 
pri njihovem sprejemanju. 

INFORMACIJA 

delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 

zboru Skupščine SFRJ o obravnavanju in 

sprejemanju zakona o temeljih 

družbenega sistema planiranja in o 

družbenem planu Jugoslavije   

1. Obravnavanje in sprejemanje predloga za 
izdajo zakona z osnutkom 

Delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so dobili pred- 
log za izdajo tega zakona z osnutkom 11.1. 1985. 

Na pobudo Skupščine SR Slovenije je bil predlog za izdajo 
zakona z osnutkom objavljen v Poročevalcu št. 3 z dne 22. 1. 
1985. 

Delegati so poslali predlog za izdajo tega zakona: Republi- 
ški konferenci SZDL Slovenije, Republiškemu svetu Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarski zbornici Slovenije, Repu- 
bliškemu družbenemu svetu za vprašanja družbene ureditve, 
Republiškemu družbenemu svetu za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko ter Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije in Republiškemu komiteju za družbeno planiranje. 

Na pobudo delegatov in drugih organov ter organizacij so 
se začele v SR Sloveniji številne razprave o predlogu za izdajo 
tega zakona, da bi delegati dobili čim več mnenj, stališč in 
predlogov iz združenega dela in od vseh zainteresiranih orga- 
nov in organizacij. 

Predlog za izdajo tega zakona so obravnavali: Republiški 
družbeni svet za vprašanja družbene ureditve in Republiški 
družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko na 
skupni seji, Svet za družbenoekonomske odnose pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL Slovenije, Predsedstvo 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, delegacija Skupščine SR Slovenije v 
zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Republiška konferenca SZDL Slovenije je organizirala raz- 
prave o predlogu za izdajo tega zakona v okviru medobčin- 
skega sveta SZDL ljubljanske regije, v okviru koordinacij- 
skega odbora za koordiniranje aktivnosti pri pripravi planov 

občinske konference SZDL Nova Gorica in sveta za dohod- 
kovno in ekonomsko politiko pri občinskem svetu Zveze sin- 
dikatov Nova Gorica na skupni seji, v Mariboru, v Kranju in v 
Grosuplju v okviru mestne oziroma občinske konference 
SZDL. 

Predlog za izdajo tega zakona je bil obravnavan tudi v 
okviru mesta Ljubljane in tudi v skupinah delegatov za obrav- 
navanje vprašanj iz delovnega področja Zveznega zbora, ki so 
jih ustanovile nekatere skupščine občin v SR Sloveniji, tako 
na primer v občinah Ljubljana-šiška, Domžale, Kamnik, Litija, 
Maribor in še v nekaterih drugih. 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru, ki delajo v delov- 
nih organizacijah, so tudi sami organizirali številne razprave v 
svojem delovnem okolju o predlogu za izdajo tega zakona. 

V Skupščini SR Slovenije so predlog za izdajo tega zakona 
obravnavali ustrezni odbori zborov, Komisija Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje uresničevanja zakona o združenem 
delu in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog za izdajo tega zakona so obravnavali vsi zbori 
Skupščine SR Slovenije na sejah 6. 3.1985 in sprejeli ugotovi- 
tve, stališča in predloge. 

V teh so poleg drugega zlasti poudarili, da osnutek zakona 
sploh ne ali pa premalo jasno in dorečeno dograjuje tale 
vprašanja: 

- dohodek kot temeljno kategorijo planiranja, 
- vlogo delavcev v temeljnih organizacijah združenega 

dela in delovnih ljudi in občanov v drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih v sistemu kot osnovnih nosilcev 
družbenega planiranja, 

- vlogo in pomen samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih planov v procesu planiranja, 

- vlogo družbenopolitičnih skupnosti v sistemu družbe- 
nega planiranja, 
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- vlogo smernic Skupščine SFRJ za pripravo planov vseh 
samoupravnih organizacij in skupnosti za določanje skupnih 
interesov in razvojnih ciljev organizacij združenega dela, ki 
sestavljajo tehnološko enoten sistem. 

Vse omenjene razprave so prispevale, da so delegati iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru imeli dovolj tehtnih stališč in 
mnenj za razpravo na sejah delovnih teles Zveznega zbora in 
na sejah skupnih delovnih teles zborov Skupščine SFRJ pred 
38. sejo Zveznega zbora 13. in 14. 3. 1985, na kateri je bil 
obravnavan in sprejet predlog za izdajo tega zakona z osnut- 
kom. Pred 38. sejo Zveznega zbora so predlog za izdajo tega 
zakona obravnavala tale delovna telesa Zveznega zbora in 
skupna delovna telesa zborov Skupščine SFRJ: odbor za 
družbenoekonomske odnose (matično delovno telo), zakono- 
dajnopravna komisija, odbor za družbenopolitične odnose, 
odbor za notranjo politiko, odbor za delo, zdravstvo in soci- 
alno politiko, komisija Skupščine SFRJ za informiranje in 
komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, ki je med drugim opozorila, da nekatere 
rešitve iz osnutka zakona ustrezno ne zasledujejo zakona o 
združenem delu, da je nujna natančna analiza kaj se bo s 
sprejetjem tega zakona spremenilo v zakonu o združenem 
delu, na kar bi moral predlagatelj opozoriti v obrazložitvi 
osnutka zakona. 

Na sejah omenjenih delovnih teles so delegati iz SR Slove- 
nije v Zveznem zboru razpravljali in uveljavljali sprejeta sta- 
lišča in predloge o predlogu za izdajo tega zakona v SR 
Sloveniji kar se vidi iz poročil delovnih teles o obravnavi 
predloga za izdajo zakona. 

Pred 38. sejo Zveznega zbora je predlog za izdajo tega 
zakona obravnaval tudi Zbor republik in pokrajin 28. 2. 1985 
kot zainteresirani zbor in sprejel mnenje, ki ga je poslal 
Zveznemu zboru. 

V tem mnenju je ta zbor poudaril, da so temeljne opredeli- 
tve v osnutku zakona v skladu z zahtevami dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, da pa niso popolnoma in 
na ustrezen način obdelane v posameznih delih osnutka za- 
kona. 

Menil je tudi, da je treba v tem zakonu bolj natančno urediti 
pravice delavcev in delovnih ljudi, da samostojno sprejemajo 
plane, bolj natančno urediti način, postopek in mehanizem 
medsebojnega usklajevanja planov in precizirati načelo real- 
nosti, sočasnosti in kontinuiranosti planiranja. 

Poleg drugih predlogov, ki jih je ta zbor dal v mnenju je še 
poudaril potrebo, da zakon bolj popolno uredi vprašanje 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja ter zlasti 
vprašanje značaja samoupravnih sporazumov in dogovorov 
kot obvezne osnove v sistemu planiranja. 

Pred 38. sejo Zveznega zbora so delegati v Zveznem zboru 
dobili še mnenja o preblogu za izdajo tega zakona od: Skup- 
ščine SR Bosne in Hercegovine, Skupščine SAP Vojvodine, 
Sabora SR Hrvatske, Skupščine SR Črne gore, Skupščine 
SAP Kosovo, Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodar- 
ske zbornice Jugoslavije in od Zvezne konference SZDL Jugo- 
slavije. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je predlog za izdajo tega 
zakona z osnutkom obravnaval in sprejel na 38. seji, 13. 3 
1985. 

Uvodno razpravo je imel podpredsednik Zveznega izvrš- 
nega sveta Borisav Srebrič. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona je sodelovalo 27 
delegatov, med njimi tudi delegati iz SR Slovenije Franc 
Cargo, Sonja Krašovec in Rado Roter. 

V razpravi sta sodelovala tudi Dragan Vasiljevič, prestavnik 
Zvezne konference SZDL Jugoslavije in Mijat Šukovič, pod- 
predsednik Zveznega izvršnega sveta. 

Delegat Rado Roter je v svoji razpravi med drugim predložil, 
da bi zbor na 38. seji obravnaval le predlog za izdajo tega 
zakona, osnutek pa na posebni seji, za kar v primeru takoime- 
novanih sistemskih zakonov obstaja podlaga v poslovniku 
Zveznega zbora. 

Odbor za družbenoekonomske odnose kot matično 
delovno telo in zakonodajno-pravna komisija nista sprejela 
tega predloga. 

Po končani razpravi je Zvezni zbor sprejel tele sklepe: 
1. Zvezni zbor sprejema predlog za izdajo zakona o temeljih 

sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije, 

2. Zvezni izvršni svet bo ob pripravljanju predloga tega 
zakona upošteval stališča, predloge in pripombe iz razprave 
na seji Zveznega zbora, iz poročil delovnih teles Zveznega 
zbora in skupnih delovnih teles zborov Skupščine SFRJ, iz 
mnenja Zbora republik in pokrajin, iz mnenj skupščin sociali- 
stičnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, iz 
mnenj Zvezne konference SZDL Jugoslavije, sveta Zveze sin- 
dikatov Jugoslavije, Gospodarske zbornice Jugoslavije in iz 
mnenj, ki so jih poslali k predlogu za izdajo tega zakona drugi 
družbeni subjekti, 

3. Ker je bilo treba ta zakon sprejeti čim prej, da bi se lahko 
pravočasno pripravili tudi ustrezni planski dokumenti, bo 
odbor za družbenoekonomske odnose kot matično delovno 
telo zbora svoje delo organiziral tako, da bi med pripravlja- 
njem predloga zakona čim bolj pripomogel k iskanju najbo- 
ljših možnih rešitev, 

4. Delegati v Zveznem zboru naj se s svojo delegatsko bazo 
še naprej posvetujejo o predlogu zakona, zlasti v organizaci- 
jah združenega dela oziroma v takoimenovanih velikih siste- 
mih in naj po potrebi organizirajo tudi konference delegacij, 
da bi lahko vseboval predlog čim boljše rešitve. 

2. Obravnavanje in sprejemanje predloga 
zakona 

Delegati v Zveznem zboru so dobili predlog tega zakona 14. 
6. 1985. 

Poleg tega so dobili tudi stališča Predsedstva CK ZKJ o 
nadaljnjem izboljševanju in razvoju sistema samoupravnega 
družbenega planiranja zlasti s stališča predloga zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije. V razpravah na sejah zbora in na sejah delovnih 
teles so se številni delegati sklicevali na ta stališča, čeprav so 
imeli tudi različna mnenja o določeni zakonski rešitvi. 

Predlog zakona je bil poslan vsem tistim, ki so obravnavali 
že predlog za izdajo tega zakona z osnutkom. 

Na podlagi obravnavanja predloga zakona v SR Sloveniji je 
bilo na seji koordinacijskega odbora za plan in stabilizacijo 
pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije opre- 
deljeno in verificirano 18 najpomembnejših amandmajev 
zaradi tega, da se v ustreznih členih predloga zakona ustrez- 
neje uredijo vprašanja dohodka, vloge in položaja delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela, skupni razvojni pro- 
grami, skupni plani v tehnološko enotnih sistemih, dogovor o 
temeljih plana in vloga socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin v pripravi in sprejemanju družbenega 
plana SFRJ. 

Primerjava predloga zakona z osnutkom zakona je poka- 
zala, da je predlagatelj sprejel nekatere pomembne predloge 
delovnih teles Zveznega zbora in skupnih delovnih teles zbo- 
rov Skupščine SFRJ, ki so jih dali na sejah delovnih teles tudi 
delegati iz SR Slovenije, člani teh delovnih teles. Tako je bil le 
dosežen napredek pri predlogu zakona v smeri utrjevanja 
socialističnega samoupravnega planiranja, v primerjavi z 
osnutkom zakona. 

Tako je predlagatelj v predlog zakona vgradil načeli sočas- 
nosti in kontinuitete planiranja, možnost, da smernice za 
pripravo srednjeročnih planov lahko sprejmejo tudi skup^ 
ščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin in skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti, 
poudaril je pomen dohodka kot ekonomskega motiva gospo- 
darjenja in materialne osnove socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, predvidel, da skupne plane 
sprejemajo organizacije združenega dela združene v »velike« 
sisteme in druge organizacije združenega dela, ki sestavljajo 
tehnološko enoten in ekonomsko smotrn (ne pa kot v osnutku 
»ekonomsko enoten«) sistem na posameznih področjih in je 
tako ekonomsko enotnost teh sistemov zamenjal z enotnimi 
družbenoekonomskimi odnosi, predvidel obveznost spreje- 
manja prostorskih planov in poudaril, da obsega družbeno 
planiranje tudi prostorsko planiranje. 

Predlagatelj, pa je v obrazložitvi predloga zakona oziroma v 
obrazložitvi, zakaj ni sprejel nekaterih mnenj in predlogov, 
izrecno poudaril, da je sprejel le tiste predloge iz razprave o 
predlogu za izdajo zakona z osnutkom, ki so po njegovem 
mnenju ustrezali zasnovi sistema družbenega planiranja, ki jo 
je opredelil v osnutku zakona. 

Sprejel pa ni predlogov, ki so se po njegovem mnenju 
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bistveno odmikali od splošno sprejete zasnove, od veljavnih 
ustavnih in zakonskih rešitev in opredelitev iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

Glede samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti pa je menil, da sta po 
predlogu zakona samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje temeljni načeli tudi za samoupravno družbeno 
planiranje in se bodo torej samoupravni sporazumi in dogo- 
vori sprejemali samo, kadar bo to nujno in smotrno, ne pa 
zaradi formalnih razlogov. 

Zvezni zbor je predlog tega zakona obravnaval na 43. seji 
18. in 19. 7. 1985, sprejel pa ga je na 44. seji 28. 8. 1985. 

Obravnavanje predloga na 43. seji Zveznega 
zbora 

Pred 43. sejo Zveznega zbora so predlog zakona obravna- 
vali: odbor za družbenoekonomske odnose (imel je več sej, na 
katerih je obravnaval predlog zakona in amandmaje k pred- 
logu zakona), odbor za družbenopolitične odnose, odbor za 
delo, zdravstvo in socialno politiko, zakonodajno-pravna 
komisija (imela je več sej, na katerih je obravnavala predlog 
zakona in amandmaje k predlogu zakona) in komisija za 
spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu. 

Na 38- seji Zveznega zbora so v splošni obravnavi o pred- 
logu zakona sodelovali 4 delegati, med njimi tudi delegat iz 
SR Slovenije Marjan Rožič in podpredsednik Zveznega izvrš- 
nega sveta Borisav Srebrič. Kljub temu, da je bilo še več 
razpravljalcev, je delegat Batrič Jovanovič predložil, da zbor 
preneha s splošno obravnavo, na kar je predsednik zbora 
ugotovil, da se zbor s tem strinja. 

Po tem je delegat Vilmoš Molnar v imenu delegatov iz SAP 
Vojvodine zahteval uvedbo posebnega postopka zaradi 4. 
odstavka 41. člena predloga tega zakona (4. odstavek 41. 
člena ureja način dogovornega določanja skupnih interesov 
in ciljev gospodarskega in družbenega razvoja v družbenem 
planu SR Srbije). 

Zbor je prekinil razpravo o predlogu zakona in odločil, da 
odbor za družbenoekonomske odnose kot matično delovno 
telo obravnava sporno vprašanje in da o tem poroča zboru, 
kar velja tudi za zakonodajno-pravno komisijo. 

Seja se je nadaljevala 19. 7. 1985 z obravnavo poročila 
odbora za družbenoekonomske odnose o obravnavi spor- 
nega vprašanja v 41. členu predloga zakona. 

Predlagatelji zahteve za uvedbo posebnega postopka se 
niso strinjali s predlogom odbora za družbenoekonomske 
odnose za rešitev spornega vprašanja in je po sklenjeni obrav- 
navi zbor sprejel takle sklep: 

- »Zbor ugotavlja v smislu 2. odstavka 320. člena poslov- 
nika Zveznega zbora, da se vlagatelji zahteve za uvedbo i 
posebnega postopka niso strinjali s predlogom odbora za 
družbenoekonomske odnose za rešitev spornega vprašanja, s 
katerim sta se strinjala tudi zakonodajno-pravna komisija in 
Zvezni izvršni svet in zato se to vprašanje umakne z dnevnega 
reda in bo v skladu s 3. odstavkom 320. člena poslovnika 
zbora uvrščeno v dnevni red prihodnje seje, ki bo naknadno 
sklicana.« 

Sprejemanje predloga zakona na 44. seji 28. 8. 
1985 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru so predložili že 
pred 43. sejo 18 amandmajev k predlogu zakona, od katerih je 
predlagatelj zakona sprejel 4, druge pa je zavrnil. 

Sprejel je amandma k 3. alinei 2. odstavka 24. člena, kate- 
rega bistvo je bilo, da se v skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije dodata še dva kazalca in sicer: doho- 
dek na delavca in dohodek v primerjavi s povprečno upora- 
bljenimi sredstvi za to, ker kazalci, ki jih je predložil predlaga- 
telj ne zagotavljajo celovitosti ugotavljanja uspešnosti gospo- 
darjenja. 

Predlagatelj je sprejel tudi alternativni amandma k 1. 
odstavku 31. člena, ki govori o organizacijah združenega dela 
združenih v »velike sisteme«, v besedilu osnutka zakona naj 
bi ti sistemi temeljili na enotnih družbenoekonomskih odno- 
sih. Sprejel je namesto take opredelitve rešitev iz amandmaja, 
po katerem ti sistemi temeljijo na enotnosti družbenoeko- 
nomskih odnosov, kar predstavlja bistveno spremembo bese- 
dila tega odstavka 31. člena. 

Sprejet je bil tudi amandma k 32. členu predloga zakona, ki 
govori o skupnih planih organizacij združenega dela, ki so 
obvezno združene v skupnosti, v katerih se v splošnem inte- 
resu zagotavlja enotnost sistema dela na določenih po- 
dročjih. . 

Bistvo tega amandmaja je bilo, da se ti skupni plani spreje- 
majo na način, ki ga določa statut skupnosti, predlagatelj pa 
je še dodal besedilo, da se sprejemajo tudi v skladu z za- 
konom. 

Končno je bil sprejet v osnovi tudi amandma k 41. členu 
predloga zakona. Ta člen ureja vsebino družbenih planov 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru so predložili, da naj 
41. člen predloga zakona vsebuje še dve novi alinei in sicer: 
uresničevanje pogojev za razvoj družbenih dejavnosti in s tem 
družbe kot celote ter uresničevanje razmer za ohranjanje in 
razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega 
okolja. 

Pred 44. sejo Zveznega zbora so se delegati na pogovoru 
26. 8. 1985 dogovorili, da bodo ponovno predložili 12 aman- 
dmajev, (k členom predloga zakona: 6,14, 22, 23, 24, 31, 31 c, 
31 d, 32, 40, novi člen 49.a in 51) ki sta jih obravnavala odbor 
za družbenoekonomske odnose in zakonodajnopravna komi- 
sija, pred tem pa tudi predlagatelj zakona. 

Odbor za družbenoekonomske odnose je sprejel 5 aman- 
dmajev, 7 pa jih je zavrnil kot tudi zakonodajno-pravna komi- 

'sprejeti so bili amandmaji k členom: 22, 23, 24, 31 c in 32. 
S sprejetim amandmajem k 22. členu predloga zakona, je 

bilo doseženo, da je stalno povečanje dohodka temeljni eko- 
nomski motiv gospodarjenja in materialna osnova razvoja 
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Amandma k 23. členu je bil redakcijske narave. 
Amandma k 24. členu je vzpostavil soodvisnost kazalcev, o 

katerih govori ta člen (že pred tem pa je predlagatelj zakona 
sprejel amandma delegatov iz SR Slovenije, s katerim je 
dopolnil ta člen z dvema novima kazalcema). 

Z amandmajem k 31 .c členu je bilo doseženo, da se iz tega 
člena briše besedilo: »Zagotavljanje neobhodno opraviče- 
nega uvoza energetskih virov, zagotavljanje neobhodno eko- 
nomsko upravičenega uvoza energentov« in to zaradi tega, 
ker se s tako natančnim opredeljevanjem vsebine skupnega 
plana skupnosti jugoslovanskega elektro gospodarstva ne 
more prejudicirati odnosov znotraj sistema in na ta način 
zaobiti pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. , 

Amandma k 32. členu je bil dan zato, da bi zakonska 
določba veljala za sprejemanje vseh skupnih planov v skup- 
nosti organizacij združenega dela, ki so v tej skupnosti zdru- 
žene na podlagi zakona ali na njem temelječega sklepa skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Na seji zbora so tako ostali za sprejemanje še amandmaji 
delegatov iz SAP Vojvodine, amandmaji skupine delegatov iz 
SR Hrvatske, SAP Vojvodine in SR Slovenije (skupni aman- 
dmaji) in 7 amandmajev delegatov iz SR Slovenije, od 12., ki 
so jih ti predložili pred 44. sejo Zveznega zbora. 

Bistvo amandmajev, ki jih predlagatelj in odbor za družbe- 
noekonomske odnose nista sprejela, je: 

- da bi bilo treba v 6. členu predloga zakona namesto, da 
delavci v TOZD in delovni ljudje v drugih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih 
določajo in usklajujejo pri planiranju, razvoja svojih organiza- 
cij in skupnosti skupne interese in cilje po načelih samou- 
pravnega sporazumevanja in dogovarjanja . ., napisati, s 
samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem, 

- da bi bilo treba v prvem odstavku'14. člena namesto 
besedila: »Skupščina SFRJ sprejme v skladu s tem zakonom 
smernice za pripravo srednjeročnih planov, lahko pa jih sprej- 
mejo tudi skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti« 
napisati »Smernice za pripravo srednjeročnih planov sprej- 
mejo sočasno Skupščina SFR Jugoslavije in skupščine 
republik in avtonomnih pokrajin«, 
- da se v 31. členu predloga zakona črta drugi odstavek, ki 

ureja, kaj se določa s skupnim planom organizacij zdruze- 
neaa dela združenih v skupnost jugoslovanskih železnic, v 
skupnost jugoslovanskih pošt, telefonov in telegrafov in v 
skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, 
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- da se v 40. členu, ki govori na čem temelje plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti v 1. alinei, ki glasi »skupno ocenjenih 
možnostih in pogojih za razvoj ter skupnih interesih in ciljih 
gospodarskega in družbenega razvoja, določenih v postopku 
pripravljanja in sprejemanja plana«, podčrtani del besedila 
črta in se napiše z dogovorom o temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti, 

- da se v besedilu predloga zakona II. del družbeni plan 
Jugoslavije pred 50. člen doda novi 49.a člen, katerega bistvo 
je, da naj družbeni plan Jugoslavije temelji na dogovoru 
delovnih ljudi organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in na dogovoru SR in SAP o 
ekonomski politiki skupnega pomena. Ta dogovor naj bi skle- 
nile skupščine SR in SAP, predlog tega dogovora pa naj bi 
določil Zvezni izvršni svet na podlagi predhodnega mnenja 
Gospodarske zbornice Jugoslavije v skladu s smernicami za 
pripravo srednjeročnih planov, ki jih je sprejela Skupščina 

- da se v 51. členu z družbenim planom Jugoslavije lahko 
določijo tudi pogoji in ukrepi za uresničevanje skupnih raz- 
vojnih programov in skupnih planov organizacij združenega 
dela ter planov drugih organizacij združenega dela, pomem- 
bnih za skladen gospodarski razvoj držgve, ne pa kot določa 
ta člen, da se z družbenim planom Jugoslavije določijo tudi 
pogoji in ukrepi.... 

Noben od teh amandmajev ni bil sprejet na seji zbora. 
Po glasovanju o posameznih amandmajih je zbor z večino 

glasov sprejel predlog tega zakona. 

★ ★ ★ 
Za ta zakon je vladalo veliko zanimanje tako v SR Sloveniji 

kot tudi v vsej Jugoslaviji in so se delegati njegovega pomena 
zavedali ter zato spodbudili in organizirali široko in tehtno 
razpravo. 

Predlagatelj - Zvezni izvršni svet in odbor za družbenoeko- 
nomske odnose sta sprejela precejšnje število amandmajev, 
ki so jih dali delegati in tudi sam predlagatelj ter omenjeni 
odbor, vendar le tiste, ki niso po njegovih izjavah bistveno 
odstopali od zasnove tega zakona, ki ga je predložil. Pri tem 
pa je pomembno poudariti, da je na predlog delegatov iz SR 
Slovenije v Zveznenj zboru Skupščine SFRJ Zvezni izvršni 
svet prevzel dolžnost, ki je vgrajena v 60. člen predloga 
zakona, da bo predpisal obvezne elemente za enotno metodo- 
logijo družbenega planiranja v roku 30. dni od dneva uveljavi- 
tve tega zakona. 

Na obeh sejah zborov, na katerih je bil obravnavan predlog 
zakona in prav tako tudi na sejah delovnih teles (zlasti odbora 
za družbenoekonomske odnose kot matičnega in zakonodaj- 
nopravne komisije) je bilo stalno prisotno vporašanje že ome- 
njenega 4. odstavka 41. člena predloga zakona, zaradi kate- 
rega je bil tudi predlagan in uveljavljen poseben postopek. 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru so svoje bistvene 
pripombe oziroma predloge k predlogu zakona predložili kot 
amandmaje, pri katerih so vztrajali do konca, to je do 40. seje 
Zveznega zbora. 

Predlog zakona je tako zaradi številnih amandmajev odbora 
za družbenoekonomske odnose, zakonodajno-pravne komi- 
sije, predlagatelja in tudi zaradi amandmajev delegatov pred- 
lagatelja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru doživel 
bistvene spremembe v primerjavi z osnutkom zakona. 
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Iz Skupščine SFRJ 

Stabilnejše in učinkovitejše poslovanje 

• Svobodno združevanje in gibanje sredstev v vsej Jugoslaviji je temelj 
bančnega sistema . 
• Neizpolnjevanje obveznosti iz naslova kreditnega razmerja pomeni nezakonito 
uporabo tujega premoženja ,.. 
• Banke so samostojne bančne organizacije, ki poslujejo na ekonomskih načelih 
• Skupni dohodek, ustvarjen s poslovanjem banke, članice banke razdelijo med 
seboj po prispevku, ki so ga dali pri uresničevanju tega dohodka 
• Upravljanje v temeljni banki je povezano z višino združenih oziroma vloženih 
sredstev, s čemer se opušča načelo dajanja enakih pravic vsem članicam 

• Temeljna banka bo prenehala z delom, če se ukrepi za kritje izgub ne opravijo 
v roku enega leta od dne ko je bil sprejet sklep zbora banke 
• Banka lahko odobri kreditnemu uporabniku največ do 10 odstotkov svojega 
likvidnega investicijskega potenciala „■ . 
• Temeljna banka oziroma finančna organizacija lahko začne z delom ce ima v 
skladih in depozitih zagotovljenih šest milijard dinarjev 

bank 

Izhajajoč iz zahtev dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije, da je treba bančni 
in kreditni sistem postaviti na 
nove temelje je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
predlog za izdajo zakona o te- 
meljih bančnega in kreditnega 
sistema z osnutkom zakona 
(AS 614). Sprejetje tega zako- 
na je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

no v funkciji konsolidacije go- 
spodarsko-finančnih odnosov 
v celoti. 

družbenoekonomske odnose v 
celoti. 

nega povezovanja organizacij 
združenega dela. 

Z novimi rešitvami je predvi- 
deno tudi racionalnejše izko- 
riščanje družbenih sredstev 
večja družbena in finančna 
disciplina pri opravljanju med- 
sebojnih obveznosti organiza- 
cij združenega dela in bank, 
posebej pa odgovornost čla- 
nov banke za njeno učinkovito 
in zanesljivo delovanje. Poleg 
tega se z rešitvami o lastni od- 
govornosti banka postavlja v 
položaj samostojne samou- 
pravne finančne organizacije, 
ki posluje na povsem ekonom- 
skih načelih, zagotavlja pa se 
zanesljivost tako članic banke 
in deponentov, ki združujejo 
oziroma vlagajo sredstva v 
banko, kot tudi banke, ki v no- 
vih razmerah ve, s katerimi 
sredstvi razpolaga in koliko 
sredstev lahko plasira. 

Glede na to, kot tudi zaradi 
sprememb v drugih sistemskih 
zakonih je predlagatelj pripra- 
vil novo besedilo Osnutka za- 
kona o temeljih bančnega in 
kreditnega sistema. Le-ta vse- 
buje vse rešitve dosedanjega 
zakona, ki niso bile ovira za 
normalno delovanje tega siste- 
ma in nove, ki naj prispevajo k 
učinkovitejšemu delovanju 
bančnega in kreditnega siste- 
ma v okviru skupnega gospo- 
darskega sistema. 

NAMEN IZDAJE 
ZAKONA 

Veljavni zakon o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 
ma je bil sprejet leta 1977 in 
sta bili do zdaj opravljeni dve 
spremembi in dopolnitvi in to 
leta 1981, ki se nanaša na fun- 
kcijo in poslovanje internih 
bank in leta 1983 v zvezi s po- 
slovanjem in delovanjem te- 
meljnih bank. 

V teku preteklega in začetku 
letošnjega leta je bilo ocenje- 
no stanje na tem področju in 
ugotovljeno, da v dosedanjem 
delovanju bank, zlasti na po- 
dročju protiinflacijske politike, 
krepitve učinkovitosti gospo- 
darjenja in krepitve finančne 
discipline, banke niso bile ved- 

Z zakonom bo treba zagoto- 
viti večjo učinkovitost in stabil- 
nost ekonomskih odnosov v 
bančnem mehanizmu, s krepi- 
tvijo ekonomsko sposobnejših 
bank, da na podlagi združenih 
sredstev spremljajo razvojne 
cilje države in programe zdru- 
ženega dela in da se s krepitvi- 
jo finančne discipline zagotovi 
boljša in funkcionalnejša orga- 
nizacija bančnega sistema, da 
bi bil sposoben spremljati 

V predlogu za izdajo zakona 
je poudarjeno, da je namen 
novih rešitev, da organizacije 
združenega dela in druge 
družbene pravne osebe z zdru- 
ževanjem dela in sredstev, s 
samoupravno koncentracijo 
sredstev, povečevanjem in bo- 
ljšo organizacijo bank dobijo 
večje možnosti za financiranje 
enostavne in razširjene repro- 
dukcije. Z druge s'trani pa bo 
vlaganje sredstev v več bank, 
kot tudi širše in hitrejše krože- 
nje sredstev temeljnim ban- 
kam, da se združujejo v več 
združenih bank, zagotovilo 
učinkovitejše gibanje družbe- 
nih sredstev zaradi dohodkov- 

OSNUTEK ZAKONA O TEMELJIH BANČNEGA 
IN KREDITNEGA SISTEMA - AS 614 
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Predvidena rešitev, da uteg- 
ne banka zaradi izkazane izgu- 
be in v drugih podobnih prime- 
rih prenehati z delom, kar bo 
imelo negativne posledice za 
njene članice, ter rešitve, da 
članice ne morejo razpolagati 
s sredstvi, če je banka nelikvid- 
na, zagotavljamo nove odnose 
članic do upravljanja banke in 
njihov interes za ekonomično 
poslovanje. 

TEMELJ BANČNEGA IN 
KREDITNEGA SISTEMA 

V temeljnih določbah osnut- 
ka zakona je predlagatelj izha- 
jal iz 39. člena ustave SFRJ, ki 
določa pravico organizacij 
združenega dela in drugih 
družbenih pravnih oseb, da 
lahko s samoupravnim spora- 
zumom ustanovijo banko za 
uresničevanje skupnih intere- 
sov pri zagotavljanju denarnih 
sredstev za opravljanje, razšir- 
janje in pospeševanje njihovih 
dejavnosti in za uresničevanje 
drugih skupnih interesov. Ta- 
ko je predvideno, da je prosto 
združevanje in gibanje sred- 
stev na vsem ozemlju države 
temelj bančnega sistema. Ka- 
kršnekoli akcije, ki bi ustavile 
prosto gibanje denarnih sred- 
stev, so po tem zakonu spod- 
kopavanje enotnosti jugoslo- 
vanskega trga. 

Pri določitvi temeljev ban- 
čnega sistema, katerih osnova 
je združevanje dela in sredstev 
je predlagatelj izhajal pred- 
vsem iz skupnih interesov or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti. V zvezi s 
tem je določeno, da se neiz- 
polnjevanje obveznosti iz na- 
slova kreditnih odnosov san- 
kcionira kot nezakonita upora- 
ba tujega premoženja, kar 
onemogoča subjektom gospo- 
darjenja, da izvršujejo samou- 
pravne pravice pri razpolaga- 
nju z družbeno lastnino. Elimi- 
nacija teh pojavov naj bi pripo- 
mogla, je poudarjeno v obra- 
zložitvi, k odpravi sedanjih ne- 
gativnih tendenc v delovanju 
bančnega mehanizma. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko predvideno, da so tudi ob- 
čani udeleženci bančnega in 
kreditnega sistema na podlagi 
kreditnih vlog. 

V posebni določbi je predla- 
gano, da se za banke in druge 
finančne organizacije upora- 
blja zakon o združenem delu 
glede vseh vprašanj, ki niso 
urejena s tem zakonom (določ- 
be, ki se nanašajo na upravlja- 
nje, vodenje, delovno skup- 
nost ipd.). 

Določbe o ustanovitvi, po- 
slovanju in o vrstah bank te- 
meljijo na načelu, da so banke 

samostojne finančne organi- 
zacije, ki se ustanovijo za 
opravljanje kreditnih in ban- 
čnih poslov zaradi ustvarjanja 
splošnih pogojev za združeva- 
nje dela in sredstev in vlaganje 
denarnih sredstev za zagota- 
vljanje sredstev, nujnih v pro- 
cesu reprodukcije in za vklju- 
čevanje naših organizacij 
združenega dela v mednarod- 
no menjavo ter zaradi hitrejše- 
ga kroženja denarnih sredstev 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu. Glede na načelo, da se 
banke ustanovijo je hotel pred- 
lagatelj z zakonskimi rešitvami 
definirati članstvo in določiti 
mejo, do katere sme družbena 
pravna oseba, ki je članica več 
bank, prevzemati odgovornost 
za poslovanje in rizik banke. 

Glede na to, da so ustanovi- 
tev, dejavnost in drugi pogoji 
urejeni s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi banke 
je v osnutku zakona predlaga- 
no načelo, da so članice banke 
s sprejetjem določb sporazu- 
ma tudi odgovorne za njeno 
poslovanje, to je, da v primeru- 
nelikvidnosti banke ne morejo 
prosto razpolagati z denarnimi 
sredstvi na svojem žiro ra- 
čunu. 

V osnutku zakona je dopol- 
njena določba pri temeljnih in 
združenih bankah glede vsebi- 
ne samoupravnega sporazu- 
ma, ki je zelo pomembna s sta- 
lišča sprejete odločbe Ustav- 
nega sodišča Jugoslavije, s ka- 
tero se izpodbija rešitev, da za- 
kon ureja neomejeno odgovor- 
nost članic banke za obvezno- 
sti in rizik temeljne banke 
(158. člen sedanjega zakona) 
in neomejeno subsidiarno od- 
govornost temeljnih bank za 
obveznosti in rizik združene 
banke (197. člen). 

Tako je med drugim predla- 
gano, da samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi banke vse- 
buje zlasti vrsto in obseg od- 
govornosti za obveznosti in ri- 
ziko banke ter način, po kate- 
rem članice banke prevzemajo 
riziko za njeno poslovanje v dr- 
žavi in tujini in način kritja iz- 
gub banke. 

NAČELA BANČNEGA 
POSLOVANJA 

V osnutku zakona so nave- 
dena načela, na podlagi kate- 
rih banka posluje, ki izhajajo iz 
temeljnega načela združeva- 
nja dela in sredstev, kar bo pri- 
pomoglo k povezovanju dela 
in sredstev na enotnem jugo- 
slovanskem trgu in sicer zara- 
di učinkovitejše uporabe druž- 
benih sredstev in njihovega hi- 
trejšega kroženja. S predpiso- 
vanjem, da banka opravlja svo- 
jo dejavnost na načelih ustvar- 

janja večjega dohodka in večje 
stopnje akumulacije na enoto 

. vloženih sredstev, naj bi omo- 
gočili realizacijo temeljnih de- 
javnosti bank na področju zbi- 
ranja in usmerjanja sredstev. 
Omenjena načela naj bi bila 
uvedena v bančno poslovanje 
z namenom, da se uredijo in 
uskladijo denarni tokovi, kar 
bo prispevalo k stabilnejšemu 
in učinkovitejšemu poslovanju 
ter neoviranemu delovanju 
proizvodnega in prometnega 
procesa organizacij združene- 
ga dela, članic banke. 

Zaradi uresničevanja načela 
likvidnosti v bančnem poslova- 
nju se morajo angažirana sred- 
stva uskladiti z viri teh sred- 
stev, zaradi česar mora biti 
banka v vsakem trenutku spo- 
sobna, da izpolni prevzete ob- 
veznosti (iz odobrenih kredi- 
tov, izdanih garancij, avalira- 
nih menic, akreditivov in dru- 
gih instrumentov za zavarova- 
nje plačil). 

Dosledno izvajanje načela 
varnosti vlaganja se v praksi 
zagotavlja z določitvijo eko- 
nomskih meril v politiki pla- 
smajev ter s pravilno in objek- 
tivno oceno kreditne sposob- 
nosti jemalca kredita. 

Spoštovanje načela likvid- 
nosti in varnosti plasmaja bo 
hkrati s smotrnim in učinkovi- 
tim usmerjanjem na enotnem 
jugoslovanskem trgu omogo- 
čilo ekonomično poslovanje 
bank, ne glede na velikost ban- 
ke, heterogenost njenega po- 
slovanja ali področje, ki ga 
pretežno pokriva, kar bo vse 
pripomoglo, da banke izpolni- 
jo naloge, zaradi katerih so bi- 
le tudi ustanovljene. 

V osnutku zakona je ohra- 
njena sedanja rešitev, da se 
dejavnost banke opravlja na 
območju vse države in da 
družbenopolitična skupnost s 
svojim aktom ne more omejiti 
območja poslovanja banke. 

Upoštevajoč predpisana me- 
rila iz osnutka zakona, ki jih 
morajo banke upoštevati pri 
svojem poslovanju je uvedena 
obveznost, da banka preuči 
vse zahteve, za kar se mora 
sama angažirati, in da o svoji 
odločitvi obvesti vlagatelja 
zahteve. Banka mora pri upo- 
rabniku kredita nadzorovati tu- 
di smotrno in namensko upo- 
rabo sredstev in o tem najmanj 
enkrat na leto obvestiti skup- 
ščino banke. 

Za smotrnejše upravljanje in 
odločanje o uporabi sredstev 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu morajo banke po predla- 
ganih rešitvah iz osnutka zako- 
na razvijati informacijski si- 
stem. 

Osnutek zakona predpisuje, 
da skupni dohodek, ki se reali- 

zira v banki, med seboj razdeli- 
jo članice banke in družbene 
pravne osebe, ki so deponirale 
sredstva v banki in sicer po 
svojem prispevku k ustvarjanju 
tega dohodka in po merilih, 
določenih v samoupravnem 
sporazumu o ustanovitvi 
banke. 

Zaradi krepitve skladov ban- 
ke ter zaradi drugih predno- 
stnih namenov je dana mož- 
nost, da se skupni dohodek, 
preden se razporedi na članice 
banke, usmeri v navedene na- 
mene, če tako odločijo članice 
banke. V zvezi s tem bo pripra- 
vljeno delovno besedilo rešitve 
za spremembo ustreznih do- 
ločb zakona o združenem delu 
in zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka in o ugota- 
vljanju in razporejanju pri- 
hodka. 

Po predloženih rešitvah ban- 
čne posle upravljajo po nače- 
lih delegatskega sistema njene 
članice, najvišji organ upra- 
vljanja bančnih poslov pa je 
zbor banke. 

Osnutek zakona predpisuje, 
da skupščine republik in po- 
krajin opravljajo družben nad- 
zor nad uporabo ekonomskih 
meril in načel bančnega poslo- 
vanja, z namenom, da se od- 
pravi vpliv družbenopolitičnih 
skupnosti na poslovanje bank 
in hkrati okrepi odgovornost 
teh organov za stanje v ban- 
kah. Služba družbenega knji- 
govodstva in Narodna banka 
Jugoslavije morata hkrati v ok- 
viru svojih pristojnosi nadzo- 
rovati bančno poslovanje. 

V osnutku zakona je ohra- 
njena sedanja rešitev glede vr- 
ste bank in finančnih organiza- 
cij, s tem da je hkrati omogo- 
čeno, da se lahko temeljna 
banka specializira za opravlja- 
nje bančnih poslov na določe- 
nem področju oziroma za 
uresničevanje skupnih intere- 
sov organizacij združenega 
dela, ki so med seboj poveza- 
ne v reprodukcijskem procesu. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko ohranjena sedanja regulati- 
va glede postopka in načina 
vpisa v sodni register in uvede- 
na obveznost, da temeljne in 
združene banke zahtevi za vpis 
v sodni register priložijo tudi 
akt narodnih bank o izpolnje- 
vanju pogojev iz samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi 
banke. 

INTERNE BANKE 
Upoštevajoč, da so bile leta 
1981 opravljene spremembe in 
dopolnitve veljavnega zakona 
v delu, ki se nanaša na delova- 
nje in poslovanje internih 
bank, kot da je bilo njihovo 
delovanje v sedanjih pogojih 
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zadovoljivo in so v osnutku za- 
kona v glavnem prevzete vse 
obstoječe zakonske rešitve. 

V določbah, ki urejajo posle, 
ki jih sme opravljati interna 
banka, je natančno določeno 
področje delovanja interne 
banke glede zbiranja depozi- 
tov in dajanja kreditov drugim 
družbenim in civilnim pravnim 
osebam ter občanom, razen 
občanom, ki so sklenili pogod- 
bo o kooperaciji s člani interne 
banke. 

Osnutek zakona ne predvi- 
deva možnosti organiziranja 
posebne finančne službe niti 
posebne skupne službe, ker 
njihovo posebno organiziranje 
in poslovanje nista predmet re- 
gulative tega zakona. 

V osnutek zakona niso vklju- 
čene določbe sedanjega zako- 
na, ki se nanašajo na delo in 
odgovornost individualnega 
poslovodnega organa oziroma 
predsednika kolegijskega po- 
slovodnega organa interne 
banke, ker se uporabljajo 
ustrezne določbe zakona o 
združenem delu. 

Ko je govor o skladih inter- 
nih bank je v obrazložitvi po- 
udarjeno, da se le-ti lahko obli- 
kujejo iz združenih sredstev 
rezerv, ki jih njene članice 
združujejo v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o usta- 
novitvi interne banke, njenimi 
samoupravnimi splošnimi akti 
in na podlagi predpisov. 

Glede na potrebo internih in 
temeljnih bank, da razširjajo 
materialno osnovo oziroma 
uvedejo avtomatsko obdelavo 
podatkov in kupujejo druga 
osnovna sredstva, s katerimi bi 
zagotovile učinkovito in smotr- 
no kroženje podatkov, po- 
membnih za članice internih in 
temeljnih bank, je predlog, da 
za te namene omenjene banke 
najamejo kredite v svojem ime- 
nu in za račun svojih članic. 
Takšen način najemanja kredi- 
tov je predviden'zato, ker se v 
vseh bankah vodi sklad osnov- 
nih sredstev na ime članic ban- 
ke, tako da bi se tudi nanovo 
nabavljena osnovna sredstva 
vodila na ime članic banke po 
deležu vsake članice pri naku- 
pu osnovnih sredstev. 

TEMELJNE BANKE 
Ko je govor o temeljni banki 

kot samostojni finančni orga- 
nizaciji je v obrazložitvi osnut- 
ka zakona poudarjeno, da da 
oceno pogojev za ustanovitev 
temeljne banke na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma na- 
rodna banka republike oziro- 
ma pokrajine na podlagi meril, 
ki jih določi Svet guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije. 
Kot je tudi v sedanjem zakonu 

predvideno lahko članice te- 
meljne banke odločijo, da 
ustanovijo poslovno enoto za- 
radi opravljanja določenih 
bančnih poslov. Dejavnost po- 
slove enote pa je s tem osnut- 
kom zakona omejena glede vr- 
ste kreditinih poslov, ki jih lah- 
ko opravlja, natančneje pa je 
določeno oziroma se prepove- 
duje delitev skupnega dohod- 
ka in oblikovanje skladov na 
ravni poslovne enote. Zaradi 
upravljanja v temeljni banki so 
predlagane nove rešitve, ki ne 
temeljijo več na načelu, da 
imajo vse članice temeljne 
banke enake pravice. V osnut- 
ku zakona je predvideno, da je 
upravljanje v temeljni banki 
odvisno od višine združenih 
oziroma vloženih sredstev, kar 
je natančneje urejeno s samo- 
upravnim sporazumom o usta- 
novitvi banke oziroma s statu- 
tom. V zvezi s predlagano reši- 
tvijo so se pojavili predlogi in 
mnenja, da je treba ohraniti tu- 
di sedanjo rešitev in bi bilo tre- 
ba o tem med razpravo o os- 
nutku zakona zavzeti dokon- 
čno stališče. 

Zaradi učinkovitejšega dela 
je predlagana rešitev, da sesta- 
vljajo zbore temeljne banke 
delegati članic temeljne ban- 
ke. Hkrati je tudi predlagano, 
da se delegati v zboru temeljne 
banke volijo namesto za dve 
leti za čas, ki ne sme biti daljši 
od štirih let. 

Zaradi boljšega obveščanja 
vseh članic pa se v določenih 
primerih (sprejetje srednjeroč- 
nega in letnega plana, letnih 
poročil in zaključnih računov 
temeljne banke) sestane kon- 
ferenca vseh članic temeljne 
banke, katerih stališča so te- 
melj za delo delegatov in zbora 
temeljne banke. V skladu z 
omenjenim predlogom mora 
izvršni odbor temeljne banke 
sklicati zbor temeljne banke, 
če to zahteva več kot polovica 
delegatov zbora banke ali vsaj 
ena tretjina njenih članic. 

V osnutku zakona je omogo- 
čeno, da se v komisijo za daja- 
nje kreditov občanom lahko 
imenujejo občani, ki imajo hra- 
nilne vloge pri tej banki, in si- 
cer z namenom, da imajo tudi 
občani na podlagi hranilnih 
vlog določene pravice glede 
odločanja pri poslovanju 
banke. 

V določbah sedanjega zako- 
na o ohranitvi likvidnosti in 
prevzema rizika v temeljni ban- 
ki je v obrazložitvi poudarjeno, 
da pri dosedanji uporabi ve- 
ljavnega zakona pristojni orga- 
ni v bankah ter republikah in 
pokrajinah niso začeli postop- 
ka sanacije kljub pogostim po- 
javom »kronične« nelikvidno- 
sti pri vse večjem številu bank. 

Zaradi tega je bilo v določbah 
sedanjega zakona sistemizira- 
no celo poglavje in v skladu z 
razpravo skrajšani roki za 
ukrepanje samoupravnih orga- 
nov in organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti proti nelikvid- 
nim bankam oziroma v sana- 
cijskem postopku. 

KRITJE IZGUB 
TEMELJNE BANKE 

Glede na to, da pri poslova- 
nju bank lahko pride do tega, 
da se z realiziranimi prihodki 
ne morejo kriti poslovni stro- 
ški, je predpisano, kdaj nasta- 
ne izguba v banki. Določena je 
tudi obveznost zbora temeljne 
banke, da sprejema ukrepe za 
kritje nastale izgube po njenih 
članicah. Namen te določbe je, 
da organizacije združenega 
dela in druge družbene pravne 
osebe, ki so združile sredstva v 
takšno banko, ugotovijo vzro- 
ke nastale izgube in odgovor- 
nost organov upravljanja, po- 
slovodnega organa in vodilnih 
delavcev v banki za poslova- 
nje, zaradi katerih je nastala 
izguba. (116. člen). 

Hkrati je določena tudi večja 
odgovornost članic banke za 
njeno poslovanje in predvide- 
no ukrepanje samih članic za 
poživitev dela banke, ne da bi 
bili angažirani organi in orga- 
nizaciji na ravni občine, repu- 
blike oziroma pokrajine in fe- 
deracije. 

Po tem predlogu ni predpi- 
san način kritja nastale izgube, 
temveč je določena obveznost 
zbora, v katerem so zastopane 
članice temeljne banke, da na 
samoupravni podlagi in v la- 
stnem interesu ukrepa za kritje 
izgube in za nadaljnje poslova- 
nje banke. Glede na to je pred- 
videno, da bo banka prenehala 
z delom, če se ti ukrepi ne 
sprejmejo in ne opravijo v 
enem letu po sprejetju sklepa 
zbora banke. 

Glede na odgovornost de- 
lovne skupnosti banke za nje- 
no poslovanje ter povezanost 
ustvarjanja dohodka delovne 
skupnosti s poslovnimi rezul- 
tati banke, je določena tudi od- 
govornost delovne skupnosti v 
primeru izgube ali sanacije te- 
meljne banke. 

V oddelku o planiranju in 
poslovni politiki v temeljni 
banki so določeni planski do- 
kumenti in njihova vsebina, ki 
jih sprejme temeljna banka in 
na katerih tudi temljijo. Določ- 
be v zvezi s planiranjem, ki so 
skupne za vse vrste bank, bo- 
do v drugi fazi sprejemanja za- 
kona sistemizirane na enem 
mestu. 

Glede na funkcijo skladov, ki 
se oblikujejo v temeljni banki, 

ter na potrebo, da se banka 
zavaruje pred rizikom pri po- 
slovanju je v osnutku zakona 
predlog, da banke izločajo 
večji odstotek v sklad solidar- 
ne odgovornosti in rezervni 
sklad (najmanj 5 odstotkov 
stanja plasmajev, za katere 
prevzema temeljna banka rizi- 
ko po zaključnem računu za 
prejšnje leto) in rezervni sklad 
(najmanj en odstotek od stanja 
plasmajev, za' katere prevzema 
banka riziko po zaključnem ra- 
čunu za vsako leto, za katero 
izloča vanj sredstva). 

ZDRUŽENE BANKE 
V določbah, ki urejajo usta- 

novitev in poslovanje združe- 
nih bank je širše določena vse- 
bina samoupravnega sporazu- 
ma o ustanovitvi združene 
banke, s čimer je razširjen ob- 
seg del in nalog ter odgovor- 
nost združene banke oziroma 
krepitev in nadaljnje usposa- 
bljanje banke za opravljanje 
vseh poslov skupnega pomena 
za temeljne banke oziroma nji- 
hove članice. 

Hkrati je dopuščena mož- 
nost, da je lahko temeljna ban- 
ka članica več združenih bank. 

Glede na predlagane spre- 
membe na področju deviznega 
poslovanja bank, ki bodo pre- 
cej spremenile položaj poo- 
blaščenih bank, je uvedena 
določba, ki predpisuje pogoje 
za opravljanje poslov s tega 
področja, hkrati pa zavezuje 
Svet guvernerjev Narodne 
banke Jugoslavije, da predpiše 
natančnejše pogoje, ki so po- 
trebni za opravljanje teh po- 
slov. Ti pogoji so določeni v 
odvisnosti od obsega plačilne- 
ga prometa s tujino, ocene po- 
gojev za stalno povečanje de- 
viznega priliva, števila ustano- 
viteljic banke, kar je pomem- 
bno za uresničevanje plačilno- 
bilančnih ciljev države, tehnič- 
ne opremljenosti banke in šte- 
vila delavcev, usposobljenih za 
strokovno opravljanje tovr- 
stnih poslov. 

Z osnutkom zakona je črtan 
198. člen sedanjega zakona, 
ker morajo po določbah zako- 
na o deviznem poslovanju vse 
banke prodajati devize Narod- 
ni banki Jugoslavije, zato ne 
razpolagajo z deviznimi sred- 
stvi, ki bi jih lahko imele v svo- 
jem rezervnem skladu. Zato v 
zakonu za temeljne banke z 
»velikim pooblastilom« ni do- 
ločena obveznost, da morajo 
imeti devizna sredstva v svo- 
jem rezervnem skladu in je tre- 
ba analogno rešitvi za teme- 
ljne banke urediti vprašanje 
sredstev rezervnega sklada tu- 
di za združeno banko. 

Glede bančnega kozorcija je 
v obrazložitvi poudarjeno, da 
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so v osnutku zakona v glav- 
nem prevzete določbe seda- 
njega zakona, tako da je pred- 
loženo, da se lahko prek zdru- 
ženih bank in finančnih orga- 
nizacij da pobuda, da se za 
uresničevanje ciljev, zaradi ka- 
terih se oblikuje konzorcij, 
predvidijo ugodnosti v mone- 
tarno-kreditni politiki. 

HRANILNO-KREDITNE 
ORGANIZACIJE 

V tem poglavju so zajete vse 
vrste hranilno-kreditnih orga- 
nizacij ter njihova dejavnost, 
tako kot je bilo predvideno v 
sedanjem zakonu. V primerjavi 
s sedanjimi rešitvami, po kate- 
rih se sredstva Poštne hranilni- 
ce vodijo po teritorialnem na- 
čelu in usmerjajo v namene, 
določene z družbenim dogo- 
vorom, nova rešitev ne upošte- 
va več tega načela, sredstva pa 
se usmerjajo s samoupravnim 
sporazumom ustanovitelja. 
Novost v primerjavi z doseda- 
njo rešitvijo je tudi uvajanje 
obveznosti, da lahko ustanovi- 
teljica hranilnice, ko hranilnica 
zbere več kot šest milijard di- 
narjev, da pobudo za ustanovi- 
tev banke, ki bo delovala v 
skladu z določbami zakona. 

Ko je govor o združenih ban- 
kah in finančnih organizacijah 
so v osnutku zakona ustrezne 
določbe sistemizirane in jas- 
neje opredeljene v primerjavi s 
sedanjim zakonom. Izhajajoč 

iz ustavnih opredelitev se uva- 
ja določba o obveznosti bank 
in finančnih organizacij, da 
sklenejo samoupravne spora- 
zume za območje države, ki 
urejajo opravljanje skupnih ci- 
ljev ekonomske, monetarne in 
devizne politike. 

S posebno določbo pa je 
hkrati dopuščena možnost, da 
združenje bank in finančnih 
organizacij organizira denarni 
trg in trg vrednostnih papirjev. 

KREDITNI SISTEM 
V delu osnutka zakona o 

kreditnem sistemu so v glav- 
nem prevzete določbe seda- 
njega zakona, ki so sistemizi- 
rane in prilagojene celotni zas- 
novi zakona. Posebej podrob- 
ne so določbe, ki se nanašajo 
na dajanje kreditov s stališča 
ohranitve obsega in strukture 
danih kreditov, v odvisnosti od 
obsega in strukture razpolo- 
žljivih sredstev po rokih. Meri- 
la, s katerimi se določijo raz- 
merja med obsegom in struk- 
turo virov sredstev ter obse- 
gom in strukturo danih kredi- 
tov, predpiše Svet guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije. 

Prav tako je določeno, da 
banka sme odobriti kredit sa- 
mo kreditno sposobnemu po- 
sojilojemalcu, s tem pa se ra- 
zume samo posojilojemalec, ki 
ne posluje z izgubo ozirlma ki 
nima izgube v času, ko se mu 
odobri kredit in ki redno izpol- 
njuje denarne obveznosti v 

zvezi z drugimi krediti in ga- 
rancijami. To bi bil, kot je po- 
udarjeno, velik korak k prepre- 
čevanju izgub oziroma k od- 
pravljanju žarišč, ki nastajajo 
zaradi tega. Poleg tega je 
predvidena odgovornost ban- 
ke za oceno ekonomske upra- 
vičenosti sprejemanja in kredi- 
tiranja investicijskega progra- 
ma. V posebni določbi je dolo- 
čeno, da pri dajanju investicij- 
skih kreditov posameznemu 
uporabniku ali več uporabni- 
kom za enake namene sme 
banka angažirati največ do 10 
odstotkov svojega likvidnega 
investicijskega potenciala. S 
tem členom je prvič določeno, 
koliko kredita sme banka odo- 
briti enemu uporabniku, s či- 
mer je urejen odnos in enako- 
pravnost vseh subjektov, ki 
konkurirajo za sredstva pri 
banki. S tem členom je dana 
tudi možnost, da se lahko upo- 
rabi tudi večji odstotek sred- 
stev, o čemer sklepa zbor ban- 
ke (do 25 odstotkov likvidnega 
investicijskega potenciala), če 
pa gre za poseben projekt 
družbenega pomena, za kate- 
rega so potrebna večja sred- 
stva kot 25 odstotkov, pa ban- 
ka sproži pobudo za ustanovi- 
tev konzorcija bank. 

Ta rešitev, je poudarjeno v 
obrazložitvi, celo prispeva k 
deteritorizaciji bančnega siste- 
ma z možnostjo, da se z vljuče- 
vanjem večjega števila bank 
zagotovi realizacija investicij 
širšega pomena. To hkrati 

onemogoča, da večje organi- 
zacije s svojim programom 
uporabljajo pretežni del kredit- 
nega potenciala banke. 

PREHODNE DOLOČBE 
V prehodnih in končnih do- 

ločbah je urejen status ban- 
čnih organizacij, ustanovljenih 
do dneva uveljavitve tega za- 
kona. Če bančne organizacije 
ustanovljene do uveljavitve te- 
ga zakona ne izpolnjujejo po- 
gojev iz tega zakona, preneha- 
jo z delom ali se lahko združijo 
z bankami oziroma s finančni- 
mi organizacijami, ki se usta- 
novijo po določbah tega za- 
kona. 

Prav tako je točneje določe- 
no, da morajo bančne organi- 
zacije uskladiti svoje poslova- 
nje z določbami tega zakona v 
enem letu od dneva veljavnosti 
tega zakona, najpozneje pa do 
31. decembra 1986. 

Kot prehodna rešitev je 
predložena z inačico tudi eko- 
nomsko merilo za ustanovitev 
temeljne banke, izraženo v de- 
narnem znesku. Predvideno je 
namreč, da temeljna banka 
oziroma finančna organizacija 
lahko prične z delom, če ima v 
skladih in depozitih zagoto- 
vljenih šest milijard dinarjev. 

Da bi bila lahko ustanovljena 
združena banka, je v osnutku 
zakona predvideno, da mora 
samoupravni sporazum o usta- 
novitvi združene banke skleniti 
najmanj pet temeljnih bank. 

Širše možnosti za usmerjanje delovnih in 

poslovnih sredstev občanov v proizvodne 

tokove družbenega sektorja  

# Osnutek zakona predvideva, da bo organizacija združenega dela lahko 
pridobila delovna in poslovna sredstva od občanov, če bodo namenjena razširitvi 
in razvoju proizvodnje ter nudenju storitev, uvajanju nove tehnologije in povečanju 
zaposlenosti 

• Zbrana delovna in poslovna sredstva postanejo družbena lastnina, občan pa si 
pridobi pravico do zaposlitve, pravico do vračila vrednosti sredstev in pogodbeno 
dogovorjeno nadomestilo za njihovo uporabo ali pa mu pripadajo druge ugodnosti 
v skladu z zakonskimi določili 

• Z ugodnejšimi pogoji za pridobivanje sredstev občanov je organizacijam 
združenega dela zagotovljen dodaten vir sredstev za razširjanje materialnih 
temeljev dela 
# Medsebojne pravice in obveznosti organizacij združenega dela in občanov, ki 
dajejo sredstva, se urejajo s pogodbo 
9 Na pridobljena delovna in poslovna sredstva ni treba plačati prometnega 
davka, pri njihovem uvozu pa niti ne carine in drugih uvoznih dajatev 
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OSNUTEK ZAKONA O POGOJIH IN NAČINIH, PO 
KATERIH LAHKO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA PRIDOBIVAJO DELOVNA IN POSLOVNA 
SREDSTVA OD OBČANOV - AS 612 

Za večje usmerjanje prihran- 
kov prebivalstva in nakazil na- 
ših delavcev, ki so na začas- 
nem delu v tujini ali pa se vra- 
čajo v Jugoslavijo, in sicer v 
proizvodne tokove družbene- 
ga sektorja, je Zvezni izvršni 
svet pripravil in poslal Skup- 
ščini SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o pogojih in načinih, 
po katerih lahko organizacije 
združenega dela pridobivajo 
delovna in poslovna sredstva 
od občanov, skupaj z Osnut- 
kom zakona (AS 612). Za 
obravnavo tega Zakona je pri- 
stojen Zvezni zbor. 

Novi Zakon omogoča orga- 
nizacijam združenega dela zbi- 
ranje delovnih in poslovnih 
sredstev od občanov, da bi ta- 
ko lahko razširile in razvile 
svojo proizvodnjo in nudenje 
storitev, uvedle novo tehnolo- 
gijo in povečale zaposlenost. 
Predvideno je nadalje, da se 
OZD lahko zaveže skleniti de- 
lovno razmerje z občanom, ki 
je dal ta sredstva oziroma s 
članom njegove družine. OZD 
lahko prevzame tudi druge ob- 
veznosti in nudi druge ugod- 
nosti. Na ta način zbrana sred- 
stva postanejo družbena la- 
stnina, občan pa ima pravico 
do povračila vrednosti sred- 
stev in pogodbeno dogovorje- 
nega nadomestila za njihovo 
uporabo. 

Za delovna sredstva in za 
poslovna sredstva, pridobljena 
v skladu z določbami omenje- 
nega zakona, ni treba plačati 
prometnega davka, pri uvozu 
teh sredstev pa tudi ne carin in 
drugih uvoznih dajatev. 

USMERJANJE 
PRIHRANKOV 
OBČANOV 

Obrazložitev osnutka Zako- 
na poudarja, da občani v drža- 
vi, kakor tudi jugoslovanski dr- 
žavljani, ki so na začasnem de- 
lu v tujini ali pa se vračajo z 
dela v tujini, razpolagajo z 
znatnimi sredstvi, ki bi jih lah- 
ko, v skladu z Dolgoročnim 
programom ekonomske stabi- 
lizacije in ustreznimi zakonski- 
mi rešitvami, usmerili v proiz- 
vodne tokove družbenega sek- 
torja. 

Resolucija za leto 1985 prav 
tako predvideva, da je treba za 
realizacijo načrtovanega izvo- 
za omogočiti večji priliv naka- 
zil naših delavcev, ki so na za- 
časnem delu v tujini, in sicer 
za vlaganja v industrijo, drob- 

no gospodarstvo, kmetijstvo, 
stanovanjsko graditev in izko- 
riščanje drugih možnosti za 
povečanje deviznega priliva. 

Tako opredelitev podrobne- 
je razčlenjuje Družbeni dogo- 
vor o temeljih skupne politike 
na področju zaposlovanja, ki 
obvezuje organizacije združe- 
nega dela, da bolj izkoristijo 
možnosti združevanja in zbira- 
nja sredstev občanov, kakor 
tudi, da spodbujajo občane, da 
svoje devizne prihranke in 
sredstva, ki jih pridobijo med 
delom v tujini, vlagajo v razširi- 
tev materialnih temeljev zdru- 
ženega dela. Posebej je tudi 
predvideno, da si na podlagi 
vloženih sredstev pridobijo 
pravico do zaposlitve. 

Sicer pa obrazložitev zakon- 
skega osnutka omenja, da so v 
začetku leta 1985 prihranki ob- 
čanov znašali več kot dve mili- 
jardi dinarjev, pri čemer okoli 
tri četrtine teh sredstev odpa- 
de na devizno varčevanje. 
Okoli 70 odstotkov deviznih 
prihrankov v državi so sredstva 
naših občanov, ki so na delu v 
tujini ali pa so se vrnili s tega 
dela. Po nekaterih ocenah pa 
hranilne vloge naših občanov 
pri tujih bankah precej preko- 
račujejo zneske, ki jih imajo ti 
ljudje v jugoslovanskih ban- 
kah, saj znašajo približno 20 
miljjard dolarjev. 

Čeprav ni zanesljivih kazal- 
cev o angažiranju osebnih 
sredstev občanov za razširitev 
materialnih temeljev dela in 
zaposlovanja, ocene kažejo, 
da se je v zadnjih desetih letih 
na ta način v družbenem sek- 
torju zaposlilo okoli 40.000 lju- 
di. Ti podatki pa so precej 
skromni, če upoštevamo zani- 
manje naših delavcev na za- 
časnem delu v tujini, da bi se z 
angažiranjem lastnih sredstev 
zaposlili v družbenem sek- 
torju. 

MOŽNOSTI ZA NOVO 
ZAPOSLOVANJE 

Po najnovejših podatkih je v 
skupnostih za zaposlovanje re- 
gistriranih milijon 24 tisoč ne- 
zaposlenih. Na delu v tujini je 
samo v zahodnoevropskih dr- 
žavah okoli 600 tisoč naših dr- 
žavljanov, med katerimi se jih 
nekaj deset tisoč letno vrača v 
domovino. 

Čeprav imajo ti ljudje pre- 
cejšnje možnosti za delovno 
angažiranje osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov (drob- 

no gospodarstvo, pogodbene 
OZD, različne oblike združeva- 
nja), so skupni učinki takega 
angažiranja dela in sredstev 
občanov precej skromni. Še 
posebej, če upoštevamo večje 
potrebe za zaposlovanjem vse 
večjega števila ljudi v državi, 
kakor tudi povratnikov z dela v 
tujini. 

Pri pripravi tega zakonskega 
akta je predlagatelj upošteval 
tudi zagotavljanje ugodnejših 
pogojev za zbiranje sredstev 
občanov v sedanjih oteženih 
pogojih gospodarjenja. Upo- 
števal je nadalje težave pri na- 
jemanju kreditov iz domačih in 
tujih virov in omejene možno- 
sti za združevanje dela in sred- 
stev. Zaradi tega bi taki načini 
zbiranja sredstev omogočili 
oranizacijam združenega dela, 
da izkoristijo dodaten vir sred- 
stev za razširitev materialnih 
temeljev dela. Ob sprejemu 
ustreznih ukrepov bi v prihod- 
njem obdobju lahko bolje izko- 
riščali zmogljivosti v industriji, 
povečali obseg večizmenske- 
ga dela, bolje pa bi bila izkoriš- 
čena tudi delovna sredstva. Na 
ta način bi lahko zaposlili okoli 
880.000 novih delavcev. Za to 

. pa so potrebna nova vlaganja v 
modernizacijo in rekonstrukci- 
jo posameznih zmogljivosti, 
potrebno je nadalje odpraviti 
ozka grla v sedanji proizvodnji, 
razviti energetiko, proizvod- 
njo, kakor tudi pridobivanje 
surovin in reprodukcijskega 
materiala. Pri tem je upošteva- 
na tudi možnost nabave uvo- 
žene opreme s sredstvi, zbra- 
nimi od občanov. 

ZBRANA SREDSTVA - 
DRUŽBENA LASTNINA 

Po predlaganih rešitvah v 
Osnutku zakona so z delovni- 
mi in poslovnimi sredstvi zaje- 
ta denarna sredstva, kakor tudi 
oprema, rezervni deli, inven- 
tar, materialne pravice in po- 
slovni prostor. Njihova vred- 
nost je izražena v dinarjih, ka- 
kor navaja prvi člen Zakonske- 

ga osnutka. Na ta način zbrana 
sredstva so družbena lastnina, 
ki jih lahko OZD uporablja le 
za uresničitev ciljev, določenih 
v tem Zakonu (2. člen Osnut- 
ka). Medsebojne pravice in ob- 
veznosti OZD in občana, ki da- 
je sredstva, se določijo s po- 
godbo, ki obvezno vsebuje po- 
datke o višini denarnih sred- 
stev, ki jih dobi OZD od obča- 
na, o vrednosti, vrsti in količini 
opreme, inventarja in material- 
nih pravic, ki jih pridobiva 
OZD. Obvezno pa je treba do- 
ločiti tudi medsebojne pravice 
in obveznosti obeh strani, še 
posebej pa pogoje, pod kateri- 
mi občan ta sredstva da, roke 
in način njihovega vračila, 

obliko in višino nadomestila in 
roke ter način izpopolnjevanja 
pogodbenih zahtev (4. člen). 

Organizacija združenega de- 
la lahko dobi od občana le no- 
vo opremo, rezervne dele in 
inventar, denarna vrednost teh 
sredstev pa se določi po tržnih 
cenah na dan njihove predaje. 
Če so ta sredstva uvožena, se 
njihova vrednost določi po ce- 
ni, ki je osnova za obračunava- 
nje in plačevanje carine ter 
drugih uvoznih dajatev. Samo 
izjemoma je mogoče nabaviti 
tudi delovna sredstva, ki jih je 
občan posedoval in uporabljal 
v času svojega začasnega dela 
v tujini. Pri tem je pogoj da ta 
sredstva niso bila v uporabi 
dalj časa od polovice zakon- 
sko določenega amortizacij- 
skega roka. (6. člen. 

VRAČILO VREDNOSTI 
SREDSTEV 
IN NADOMESTILO 
ZA UPORABO 

Zakon določa tudi obvezno- 
sti OZD, da z občaom, ki je dal 
sredstva, s članom njegove 
družine ali drugo osebo, ki jo 
določi občan, sklene delovno 
razmerje za določen ali nedo- 
ločen čas. Poleg tega je pred- 
videno, da OZD, ki pridobi 
sredstva, zagotovi tudi nado- 
mestilo za njihovo uporabo. 
Vrnitev vrednosti sredstev in 
nadomestila ni le v denarni 
obliki, temveč je mogoča tudi 
preko drugih oblik ali kombi- 
nacij različnih oblik izpolnje- 
vanja medsebojnih pogodbe- 
nih pravic in obveznosti (doba- 
va izdelkov OZD pod pogojem, 
da jih pogodbena stranka upo- 
rablja za potrebe svojega go- 
spodinjstva, nudenje storitev, 
ki jih OZD daje občanu, ki je 
dal sredstva, zagotavljanje 
prednosti pri dobavi izdelkov 
oziroma nudenju storitev, re- 
ševanje stanovanjskih vpra- 
šanj ipd.). 

Nadomestilo za dana sred- 
stva lahko OZD izplačuje tudi v 
obliki obresti, s sklenitvijo de- 
lovnega razmerja, dobavo bla- 
ga, s prevzemanjem izdelkov 
in storitev ali z nudenjem dru- 
gih ugodnosti. Organizacija 
združenega dela pa se ne mo- 
re pogodbeno obvezati, da bo 
vrnila prejeta sredstva v kraj- 
šem roku od treh let od dneva 
njihove pridobitve. 

Osnutek zakona dovoljuje 
tudi pogodbeno določitev več- 
je obrestne mere od bančne, 
če je nadomestilo za dana 
sredstva določeno le v obliki 
obresti. Določiti je mogoče tu- 
di spremenljivo obrestno me- 
ro, ki bo odvisna od poslovnih 
rezultatov, ki jih dosega OZD. 
Če pa je sklenjeno delovno 
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razmerje, obresti za dana sred- 
stva ne morejo biti večje od 50 
odstotkov zneska obrestne 
mere, ki jih dajejo banke za 
hranilne vloge občanov, veza- 
ne na dalj kot dve leti. Obre- 
stna mera je pri tem taka, kot 
velja na dan izplačila obresti. 

Organizacija združenega de- 
la sklene delovno razmerje z 
dajalcem sredstev, članom 
njegove družine ali z osebo, ki 
jo je ta človek določil. Pogoj 
pa je, da občan preda organi- 
zaciji združenega dela pogod- 
beni znesek najmanj v višini 
povprečnega zneska sredstev, 
ki so potrebna za novo delov- 
no mesto. Pri tem je razumlji- 
vo, da mora oseba, ki se zapo- 
sluje, izpolnjevati zakonsko 

predvidene pogoje za skleni- 
tev delovnega razmerja oziro- 
ma za opravljanje del in nalog, 
kakor to določa samoupavni 
splošni akt OZD. Hkrati ta dela- 
vec pridobi enake pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti kot 
drugi delavci v OZD (13. in 
14. člen Osnutka zakona). 

OPROSTITEV UVOZNIH 
DAJATEV 

Zakonsko je nadalje določe- 
no, da se za ovoz opreme, in- 
ventarja in rezervnih delov, ki 
jih občan daje OZD, uporablja- 
jo glede uvoza in plačevanja 
carine ter drugih dajatev enaki 
predpisi kot veljajo za uvoz, 
namenjen vlaganjem v pogod- 

beno organizacijo združenega 
dela. Da pa bi omogočili uvoz 
opreme, inventarja in rezer- 
vnih delov brez omejitev in ta 
uvoz oprostili plačila carine in 
drugih dajatev tudi za osebe, 
ki se ne vračajo iz začasnega 
dela v tujini, je nujno treba 
spremeniti zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino ter o 
obdavčevanju izdelkov in sto- 
ritev v promeru, kakor tudi Ca- 
rinski zakon. Te uvozne določ- 
be bi veljale tudi za občane, ki 
so se vrnili z začasnega dela v 
tujini po 1. januarju 1984 
(16. in 17. člen Osnutka) 

Omenjeni zakonski osnutek 
tudi obvezuje OZD, da izvod 
pogodbe pošljejo Gospodarski 
zbornici republike oziroma po- 

krajine. Te GZ pa morajo Go- 
spodarski zbornici Jugoslavije 
obvezno predložiti podatke o 
sklenjenih pogodbah, vrsti in 
vrednosti delovnih ter poslov- 
nih sredstev, zbranih na ta na- 
čin, kakor tudi o številu ljudi, ki 
so na tej podlagi sklenili delov- 
no razmerje. Poleg tega je do- 
ločena tudi vsebina sklepa ali 
planskega akta o zbiranju de- 
lovnih in poslovnih sredstev, 
določen pa je tudi način njene- 
ga objavljanja. 

Izhodišče pri tem je, da mora 
biti dejavnost OZD organizira- 
na in usmerjena k razširjanju 
materialnih temeljev dela in 
poslovanja, kakor tudi k omo- 
gočanju večjega zaposlovanja. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Služba za zakonodajo 

TEZE ... 

za pripravo poročila o uresničevanju 

zakonodajne politike republike  

Teze za pripravo poročila o uresničevanju zako- 
nodajne politike republike je pripravila Služba za 
zakonodajo Skupščine SR Slovenije na podlagi 
predloga Centralnega komiteja ZKS, ki je na svoji 
11. seji v maju 1984 po obravnavi o uveljavljanju in 
razvoju političnega sistema, med drugim predlagal, 
naj Skupščina SR Slovenije obravnava uresničeva- 
nje svoje resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike ter sprejme ustrezne sklepe in stališča. 
Prav tako je Služba za zakonodajo pri pripravi tez 
sledila predlogu Komisije za proučevanje in razvija- 
nje metod in načinov ter pogojev delegatskega 
odločanja v Skupščini SR Slovenije. Le-ta je ob 
obravnavanju nekaterih vprašanj pri uresničevanju 
zakonodajne politike republike med svojimi usme- 
ritvami, predlogi in stališči med drugim tudi predla- 
gala, naj Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
~SR Slovenije pripravi celovitejše poročilo o uresni- 
čevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike ter stališč in sklepov o njejem uresniče- 
vanju, ki naj bi pokazalo, ali je prišlo do pozitivnih 
vsebinskih premikov v republiški zakonodaji, pa 
tudi morebitno potrebo po dograditvi sedanjih 
usmeritev za zakonodajno politiko. 

Teze za pripravo poročila o uresničevanju zako- 
nodajne politike republike skušajo podati presek 
dosedanjih najpomembnejših ugotovitev in opozo- 
ril v zvezi s temeljnimi problemi pravnega sistema 
in opredeliti najbolj bistvena odprta vprašanja, ki bi 
jih bilo treba proučiti pri nadaljnji pripravi poročila. 
To poročilo bo vsekakor pomenilo sestavni del raz- 
prave o temeljnih problemih jugoslovanskega prav- 
nega sistema, ki poteka že dalj časa v zvezi in 
republiki in v kateri predstavlja osrednje gradivo 
analizo o stanju, temeljnih problemih in smereh 
nadaljnjega razvoja jugoslovanskega pravnega 
sistema. Ta analiza je bila pripravljena na podlagi 
sklepa Zveznega zbora Skupščine SFRJ in naj bi 
služila kot ena izmed podlag za pripravo resolucije 
o pravnem sistemu, ki naj bi jo sprejela Skupščina 

SFRJ, po svoji vsebini pa se vključujejo tudi v kri- 
tično analizo delovanja političnega sistema. 

Da bi poročilo o uresničevanju zakonodajne poli- 
tike republike predstavljalo čimbolj tvoren in argu- 
mentiran prispevak k nadaljnjemu dograjevanju 
temeljnih institutov pravnega sistema ter k druž- 
beno smotrni in učinkoviti zakonodajni politiki, je 
potrebno, da se k nadaljnji pripravi poročila priteg- 
nejo organi in organizacije, ki imajo pomembno 
vlogo pri nastajanju in izvrševanju prava. Zato je 
predsednik Skupščine SR Slovenije že poslal teze 
za pripravo poročila naslednjim organom in orga- 
nizacijam: 

- Republiškemu komiteju za zakonodajo 
- Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slovenije 
- Gospodarski zbornici Slovenije 
- Skupnosti slovenskih občin 
- Svetu za varstvo okolja pri Predsestvu RK SZDL 
Slovenije 
- Ustavnemu sodišču SR Slovenije 
- Vrhovnemu sodišču SR Slovenije 
- Javnemu tožilstvu SR Slovenije 
- Sodišču združenega dela SR Slovenije 
- Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja SR 
Slovenije 
- Javnemu pravobranilcu SR Slovenije 
- Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani 
- Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti Uni- 
verze Edvarda Kardelja v Ljubljani 

Vsem navedenim organom in organizacijam so 
bili obenem tudi podrobneje nakazani problemi in 
vprašanja iz njihovih področij, glede katerih naj 
daio svoj prispevek. 

Da pa bi bila omogočena dovolj široka razprava 
o bistvenih odprtih vprašanjih pravnega sistema in 
sodelovanja pri pripravi poročila o uresničevanju 
zakonodajne politike republike, objavljamo teze za 
pripravo poročila tudi v Poročevalcu. 

poročevalec 
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Uvod 
Zbori Skupščine SR Slovenije so leta 1977 sprejeli resolu- 

cijo o temeljih zakonodajne politike republike (v nadaljnjem 
besedilu: resolucija), s katero so opredelili temeljna načela 
zakonodajne politike republike. Resolucija je bila torej spre- 
jeta v času, ko je potekalo intenzivno usklajevanje republiške 
zakonodaje z ustavo iz leta 1974. 

Resolucija opredeljuje naslednja temeljna izhodišča, ozi- 
roma cilje, h katerim je treba stremeti pri zakonodajni dejav- 
nosti v republiki: 
- z zakoni naj se urejajo le tista razmerja, ki so skupnega 

pomena za delovne ljudi in občane v republiki, oziroma teme- 
ljna vprašanja družbenih odnosov in materialno-pravna raz- 
merja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v 
republiki; pri tem je treba opredeliti kriterije za urejanje posa- 
meznih zadev z zakoni, 

- zagotavljati je treba uresničevanje ustavne vloge in polo- 
žaja temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti in pospeševati 
njihov razvoj, 
- zakonodaja mora izhajati iz dejanskih potreb in možnosti 

združenega dela, 
- težiti je treba k večji skladnosti pravnega sistema ter k 

medsebojni usklajenoti zakonov, ki urejajo vsebinsko medse- 
bojno povezana področja, 
- krepiti je treba Samoupravne odnose in pri tem upoštevati, 

da zakoni niso več edini vir urejanja družbenih odnosov, 
ampak da naj dajejo predvsem podlago in okvir samouprav- 
nemu urejanju, da spodbujajo ter zagotavljajo učinkovito var- 
stvo samoupravnega položaja delovnih ljudi in občanov. 

Resolucija ugotavlja, da kljub pozitivnim premikom v repu- 
bliški zakonodaji le-to še vedno spremljajo določene slabosti, 
ki se izražajo v: 
- primerih pretiranega in kazuističnega normiranja 
- pravnih prazninah, 
- le deloma urejenih posameznih sistemskih pravnih po- 

dročjih, 
- nedodelanosti posameznih zakonskih rešitev na sicer 

pravno urejenih področjih, 
- pogostih primerih predpisov z učinkom za nazaj, 
- neizdajanju ali poznemu izdajanju izvršilnih predpisov, 
- nedoslednemu uresničevanju zakonov. 
Resolucija daje naslednja napotila za zakonsko urejanje: 
- z zakoni naj se ne urejajo organizacijska in procesualna 

vprašanja; vsa strokovno-tehnična vprašanja, ki se nanašajo 
na izvrševanje zakonov, naj se urejajo z upravnimi predpisi; 
- sprejemanje zakonov po hitrem postopku naj se omeji le 

na nujne ukrepe, 
- republiški predpisi naj ne posegajo v pristojnost občine 

in je ne omejujejo le na formalno in izvršilno pristojnost. 
Resolucija tudi opozarja, da je treba bolj uveljaviti funkcijo 

Skupščine SR Slovenije, da spremlja izvajanje zakonov. 
Ko so zbori skupščine SR Slovenije jeseni 1979 obravnavali 

poročilo o uresničevanju resolucije, ki ga je pripravila Zako- 
nodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, so ugoto- 
vili, da so bili v obdobju po sprejetju resolucije pri graditvi 
pravnega sistema doseženi pomembni uspehi, saj so bila 
številna zakonodajna področja celovito in sistemsko na novo 
urejena. Ugotovili pa so tudi, da nekatera temeljna vprašanja v 
zvezi s pravnim urejanjem ostajajo še vedno odprta, in sicer: 

- vsebinska razmejitev med vsebino zakonov in podzakon- 
skih aktov, 

- vsebinska razmejitev med zakoni in samoupravnimi 
splošnimi akti, 

- neuveljavitev načela, naj zakon spodbuja predvsem raz- 
voj samoupravnih odnosov ter usmerja samoupravno norma- 
tivno dejavnost delovnih ljudi in občanov, ne pa da te pravice 
in odnose v celoti in podrobno ureja, 
- poseganje republike v pristojnost občine, 
- medsebojna neusklajenost posameznih predpisov in v 

njih vsebovanih pravnih institutov, 
- nekatera vprašanja v zvezi z zakonodajnim postopkom. 
Po obravnavi tega poročila so zbori sprejeli stališča in 

sklepe o uresničevanju resolucije (1980), v katerih so 
ponovno opozorili na usmeritve glede najpomembnejših 
vprašanj v zakonodajni politiki republike ter zavezali vse ude- 
ležence v zakonodajnem postopku, da morajo v postopku 

priprave in sprejemanja zakonov dosledno upoštevati resolu- 
cijo ter stališča in sklepe o njenem uresničevanju. 

Zakonodajno-pravna komisija je ponovno opozorila na 
nekatere vidike navedenih odprtih vprašanj v zakonodajni 
politiki republike v informaciji o pregledu njenega dela v 
obdobju 1978-1982 in o nekaterih temeljnih vprašanjih uresni- 
čevanja zakonodajne politike republike. 

Danes potekajo intenzivne razprave o temeljnih problemih 
jugoslovanskega pravnega sistema, na podlagi katerih naj bi 
Skupščina SFRJ sprejela resolucijo o pravnem sistemu, ki bi 
opredelila smeri njegovega nadaljnjega razvoja. V ta namen je 
bila v okviru Zveznega zbora Skupščine SFRJ pripravljena 
analiza o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega 
razvoja jugoslovanskega pravnega sistema. Ta analiza je 
sestavni del prizadevnj za uresničevanje programa gospodar- 
skestabilizacije in se vključuje v kritično analizo delovanja 
plitičnega sistema, saj je pravni sistem SFRJ sestavni del 
poMtičnega sistema socialističnega soamoupravljanja. 

Če primerjamo opredelitve slovenske resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike iz leta 1977 ter stališč in skle- 
pov o njenem uresničevanju iz leta 1980 z ugotovitvami iz 
navedene analize, pa tudi nekaterih drugih gradiv, pripravlje- 
nih v okviru analize o delovanju političnega sistema, lahko 
ugotovimo, da so temeljna vprašanja, na katera opozarjata ta 
dva akta, še vedno aktualna, da pa so nekatera vprašanja 
dobila bistveno novejše razsežnosti. Tako se je v zvezi z 
zaostritvijo družbenoekonomskih razmer po letu 1980, ki se 
izraža v visoki zunanji zadolženosti in obveznosti vračanja 
tujih kreditov, motnjah v tokovih družbene reprodukcije in 
padanju življenjskega standarda, odprla v pravem sistemu 
vrsta novih vprašanj, predvsem v zvezi z uporabo posameznih 
ustavnih in zakonskih institutov v praksi. Postavilo pa se je 
tudi vprašanje pomena in vloge pravnega sistema v sedanjem 
kriznem obdobju in tudi pri nadaljnjem razvoju samoupravnih 
socialističnih družbenoekonomskih odnosov in političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

Navedena zvezna analiza se je osredotočila na naslednja 
vprašanja: 

- v kolikšni meri obstoječi pravni sistem varuje in zagota- 
vlja razvoj temeljnih proizvodnih odnosov, zasnovanih na 
družbeni lastnini proizvodnih sredstev in na samoupravljanju, 

- v kolikšni meri se uresničuje načelo ustavnosti in zakoni- 
tosti, 

- v kolikšni meri se v praksi uveljavljajo temeljni ustavno- 
pravni instituti, ki zadevajo položaj delavca v združenem delu, 
- kateri družbeni odnosi so prenormirani in kateri še niso 

pravno urejeni v zadostni meri, 
- v kolikšni meri je obstoječi pravni sistem konsistenten, 

notranje usklajen in racionalen, 
- v kolikšni meri obstoji možnost njegove racionalizacije. 
Kot poglavitne negativne značilnosti jugoslovanskega prav- 

nega sistema v sedanjem trenutku se v navedenih gradivih 
označujejo zlasti prenormiranost, oziroma pretirano normira- 
nje družbenih odnosov in sprejemanje nerealnih pravnih 
norm, ki niso odraz dejanskih družbeno-ekonomskih razmer 
in zato niso uresničljive. Zaradi tega postaja pravni sistem kot 
celota vedno bolj nekonsistenten, neučinkovit in neraciona- 
len, kar pa ima lahko hude posledice, saj se v takšnem 
sistemu težko uresničuje eno temeljnih načel, to je načelo 
ustavnosti in zakonitosti (osnutek povzetka analize). 

Tudi Centralni komite ZKS je na svoji XI. seji v maju 1984 pri 
obravnavi o uveljavljanju in razvoju političnega sistema 
posvetil posebno pozornost pojavu pretiranega normiranja. 
Pri tem je poudaril, da je treba v zakonodajni politiki doseči, 
da bo zakonsko urejanje resnično upoštevalo načelo ustave, 
da so samoupravni položaj in pravice delovnega človeka v 
temeljnih in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, ki jih določa ustava, temelj, meja in smer uresničevanja 
pravic in dolžnosti družbenopolitične skupnosti pri izvrševa- 
nju funkcij oblasti. Nadalje je poudaril, da mora biti zakonsko 
normiranje strogo v okviru teh načel, urejanje družbenoeko- 
nomskih in drugih odnosov pa je treba v pretežni meri prepu- 
stiti neposrednemu samoupravnemu urejanju delavcev v 
združenem delu. Zato je predlagal, da naj Skupščina SR 
Slovenije obravnava uresničevanje svoje resolucije o teme- 
ljih zakonodajne politike republike ter sprejme ustrezne 
sklepe in stališča. 

Komisija za preučevanje in razvijanje metod in načinov ter 
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pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije pa 
je potem, ko je obravnavala nekatera vprašanja pri uresniče- 
vanju zakonodajne politike republike, med svojimi usmeri- 
tvami, predlogi in stališči med drugimi tudi predlagala, naj 
Zakonodajno-pravna komisija pripravi celovitejše poročilo o 
uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike ter stališč in sklepov o njenem uresničevanju. To 
poročilo naj bi pokazalo, ali je prišlo do pozitivnih vsebinskih 
premikov v republiški zakonodaji, pa tudi morebitno potrebo 
po dograditvi sedanjih usmeritev za zakonodajno politiko. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije pri 
uresničevanju svojih, s poslovnikom Skupščine SR Slovenije 
določenih pristojnosti, od katerih je vsekakor ena od teme- 
ljnih ugotavljanje skladnosti predlaganih rešitev z ustreznimi 
določbami in obstoječo zakonodajo, stalno spremlja uresni- 
čevanje resolucije ter stališč in sklepov o njenem uresničeva- 
nju. Tako pri obravnavi posameznih zadev opozarja na tista 
trajno odprta vprašanja, na katere se je osredotočila resolu- 
cija ter stališča in sklepi o njenem uresničevanju, pa tudi na 
vrsto novih vprašanj, ki so jih odprle, oziroma jim dale večjo 
težo zaostrene družbenoekonomske razmere. 

V tem poročilu se Zakonodajno-pravna komisija podrob- 
neje ukvarja z naslednjimi sklopi vprašanj: 
I. Pojav prenormiranosti družbenih odnosov oziroma pretira- 
nega normiranja je ena od bistvenih značilnosti jugoslovan- 
skega pravnega sistema v sedanjem trenutku. V tem okviru 
posveča posebno pozornost značilnemu pojavu sedanje nor- 
mativne prakse, ki je v prevzemanju že veljavnih norm v nove 
akte, pa tudi problemu t.i. programskih norm. 
II. Razmejitev pristojnosti med posameznimi nosilci norma- 
tivne funkcije, glede katerih obstaja v praksi še vedno vrsta 
odprtih vprašanj. 
1. Razmejitev med zvezno in republiško pristojnostjo 
1.1. Odnos med t. i. sistemskimi zakoni in zakoni, ki urejajo 
ožja področja ali vprašanja, 
1.2. Problemi v zvezi z interpretacijo 2. točke 1. odstavka 281. 
člena ustave SFRJ. 
1.3. Problemi, ki se pojavljajo v zvezi s t.i. interventnimi 
zakoni, ki se sprejemajo na podlagi 267. člena ustave SFRJ. 
1.4. Obvezno združevanje sredstev za določene namene na 
nivoju federacije. 
1.5. Vprašanje, ali republike v posameznih primerih ne pose- 
gajo v načelo enotnega jugoslovanskega trga. 
1.6. Problematika urejanja standardov, oziroma atestov v 
okviru republiške zakonodaje, 
1.7. Vprašanje interpretacije 2. odstavka 274. člena ustave 
SFRJ. 
1.8. Nekatera posamična vprašanja v zvezi z razmejitvijo 
zvezne in republiške pristojnosti. 
2. Razmejitev pristojnosti med občino in republiko 
2.1. Izvirna normativa dejavnost občine. 
2.2. Normativa dejavnost, ki jo občini odrejajo v svojih aktih 
organi širših družbenopolitičnih skupnosti. 
a) primeri, ko se družbeni odnosi urejajo samo z zakonom in 
ko v teh primerih zakon določi, da občine lahko s svojim 
predpisom uredijo posamezna vprašanja, ali pa jih uredijo 
drugače kot so urejena z zakonom 
b) primeri, ko se odnosi urejajo z zakonom samo načelno. 
3. Razmejitev med vsebino zakonov in izvršilnih predpisov 
4. Razmejitev med zakonskim in samoupravnim urejanjem 
odnosov 

4. 1. Spreminjanje samoupravnih splošnih aktov v akte za 
izvrševanje zakonov. 

4. 2. Urejanje tistih vprašanj s samoupravnimi splošnimi 
akti, ki so predmet zakonskega urejanja. 

4. 3. Nekateri drugi problemi v zvezi s samoupravnim 
pravom: 

- problem oblikovanja samoupravnih splošnih aktov 
- problem samoupravnega zagotavljanja sredstev. 

III. Problemi v zvezi z nekaterimi posameznimi ustavnimi in 
zakonskimi instituti, ki zaradi svoje nejasne pravne narave, 
nedorečenosti ali neprecizne opredelitve, povzročajo 
težave v praksi. 

1. Dogovori družbenopolitičnih skupnosti in družbeni do- 
govori. 

2. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov samoupravnih 
interesnih skupnosti in organizacij združenega dela, ki opra- 
vljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, s strani 

skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
3. Dogovori, na katerih temelji družbeni plan Jugoslavije. 
4. Opredelitev posameznih vrst odgovornosti. 

IV. Nekateri bistveni problemi v postopkih za izdajo zakonov 
1. Vprašanje skladnosti predlaganih rešitev z ustavo in 

določbami sistemskih zakonov. 
2. Ozek resorski pristop pri pripravi zakonov oziroma poma- 

njkanje medresorskega sodelovanja pri pripravi zakonov. 
3. Pomanjkljive obrazložitve predlaganih rešitev. 
4. Vloga skupščin samoupravnih interesnih skupnosti kot 

četrtega zbora. 
5. Potreba po dolgoročnem planiranju normativne dejav- 

nosti. 
V. Izvrševanje pravnih norm 

1. Neuresničevanje nadzorne funkcije skupščin družbeno- 
političnih skupnosti. 

2. Izvrševanje zveznih zakonov. 
3. Izvrševanje republiških zakonov. 
4. Izvrševanje samoupravnih splošnih aktov. 

Pojav prenormiranosti družbenih odnosov 
oziroma pretiranega normiranja 

Centralni komite ZKS je v 4. točki sklepov, ki jih je sprejel na 
11. seji v maju 1984 po razpravi o uvejavljanju in razvoju 
političnega sistema, zavezal komuniste, da morajo na vseh 
ravneh družbene organiziranosti pri oblikovanju novih aktov 
preprečevati pretirano normiranje in formaliziranje odnosov. 
To seveda pomeni, da ta pojav ni problematčen zgolj iz 
pravno-formalnega vidika, ampak se opredeljuje kot problem 
širšega in globljega značaja. 

Danes se namreč ugotavlja, da je vrsta področij družbenega 
življenja prenormirana, čeprav po drugi strani obstaja še vrsta 
pravnih praznin, zlasti na zakonodajnih področjih iz zvezne 
pristojnosti. Prav tako se ugotavlja, da ima pretirano normira- 
nje vrsto negativnih posledic, saj ogroža konsistentnost in 
racionalnost pravnega sistema. (Gradivo o ustavnosti in zako- 
nitosti, osnutek rezimeja analize). 

Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter 
pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije je v 
svojih usmeritvah, predlogih in stališčih opredelila pojav pre- 
tiranega normiranja kot enega izmed temeljnih vzrokov za 
preobremenjevanje Skupščine SR Slovenije in s tem kot eno 
izmed poglavitnih ovir za racionalizacijo njenega dela in 
ustvarjanje pogojev za delegatsko odločanje. Po mnenju 
komisije je treba proučiti vzroke za ta pojav in pri tem ugoto- 
viti: 

- v kolikšni meri je ta pojav posledica objektivnih potreb po 
sprotnem razreševanju nakopičenih težav, ki izvirajo iz zaple- 
tenih družbenoekonomskih razmer, 

- v kolikšni meri je ta pojav posledica nezadostnega uvelja- 
vljanja ekonomskih zakonitosti, 

- v kolikšni meri je posledica različnih nepravilnosti v zako- 
nodajni oziroma normativni praksi na sploh. 

Nedvomno je, da imajo nakopičene objektivne težave, ki so 
posledica zaostrenih družbenoekonomskih razmer po letu 
1980 in premajhnega delovanja ekonomskih zakonitosti, 
določen vpliv na povečan obseg normiranja. Z vso gotovostjo 
pa lahko ugotovimo, da je pojav pretiranega in preobsežnega 
normiranja v veliki meri posledica nepravilnosti v normativni 
praksi. 

Ena od največjih napak današnje normativne prakse, ki je 
zelo razširjana na vseh nivojih normiranja in ki ima vrsto 
negativnih posledic za pravni sistem kot celoto, je povzema- 
nje oziroma prevzemanje norm Iz že veljavnih aktov v nove 
akte (osnutek povzetka analize) 

Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije so ta problem 
že delno nakazali. V zvezi z njim je rečeno, da naj se v 
republiške zakone prevzemajo le tiste določbe zveznih zako- 
nov, ki so nujno potrebne, da bi bili republiški zakoni sistem- 
sko zaključene celote. Prav tako stališča in priporočila o 
nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljenja delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov, ki so jih zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli leta 1983, zavezujejo funkcionarje skup- 
ščine in vse druge subjekte, ki sodelujejo v delu skupščine, da 
si prizadevajo, da zakoni ne bodo po nepotrebnem ponavljali 
določb drugih zakonov. 

Danes lahko ugotovimo, da ima ta problem bistveno širše 
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dimenzije, saj se tako srečujemo s povzemanji ustavnih 
določb v zakone, določb zveznih zakonov v republiške 
zakone, ustavnih in zakonskih določb v samoupravne splošne 
akte ter statute in odloke občinskih skupščin, določb iz enega 
samoupravnega splošnega akta v drug samoupravni splošni 
akt, pa tudi s povzemanjem določb planov družbenopolitič- 
nih skupnosti v resolucije kot letne planske akte. 

Prakso, da se čimbolj celovito normativno ureja vsako 
področje, ki je predmet zlasti sistemskih zakonov in drugih 
zveznih in republiških zakonov ter samoupravnih splošnih 
aktov, utemeljujejo nekateri s tem, da so taki celoviti akti bolj 
pregledni, ker je v enem aktu zbrana celotna regulativa. Ned- 
vomno bi bilo treba v prihodnje dokončno razčistiti, da 
tistega, kar je že sprejeto v pristojni skupščini ali v drugem 
pristojnem organu, ni treba nikomur več ponovno sprejemati. 
Ob prevzemanju norm iz enega akta v drug akt namreč lahko 
pride do spreminjanja veljavnih pravnih norm, kar vnaša 
zmedo in negotovost v pravni sistem. Tako prevzemanje prav- 
nih norm vnaša med delovne ljudi in občane ter delegacije in 
delegate napačno predstavo, da celovito urejajo neko 
področje in se zato znova odpirajo razprave o stvareh, ki so 
bile že razrešene. S tem se v posameznih primerih ustvarjajo 
nejasnosti, ki imajo lahko za posledico nezakonito ali celo 
protiustavno uporabo posameznih določb v praksi. Pri tem je 
treba posebej opozoriti, da s prevzemanjem ustavnih določb v 
zakone, le-te v določeni meri izgubijo svoj ustavno-pravni 
značaj, poleg tega pa se s tem zamegljuje odgovornost tistih, 
ki tak akt sprejemajo. Z enostavnim prevzemanjem ali prikro- 
jevanjem že sprejetih norm pa se tudi izgublja pregled nad 
tem, kaj in v kakšnem obsegu je sploh predmet urejanja, kaj je 
resnično novega ter kaj se dejansko izvirno ureja. S tem se 
ovira ali celo onemogoča, da bi se razprava v procesu pri- 
prave in sprejemanja akta usmerjajo na vprašanja, ki so pred- 
met urejanja. Z množičnim prevzemanjem že prevzetega se 
tudi slabi motiviranost delegacij in delegatov za ustvarjalno 
udeležbo pri oblikovanju rešitev, ker ni povsem jasno, kaj je 
predmet urejanja v konkretnem aktu in konkretni skupnosti, 
prikrita pa ostaja tudi odgovornost organov, služb in delav- 
cev, ki so odgovorni za strokovne predloge in izdelavo predlo- 
gov (dr. Miha Ribarič - uvodna beseda na posvetovanju o 
pravnem sistemu dne 13. december 1984). 

Ta pojav ima torej negativne posledice za racionalnost, 
učinkovitost in konsistentnost celotnega pravnega sistema in 
tudi za pravno varnost delovnih ljudi in občanov, poleg tega 
pa tudi bistveno otežuje nadalnje dograjevanje pravnega 
sistema. Za to bi bilo treba povzemanje norm iz enega akta v 
drug akt v prihodnje opredeliti kot pravno nedopustno rav- 
nanje (gradivo o ustavnosti in zakonitosti). 

Vendar pa je treba v zvezi s tem problemom odgovoriti tudi 
na vprašanje, ali se je mogoče pri oblikovanju aktov povzema- 
nju norm iz že veljavnih aktov popolnoma izogniti. Kot je že 
navedeno, je v stališčih in sklepih o uresničevanju resolucije 
rečeno, da naj se v republiške zakone prevzemajo le tiste 
določbe zveznih zakonov, ki so nujno potrebne, da bi bili 
republiški zakoni sistemsko zaključene celote. Sprejemljiv 
kriterij bi verjetno bil lahko le-ta, da se prevzame tisto in samo 
toliko, da je določba republiškega zakona lahko razumljiva. 
(Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

Na težnje po pretiranem normiranju je Zakonodajno-pravna 
komisija opozorila pri obravnavi: 
- zakona o knjižničarstvu 
- zakona o kulturno-umetniških dejavnostih in posredova- 

nju kulturn.ih vrednot 
- zakona o varstvu pred požarom 
- zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah 

za družbene prihodke. 
(Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

Na problem povzemanj norm pa je Zakonodajno-pravna 
komisija opozorila pri obravnavi: 
- zakona o družbenem sistemu informiranja 
- zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 
- zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
V okvir problema pretiranega normiranja sodi tudi vpraša- 

nje norm, ki so splošno deklarativne narave. Takšne so 
pogosto uvodne določbe zakonov, ki pravzaprav niso norme v 
smislu določene pravne obveznosti. Včasih se celo omejujejo 

samo na ugotavljanje določenega stanja ali želja in na ta 
način odstopajo od značaja uvodnih določb, ki naj bi pojas- 
nile, kako je zakon koncipiran in ki naj bi bile podlaga za 
nadaljnje normativno razčlenjevanje. 

Na to vprašanje je Zakonodajno-pravna komisija pogosto 
opozarjala, npr. pri obravnavi: 

- zakona o kulturno umetniških dejavnostih in posredova- 
nju kulturnih vrednot, 

- zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
- zakona o družbenem sistemu informiranja, (Nekatera 

vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike republike). 
Pozitivno-pravne norme nasploh pogosto vsebujejo vrsto 

političnih in ideoloških opredelitev in zato niso neposredno 
uporabljive, ampak dostikrat samo obremenjujejo pravni 
sistem in pravno prakso. Zato bi bilo treba posebej proučiti 
potrebo po t. i. programskih normah (osnutek povzetka ana- 
lize). 

Vendar pa je treba pri tem opozoriti, da gre pri odnosu med 
programskimi normami in pravnimi normami kot pravili obna- 
šanja za globlje vprašanje. Eden izmed bistvenih problemov v 
zvezi z delovanjem političnega sistema nasploh je problem 
odnosa med željo in stvarnostjo, programiranim in uresniče- 
vanim. Na ta problem se navezuje problem odnosa med pro- 
gramskimi normami in pravnimi normami kot pravili obnaša- 
nja, ki jih je treba upoštevati že sedaj in povsod in ne šele v 
procesu uresničevanja takrat in kolikor to dopuščajo objek- 
tivne možnosti, spoznanja in pripravljenost subjektov prava. 
Pri normiranju mora biti namreč popolnoma jasno, kaj po 
pravni plati velja in je obvezno že danes in tukaj, kaj pa se 
znotraj pravnega okvira postopoma uresničuje. Jasni pojmi o 
tem pomagajo tudi pri ocenjevanju, koliko se zakon uresni- 
čuje oziroma se ne uresničuje. Razlikovati je namreč treba 
med tem, v kakšni meri se uresničujejo zakonsko regulirani 
procesi (npr. samoupravno združevanje dela in sredstev) od 
tega, kateri splošni akti, ravnanja in opustitve so v direktnem 
nasprotju z ustavo in z zakonom opredeljenimi odnosi, pravi- 
cami in obveznostmi. 

Pri pravni normi kot programu ocenjujemo, v kakšnem 
obsegu in s kakšno dinamiko se programirano uresničuje. 
Sredstva za uresničevanje teh norm so najbrž drugačna kot 
so pri siceršnjih pravnih normah. Navedeno razlikovanje pa je 
pomembno tudi zaradi ugotavljanja odgovornosti. Tako 
npr. so nosilci samoupravnega združevanja dela in sredstev 
delavci TOZD na enotnem jugoslovanskem trgu in v sistemu 
samoupravnega in družbenega planiranja, naloga drugih 
organov in organizacij pa je, da te procese omogočajo in 
podpirajo ter da preprečujejo, da bi se ključne ekonomske, še 
posebej investicijske odločitve sprejemale v ozkih krogih in 
drugih povezavah izven samoupravno združenih delavcev, ki 
bodo nosili tudi odgovornost za tako ali drugačno rešitev 
(dr. Miha Ribarič - uvodna beseda na posvetovanju o prav- 
nem sistemu 13. decembra 1984). 

★ ★ ★ 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
1. V zvezi s povzemanjem veljavnih norm v nove akte ugoto- 

viti: 
-v kolikšni meri republiški zakoni povzemajo določbe zvez- 

nih zakonov v primerih deljene zakonodajne pristojnosti, 
- v kolikšni meri se podvajajo norme republiških zakonov, 

ki urejajo posamezna področja, 
-v kolikšni meri statuti in odloki občinskih skupščin povze- 

majo ustavne in zakonske določbe, 
- v kolikšni meri povzemajo zakonske določbe samou- 

pravni splošni akti (družbeni dogovori, samoupravni spora- 
zumi, statuti samoupravnih interesnih skupnosti) 

2. V zvezi z zakonskimi normami, ki so splošno deklarativne 
narave, bi bilo treba proučiti: 

- določbe sistemskih zakonov, zlasti uvodne. 

Razmejitev pristojnosti med posameznimi 
nosilci normativne funkcije 

Razmejitev pristojnosti med posameznimi nosilci norma- 
tivne funkcije je zapleteno ustavno-pravno in družbenopoli- 
tično vprašanje. V praksi obstaja v zvezi s tem vrsta odprtih 
vprašanj ter ustavno-pravnih in družbenopolitičnih dilem. 
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Očitno je namreč, da so pristojnosti posameznih nosilcev, ki 
so opredeljene z ustavnimi in zakonskimi določbami, premalo 
precizne in nejasne in zato povzročajo težave v praksi. Za 
odnose med nosilci normativne funkcije pa je tudi značilno, 
da se utrjuje vtis, da nosilci širših funkcij normiranja prekora- 
čujejo svoja pooblastila in urejajo tudi vprašanja izven svoje 
pristojnosti, oziroma posegajo v pristojnosti nosilcev ožjih 
funkcij normiranja (gradivo o ustavnosti in zakonitosti, osnu- 
tek rezimeja analize). 

1. Razmejitev med republiško in zvezno pristojnostjo 
V zvezi z zvezno zakonodajo je temeljno vprašanje, ali 

federacija presega svoje z ustavo določene pristojnosti in ali 
sedanja zvezna zakonodaja omejuje možnosti organizacij 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in repu- 
blik pri urejanju odnosov v svoji sredini. (Nekatera vprašanja 
pri uresničevanju zakonodajne politike republike). 

Ugotoviti pa je treba, da je pravni sistem, če spada v zako- 
nodajno pristojnost republike, v SR Sloveniji v glavnem 
zaključen. Po ustavi iz leta 1974 je bila v SR Sloveniji sprejeta 
vrsta zakonov, ki urejajo zadeve skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane v republiki (sistem družbenega plani- 
ranja v republiki, javna varnost in družbena samozaščita, 
gospodarjenje s prostorom, varstvo zemljišč in drugih dobrin 
splošnega pomena, premoženjska in osebnostna razmerja, 
kazenska zakonodaja, nekateri družbenoekonomski odnosi, 
zlasti na področju gospodarske infrastrukture, družbene de- 
javnosti). 

Vendar pa še vedno ostaja v republiški zakonodaji nekaj 
pravnih praznin. Tako doslej še ni bil sprejet republiški zakon 
o odligacijskih razmerjih (uredil naj bi darilno, pogodbeno, 
družbeno pogodbo, itd.), urejen še ni nepravdni postopek 
(postopek za izdajo tega zakona je v teku), ni oblikovana 
pravna regulativa o uporabi dela dohodka, ki je rezultat dela v 
izjemno ugodnih naravnih in drugih pogojih, sprejeti niso 
nekateri dogovori o merilih za uporabo pogojev za organiza- 
cije temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organi- 
zacij, določen pa tudi ni obseg lastninske pravice na stano- 
vanjskih hišah, stanovanjih in počitniških hišicah (dr. Lojze 
Ude - teze za razpravo na posvetovanju o pravnem sistemu 
dne 13. decembra 1984). 

V obdobju od sprejema resolucije ter stališč in sklepov o 
njenem uresničevanju pa do danes so se v zvezi z razmejitvijo 
med republiško in zvezno pristojnostjo pokazala kot proble- 
matična naslednja vprašanja: 

1.1.Odnos med t. i. »sistemski« zakoni in zakoni, ki urejajo 
ožja področja ali vprašanja 

Opredelitev posameznih zveznih zakonov kot »sistemskih« 
je rezultat zakonodajne politike. Z njimi se celovito urejajo 
odnosi na najpomembnejših področjih družbenoekonom- 
skega in političnega sistema. Ti zakoni precizirajo temeljne 
institute družbenoekonomskih in političnih odnosov in pred- 
stavljajo smer in temelj za nadaljne podrobno urejanje druž- 
benih odnosov v drugih zakonih in drugih splošnih aktih. 

Ugotavlja pa se, da se v zakonih, ki naj bi podrobneje urejali 
le posamezna vprašanja iz t. i. »sistemskih področij« poja- 
vljajo rešitve, ki so v nasprotju z določbami sistemskih zako- 
nov. Tako je na primer federacija zaradi zagotavljanja zunanje 
likvidnosti sprejela nekatere zakone (zakon o plačilih v kon- 
vertibilnih devizah, zakon o zagotavljanju deviz za poravnavo 
zapadlih in neporavnanih obveznosti), ki vzpostavljajo druga- 
čen pravni režim pri dajanju garancij kot pa ga določa zakon o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Postavlja 
se vprašanje ali določbe teh zakonov pomenijo le lex speci- 
alis, ali pa se z njimi ustvarja poseben pravni sistem ob 
splošno veljavnem sistemu in kakšni so medsebojni odnosi 
(gradivo o ustavnosti in zakonitosti, osnutek povzetka analize, 
priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike repu- 
blike). 

Opozoriti je tudi treba, da je še posebej sporno dejstvo, da 
se v nekaterih primerih zakoni, ki spreminjajo določbe sistem- 
skih zakonov, objavljajo v t.i. »tajnem« uradnem listu (na 
probleme tajnega uradnega lista je opozorjeno v poglavju o 
nekaterih bistvenih problemih v postopkih za izdajo zakona). 

Pri tem je treba posebej poudariti, da je treba prav pri 
prilagajanju zakonodaje zahtevam gospodarske stabilizacije 
posebej paziti, da spremembe in dopolnitve posameznih 
zakonov ali novi zakoni ne urejajo drugače vprašanj, ki so že 
urejena v drugih zakonih, ne da bi bilo pri tem pravno povsem 

nedvoumno, kakšen je odnos med zakoni, ki urejajo posa- 
mezna območja. To še posebej velja za zakon o združenem 
delu. Če praksa pokaže na potrebo po spremembi ali dopolni- 
tvi posameznih določb nekega sistemskega zakona, je treba 
ustrezno spremeniti in dopolniti le-tega, ne pa teh določb 
spreminjati z drugimi zakoni. To vnaša pravno nejasnost in 
negotovost, ogroža pa tudi konsistentnost sistemskega nor- 
miranja (dr. Miha Ribarič - uvodna beseda na posvetovanju o 
pravnem sistemu 13. decembra 1984).Pri nadaljnji pripravi 
poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- ali je ta problem aktualen tudi z vidika razmerja med zvezno 
in republiško pristojnostjo, 
- v tolikšni meri je ta problem prisoten v republiški zakonodaji 
(npr. zakon o osnovah svobodne menjave dela in posamezni 
zakoni iz področja SIS) 
1.2. Problemi v zvezi z interpretacijo 2. točke prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ 

Ustava SFRJ, ki v 281. členu določa pristojnost federacije, 
določa v 2. točki prvega odstavka tega člena, da federacija po 
zveznih organih zagotavlja sistem socialističnih samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov in enotne temelje politič- 
nega sistema. Vprašanje interpretacije te določbe je pomem- 
bno tudi za obseg urejanja odnosov v republiki. 

V zakonodajni praksi sta se izoblikovali dve stališči glede 
interpretacije te določbe oziroma glede vprašanja, ali je lahko 
sama ta določba ustavna podlaga za zakonodajne rešitve na 
zveznem nivoju. Prvo stališče je ekstenzivno in vidi v tej 
določbi podlago za zelo širok krog zadev, ki jih lahko ureja 
federacija samostojno. Drugo stališče pa je restriktivno in to 
določbo razlaga zgolj v povezavi z ostalimi točkami prvega 
odstavka 281. člena. 

Zakonodajno-pravna komisija je zavzela stališče, da 
določba 2. točke 281. člena ustave SFRJ ne pomeni samo- 
stojne oziroma neposredne ustavne podlage za zakonodajno 
pristojnost federacije. Zakonodajna pristojnost federacije na 
področju urejanja družbenoekonomskih odnosov in enotnih 
temeljev političnega sistema je opredeljena v naslednjih toč- 
kah prvega odstavka 281. člena. Te opredelitve bi zgubile svoj 
smisel in pomen, če bi bila mogoča izdaja zveznega zakona 
neposredno na podlagi 2. točke prvega odstavka tega člena. 
Poleg tega uporablja 2. točka izraz, da federacija »zagotavlja« 
sistem socialističnih samoupavnih družbenoekonomskih 
odnosov in enotne temelje političnega sistema. Pri opredelje- 
vanju zakonodajne pristojnosti federacije pa ustava uporablja 
pojem, da federacija »ureja« določene družbene odnose. Zato 
je treba to določbo obravnavati le v povezavi z nadaljnjimi 
točkami tega člena in nekaterimi drugimi členi ustave SFRJ. 
Na to vprašanje je Zakonodajno-pravna komisija opozorila pri 
obravnavi zveznega zakona o temeljih sistema javnega obveš- 
čanja. 

V zvezi z 281. členom pa se v zakonodajni praksi pojavljajo 
težave tudi pri tistih opredelitvah pristojnosti federacije, kjer 
je določeno, da federacija ureja »temelje sistema«, »temeljne 
pravice«, »splošne pogoje« na posameznih področjih. Ni 
namreč povsem jasno, kaj naj se natanko razume pod temi 
instituti. 

Zveza v teh primerih pogosto sprejema popolne zakone in 
ne pušča prostora za republiško zakonodajo (n.pr. pri zakonu 
o obligacijskih razmerjih, pri delovnih razmerjih v okviru 
zakona o združenem delu, pri kreditnem in bančnem sistemu, 
itd.). V takih primerih se republiška zakonodajna pristojnost 
oži, poleg tega pa republiški zakoni pogosto prevzemajo 
zvezne določbe, tako da se zabriše tudi pravi izvor teh določb. 

Ta problem je posebno pereč tudi takrat, ko je pristojnost 
federacije sporna v zadevah, ki so sicer v pristojnosti Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ. V praksi se lahko zgodi, da je 
posamezna zadeva, v kateri je prekoračena pristojnost federa- 
cije, na koncu spregledana, ker nanjo v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah niso dovolj pozorni. Zakonodajno-pravna 
komisija je na ta problem opozorila pri obravnavi zakona o 
arhivskem gradivu federacije. V predlogu tega zveznega 
zakona je bilo predlagano urejanje arhivskih zadev v zvezi s 
teritorialno obrambo, medtem ko drugi odstavek 239. člena 
ustave SFRJ določa, da občine, avtonomne pokrajine in repu- 
blike oziroma druge družbenopolitične skupnosti na svojem 
ozemlju v skladu s sistemom ljudske obrambe vodijo teritori- 
alno obrambo. To pomeni, da je urejanje zadev glede teritori- 
alne obrambe v pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin 
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oziroma drugih družbenopolitičnih skupnosti v okviru le-teh. 
V zvezi s tem zakonom je Zakonodajno-pravna komisija tudi 

opozorila, da bi bilo treba razlikovati med gradivom narodno- 
osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in pa 
arhivom, ki se nanaša na jugoslovansko armado. Pri arhiv- 
skem gradivu narodnoosvobodilne vojske in partizanskih 
odredov Jugoslavije gre namreč lahko tudi za gradivo, ki nima 
pomena za celotno območje Jugoslavije, (priprava poročila o 
uresničevanju zakonodajne politike republike; dr. Miha Riba- 
rič - uvodna beseda na posvetovanju o pravnem sistemu 13. 
december 1984, osnutek povzetka analize). 
1.3. Problemi, ki se pojavljajo v zvezi s t.i. »interventivnimi« 
zakoni, ki se sprejemajo na podlagi 267. člena ustave SFRJ 
Zaostritev družbenoekonomskih razmer po letu 1980, za 
katere so med drugim značilne tudi pogoste motnje v tokovih 
družbene reprodukcije, je imela za posledico dokaj pogosto 
sprejemanje zveznih zakonov na podlagi 267. člena ustave 
SFRJ (t.i. »interventivni zakoni«). Ti zakoni se lahko izdajo 
zaradi odvrnitve večjih motenj v gospodarstvu, zaradi intere- 
sov ljudske obrambe ali zaradi drugih izrednih potreb države 
in posegajo v razporejanje sredstev organizacij združenega 
dela, družbenopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti s tem, da predpisujejo, v katerih 
mejah smejo družbenopolitične skupnosti določati svoje 
dohodke. Nalagajo tudi obveznost ustvarjanja rezervnih druž- 
benih sredstev, začasno prepovedujejo razpolaganje z delom 
družbenih sredstev organizacijam združenega dela in drugim 
samoupravnim organizacijam in skupnostim ter predpisujejo 
način razpolaganja s presežnimi proračunskimi dohodki 
družbenopolitičnih skupnosti in s presežnimi dohodki samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Nedvomno je torej, da gre za 
ustavni institut, ki je zelo občutljive narave, saj suspendira 
uporabo sistemskih rešitev in s tem vpliva na celoten pravni in 
družbeni sistem (osnutek povzetka analize, gradivo o ustav- 
nosti in zakonitosti). 

V zvezi s sprejemanjem in uporabo teh interventnih zako- 
nov obstaja vrsta perečih vprašanj in problemov: 
- vprašanje skladnosti določb interventnih zakonov z določ- 
bami sistemske zakonodaje, 
- dogaja se, da se omejitve, ki jih predpisujejo interventni 
zakoni, podaljšujejo iz leta v leto in celo iz enega planskega 
obdobja v drugo; s tem izgubljajo naravo začasnosti, kar 
pomeni, da namesto sistemske ureditve velja izjemna ure- 
ditev, 
- vprašanje vpliva interventnih zakonov na republiško zako- 
nodajo, 
- vprašanje, ali se ta institut ne uporablja v preveliki meri, 
- pogosto sprejemanje teh zakonov po hitrem postopku 

brez temeljite analize stanja na področju, ki naj bi ga urejali 
(priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike repu- 
blike; nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne poli- 
tike republike; dr. Miha Ribarič- uvodna beseda na posveto- 
vanju o pravnem sistemu 13. decembra 1984). 

Zato bi bilo v nadaljnji zakonodajni politiki potrebno skrbno 
spremljati uporabo tega instituta in pri tem: 

- jasno opredeliti mesto določb interventnih zakonov v 
pravnem sistemu, (dr. Miha Ribarič - uvodna beseda na 
posvetovanju o pravnem sistemu 13. decembra 1984), 
- uveljaviti stališče, da z interventnimi zakoni ni mogoče 

spreminjati namena sredstev in le-ta preusmerjati iz organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti (Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne 
politike republike), 

- v zakonodajnih postopkih posebej pozorno proučiti 
pogoje, pod katerimi se lahko izdajajo ti zakoni, 
- prizadevati si, da se bodo ti zakoni praviloma sprejemali v 

rednem postopku, 
- stalno preverjati, ali še obstajajo pogoji, ki so narekovali 

izdajo interventnih zakonov (osnutek povzetka analize, gra- 
divo o ustavnosti in zakonitosti). 
Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 

- v kolikšni meri bi kazalo ta problem podrobneje proučiti, 
zlasti glede vpliva teh interventnih zakonov na republiško 
zakonodajo. 
1.4. Obvezno združevanje sredstev za določene namene na 
nivoju federacije 

Zakonodajno-pravna komisija je v zvezi s tem vprašanjem 

pri obravnavi posameznih zadev že zavzela odklonilno sta- 
lišče, in sicer: 

- pri obravnavi osnutka resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 
1983 je Zakonodajno-pravna komisija opozorila na nespreje- 
mljivost rešitev, ki so bile nakazane v tem osnutku in po 
katerih naj bi se za določene namene obvezno združevala 
sredstva na nivoju federacije. Komisija je opozorila, da mora 
temeljiti eventualno združevanje sredstev na nivoju federacije 
na samoupravni podlagi, nikakor pa ni v skladu s sistemom 
obvezno združevanje sredstev na tem nivoju. 

- pri obravnavi odloka o temeljnih smernicah družbenoeko- 
nomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990 je komisija v zvezi s formulacijo, po 
kateri je bilo kot izjemno predvideno obvezno združevanje 
sredstev za namene, ki bodo določeni s skupno razvojno 
politiko, ponovno opozorila na sistemske možnosti za 
obvezno združevanje sredstev. Obvezno združevanje za ta 
nivo bi lahko izvedle le republike oziroma avtonomni pokrajini 
in to le v okviru ustreznih ustavnih določb (23. člen in 72. člen 
ustave SFRJ oziroma 25. člen in 89. člen ustave SR Slovenije). 
Ustava v navedenih določbah predvideva, da gre za naloge, ki 
so predvidene v družbenem planu, pa na samoupravni pod- 
lagi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev oziroma drugih 
potrebnih pogojev za njihovo izvršitev. 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- v kolikšni meri bi kazalo ta problem podrobneje proučiti! 

1.5. Vprašanje, ali republike v posameznih primerih ne pose- 
gajo v načelo enotnega jugoslovanskega trga 

Zakonodajno-pravna komisija je opozorila na to vprašanje 
ob obravnavi zakona o kulturno-umetniških dejavnostih in 
posredovanju kulturnih vrednot (vpliv ocene programskega 
sveta na avtorje iz drugih republik) in ob obravnavi problema- 
tike posebnega republiškega prometnega davka. 

(priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 
Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 

- v kolikšni meri bi kazalo ta problem širše proučiti in 
ugotoviti, ali obstajajo še drugi takšni primeri. 
1.6. Problematika urejanja standardov (atestov) v okviru 
republiške zakonodaje 

Urejanje standardov, tehničnih normativov in norm za kako- 
vost proizvodov in storitev sodi v zvezno pristojnost (281. 
člen/1-13, točka ustave SFRJ). Ugotavlja se, da zvezni organi 
te svoje pristojnosti ne izvršujejo, zaradi česar nastajajo 
pravne praznine, ki jih skušajo republike reševati na različne 
načine. Tako so republike v nekaterih primerih same urejale 
te zadeve (n.pr. v zakonu o varnosti cestnega prometa), ven- 
dar je Ustavno sodišče Jugoslavije tako urejanje ocenilo kot 
preseganje pristojnosti s strani republike. Vprašljivo je, ali 
republike lahko zaradi odsotnosti zvezne regulative to mate- 
rijo uredijo same na izviren način, tudi če bi to storile z 
namenom, da odvrnejo škodljive posledice. Zato bi bilo treba 
vztrajati, da zvezni organi dosledno izvršujejo to svojo pristoj- 
nost. 

(Priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

Pri nadaljnji pripavi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- ali bi kazalo ta problem globlje proučiti. 

1.7. Vprašanje interpretacije 2. odstavka 274. člena ustave 
SFRJ. 

Odprto je vprašanje, kako razumeti določbo drugega 
odstavka 274. člena ustave SFRJ, po kateri zvezne zakone, 
druge predpise in splošne akte neposredno izvršujejo zvezni 
organi, organi v republikah in avtonomnih pokrajinah pa, če 
tako določi zvezni zakon. 

Tako se je npr. pri obravnavi predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o tržni inšpekciji odprlo 
vprašanje, ali bi lahko republika glede na svoje ustavne pri- 
stojnosti prenesla svojo pristojnost (vtem primeru zagotavlja- 
nje nadzora) na občine. Nedvomno pa je, da tudi če bi se 
uveljavilo stališče, da republika lahko prenese pooblastilo iz 
zveznega zakona za njegovo izvrševanje na občinske organe, 
bi republika še vedno ostala odgovorna za izvrševanje tega 
zakona. (Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne 
politike republike). 
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Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- ali bi kazalo ta problem podrobneje proučiti. 
1.8. Nekatera posamezna vprašanja v zvezi z razmejitvijo 

zvezne in republiške pristojnoti 
Postavlja se vprašanje, kako razumeti določbe republiške 

ustave, da na primer republika ureja samostojno medsebojna 
delovna razmerja, po drugi strani pa je federacija ta vpraša- 
nja uredila zelo podrobno. To vprašanje se je odprlo na 
primer pri ustavnem sporu (vprašanje določitve rokov v 
postopku glede stanovanjskih zadev, kjer je zakon o stano- 
vanjskih razmerjih določil 15-dnevne roke; vprašanje določi- 
tve še nekaterih dodatnih predlagateljev za uvedbo disciplin- 
skega postopka kot so določeni v zakonu o delovnih razmer- 
jih). Nadalje je odprto vprašanje, ali so nekatere določbe v 
zakonu o združenem delu taksativnega značaja, ali pa samo 
eksemplifikativnega. V prvem primeru republiški zakon ne 
more k zvezni določbi dodatno predvideti še drugih predlaga- 
teljev, npr. za disciplinski postopek, pri primeroma razumljivi 
zvezni določbi pa lahko. (Nekatera vprašanja pri uresničeva- 
nju zakonodajne politike republike). 

★ ★ ★ 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
- opraviti primerjalno analizo republiških in pokrajinskih 

zakonodaj na področju 
- delovnih razmerij 
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
- izobraževanja 
- davčne zakonodaje 
- obrti 
- upoštevaje pri tem sklenjene medrepubliške dogovore. 
2. Razmejitev pristojnosti med občino in republiko 
Resolucija ter stališča in sklepi o njenem uresničevanju 

zavezujejo zakonodajalca, da mora na področjih, na katerih je 
normativna pristojnost razdeljena med republiko in občino, 
skrbeti, da republiški predpisi ne bodo posegali v pristojnost 
občine, oziroma, da je ne bodo omejevali le na formalno in 
izvršilno pristojnost ter da jih republiška zakonodaja ne bo v 
nasprotju z ustavnim konceptom občine zavezovala, na kak- 
šen način naj izvršujejo republiške zakone in druge predpise. 

Doslej je bilo glede vprašanja razmejitve pristojnosti med 
republiko in občino že poudarjeno, da je treba pri tem izhajati 
predvsem iz ustavnega položaja občine kot temeljne družbe- 
nopolitične skupnosti s splošno pristojnostjo, v kolikor ta 
pristojnost ni z ustavo izrecno določena kot republiška pri- 
stojnost (informacija o pregledu dela Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije v obdobju 1978-1982 in o 
nekaterih temeljnih vprašanjih uresničevanja zakonodajne 
politike republike). 

Glede na takšno ustavno zasnovo občine obstaja izvirna 
pristojnost občin tudi na področju njene normativne dejav- 
noti, ob pogoju skladnosti občinskih predpisov z ustavo in 
zakonom (1. odstavek 254. člena ustave SRS), če zakon 
kogentno ureja ali če sploh ureja nekatera vprašanja, ki so 
tudi v pristojnosti občin. Vendar pa dosedanji razvoj pravnega 
sistema ni omogočil dosledne izpeljave ustavne vloge občine 
in tudi praksa od tega bistveno odstopa. 

Normativna dejavnost občine se izraža na dva načina: 
- kot izvirna pristojnost občine, ki mora biti v okviru ustave 

in zakonov in kot 
- tista pritojnost, ki jo občini odrejajo v svojih aktih organi 

širših družbenoplitičnih skupnosti. 
2.1. Izvirna normativna dejavnost občine 
Izvirna normativna dejavnost občine se v največji meri kaže 

pri občinskih statutih. V hierarhiji splošnih pravnih aktov je 
statut vezan na ustavo in ne sme biti z njo v nasprotju. V 
odnosu do zakona pa velja načelo samostojnosti zakona in 
samostojnosti statuta, ki je vezan na ustavo. To pomeni, da 
statut ne more urejati tistega, kar je po ustavi stvar zakon- 
skega urejanja, zakon pa ne sme posegati v odnose, ki naj jih 
občina samostojno ureja. 

Zakonodajna praksa kaže, da se to načelo krši, npr. v 39., 
40. in 44. členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih v odnosu do 185. člena ustave SR Slovenije. Nave- 
deni člen ustave opredeluje statut občine in njegovo vsebino. 
Po tej določbi statut med drugim določa način oblikovanja, 

organizacijo, pristojnosti in delo občinske skupščine in njenih 
organov ter temeljno organizacijo upravnih organov, njihove 
pravice, dolžnosti in pooblastila ter način imenovanja in 
razrešitve predstojnikov občinskih upravnih organov. 39. člen 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih izrecno 
določa, kdo in kako imenuje iz razrešuje sekretarje in pred- 
sednike komitejev. 40. člen navedenega zakona pa določa, 
kdo vodi zavod, upravo in upravno organizacijo, inšpektorat, 
urad in strokovno službo, s tem, da omogoča, da lahko statut 
občine ali odlok občinske skupščine določi za funkcionarje, 
ki vodijo posamezne upravne organe, upravne organizacije ali 
strokovne službe tudi drug ustrezen naziv. 44. člen zakona pa 
povzema že citiramo ustavno določbo, da statut občine 
določa temeljno organizacijo občinskih upravnih organov in 
upravnih organizacij ter njihove pravice, dolžnosti in poobla- 
stila. 

V nadaljnji zakonodajni praksi bi torej morali še naprej težiti 
za tem, da republiški zakoni ne bi posegali v zadeve, ki so v 
izvirni pristojnosti občin, še manj pa bi smeli na teh področjih 
določati organe v občim, ki naj določeno vprašanje uredijo. 

(Povzetek razprave o stanju, temeljnih problemih in smereh 
nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ). 

2.2. Normativna dejavnost, ki jo občini odrejajo v svojih 
aktih organi širših družbenopolitičnih skupnosti 

Kadar občini normativno dejavnost odrejajo v svojih aktih 
organi širših družbenopolitičnih skupnosti, je treba ločevati 
primere: 

a) družbeni odnosi se urejajo samo z zakonom (321. člen 
ustave SR Slovenije) in tedaj, ko v teh primerih zakon določi, 
da občine lahko s svojim predpisom uredijo posamezna 
vprašanja, ali pa jih uredijo drugače kot pa so urejena z 
zakonom (323. člen ustave SR Slovenije). 

V določenih primerih že ustava sama določa normativno 
dejavnost občin in tudi neposredno pristojnost občinskih 
skupščin, (npr. 51., 65., 70., 71., 98., 153., 172., 176., 179., in 
181. člen ustave SR Slovenije). 

V primerih, ko republiški zakon v skladu s 323. členom 
ustave SR Slovenije določa normativno pristojnost občine, 
lahko zakon opredeli obseg normiranja v občini in v skladu z 
118. in 155. členom ustave SR Slovenije tudi lahko direktno 
določi pristojnost občinske skupščine in njenih organov. 
Glede na ustavno vlogo občine pa bi v nadaljnji zakonodajni 
dejavnosti kazalo razmisliti o tem, ali ne bi bilo tudi v teh 
primerih ustrezneje, da bi zakon predvidel le zadeve, ki jih 
uredijo občine same, oziroma jih lahko uredijo drugače: stvar 
občine pa bi bila da s svojim aktom določi pristojni organ. 
Neposredno pristojnost občinskih organov bi kazalo z zako- 
nom določati le tam, kjer je zaradi pravnih in sistemskih 
razlogov to potrebno ali nujno, oziroma tam, kjer ni dvoma, da 
lahko o teh vprašanjih odloča samo občinska skupščina in ne 
tudi drugi organi občinske skupščine oziroma drugi organi 
občine. 

Vendar pa tudi na tem področju praksa kaže, da pri urejanju 
teh vprašanj v občinah ni vedno jasno, kdaj naj bi bila za 
urejanje določenih zadev pristojna občinska- skupščina in 
kdaj drugi njeni organi. Da v praksi to vprašanje ni rešeno, 
opozarja vrsta konkretnih predlogov za spremembe zakono- 
daje (npr. predlogi sekcije za razbremenjevanje občinskih 
skupščin pri Skupnosti slovenskih občin). 

1 Pri razmejitvi pristojnosti med občinsko skupščino in nje- 
nimi organi je vsekakor treba upoštevati, da o zadevah, ki se 
nanašajo na oblikovanje občinske politike, o zadevah, ki se 
nanašajo na podrobnejše opredeljevanje pravic in obveznosti 
družbenih subjektov in občanov in o zadevah, ki se spreje- 
majo na podlagi proste presoje, lahko odloča le občinska 
skupščina. Tako je lahko le v njeni pristojnosti npr. predpiso- 
vanje davčnih olajšav za posamezne kategorije davčnih zave- 
zancev, oziroma določanje koristi za razlaščeno zemljišče, v 
okviru zakonsko določene meje. V obeh primerih gre za 
določanje politike, davčne oziroma zemljiške, v prvem pri- 
meru pa tudi za podrobnejše opredeljevanje pravic in obvez- 
nosti občanov, v drugem pa za določanje povprečne grad- 
bene cene na podlagi proste presoje. 

Kljub navedenemu pa verjetno lahko občinska skupščina s 
svojim predpisom, izdanim na podlagi 323. člena ustave SRS, 
za posamezne zadeve, ki imajo zgolj izvedbeni značaj ali so 
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celo upravno ali strokovno-tehnične narave, pooblasti svoj 
izvršni svet ali upravne organe. 

b) Odnosi se urejajo z zakonom samo načelno (324. člen 
ustave SRS) 

Sorazmerno veliko samostojnost pri normativni dejavnosti 
ima občina v primerih, ko se z zakonom urejajo samo teme- 
ljna načela. V praksi se ugotavlja, da na nekaterih področjih, 
kjer naj bi zakon urejal samo temeljna načela, le-ta področja 
celovito ureja in tako ostane občinam le malo prostora za 
normativno urejanje teh področij. 

Temu je morda vzrok tudi preohlapna formulacija 321. in 
324. člena ustave SRS, ki tako v praksi dopuščata to široko 
interpretacijo. To prihaja predvsem do izraza pri urejanju in 
uporabi stavbnih zemljišč, pri urejanju in izkoriščanju 
zemljišč in stvari v splošni rabi, pri urejanju stanovanjske 
graditve in njenega financiranja, gospodarjenju s stanovanji, 
organizaciji samoupravnih interesnih skupnosti, delovanju in 
upravljanju komunalnih delovnih organizacij. 

V primerih, ko naj zakoni na posameznih področjih urejajo 
samo temeljna načela, vse ostalo pa naj bi delovni ljudje in 
občani samostojno urejali v občinah, pa se pogosto opaža, da 
tudi v teh primerih dajejo zakoni pooblastila in s tem določene 
omejitve občinskim predpisom. Takšne zakonske določbe 
samo negativno učinkujejo na normativno dejavnost občin- 
ske skupščine, saj jo po nepotrebnem utesnjujejo in vnašajo 
enotne pravne rešitve tudi na tista področja družbenih odno- 
sov, kjer naj bi se izrazila posebnost posamezne občine, (tako 
na primer določa 41. člen zakona o komunalnih dejavnostih, 
da v skladu z načeli zakona občinska skupščina s svojim 
predpisom lahko določi pogoje in način opravljanja komunal- 
nih dejavnosti v krajevni skupnosti glede na krajevne raz- 
mere). 

Zakonodajalec v praksi tudi ne uporablja možnosti, ki jo 
predvideva peti odstavek 194. člena ustave SRS in sicer, da bi 
iz pristojnosti republike prenesel urejanje določenih zadev na 
posebne družbenopolitične skupnosti. To je morda tudi eden 
izmed razlogov za počasnejše uveljavljanje posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki tako lahko opravljajo le tiste 
zadeve, ki jim jih poverijo občine. 

V praksi bo treba dosledno uveljaviti tudi načelo, da podza- 
konski akti ne urejajo vprašanj, ki jih morajo po vsebini urediti 
občinske skupščine in obratno, da bodo podzakonski akti 
uredili vsa tista vprašanja, ki niso direktno vezana na speci- 
fiko v posameznih občinah. 

V praksi bo vsekakor odprlo večje možnosti za uresničeva- 
nje ustavne vloge občine uveljavljanje tržnih zakonitosti in 
ekonomske samostojnosti gospodarskih subjektov, ki izhaja 
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. V takih 
pogojih bo praksa sama zahtevala, da se odnosi izvirno ure- 
jajo tudi v ožji družbenopolitični skupnosti, torej v občini. 

Glede na strokovno slabo kadrovsko sestavo občinskih 
upravnih organov in občinskih strokovnih služb, bo pri pri- 
pravi občinskih predpisov treba zagotoviti čim širši krog 
sodelovanja strokovnih delavcev iz različnih področij in okolij 
in s tem zagotoviti, da bodo občinski predpisi strokovno 
ustrezno pripravljeni in da ne bodo posegali v samoupravne 
odločitve samoupravnih organizacij in skupnosti, (povzetek 
razprave o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega 
razvoja pravnega sistema SFRJ). 

★ ★ ★ 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba iz vidika razmeji- 
tve pristojnosti med republiko in občino proučiti: 

- davčno zakonodajo 
- prostorsko zakonodajo 
- zakonodajo, ki ureja samoupravne interesne skupnosti 

družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 

3. Razmejitev med vsebino zakonov in izvršilnih predpisov 
Resolucija ter stališča in sklepi o njenem uresničevanju so 

opredelili kot eno izmed temeljnih usmeritev zakonodajne 
politike republike prizadevanja za dosledno uveljavljanje 
načela, da se z zakoni v skladu z ustavo urejajo predvsem 
temeljna vprašanja družbenih odnosov ter tista materialna 
razmerja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane 
v republiki. Nadalje nalagajo, da je treba ob predlogih za 
izdajo zakonov opredeliti merila, katera temeljna razmerja z 
določenega področja se bodo urejala z zakoni in katera s 

podzakonskimi akti izvršilnih in upravnih organov. Pri tem bi 
bilo treba dosledno upoštevati, da so vsa strokovna, tehnična, 
organizacijska in podrobnejša procesualna vprašanja take 
narave, da se urejajo s podzakonskimi akti. V poročilu o 
uresničevanju resolucije je bilo namreč opozorjeno, da se je v 
zakonu treba izogibati podrobnega normiranja in kazuistike, 
ker je to pogosto eden izmed poglavitnih vzrokov za številne 
spremembe in dopolnitve zakonodaje. 

Zakonodajno-pravna komisija je v informaciji o pregledu 
njenega dela v obdobju 1978-1982 in o nekaterih temeljnih 
vprašanjih uresničevanja zakonodajne politike republike opo- 
zorila, da je sprejemanje izvršilnih predpisov za izvajanje 
zakonov ustavna pravica in dolžnost izvršilnih in upravnih 
organov. 

Zato bi bilo izrecno pooblastilo v zakonu za izdajo izvršil- 
nega predpisa potrebno le, če je to nujno zato da se določi 
obveznost izvršnega sveta ali upravnega organa, da določen 
podzakonski akt izda, oziroma da ga izda v določenem roku, 
ali zato, da zakon usmeri izvršni svet oziroma upravni organ, 
da z izvršilnim oziroma upravnim predpisom predpiše način 
izvajanja zakona. 

Tudi danes je vprašanje razmejitve med vsebino zakonov in 
podzakonskih aktov še vedno odprto. Omeniti je treba, da je 
novela poslovnika Skupščine SR Slovenije iz leta 1981 med 
drugim prinesla tudi dopolnitev tiste določbe, ki predpisuje, 
kaj mora vsebovati predlog za izdajo zakona. Po tej določbi 
naj bi bilo v predlogu za izdajo zakona med drugim tudi 
navedeno, katera vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi. To 
pomeni, da naj bi v vsakem konkretnem zakonodajnem 
postopku predlagatelj v predlogu za izdajo zakona vsebinsko 
opredelil vprašanja, ki naj bi jih urejali izvršilni predpisi. Na ta 
način bi bila v postopku za izdajo zakona omogočena raz- 
prava o tem, katera vprašanja bi sodila v zakon, katera pa v 
izvršilni predpis. Da se navedena določba poslovnika v praksi 
ne izvršuje, kažejo med drugi tudi pobude, ki so bile dane v 
razpravi k predlaganim spremembah in dopolnitvam poslov- 
nika v letu 1984. Po teh pobudah naj bi predlagatelj skupaj z 
osnutkom zakona predložil delegatom v skupščini na vpogled 
tudi osnutke izvršilnih predpisov. 

Razčistiti pa bi bilo treba tudi vprašanje, katere zadeve so 
izrazito strokovno-tehničnega značaja, tako da so lahko samo 
predmet izvršilnih predpisov ali celo samo tehničnih navodil. 
Zakonodajno-pravna komisija je na to vprašanje izrecno opo- 
zirila pri obravnavi zakona o varstvu pred požarom in zakona 
o cestah. (Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne 
politike republike. 

Doslej se je torej opozarjalo predvsem na problem, da 
zakoni urejajo vprašanja, ki bi po svoji vsebini sodila v izvr- 
šilne predpise. Danes pa se opozarja tudi na na nasproten 
pojav, ko posamezni izvršilni in upravni organi z izvršilnimi 
predpisi urejajo materialna razmerja, ki so lahko samo pred- 
met zakona ali drugega splošnega akta, ki ga sprejme 
skupščina družbenopolitične skupnosti (npr. v primerih, ko 
ni bilo glede določenega vprašanja doseženo soglasje v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ). V zvezi s tem 
vprašanjem se opozarja, da se normativna dejavnost izvršilnih 
in upravnih organov izmika nadzoru skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti, kar kaže na tendenco krepitve moči izvršil- 
nih organov. Dogaja se torej, da izvršilni in upravni organi v 
posameznih primerih prevzemajo normativno funkcijo skup- 
ščin in da le-te dostikrat sploh nimajo vpogleda v postopke 
izdajanja podzakonskih aktov. Tako se ugotavlja, da se npr. z 
uredbo, ki jo ustava SFRJ (347. člen/5, točka) in ustava SRS 
(396. člen/2, alinea) jasno opredeljujeta kot enega izmed pred- 
pisov za izvrševanje zakonov, ki jih izdaja izvršni svet, urejajo 
družbenoekonomski in drugi družbeni odnosi, določene pra- 
vice in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter drugi odnosi, 
ki so predmet zakonske ali samoupravne regulative (osnutek 
povzetka analize, gradivo o ustavnosti in zakonitosti). 

Nedvomno je, da samo zakon lahko ureja družbene odnose, 
ustanavlja ali ukinja pravice in dolžnosti delovnih ljudi in 
občanov in ne izvršilni predpisi. Zato bi skupščine družbeno- 
političnih skupnosti morale nemudoma odpraviti vse protiu- 
stavne in nezakonite izvršilne predpise (gradivo o ustavnosti 
in zakonitosti). 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
- ugotoviti, koliko se v postopkih za izdajo zakonov opo- 
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zarja na razmejitev zadev, ki naj jih urejajo zakoni in izvršilni 
predpisi; 
- ugotoviti, v kolikšni meri republiški izvršilni predpisi ure- 

jajo materialna razmerja, ki so lahko samo predmet zakona; 
- proučiti posamezna pravna področja iz vidika razmejitve 

med materijo zakonov in izvršilnih predpisov (npr. prostorska 
zakonodaja, požarno varstvo). 
4. Razmejitev med zakonskim urejanjem 

V resoluciji ter stališčih in sklepih o njenem uresničevanju 
se ugotavlja, da v praksi še vedno povzroča velike težave 
vsebinska razmejitev med zakoni in samoupravnimi splošnimi 
akti. Kot ena od temeljnih usmeritev zakonodajne politike 
republike se opredeljuje usmeritev, da mora zakonodaja omo- 
gočiti čim širše samoupravno sporazumevanje in družbeno 
dogovarjanje in mu dajati predvsem ustrezno podlago in 
okvir. Prav tako se ugotavlja, da preobsežni zakoni zožujejo 
možnosti samoupravnega urejanja odnosov, namesto da bi 
vzpodbujali samoupravno urejanje. 

Na navedene probleme je ponovno opozorila Zakonodajno- 
pravna komisija v informaciji o pregledu njenega dela v 
obdobju 1978 - 1982 in o nekaterih temeljnih vprašanjih 
uresničevanja zakonodajne politike republike. Posebej je 
treba omeniti, da je v tej informaciji izrecno opozorila, da 
ekstenzivnega širjenja samoupravnega urejanja na vseh rav- 
neh družbene organiziranosti ne spremlja vedno tudi njegova 
vsebinska ustreznost glede njegove skladnosti s temeljnimi 
sistemskimi, zlasti družbenoekonomskimi opredelitvami in 
družbenoekonomskimi temelji. 

Tudi danes se ugotavlja, da navedeni problemi še vedno 
obstajajo, nanje pa se navezuje še vrsta drugih problemov, 
tako vsebinskega kot tudi pravnega značaja, kot so na primer: 
pretirano normiranje, prevzemanje ustavnih in zakonskih 
določb v samoupravne splošne akte, spreminjanje samou- 
pravnih splošnih aktov v izvršilne predpise, oblikovanje druž- 
benih dogovorov in drugih splošnih aktov v nasprotju z nji- 
hovo ustavno koncepcijo, neusklajenost samoupravnih sploš- 
nih aktov z ustavo in zakonom itd. 
4.1. Spreminjanje samoupravnih splošnih aktov v akte za 
izvrševanje zakonov 

Zakoni pogosto dajejo samoupravnim splošnim aktom 
naravo aktov za izvrševanje zakonov s tem, da podrobno 
določajo, katera vprašanja je treba urediti s samoupravnim 
splošnim aktom in predpisuje celo njihovo obliko. Zakoni 
tako npr. predpisujejo obvezno sklenitev družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov, čeprav ustava določa, da 
skupščina družbenopolitične skupnosti lahko predpiše le, da 
so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti dolžne 
opraviti postopek za samoupravno sporazumevanje ali druž- 
beno dogovarjanje. Odločitev o sklenitvi samoupravnega spo- 
razuma ali družbenega dogovora oziroma o pristopu k njemu 
pa je prostovoljna. (Priprava poročila o uresničevanju zako- 
nodajne politike republike; dr. Miha Ribarič- uvodna beseda 
na posvetovanju o pravnem sistemu 13. decembra 1984). 

Pri tem pa je treba tudi omeniti, da iz delegatske baze 
večkrat prihajajo pobude, ki niso v skladu z restriktivnim 
pristopom do vsebine zakonskega urejanja kot je to oprede- 
ljeno v resolucii ter v stališčih in sklepih o njenem uresničeva- 
nju. Zato so bile že zavrnjene nekatere pripombe oziroma 
amandmaji, ki so bili dani v posameznih zakonodajnih 
Dostopkih, na primer: pri zakonu o spremembah in dopolni- 
:vah zakona o delovnih razmerjih (zakon naj določi konkretni 
samoupravni organ, ki naj odloča o določenih zadevah) in pri 
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (z zako- 
nom naj se predvidi sklenitev družbenega dogovora o določe- 
nih vprašanjih) - (Nekatera vprašanja pri uresničevanju zako- 
nodajne politike republike). 

★ ★ ★ 
}ri nadaljni pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- primere, ko zakoni dajejo samoupravnim splošnim aktom 
laravo izvršilnih predpisov (npr.: - 60. člen osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, po katerem 
iružbeni dogovor, v skladu s katerim samostojni obrtnik 
igotavlja svoj osebni dohodek, prevzema lastnost izvršilnega 
iredpisa), 
■ 23. in 24. člen osnutka zakona o prometu blaga in storitev s 
ujino: organizacije združenega dela v Gospodarski zbornici 
ugoslavije na podlagi samoupravnega sporazuma določijo 
.ontingente za uvoz blaga in njihovo delitev na posamezne 

organizacije združenega dela; če pa postanejo zaradi določe- 
nih kontingentov in njihove delitve vprašljivi oskrba doma- 
čega trga, proizvodnja ali izvoz blaga, lahko zvezni izvršni 
svet kontingente določi oziroma če le-ti niso določeni in 
razdeljeni v določenem roku, jih določi in razdeli pristojni 
zvezni upravni organ. 
4.2. Urejanje tistih vprašanj s samoupravnimi splošnimi akti, 
ki so predmet zakonskega urejanja 

To se n.pr. opaža pri družbenih dogovorih. Le ti pogosto 
vsebujejo tudi obveznosti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti kot udeležencev dogovora glede urejanja zadev z zako- 
nom in drugimi predpisi ter anticipirajo rešitve, ki naj bi jih 
uveljavila bodoča zakonodaja. So pa tudi primeri, ko zakon ne 
uredi vprašanj, ki so predmet zakonskega urejanja in prepusti 
ureditev teh vprašanj samoupravnemu urejanju. (Priprava 
poročila o uresničevanju zakonodajne politike republike). 

Na podlagi dosedanjih ugotovitev v praksi je pri razmejitvi 
med zakonskim in samoupravnim urejanjem odnosov možno 
opredeliti nekaj usmeritev in stališč, kot so: 
- urejanje zadev strokovno-tehničnega značaja ne sodi v 
samoupravno urejanje, ker je to predmet izvršilnih predpisov 
ali strokovno-tehničnih navodil, 
- urejanje pravic v statusnem in konstitutivnem smislu po 
svoji naravi sodi v zakon; eventualna izvedba tudi v smislu 
kvantifikacije pa je lahko predmet samoupravnega urejanja, 
pri čemer mora biti zagotovljeno izjavljanje delavcev in delov- 
nih ljudi, ki finančno zagotavljajo izvedbo teh pravic, 
- urejanje postopkov, v katerih posamezniki uveljavljajo svoje 
pravice, po svoji naravi sodi v zakon, saj je to eden izmed 
pogojev za zagotavljanje pravne varnosti in možnosti enako- 
pravnega uveljavljanja pravic; 
- izvajanje javnih pooblastil preko samoupravnih subjektov 
mora temeljjti na zakonu ali odloku občinske skupščine, s 
čimer je možno določiti tudi način izvrševanja, dajanje smer- 
nic in opravljanje nadzora v zvezi z izvrševanjem teh poobla- 
stil. (Priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

★ ★ * 
Pri pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- primere, ko samoupravni splošni akti (družbeni dogovori, 

samoupravni sporazumi) urejajo vprašanja, ki sodijo v zakon 
(n. pr. statut in sklepi Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije, postopki pred posebnimi 
sodišči združenega dela in v samoupravnih interesnih skup- 
nostih). 

4. 3. V zvezi s samoupravnim pravom pa se poleg teme- 
ljnega problema vsebinske razmejitve med zakoni in samou- 
pravnimi splošnimi akti pojavlja še vrsto drugih problemov. 
Zato je nedvomno, da bo treba opraviti celovito strokovno 
analizo o stanju, problemih in pojavih pri oblikovanju in 
sprejemanju samoupravnih splošnih aktov (osnutek povzetka 
analize). 

Na tem mestu je opozorjeno na nekatere najbolj izstopajoče 
probleme: 

Problem oblikovanja samoupravnih splošnih aktov 
Kot je že navedeno je tudi za samoupravne splošne akte 

značilno, da pogosto povzemajo ustavne in zakonske 
določbe, s čimer posegajo na področja, ki niso v samoupravni 
pristojnosti. S tem pa se tudi zamegljuje možnost urejanja 
tistih vprašanj, ki bi se v samoupravnem splošnem aktu lahko 
uredila ali morala urediti. To, kot že omenjeno, vsekakor v 
veliki meri prispeva k nepotrebnemu širjenju normativizma in 
pravni negotovosti oziroma nestabilnosti. 
(Priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike repu- 

Samoupravni splošni akti pa vsebujejo še vrsto drugih prav- 
nometodoloških pomankljivosti, tako v zvezi s pravno tehniko 
in metodologijo kot tudi glede uporabe pravnih pojmov. Ena 
od bistvenih pomanjkljivosti obstoječega samoupravnega 
prava pa je vsekakor ta, da se dosej še ni oblikoval sistem 
organiziranega spremljanja, nastanek in uresničevanje samo- 
upravnih splošnih aktov, evidentiranja njihovih sprememb in 
dopolnitev ter prenehanja veljavnosti. V prihodnje bo treba 
torej težiti k temu, da bo celoten sistem samoupravnega prava 
postal jasen in pristopen. (Osnutek povzetka analize, gradivo 
o ustavnosti in zakonitosti). 

Problem medsebojne usklajenosti samoupravnih sploš- 

joročevalec 23 



rtih aktov in problem njihove usklajenosti z načeli morale 
socialistične samoupravne družbe. 

Značilen problem medsebojne usklajenosti samoupravnih 
splošnih aktov se v praksi pogosto izraža tako, da nove 
obveznosti, ki jih organizacije združenega dela prevzemajo s 
samoupravnimi sporazumi, ki jih sklepajo oziroma h katerim 
pristopajo, niso v skladu z njihovimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti. 

Pereč je tudi problem skladnosti določb samoupravnih 
splošnih aktov z načeli morale socialistične samoupravne 
družbe (zlasti n. pr. na področju cen in deviznega poslovanja, 
v sporazumih, s katerimi se zagotavlja monopolen položaj na 
trgu). - osnutek povzetka analize. 

Problem samoupravnega zagotavljanja sredstev 
Za uresničevanje določenih zagotovljenih pravic ter funkci- 

oniranje določenih dejavnosti, ki jih ureja zakon, se zagota- 
vljajo sredstva na samoupraven način. V zvezi z določenimi 
programi storitev, ki so z zakonom zagotovljeni v okviru 
nekaterih družbenih dejavnosti, je predvidena možnost 
zakonske intervencije, če sredstva za te namene niso zago- 
tovljena po samoupravni poti. Prav tako je taka možnost 
predvidena za zagotovitev delovanja določenih dejavnosti 
materialne proizvodnje, ki so posebnega družbenega po- 
mena. 

Za razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih prav tako velja, 
da se sredstva zagotavljajo na samoupravni osnovi. Zaradi 
narave dejavnosti je tudi za združevanje sredstev za ta namen 
predvidena možnost zakonske intervencije. Vendar se ugota- 
vlja, da ta praksa, ki naj bi bila izjema, postaja pravilo (pri- 
prava poročila o uresničevanju zakonodajne politike repu- 
blike). 

Razmejitev zadev, ki so kot neodtujljive pravice predmet 
osebnega izjavljanja delavcev od tistih, o katerih odločajo 
delavci po delegatih v delavskem svetu 

Neodtujljive pravice vsebujejo tista vprašanja, ki so 
osnovna za položaj delavca v združenem delu in o katerih ne 
more nihče odločati v njegovem imenu. Osebno izjavljanje ne 
more priti v poštev pri reševanju zapletenih vprašanj upravlja- 
nja, ampak le za tista vprašanja, o katerih so delavci popol- 
noma informirani in o katerih imajo popolnoma jasno pred- 
stavo. Le tako lahko delavci prevzamejo odgovornost za svoje 
odločitve. Za razliko od osebnega izjavljanja delavcev, delav- 
ski svet odloča o drugih vprašanjih delavcev. Kazalo bi upo- 
števati, da ni treba tega načina odločanja ponavljati še pri 
nadaljnjih izvedbenih aktih, če je bilo o temeljni stvari že 
odločeno z osebnim izjavljanjem, (dr. Miha Ribarič - uvodna 
beseda na posvetovanju o pravnem sistemu 13. decembra 
1984). *** 
Pri nadaljni pripravi poročila bi bilo treba: 
- proučiti republiško interventno zakonodajo, 
- proučiti posamezna pravna področja z vidika razmejitve 
med zakonsko materijo in samoupravnim pravom, npr.: 

-samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, 
- vprašanje določanja postopkov v samoupravnih interes- 

nih skupnostih za uveljavljanje pravic, določenih z zakonom, 
- področje delovnih razmerij. 

m. 
Problemi v zvezi z nekaterimi posameznimi 
ustavnimi in zakonskimi instituti, ki zaradi svoje 
nejasne pravne narave, nedorečenosti ali 
neprecizne opredelitve povzročajo težave v 
praksi 

1. Dogovori družbenopolitičnih skupnosti in družbeni do- 
govori 
V okviru Zakonodajno-pravne komisije je bilo že pripravljeno 
gradivo o nekaterih aktualnih vprašanjih prakse družbenih 
dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih skupnosti kot 
oblik uresničevanja skupnih interesov v federaciji, ki kažejo 
na to, da praksa ne upošteva dosledno ustavne koncepcije 
obeh oblik dogovarjanja, kar velja še posebej za družbene 
dogovore. Praksa ne ločuje dosledno med obema oblikama in 
ustvarja hibridne oblike: družbene dogovore z elementi dogo- 
vorov družbenopolitičnih skupnosti ali narobe. V družbene 

dogovore se vnašajo tudi elementi predpisov, samoupravnih 
sporazumov in planskih dogovorov. 

Navedeno gradivo navaja naslednje ugotovitve: 
Organi družbenopolitičnih skupnosti kot udeleženci druž- 

benega dogovora prevzemajo z njim tudi obveznosti glede 
urejanja zadev iz pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ki 
se urejajo z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti teh 
skupnosti. V praksi so tudi primeri, ko so vsebina družbenega 
dogovora izključno take obveznosti organov družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Določanje takih obveznosti organov družbenopolitičnih 
skupnostih v družbenem dogovoru ni v skladu z ustavno 
opredeljeno pravno naravo in funkcijo družbenega dogovora. 
Ustava opredeljuje družbeni dogovor kot samoupravni 
splošni akt, s katerim se zagotavlja in usklajuje samoupravno 
urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so šir- 
šega skupnega pomena za udeležence dogovora ali sploš- 
nega družbenega pomena. V skladu s tako opredeljeno 
pravno naravo in funkcijo družbenega dogovora so predmet 
družbenega dogovora lahko le take obveznosti udeležencev, 
ki se nanašajo na urejanje odnosov s samoupravnimi spora- 
zumi in drugimi samoupravnimi akti. Predmet družbenega 
dogovora pa ne morejo biti obveznosti organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti glede urejanja zadev z zakoni in drugimi 
predpisi ter splošnimi akti teh skupnosti. Kadar je v skupnem 
interesu potrebno usklajeno urejanje zadev iz pristojnosti 
republik in avtonomnih pokrajin, občin in posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, je ustavna oblika za to usklajevanje 
dogovor republik in avtonomnih pokrajin, občin in drugih 
družbenopolitičnih skupnosti po tretji alinei 2. odstavka 244. 
člena ustave SFRJ. Pristojnosti federacije pri uresničevanju 
skupnih interesov v federaciji pa izvršujejo zvezni organi v 
oblikah, določenih v prvi in drugi alinei 2. odstavka 244. člena 
ustave SFRJ, to je ob enakopravni udeležbi in odgovornosti 
republik in avtonomnih pokrajin v teh organih pn določanju in 
izvajanju politike federacije ali na podlagi odločitev oziroma 
soglasja republik in avtonomnih pokrajin. 

Praksa kaže, da se v družbene dogovore vnašajo tudi ele- 
menti predpisov z določanjem obveznosti subjektov, ki niso 
udeleženci dogovora oziroma s tem, da se daje družbenemu 
dogovoru značaj splošno obvezujočega akta. 

Ustava določa, da družbeni dogovor zavezuje udeležence, 
ki ga sklenejo ali k njemu pristopijo. V skladu s tem družbeni 
dogovor ne more določati obveznosti subjektov, ki niso ude- 
leženci dogovora in ne more imeti učinka splošno obvezujo- 
čega akta. Takega učinka mu tudi ne more dati zakon. Ustava 
določa, da skupščina družbenopolitične skupnosti lahko 
predpiše, da so posamezne samoupravne organizacije in 
skupnosti dolžne opraviti postopek za družbeno dogovarja- 
nje. Ne more pa predpisati obvezne sklenitve družbenega 
dogovora niti njegove uporabe za subjekte, ki ga niso sklenili 
ali k njemu pristopili. 

Elementi predpisov se vnašajo v družbene dogovore tudi s 
tem, da se z družbenim dogovorom urejajo vprašanja, ki se 
lahko urejajo le z zakonom ali drugim predpisom. Družbeni 
dogovor je samoupravni splošni akt in se z njim lahko urejajo 
le vprašanja, ki so predmet samoupravnega urejanja. 

Z družbenim dogovorom se včasih neposredno urejajo 
samoupravni odnosi in določajo obveznosti, ki so predmet 
planskih dogovorov. S tem se v družbene dogovore vnašajo 
elementi samoupravnih sporazumov in planskih dogovorov. 
Ustava določa, da se z družbenim dogovorom zagotavlja in 
usklajuje samoupravno urejanje družbenoekonomskih in dru-; 
gih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za udeležence 
ali splošnega družbenega pomena. Glede na tako oprede- 
ljeno funkcijo družbenega dogovora se z njirri samoupravni 
odnosi ne morejo neposredno urejati. To je funkcija samou- 
pravnih sporazumov in drugih samoupravnih aktov. Prav tako 
pa družbeni dogovor glede na svojo z ustavo določeno fun- 
kcijo tudi ne more prevzemati funkcije planskih dogovorov in 
določati obveznosti, ki so predmet teh dogovorov. 

Dogovori se v glavnem sklepajo zaradi urejanja vprašanj, ki 
so v pristojnosti republik z namenom, da se zagotovi enotna 
regulativa na področjih, na katerih različne zakonske rešitve 
ne bi bile upravičene, oziroma primerne. 

Dogovor se je po sprejemu ustave SFRJ razvil kot nov 
pravni institut, ki pa v ustavi ni natančneje opredeljen. V 
praksi se je razvilo več vrst dogovorov, ki jim je skupno to, da 
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so akti družbenopolitičnih skupnosti. Zato bi bilo treba insti- 
tut dogovora podrobneje dograditi skupaj z vprašanjem 
odgovornosti za njegovo uresničevanje. (Gradivo o ustavnosti 
in zakonitosti). 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
- ugotoviti, v kolikšni meri bi kazalo ta problem podrobneje 

proučiti. 
2. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov samoupravnih 
interesnih skupnosti in organizacij združenega dela, kr opra- 
vljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena s strani 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti 

To problematiko je doslej podrobneje obravnavala komisija 
za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev 
delegatskega odločanja v Skupščini SR Sloveniji v juliju 1984, 
in sicer z vidika možnosti racionalizacije načinov in metod 
dela Skupščine SR Slovenije. Komisija je med usmeritvami, 
predlogi in stališči, ki jih je sprejela po obravnavi navedene 
problematike, med drugim predlagala: 

- da se pripravi pregled zakonskih določb, ki skupščinam 
družbenopolitičnih skupnosti nalagajo obveznost, da dajejo 
soglasje oziroma potrjujejo samoupravne splošne akte neka- 
terih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Pri tem naj se 
ugotovi, ali je, oziroma v katerih primerih je nujno, da se vpliv 
družbene skupnosti uresničuje preko skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti, kdaj pa ga je mogoče uresničiti na drug 
način. 
- da se oceni, kako najustrezneje razmejiti pristojnosti 

skupščine in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti 
glede potrjevanja samoupravnih splošnih aktov, pri tem je 
treba ponovno proučiti določbo 68. člena zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in se opredeliti, ali ni ta 
določba za skupščine družbenopolitičnih skupnosti preveč 
obvezujoča. 

Po stališču komisije bi morala biti usmeritev pri reševanju 
tega vprašanja ta, da naj skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti potrjujejo samoupravne splošne akte le izjemoma kadar 
to zahteva uresničevanje posebnega družbenega interesa. 

Navedena stališča komisije povzemajo tudi ugotovitve, sta- 
lišča in sklepe, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli 
ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika možnosti 
poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil. 
Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
- ugotoviti, v kolikšni meri bi kazalo ta problem podrobneje 

obdelati. 
3. Dogovori, na katerih temelji družbeni plan Jugoslavije 

Ustava SFRJ določa v 1. odstavku 257. člena, da družbeni 
plan Jugoslavije temelji na dogovoru delovnih ljudi, organiza- 
cij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in na dogovoru 
republik in avtonomnih pokrajin o ekonomski politiki skup- 
nega pomena. 

Niti v ustavi SFRJ niti v sedaj veljavnem zakonu o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije pravna narava teh dogovorov ni opredeljena. Ker se ti 
dogovori ne opredeljujejo niti kot samoupravni sporazumi niti 
kot družbeni dogovori, bi bilo možno sklepati, da imajo dru- 
gačno naravo, glede na to, da se z njimi opredeljujejo naloge 
subjektov, ki jih sklepajo pri družbenem in gospodarskem 
razvoju Jugoslavije. V praksi se namreč pojavljajo problemi v 
zvezi z vprašanjem odnosa med nalogami, ki jih določajo 
navedeni dogovori in nalogami, ki jih določa družbeni plan 
Jugoslavije (osnutek povzetka analize). 
Pri nadaljnji pripravi poročila je treba: 
- ob spremljanju postopkov za izdajo novega zveznega in 

republiškega planskega zakona ugotavljati, ali se institut 
dogovora dograjuje. 
4. Opredelitev posameznih vrst odgovornosti 

Problem uresničevanja odgovornosti je v današnjih kriznih 
razmerah še posebno aktualen. Pri uresničevanju gospodar- 
ske stabilizacije pri spopadanju z vrsto nepravilnosti na različ- 
nih področjih ugotavljamo, da nekateri pomembni vidiki 
odgovornosti še vedno niso regulirani, oziroma precizneje 
opredeljeni, npr. odgovornost za koncipiranje in uresničeva- 
nje razvojne, ekonomske in poslovne politike, odgovornost za 
izgube v poslovanju, odgovornost za neizpolnjevanje obvez- 
nosti iz skupne proizvodnje in poslovanja. Prav tako niso 
dovolj normativno precizirani instituti odgovornosti, s kate- 

rimi se ščiti in razvija družbena lastnina (osnutek povzetka 
analize). 

Se posebej bi bilo treba razviti institut odgovornosti za 
investicije, ki bi morala biti osebna in kolektivna, materialna in 
družbenopolitična in ki bi morala imeti vpliv tudi na uresniče- 
vanje pravic iz minulega dela. Posebno pozornost bi bilo 
treba posvetiti vprašanju kolektivne odgovornosti za investi- 
cije (gradivo o samoupravnem odločanju delavcev). 

Nekateri bistveni problemi v postopkih za izdajo 
zakonov 

Postopek za izdajo zakona, ki ga določa poslovnik Skup- 
ščine SR Slovenije, sodi v okviru skupščinskega sistema in 
delegatskega odločanja o najpomembnejših vprašanjih iz 
posameznih področij družbenega življenja. Na tem mestu se 
osredotočamo na tiste ugotovljene probleme v zvezi z zako- 
nodajnimi postopki, ki imajo neposreden vpliv na kakovost 
pravnih norm. 

1. Vprašanje skladnosti predlaganih rešitev z ustavo in 
določbami sistemskih Zakonov 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ki je še vedno 
poglavitni predlagatelj zakonov in v republiških upravnih 
organih še ni povsem prevladalo spoznanje, da je predlagatelj 
zakona odgovoren tudi za skladnost predlaganih rešitev z 
ustavo^ zlasti z določbami sistemskih zakonov. Pri obravnavi 
predloženih gradiv se v delovnih telesih skupščine in zborov 
pogosto ugotavlja, da predlagane rešitve niso v skladu z 
ustavnimi določbami in da so v nasprotju z veljavno zakono- 
dajo. Tako so bile n. pr. v skupščinski razpravi dane pripombe 
v zvezi s tem vprašanjem pri obravnavi: 

- zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebi- 
valstva glede pravice posameznika do svobodne izbire stal- 
nega prebivališča, 
- zakon o kulturno umetniških dejavnostih glede določb o 

delovnih razmerjih in glede obvezne objave mnenja program- 
skega sveta kinematografov, 

- zakona o graditvi objektov glede določb v zvezi s komi- 
sijo z oceno investicij, 

- zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih glede obravnavanja beneficirane dobe v okviru 
delovne dobe, 

- zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne 
rezerve glede načina financiranja, pri čemer se je davek 
spremenil v prispevek, 
- zakona o zdravstvenem varstvu 
~ zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagota- 

vljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane v obdobju 198&-1985 (v zvezi s temi je bilo opozorjeno 
da je treba preoblikovati obstoječe sklade v samoupravne 
interesne skupnosti in s tem zagotoviti z ustavo skladno 
rešitev), 
- zakona o skladih skupnih rezerv (glede predlagane uredi- 

tve, da naj bi skupščina sklada skupnih rezerv odločala o 
višini prispevka in celo o obveznostih za nepodpisnike samo- 
upravnega sporazuma), 
- zakona o gozdovih glede opredeljevanja družbenoeko- 

nomskih odnosov, 
- zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedova- 

nju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
glede določanja zaščitenih kmetij. 
(Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

★ ★ * 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba ugotoviti: 
- ali so se poleg navedenih primerov pojavili še drugi 

podobni primeri. 
2. Ozek resorski pristop pri pripravi zakonov 
Pogosto je iz predloženih gradiv v postopku za izdajo zako- 

nov jasno razvidno, da znotraj republiške uprave pri oblikova- 
nju zakonskih rešitev manjka tesnejše sodelovanje med posa- 
meznimi resorji. Interdisciplinaren pristop pri pripravi zako- 
nov je nujno potreben zaradi področja, vsebine ali stroke. V 
večji meri bi se morala uveljaviti tudi vloga Republiškega 
komiteja za zakonodajo kot je opredeljena v zakonu o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 

poročevalec 25 



Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, zlasti pa, da pri 
opravljanju svojih nalog povezuje republiške upravne organe 
in njihove pravne službe ter druge pravne institucije v repu- 
bliki. V okviru Izvršnega sveta bi zato nujno morala biti zago- 
tovljena večja vsebinska in sistemska usklajenost pri pripravi 
zakonov in drugih aktov, ki jih sprejema skupščina. Le tato bi 
lahko bile predlagane rešitve veliko bolj izdelane. Republiški, 
upravni organi pa bi morali pri pripravi posameznih rešitev 
sodelovati tudi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
organizacijami združenega dela in drugimi samopravnimi 
organizacijami in skupnostmi v smislu določb zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

(Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne politike 
republike). 

Podobne ugotovitve veljajo tudi za pripravo zveznih zako- 
nov. Tako se ugotavlja, da so posledica medresorskega sode- 
lovanja, pri pripravi zveznih kakonov za posledico veliki pro- 
blemi v njihovem izvrševanju, pa tudi podvajanje predpisov 
(osnutek povzetka analize). 

★ ★ 

Pri nadaljnji pripravi poročila bi bilo treba: 
- ugotoviti, v katerih primerih so pomanjkljivi in nedore- 

čeni predlogi zakonskih rešitev posledica ozkega resorskega 
pristopa pri njihovi pripravi (n. pr.: predlagane spremembe in 
dopolnitve kmetijskih zakonov, prostorski zakoni, zakon o 
spremembi in dopolnitvi zakona o delovnih razmerjih, predlo- 
žen zborom skupščine decembra 1982). 

3. Pomanjkljive obrazložitve predlaganih rešitev 
Pomanjkljive obrazložitve predlaganih zakonskih rešitev 

zelo ovirajo vsebinsko razpravo delegatom. Ena od njihovih 
bistvenih pomanjkljivosti je vsekakor ta, da pogosto manjkajo 
podatki o materialnih posledicah, ki bi nastale z uveljvitvijo 
predlaganih rešitev (Nekatera vprašanja pri uresničevanju 
zakonodajne politike republike). 

4. Premajhno uveljavljanje vloge skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti kot četrtega zbora 
Ugotavlja se, da bi ustvarjalni prispevek in odgovornost le-teh 
v funkciji četrtega zbora moral priti do izraza v dosti večji meri 
kot doslej in da tudi v delovnih telesih skupščine in zborov 
delegatov teh skupnosti ne sodelujejo zadovoljivo pri vsebin- 
skem obravnavanju zadev. (Nekatera vprašanja pri uresniče- 
vanju zakonodajne politike republike). 
5. Potreba po dolgoročnem planiranju normativne dejav- 
nosti 
Zbori Skupščine SR Slovenije so v svojih stališčih in priporo- 
čilih o nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov leta 1983 med drugim 
zavzeli tudi stališče, da bi bilo treba na vseh ravneh razmisliti, 
ali ne bi bilo koristno glede temeljnih razvojnih vprašanj 
oblikovati okvirne programske usmeritve delegatskih skup- 
ščin za daljše časovno obdobje (n.pr. za 2 ali 4 leta). Le tako bi 
bilo mogoče pravočasno pripraviti samoupravno delegatsko 
bazo za obravnavo temeljnih družbenih problemov. 

Prevladati bi torej moralo stališče, daje dolgoročno planira- 
nje normativne dejavnosti ena od temeljnih komponent pri 
nastajanju prava, ki lahko bistveno vpliva na njegovo kvaliteto 
(osnutek rezimeja analize). 
6. Problemi v zvezi z objavljanjem zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov organov družbenopolitičnih skupnosti 
Ustavna določba, po kateri morajo biti zakoni, drugi predpisi 
in splošni akti organov družbenopolitične skupnosti obja- 
vljeni, preden začnejo veljati, se v praksi ne uresničuje v polni 
meri. Nedvomno je, da predpisi, ki naj veljajo za vse, morajo 
biti tudi javno objavljeni, posebej če se nanašajo na družbe- 
noekonomske odnose. Razlikovati pa bi kazalo med tistim, 
kar je resnično splošno obvezni predpis in mora biti za to tudi 
javno objavljen, od tistega, kar je v bistvu le izvajanje zakonov 
in drugih predpisov in s čimer morajo biti seznanjeni le tisti 
subjekti, na katere se to nanaša. Tudi tu pa mora biti zagoto- 
vljeno ustrezno pravno varstvo (dr. Miha Ribarič - uvodna 
beseda na posvetovanju o pravnem sistemu 13. decembra 
1984). 
Posebej bi bilo treba proučiti vprašanje, koliko je utemeljeno 
objavljanje zakonov v t.i. »tajnem« uradnem listu in ali je 

sploh mogoče govoriti o tajnem uradnem listu. Tajni uradni 
list je očitno glasilo, ki ima povsem drug značaj kot uradni list, 
ki je namenjen seznanjanju javnosti s sprejetimi predpisi. 
Obenem je objava predpisa v uradnem listu tudi pogoj za 
njegovo veljavnost. Zato bi se bilo treba opredeliti, ali je 
objavljanje zakonov in drugih splošnih aktov v tajnem urad- 
nem listu v skladu z omenjeno ustavno določbo. (Povzetek 
razprave o stanju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega 
razvoja pravnega sistema SFRJ). 

V zvezi z zakonodajnim postopkom bi bilo treba proučiti še 
naslednja vprašanja: 
- dvakratna obravnava v posamezni fazi sprejemanja pomem- 
bnih republiških zakonov, 
- obravnava aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, 
- obravnava aktov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ (ugotoviti bi bilo treba, v kolikšni meri se zagotavlja 
razprava in oblikovanje stališč do zakonov iz pristojnosti 
Zveznega zbora, ki urejajo nekatera bistvena sistemska po- 
dročja). 

★ ★★ 

V. 

Izvrševanje pravnih norm 
1.Danes se šteje za enega od bistvenih problemov jugoslovan- 
skega pravnega sistema problem neizvrševanja oziroma 
nedoslednega izvrševanja pravnih norm. Z neizvrševanjem ali 
nedoslednim izvrševanjem veljavnih pravnih norm se izgublja 
zaupanje v razredni in družbeni namen prava in ogroža ures- 
ničevanje načel ustavnosti in zakonitosti in sistem socialistič- 
nega samoupravljanja v celoti (osnutek povzetka analize). 
Vendar pa je treba pri tem ločiti primere, ko zakon jasno 
opredeljuje pravice in dolžnosti ter odreja sankcije (taki so t.i. 
»klasični« zakoni, kot so kazenski zakoni, zakoni o dedova- 
nju) od tistih, ko zakon usmerja oblikovanje družbenoeko- 
nomskih odnosov. V prvem primeru gre za neposredno krši- 
tev zakona, v drugem pa za zaostajanje dejanskih odnosov za 
normativno predvidenimi. Prav na tem drugem področju se 
opaža to specifično »neizvrševanje« zakonov (dr. Lojze Ude- 
teze za razpravo na posvetovanju o pravnem sistemu dne 13. 
decembra 1984). 
Poglavitni vzroki za ta pojav so naslednji: 
a) nerealnost, nejasnost in nepreciznost pravnih norm 
Ta vzrok neizvrševanja pravnih norm je že v pravu samem, 
oziroma je odraz njegove kvalitete in ustreznosti. Težko je 
uresničevati norme, ki so nerealne in ne ustrezajo dejan- 
skemu stanju na posameznih območjih družbenega življenja, 
norme, ki so deklarativne narave in s tem nimajo neposredno 
zavezujočega učinka, ki so neprecizne, nejasne in notranje 
protislovne. 
b) neuresničevanje nadzorne funkcije skupsčm družbeno- 
političnih skupnosti 
Danes se ugotavlja, da se skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti še vedno pretežno ukvarjajo z normativno funkcijo, 
premalo pa uveljavljajo svojo nadzorno funkcijo, ki je v tem, 
da skrbijo za izvajanje določene politike, predpisov in drugih 
splošnih aktov (osnutek povzetka analize, gradivo o ustanov- 
nosti in zakonitosti). 

Takšno stanje je bilo razumljivo med prvim mandatom dele- 
oatskih skupščin, ko je potekalo intenzivno usklajevanje 
zakonodaje z ustavo iz leta 1974, ki je v letu 1976 s sprejemom 
zakona o združenem delu in zakona o sistemu družbenega 
planiranja ustvarilo nadaljnja izhodišča za dograditev Pray" 
nega sistema v celoti. Tudi prvi del drugega mandata je btl 
usmerjen pretežno na usklajevanje zakonodaje in dograditev 
pravnega sistema. Ob tako veliki normativni dejavnosti dele- 
gatskih skupščin pa je bila zapostavljena njihova vloga pri 
spremljanju uresničevanja sprejetih zakonov in politike. Ze v 
letu 1980 se je uveljavilo spoznanje, naj bi bilo slednje v 
prihodnje v dosti večji meri kot doslej prisotno v delu delegat- 
skih skupščin. Vendar pa je tudi poslej, ne glede na relativno 
dograjenost pravnega sistema in na večje neposredno angaži- 
ranje problemov v zaostrenih družbenoekonomskih razme- 
rah, bila normativna dejavnost še vedno obsežna in je prevla- 
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dovala v delu delegatskih skupščin. (Priprava poročila o ures- 
ničevanju zakonodajne politike republike). 

Nadzorna vloga Skupščine SR Slovenije je posebej poudar- 
jena v stališčih in priporočilih, ki so jih zbori skupščine spre- 
jeli leta 1983 glede nekaterih vprašanj nadaljnjega uveljavlja- 
nja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. V zvezi s 
tem je rečeno, da bo Skupščina SR Slovenije stalno prever- 
jala, kako posamezni družbeni subjekti uresničujejo dogovor- 
jeno politiko Skupščine SR Slovenije ter kako SR Slovenija 
izpolnjuje svojo odgovornost za oblikovanje in uresničevanje 
skupne politike v federaciji, 
c) premajhna usposobljenost državne uprave 

Ugotavlja se, da je celotna državna uprava kadrovsko in 
strokovno premalo usposobljena in preslabo tehnično opre- 
mljena za izvajanje sprejete politike in uresničevanje zakonov. 
Prav tako je v okviru upravnih organov premalo razvit inšpek- 
cijski nadzor, (osnutek povzetka analize), 
č) neizdajanje izvršilnih predpisov 

Dejstvo, da izvršilni in upravni organi ne izdajajo izvršilnih 
predpisov, ali pa da jih izdajo šele daljši čas po sprejetju 
zakonov, pripomore k nepopolnemu izvrševanju zakonov 
(gradivo o ustavnosti in zakonitosti). 

2. Izvrševanje zveznih zakonov 
V zvezi z uresničevanjem določb zveznih zakonov se ugota- 

vlja, da je posebno zaskrbljujoče to, da se ne izvršujejo 
določbe tistih zveznih zakonov, ki urejajo odnose na enotnem 
jugoslovanskem trgu, monetarni sistem in emisijo denarja, 
devizni sistem, zunanjetrgovinski promet ter kreditne in druge 
ekonomske odnose s tujino. 

Ugotavlja pa se tudi, da se v odnosih med zveznimi uprav- 
nimi organi in upravnimi organi republik in avtonomnih 
pokrajin pri izvrševanju zveznih predpisov premalo upora- 
bljajo ustavni instituti medsebojnega sodelovanja, obvešča- 
nja in dogovarjanja. To pomeni, da med temi organi ni stalne 
funkcionalne povezanosti pri izvrševanju zveznih predpisov. 
(Osnutek povzetka analize). 

V okvir tega vprašanja pa se uvršča tudi vprašanje t. i. 
»zgodovinskih zakonov«, ki so bili sprejeti v obdobju od leta 
1946-1958. Šteje se, da so ti zakoni »izčrpani«, čeprav lastnin- 
sko-pravna razmerja še vedno niso v celoti urejena z republi- 
škimi zakoni. Npr. zakon o nacionalizaciji stanovanjskih hiš in 
stavbnih zemljišč ni bil razveljavljen, niti niso doslej to mate- 
rijo uredili drugi zakoni. 

3. Izvrševanje republiških zakonov in samoupravnih 
splošnih aktov 

- to poglavje bo pripravljeno na podlagi opozoril republi- 
ških upravnih organov, sodišč in drugih organov, katerim 
bodo posredovane teze za poročilo. 

Pri tem bo treba posebej kritično oceniti stanje, da se ne 

izvršujejo nekatere izredno pomembne zakonske določbe, ki 
so v neposredni zvezi s temeljnimi družbenoekonomskimi 
odnosi. Ze leta se ne izvršujejo določbe o maksimumu lastnin- 
ske pravice na kmetijskih zemljiščih, gozdovih in poslovnih 
prostorih, ter določbe o začasnem upravljanju oziroma o 
odvzemu kmetijskih zemljišč zaradi neobdelave. Še vedno je 
odprto tudi vprašanje pravne podlage za urejanje obsega 
lastninske pravice na stanovanjskih hišah, stanovanjih in 
počitniških hišicah, (dr. Lojze Ude - teze za razpravo na 
posvetovanju o pravnem sistemu 13. decembra 1984). 

Gradivo, ki je bilo doslej uporabljeno pri pripravi tez za 
poročilo o uresničevanju zakonodajne politike republike: 
- Resolucija o temeljih zakonodajne politike republike 

(zbori Skupščine SR Slovenije so jo sprejeli leta 1977) 
- Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije o temeljih 

zakonodajne politike republike (Zbori Skupščine SR Slovenije 
so jih sprejeli leta 1980) 

- Informacija o pregledu dela Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije v obdobju 1978-1982 in o nekate- 
rih temeljnih vprašanjih uresničevanja zakonodajne politike 
republike 

- Osnutek povzetka analize o stanju, temeljnih problemih 
in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ (pripra- 
vila Koordinacijska skupina za pripravo projekta analize in 
resolucije o pravne sistemu SFRJ - Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ, Beograd 1984), 
- Ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i drugih funkcija 

pravnog sistema (pripravila delovna skupina pri Zveznem 
družbenem svetu za vprašanja družbene ureditve), 
- dr. Miha Ribarič: uvodna beseda na posvetovanju o sta- 

nju, temeljnih problemih in smereh nadaljnjega razvoja prav- 
nega sistema SFRJ, 13. 12. 1984, 
- dr. Lojze Ude - teze za razpravo na posvetovanju o 

pravnem sistemu 13. decembra 1984, 
- povzetek razprave iz posvetovanja o stanju, temeljnih 

problemih in smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema 
SFRJ, ki je bilo 13. in 14. decembra 1984, 
- »Priprava poročila o uresničevanju zakonodajne politike 

republike« (to gradivo je pripravila Zakonodajno-pravna 
komisija za zgoraj navedeno posvetovanje), 
- »Nekatera vprašanja pri uresničevanju zakonodajne poli- 

tike republike« (to delovno gradivo je pripravila Zakonodajno- 
pravna komisija, obravnavala pa ga je Komisija za proučeva- 
nje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega 
odločanja v Skupščini SR Slovenije v letu 1984), 

- Stališča in priporočila Skupščine SR Slovenije o nekate- 
rih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov (Zbori Skupščine SR Slovenije so jih 
sprejeli leta 1983). 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

PROBLEMATIKA 

reševanja stanovanjskih vprašanj mladih 

družin   

UVOD 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji, 

dne 26. junija 1985 ob obravnavi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
sprejel sklep, s katerim odlaga sklepanje o osnutku zakona o 
spremebah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu in predlagal, da se izvede ponovna razprava v okviru 
Republiške konference SZDL Slovenije in s tem omogoči 
nadaljnja razprava o snutku zakona. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je bil zadolžen, da pripravi analizo problematike 
zagotavljanja stanovanj mladim družinam z ustreznimi varian- 
tnimi predlogi, za kar je bil že zadolžen s stališčem Družbeno- 
političnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona. Na 
podlagi navedenega sklepa so sklepanje o osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu odložil tudi Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije ter Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. 

V skladu z zadolžitvami in na podlagi študij, analiz, informa- 
cij in drugih gradiv izdelanih od leta 1982 naprej je Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora reševanje stano- 
vanjskih vprašanj mladih v minulih desetih letih podrobneje 
proučil in ugotovil: 

Nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Slovenije temelji na 
Resoluciji VIII. kongresa ZKS, sprejetih ugotovitvah in stališč 
o uresničevanju kongresnih usmeritev Predsedstva CK ZKS 8. 
decembra 1978 in stališčih, sklepih ter priporočilih Skupščine 
SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Slove- 
niji sprejetih leta 1979. Na tej osnovi so bili izdelani in sprejeti: 
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu, Zakon o stanovanjskih 
razmerjih, štirje podzakonski akti in dva družbena dogovora: 
Družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in 
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji in 
Družbeni dogovor o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi v 
SR Sloveniji. 

Zakonsko urejanje stanovanjskega gospodarstva, uvelja- 
vljeno z Resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega 
gospodarstva, zakonom o financiranju graditve stanovanj in 
zakonom o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
iz leta 1972, je bilo z novo ureditvijo odpravljeno, s tem pa 
dani pogoji, da se stanovanjsko gospodarstvo v obdobju 
1981-1985 in naprej razvija in upravlja na samoupravnih druž- 
benoekonomskih temeljih. 

Delovni ljudje in občani naj bi v skladu s svojimi možnostmi 
predvsem sami skrbeli za reševanje svojega stanovanjskega 
vprašanja, s samoupravnimi sporazumi pa naj bi oblikovali 
merila in kriterije za pridobitev družbenega najemnega stano- 
vanja ali sredstev za nakup oziroma gradnjo stanovanja ali 
stanovanjske hiše. 

Uporabniki v stanovanjskem gospodarstvu naj bi v stano- 
vanjski skuposti usklajevali programe stanovanjske gradnje in 
gospodarjenje s stanovanji in si tako ustvarjali jasno perspek- 
tivo o tem, kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo lahko rešili svoje 
stanovanjsko vprašanje. 

REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ 
MLADIH DO LETA 1981 

Z Resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva (Ur. list SRS, št. 5/72) je bilo opredeljeno, da morajo: 

»občinske skupščine posvetiti posebno skrb sistemskemu 
reševanju stanovanjskega vprašanja določenih socialnih 
kategorij občanov in družin ter starih ljudi in mladih družin.« 
Z zakonom o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 
(Ur. list SRS, št. 5/72) je bila ta usmeritev konkretizirana tako, 
da je bil ustanovljen solidarnostni stanovanjski sklad name- 
njen za reševanje stanovanjskih vprašanj družinam in obča- 
nom z nižjimi dohodki, mladim družinam in starim ljudem. Na 
podlagi zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospo- 
darstvu so občine sprejele Odloke o delni nadomestitvi stana- 
rine in drugi družbeni pomoči in v stanovanjskem gospodar- 
stvu ter v njih opredelile pogoje ter rok za pridobitev stano- 
vanjske pravice za določen čas za mlade družine. 

V odlokih občinskih skupščin je bilo določeno, da se kot 
mlada družina šteje: družina v kateri nobeden od zakoncev ni 
starejši od 30 let, da zakonca do vložitve prošnje še nista 
poročena pet let, da delovna doba obeh zakoncev ne presega 
6 let. Rok za dodelitev stanovanjske pravice za določen čas je 
bil določen v posameznih občinah različno in sicer 5, 6, 8 ali 
10 let. 

Za dodelitev solidarnostnega stanovanja mladi družini so 
bili določeni tudi pogoji, da mora pričakovalec stanovanja 
namensko varčevati, stanodajalec pa mora dati jamstvo, da 
bo v določenem roku skupaj z mlado družino rešil njeno 
stanovanjsko vprašanje in zagotovil izpraznitev ali nadomesti- 
tev solidarnostnega stanovanja. 

Pravico do solidarnostnih stanovanj iz kvote za mlade dru- 
žine so imele mlade družine ne glede na materialno stanje, 
niso pa mogle iz te kvote dobiti stanovanja samohranilke ali 
samski delavci in občani. 

Na podlagi navedene ureditve je bilo mladim družinam 
dodeljeno 4.148 stanovanj. 

Pri dokončnem urejanju stanovanjskih vprašanj mladih dru- 
žin po izteku roka, po katerem bi morala biti izpraznjena aH 
nadomeščena oziroma odkupljena stanovanja pa so nastali 
zapleti. 

Ugotovljeno je bilo, da na eni strani niso bili podrobneje 
določeni odnosi med organizacijo združenega dela in stano- 
dajalcem in nosilcem stanovanjske pravice - mlado družino, 
glede načina skupne rešitve stanovanjskega vprašanja v dolo- 
čenem roku. Mlada družina je obveznost namenskega varče- 
vanja izpolnjevala simbblično ali pa ga celo prekinila, na drugi 
strani pa so bili odnosi med organizacijo združenega dela - 
garantom in stanovanjsko skupnostjo urejeni z ohlapnimi 
poroštvenimi izjavami, računajoč, da gre za formalnost. 

V večini primerov so nastala sporna vprašanja v zvezi z 
uporabo solidarnostnih stanovanj mladih družin. 

Na 7. in 8. seji Skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije in Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije je bilo dogovorjeno leta 1982, da se začasno zaustavijo 
sankcije zoper organizacije združenega dela in mlade družine • 
in pospešeno iščejo rešitve spornih vprašanj v zvezi z upo- 
rabo solidarnostnih stanovanj za mlade družine. Kljub priza- 
devanju navedenih skupščinskih organov bistvenih premikov 
v praksi ni bilo. Stanovanjska vprašanja mladih družin se ne 
rešujejo, stanovanjske skupnosti kljub možnostim, da dose- 
žejo izpraznitev ali nadomestitev solidarnostnega stanovanja, 
na tem ne vztrajajo, mlade družine, od katerih večina več ne 
izpolnjuje pogojev uporabe solidarnosnega stanovanja za 
mlade družine, pa čeprav jim je potekel tudi podaljšani rok, še 
naprej zasedajo solidarnostna stanovanja. 

Do leta 1982 bi se moralo izseliti 995 družin, po podatkih 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije pa se jih je izselilo 
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manj kot 100. V obdobju 1983-1985 bi se moralo izseliti 
nadaljnjih 2145 mladih družin, ali skupno 3140 od katerih seje 
izselilo le 812 mladih družin. S tem je bilo prizadetih 2328 
družin, ki bi lahko dobile izpraznjeno solidarnostno stano- 
vanje. 

Gospodarski položaj v organizacijah združenega dela se je 
od časa prevzema obveznosti glede odkupa ali nadomestitve 
dodeljenih solidarnostnih stanovanj mladim in za reševanje 
novih stanovajskih vprašanj mladih družin in drugih upravi- 
čencev bistveno poslabšal, vendar pri tem velja opozoriti, da 
so od leta 1981 bile sistemsko zagotovljene možnosti, da se 
plansko dogovorjene obveznosti organizacij združenega dela 
in delovne skupnosti rešujejo v okviru sredstev vzajemnosti v 
stanovanjskem gospodarstvu, pa te možnosti niso bile izko- 
riščene na ustrezen način. 

Glede na zastavljene cilje so sredstva solidarnosti in vza- 
jemnosti v stanovanjskem gospodarstvu dala pomembne 
rezultate. Učinki pa bi lahko bili še večji, če v nekaterih 
občinah s temi sredstvi ne bi ravnali negospodarno. Družbe- 
nopolitični vpliv in samoupravni nadzor nad oblikovanjem in 
namensko porabo stanovanjskih sredstev v preteklosti ni bil 
dovolj učinkovit, seveda pa ta ugotovitev ne velja v enaki meri 
za vse občine v SR Sloveniji. 

REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ 
MLADIH PO SPREJETJU ZAKONA O 
STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU OD 1981 
NAPREJ 

Leta 1979 so bila sprejeta Stališča, sklepi in priporočila 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, na njihovi osnovi pa leta 1981 Zakon o 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Temeljna izhodišča glede urejanja stanovanjskih vprašanj 
so v obeh dokumentih naslednja: 

1. v okviru solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu (vir 
dohodek) se rešujejo le tiste kategorije delavcev in občanov, 
ki jih ni mogoče reševati v okviru organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti in so navedeni v 37. členu zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu. 

2. reševanje stanovanjskih vprašanj zaposlenih naj se 
rešuje v združenem delu s sredstvi sklada skupne porabe 
namenjenih za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in s 
pomočjo vzajemnosti, ki je uvedena kot poseben institut za 
pomoč pri reševanju stanovanjskih vprašanj v okviru OZD in 

Navedena stališča izhajajo iz opredelitve, da naj se reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj delavcev izvaja v okolju (v OZD), 
kjer delavci pridobivajo dohodek na podlagi usklajenih potreb 
in možnosti, reševanje stanovanjskih vprašanj v okviru soli- 
darnosti pa naj se izvaja v stanovanjski skupnosti. Obseg in 
način reševanja stanovanjskih potreb mora biti opredeljen v 
planskih aktih organizacij združenega dela, delovnih skupno- 
sti in stanovanjskih skupnostih. 

Na podlagi v obeh dokumentih sprejetih temeljnih načel je 
bila odpravljena mlada družina kot posebna kategorija upravi- 
čencev do solidarnostnih stanovanj. 

Ne glede na ureditev je bila reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj mladih namenjena posebna pozornost v zakonu o stano- 
vanjskem gospodarstvu, družbenem dogovoru in samouprav- 
nem sporazumu o uresničevanju socialno varstvenih pravic in 
sicer: 

V 18. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu so opre- 
deljeni elementi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
stanovanjskih skupnosti. Med njimi so: »Pogoji in merila za 
razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih.« 

Naslednje opredelitve so v družbenem dogovoru o skupnih 
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih druž- 
benoeekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji, v samoupravnem sporazumu o 
uresničevanju socialno varstvenih pravic in v metodologiji za 
oblikovanje elementov za samoupravno sporazumevanje o 
temeljih planov stanovanjskega gospodarstva, ki jo je sprejela 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 6. maja 1981. 

V 21. členu družbenega dogovora (2. odstavek) je nave- 
deno: »Stanovanjske skupnosti bodo pri reševanju stanovanj- 
skih vprašanj mladih upoštevale načelo, da mlade družine, 

zlasti tiste z večjim številom otrok in ki živijo v težkem gmot- 
nem položaju, lahko pridobijo solidarnostno stanovanje, če 
izpolnjujejo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije dogo- 
vorjene pogoje in merila za pridobitev solidarnostnega stano- 
vanja:« V 15. členu družbenega dogovora je kategorija mladih 
opredeljena tako, da se za mlado družino šteje družina, ki ima 
vsaj enega otroka in v kateri nobeden od staršev nima več kot 
30 let. 

V Skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije so bile 
obravnavane osnove in merila za dodeljevanje solidarnostnih 
stanovanj, z njimi je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
soglašala. V teh so opredeljeni za mlade družine posebni 
pogoji - poseben limit skupnega povprečnega mesečnega 
dohodka na člana mlade družine, ki lahko znaša pri mladi 
družini 60-70% pvprečnega mesečnega osebnega dohodka 
delavca v združenem delu v SR Sloveniji v letu pred nateča- 
jem (ostali socialni upravičenci 40-50%). 

Z analizo pravilnikov o dodeljevanju solidarnostnih stano- 
vanj v stanovanjskih skupnostih je ugotovljeno, da so ome- 
njene možnosti vgrajene v splošne akte le v manjšem številu 
občin, zato je Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije v 
mesecu marcu 1985 pripravila vzorec pravilnika o pogojih in 
merilih za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj, v katerem 
so podrobno opredeljene posamezne kategorije upravičen- 
cev do solidarnostnih stanovanj in pogoji za pridobitev stano- 
vanjske pravice. V tem pravilniku so posebej določene možne 
ugodnosti za mlade družine: glede plačila lastne udeležbe, 
glede ocene socialnih razmer in oblikovanja prednostnega 
vrstnega reda za pridobitev solidarnostnega stanovanja. 

Zaradi nejasnosti glede dodeljevanja solidarostnih stano- 
vanj družinam študentov je bilo oblikovano mnenje, da med 
upravičence za dodelitev solidarnostnega stanovanja sodijo 
tudi družine rednih študentov in rednih študentk samohranilk. 
Tudi to napotilo je bilo le redko kje vgrajeno v pravilnike o 
dodeljevanju solidarnostnih stanovanj v stanovanjskih skup- 
nostih. 

Iz navedenega izhaja, da je realizacijo vseh omenjenih mož- 
nosti posebnega obravnavanja mladih družin v združenem 
delu in v okviru solidarnosti pri stanovanjski skupnosti možno 
doseči, potrebno pa je te možnosti vgraditi v splošne akte o 
dodeljevanju stanovanj. Skladno z nalogami, ki so oprede- 
ljene v Družbenem dogovoru se morajo v večji meri angažirati 
vsi subjekti odgovorni za reševanje stanovanjskih vprašanj ob 
sodelovanju družbenopolitičnih organizacij in sicer v delov- 
nih okoljih, kjer se rešujejo stanovanjska vprašanja ter v 
samoupravnih stanovanjskih skupnosih, kjer je potrebno 
zakonske obveze ter sprejete usmeritve iz družbenih dogovo- 
rov operacionalizirati in se zavzeti za njihovo izvajanje. 
Dodeljevanje solidarnostnih stanovanj mladim 
družinam v obdobju 1981-1984 

V letih 1981-1984 je bilo v SR Sloveniji zgrajenih 51.971 
stanovanjskih enot, od tega, 25.660 v družbeni in 26.911 v 
individualni gradnji (razmerje 49:51). Od stanovanjskih enot 
zgrajenih v družbeni gradnji je bilo zgrajeno 18.910 družbeno 
najemnih stanovanj in 33.058 stanovanjskih enot v zasebni 
lastnini (razmerje 36:64). V obdobju 1981-1984 je bilo v SR 
Sloveniji zgrajenih 5.813 solidarnostnih stanovanj ali 32,5%. 
Od solidarnostnih stanovanj je bilo 2.290 ali 39,4% dodeljenih 
mladim družinam in sicer: 275 stanovanj v letu 1981 iz nate- 
čaja po prejšnjih veljavnih predpisih pred sprejetjem zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu in 2.015 družinam v kategoriji 
delavcev z nižjimi osebnimi dohodki. 

Če navedene podatke primerjamo s podatki zgrajenih sta- 
novanj v predhodnem obdobju 8 let oziroma od 1973-1980 
ugotovimo/da je bilo v tem obdobju zgrajenih 15.655 solidar- 
nostnih stanovanj, od tega dodeljeno mladim družinam 3.873 
stanovanj ali 24,8%. V obdobju od leta 1981-1984 pa 5.813 
solidarnostnih stanovanj, od tega dodeljeno mladim druži- 
nam 2.290 stanovanj ali 39,4%. 

Stanovanjska vprašanja mlade družine se v obdobju 
1981-1984 rešujejo v mejah možnosti učinkoviteje kot v 
obdobju 1973-80. Mladi so pri dodeljevanju solidarnostnih 
stanovanj udeleženi v bistveno večji meri kot pretekla leta. Pri 
tem je pomemben podatek, da je v sedanjih zaostrenih gospo- 
darskih razmerah rešeno relativno več stanovanjskih vprašanj 
mladih družin kot v letih 1973-80 oziroma v času največje 
ekspanzije v stanovanjski gradnji. 
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Dodeljevanje družbenih stanovanj mladim 
družinam v OZD in delovnih skupnostih 

Pri reševanju stanovanjskih vprašanj mladih po letu 1981 je 
potrebno upoštevati reševanje stanovanjskih vprašanj mladih 
tudi v okviru OZD. Močno je razširjena trditev, da so mladi 
delavci in njihove družine v neenakopravnem položaju v 
odnosu do drugih delavcev, glede uvrstitve na prednostno 
listo, ker je prevladujoč kriterij delovna doba, ki daje prednost 
delavcem z daljšo delovno dobo. 

Iz analiz pravilnikov oziroma splošnih aktov o dodeljevanju 
stanovanj v OZD izhaja, da je delovna doba vrednotena 
različno, nima pa večjih negativnih posledic, kar potrjujejo 
podatki o rešenih stanovanjskih vprašanjih mladih družin v 
preteklih 4 letih. Po podatkih Zveze stanovanjskih skupnosti 
je bilo v obdobju 1981-84 45% vseh družbeno najemnih 
stanovanj dodeljenih mladim družinam. Ne glede na nave- 
deno pa bo potrebno z družbenopolitično akcijo doseči, da se 
bolj uskladijo pogoji pridobivanja družbenonajemnih stano- 
vanj, doseže na tem področju večja enakopravnost in upošte- 
vajo usmeritve Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije v 
zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj družin z nizkimi 
dohodki in mladih družin tudi pri reševanju njihovih stano- 
vanjskih vprašanj v OZD in DS. 

Problem, ki se pri reševanju stanovanjskih vprašanj posta- 
vlja je velik padec družbene gradnje in posebej družbeno 
najemnih stanovanj. S tem je tudi mladim na razpolago manj 
družbeno najemnih stanovanj. Družbena gradnja je od 8.281 
stanovanj v letu 1981 padla na 4.640 stanovanj v letu 1984. 
Razmerje med družbeno in individualno gradnjo se je spre- 
menilo od 55:45 na 40:60 v korist individualne gradnje. Druž- 
beno najemnih stanovanj je bilo v SR Sloveniji leta 1981 
zgrajenih 6.241, leta 1984 pa le 3.320 stanovanj, od teh 1.527 
solidarnostnih stanovanj in 1793 stanovanj za potrebe OZD in 
DS. 

Težave v reševanju stanovanjskih vprašanj, ki jih je povzro- 
čil padec gradnje družbeno najemnih stanovanj in vedno večji 
stroški bivanja, OZD rešujejo z zamenjavami stanovanj. V letu 
1984 so OZD pri reševanju stanovanjskih vprašanj 53% teh 
vprašanj rešile z zamenjavo stanovanj in le 47% z dodelitvijo 
novozgrajenih stanovanj. 

Padec graditve družbenonajemnih stanovanj, za katere 
zagotavljajo sredstva organizacije združenega dela iz čistega 
dohodka, je pogojen tudi z načinom njihovega financiranja. 
Organzacije združenega dela v trenutnih gospodarskih raz- 
merah ne izločajo za potrebe stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva toliko sredstev kot jih obračunavajo in so se s 
planskimi dokumenti zavezali. Po podatkih SDK Slovenije iz 
zaključnih računov za leto 1984 so organizacije združenega 
dela v primerjavi z dogovorjenimi obveznostmi opredeljenih v 
planskih dokumentih namensko porabile le približno polovico 
dogovorjenih sredstev. 

Ob upoštevanju družbenoekonomskih pogojev in možnosti 
za izločanje sredstev za stanovanjsko graditev so oteženi 
pogoji ne samo za mlado generacijo temveč za vse občane, ki 
žele rešiti svoje stanovanjsko vprašanje. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu naj bi bile med drugim odpravljene ovire, ki so 
preprečevale fleksibilnost pri zamenjavi stanovanj, graditev 
stanovanj pa naj se izvaja na način, ki je v posameznih okoljih 
glede na potrebe in možnosti najustreznejša. Predvideva se, 
da bi na ta način kljub omejenim možnostim dosegli pospe- 
šeno družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, racional- 
nejšo uporabo stanovanj in s tem posredno najbolj učinkovito 
pripomogli tudi k reševanju stanovanjskih vprašanj mladih. 

Reševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin 
s pomočjo staršev ali na drugi način 

Pri reševanju stanovanjskih vprašanj mladih družin ne 
moremo mimo dejstev, da veliko mlade populacije rešuje 
svoje stanovanjsko vprašanje tudi z nakupom stanovanja ali 
graditvijo stanovanjske hiše z lastnimi sredstvi in ob pomoči 
staršev in družbe, z možnostjo bivanja pri starših in s preno- 
som stanovanja ali stanovanjske hiše v lasti občanov (dedo- 
vanje). 

Pri tem je treba upoštevati, da so predvsem delavci v zdru- 
ženem delu s statusom mladih družin (zaposleni od 16-27 

oziroma 30 let starosti) lahko že v delovnem razmerju več kot 
10 let in daje materialni položaj mladih lahko različen, zato jih 
je potrebno različno obravnavati in mladim nameniti več druž- 
bene pozornosti in podpore glede zagotavljanja pogojev, da 
si mlad delavec ali občan s pomočjo širše družbene skupnosti 
sam reši svoje stanovanjsko vprašanje (ustrezno kreditiranje, 
ugodnejši pogoji pridobivanja komunalno urejenih stavbnih 
zemljišč itd.). 

SKLEP 
Za uresničevanje svojih potreb in interesov na področju 

stanovanjskega gospodarstva namenjajo delavci in občani 
lastna sredstva, sredstva iz dohodka in čistega dohodka orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupnosti v skladu z 
zakonom o stanovanjskem gospodarstvu in drugimi zakoni. 

Delavec rešuje svoje stanovanjsko vprašanje sam in skupaj 
z drugimi delavci v temeljni organizaciji združenega dela in 
delovni skupnosti na način kot to določijo delavci v svojih 
samoupravnih splošnih aktih, planskih aktih ter v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. 

Vsakdo je dolžan prispevati lastna sredstva za reševanje 
svojega stanovanjskega vprašanja skladno s svojim socialnim 
in zdravstvenim stanjem in ekonomskimi možnostmi. 

Izhodišča pri urejanju stanovanjskih vprašanj v okviru nave- 
denih temeljnih načel so naslednja: 

1. V okviru solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu (vir 
dohodek) se rešujejo le tiste kategorije delavcev in občanov, 
ki jih ni mogoče reševati v okviru organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti in so navedeni v 37. členu zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu (dodelitev družbeno najemnega 
stanovanja). 

2. Reševanje stanovanjskih vprašanj zaposlenih se rešuje v 
združenem delu s sredstvi sklada skupne porabe namenjenih 
za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in s pomočjo * 
vzajemnosti, ki je uvedena kot poseben institut za pomoč pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj v okviru organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti (dodelitev družbeno najem- 
nega stanovanja ali posojila za prenovo, gradnjo, nakup). 

Stanovanjska vprašanja v okviru organizacij združenega 
dela, delovnih skupnosti in stanovanjskih skupnosti se rešu- 
jejo na podlagi potreb in možnosti opredeljenih v planskih 
aktih. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu in Družbeni 
dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji omogočata, da se v planskih in 
splošnih aktih določijo splošni in posebni pogoji in merila za 
reševanje stanovanjskih vprašanj mladih tako v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih kot v stanovanjskih 
skupnostih. 

To so zakonite in samoupravno dogovorjene možne oblike, 
ki omogočajo delavcem in občanom, da enakopravno zado- 
voljujejo svoje stanovanjske potrebe v okviru možnosti ter ob 
upoštevanju družbenoekonomskega položaja družbe kot ce- 
lote. 

Močno skrčen obseg gradnje družbeno najemnih stanovanj 
je prizadel vse kategorije upravičencev do družbenih stano- 
vanj med njimi tudi mlade družine. Ne glede na težave pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj je bilo več kot 3/4 novo 
pridobljenih stanovanj (npr. v letu 1984) namenjenih delav- 
cem z nižjimi dohodki in mladim družinam. 

V procesu ekonomske stabilizacije in prestrukturiranja 
gospodarstva je pričakovati nadaljnje omejitve materialnih 
možnosti tudi na stanovanjskem področju, zato bo reševanju 
stanovanjskih vprašanj delavcev in občanov v bodoče 
potrebno posvečati maksimalno pozornost, nadalje razvijati 
socialno politiko in blažiti neupravičene socialne razlike. 

USMERITVE, PREDLOGI 
1. Stanovanjska vprašanja mladih družin se bodo tudi v 

bodoče reševala v vseh pojavnih oblikah (priloga) in sicer: 
a) z dodelitvijo družbeno najemnega stanovanja 
b) z možnostjo bivanja pri starših, če so za to dani pogoji 
c) z nakupom stanovanja ali nakupom oziroma gradnjo 

individualne stanovanjske hiše .... 
č) s prenosom (dedovanjem) stanovanja ali stanovanjske 

hiše v lasti občanov. 
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2. Z namenom, da bi v naslednjih letih učinkovito razreše- 
vali stanovanjska vprašanja mladih družin, je nujno v srednje- 
ročne in dolgoročne planske akte vnesti obseg družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje, ustrezno razmerje med 
družbeno najemno in drugo stanovanjsko gradnjo ter vztra- 
jati, da se dogovorjeni cilji uresničujejo. 

3. Organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
morajo v čim krajšem času s pomočjo sredstev vzajemnosti 
izpolniti zapadle prevzete obveznosti v zvezi z dodelitvijo 
solidarnostnih stanovanj mladim družinam za določen čas in 
s tem omogočiti učinkovitejše reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj drugim solidarnostnim upravičencem. 

4. V planskih dokumentih in samoupravnih splošnih aktih 
posameznih subjektov, ki sodelujejo pri reševanju stanovanj- 
skih vprašanj mladih družin, je treba zagotoviti stimulativne 
oblike reševanja njihovih stanovanjskih vprašanj in omogo- 
čiti, da si sami s pomočjo širše družbene skupnosti rešijo 
svoje stanovanjsko vprašanje z: 

- ugodnimi pogoji pridobivanja stavbnega zemljišča in 
- ugodnimi pogoji kreditiranja: 
a) za ureditev bivalnih pogojev 
b) za dograditev ali prenovo stanovanja ali stanovanjske 

hiše 
c) za preureditev podstrešij 
č) za gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše ali stano- 

vanja. 
5. Stanovanjske skupnosti morajo preveriti in po potrebi 

dopolniti pravilnik o pogojih in merilih za dodeljevanje stano- 
vanj pridobljenih iz sredstev solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu ter uskladiti ta akt s pogoji in merili dogovorje- 
nimi v Samoupravnem sporazumu o uresničevanju socialno 
varstvenih pravic (Uradni list SRS, št. 26/84). Vzorec pravilnika 

je pripravila Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije v marcu 
1985. 

6. Upoštevajoč dejstvo, da delavec rešuje svoje stanovanj- 
sko vprašanje v okolju, kjer ustvarja dohodek v skladu z 
rezultati svojega dela in s pomočjo vzajemnosti, je potrebno, 
da organizacije združenega dela in delovne skupnosti v svojih 
splošnih aktih o reševanju stanovanjskih vprašanj delavcev 
določijo tudi pogoje in merila za reševanje stanovanjskih 
vprašanj mladih družin in zagotovijo, da npr. delovna doba pri 
mladi družini ne bo odločujoč kriterij pri uvrstitvi na predno- 
stno listo. 

7. Iz dolgoročne projekcije stanovanjskih potreb v SR Slo- 
veniji do leta 2000 izhaja, da je 20% stanovanjskega sklada 
neustrezno zasedenih. 

S pospeševanjem zamenjave stanovanj (Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu) je 
potrebno zagotoviti racionalno uporabo stanovanj, boljšo 
zasedenost ter primernejše oziroma učinkovitejše razreševa- 
nje stanovanjskih vprašanj predvsem mladih družin z večjim 
številom otrok. 

8. Iz ugotovitev stanja in navedenih usmeritev izhaja, da za 
reševanje stanovanjskih vprašanj mladih ni potrebno spremi- 
njati Zakona o stanovanjskem gospodarstvu, treba pa je zago- 
toviti ustrezne rešitve v Družbenem dogovoru o skupnih osno- 
vah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodar- 
stva v SR Sloveniji in planskih ter drugih samoupravnih aktih 
stanodajalcev oziroma organizacij združenega dela, delovnih 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je treba 
zagotoviti tudi družbenopolitično aktivnost pristojnih družbe- 
nopolitičnih faktorjev v občinah, organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. 

Število razdeljenih solidarnostnih stanovanj po kategorijah 

Upravičenci Leto 

- delavci z nižjimi OD 
- mlade družine 
- udelež. NOV, upok. in druge kategorije 
Skupaj: 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Skupaj 
~952 448 

88 
72 

890 1232 1727 
438 753 652 
288 350 782 

890 1082 
439 575 
657 599 

865 
405 
474 

862 
523 
564 

881 
275 
445 550 

802 1156 11.787 
- 4.148 

381 371 5.533 
608 1616 2335 3161 1986 2256 1744 1949 1601 1502 1183 1527 21.468 

Struktura razdeljenih stanovanj po kategorijah v % 

Upravičenci Leto 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Skupaj 

delavci z nižji OD 73,7 55,1 52,8 54,6 44,8 47,9 49,6 44,2 55,0 63,4 67 8 75 7 54 9 
mlade družine 14,5 27,1 32,2 20,6 22,1 25,5 23,2 26,8 17,2 - - - ' 193 

- udelez. NOV, upok. in druge kategorije 11,8 17,8 15,0 24,7 33,1 26,6 27,2 28,9 27,8 36,6 32,2 24,3 25,8 
Skupaj:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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