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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
12. februarja 1986 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
ičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
12. februarja 1986. 

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

poročilo o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov itali- 
anske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji; 
- predlog za izdajo zakona o sprembmah in dopolnitvah 

i.akona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
I - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

jdnih sodiščih; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

ivnem tožilstvu; 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

bdiščih združenega dela. 

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

lakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti 
)R Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
iitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo; z osnutkom 
:akona; 
- predlog za izdajo zakona o prenehanju uporabe zakona 

. -■ koodrdinacijskem odboru za organizacije združenega dela, 
Ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa ter o nalo- 

_ah in pooblastilih nekaterih organov in organizacij v SR 
loveniji na področju zunanjetrgovinskega prometa, s predlo- 

žni zakona; 
f- predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 

J&kona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino, s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o prevozu v cestnem prometu; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o cestah s predlogom zakona; 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o organizira- 
nju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger 
leta 1987 v Zagrebu, z osnutkom družbenega dogovora; 

- soglasje k spremembi imena Pedagoške akademije Mari- 
bor v Pedagoško fakulteto Maribor; 

- soglasje k statutoma visokošolskih organizacij združe- 
nega dela; Fakultete za sociologijo, politične vede in novinar- 
stvo Ljubljana in Visoke šole za organizacijo dela Kran), 

- osnutek zakona o zagotovitvi dela sredstev za kreditira- 
nje potreb Jugoslovanske ljudske armade; 

- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za delež SFRJ 
pri drugi dopolnitvi sredstev Mednarodnega sklada za razvoj 
kmetijstva (IFAD) za obdobje od leta 1985-1987; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (1. projekt za 
področje nafte in plina INA-Naftaplin, YU 2595), 

- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala še: 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih, s predlogom zakona. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- predlog zakona o združevanju dela in sredstev družbene 

reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 1986; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

carinski tarifi. 
Zbor občin bo obravnaval tudi: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osebnem imenu; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o matičnih knjigah; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

strokovnih naslovih. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 

pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbeno- 
političnih organizacij. 

fRILOGA 

IEDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
[spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (ESA-857) Str. 1 

IFORMACIJA 
cršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine 
njenega varstva (ESA-860) str. 7 

ROGRAM DELA 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za ieto 1986 (ESA-818) 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. decembra 1985 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFR Jugoslavije, ki ga je podal član delegacije Jože 
Marolt; 

- uvodno besedo k predlogu družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 ter k predlogu resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986 do 1990 v letu 1986, ki jo je podal podpredsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- sklepe ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1986 s spremljajočimi akti. 

Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta ob obravnavi 
poročila delegacije sprejela tudi sklep k osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železni- 
ške proge Titograd-Skader v letih 1982, 1983 in 1984. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog družbenega plana SR Slovenije za obdobie 

1986-1990; 
- predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu; 
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi osnutka družbenega 

dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno ure- 
janje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji; 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov sprejel 
stališča. 

- predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti v letih 1986 do 
1990; 
- predlog zakona o spremembi zakona o posebnem repu- 

bliškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve 
ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev; 
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stop- 

njah republiških davkov in taks; 
- predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
za leto 1986; 
- predlog odloka o odstopu posebnega republiškega davka 

od prometa proizvodov občinam v letu 1986; 
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986; 
- sklep o obravnavi osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o preložitvi anuitet za kredite, dane orga- 
nizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, in osnutka 
zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organiza- 
cijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapa- 
dejo 1. januarja 1986; 

- predlog zakona o preložitvi obveznosti SR Slovenije do 
zavezancev za vplačilo obveznega posojila SR Sloveniji v letih 
1982, 1984 in 1985; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o oprostitvi carine in 
drugih uvoznih davščin za uvoz opreme in reprodukcijskega 
materiala za XIV. svetovne univerzitetne poletne igre 1987 v 

Zagrebu; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

statuta Mednarodnega centra za genetski inženiring in bi- 
otehnologijo; 
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 

pogodbe med SFR Jugoslavijo in Demokratično Socialistično 
republiko Sri Lanko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja; 

- Precj'°9 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka TOZD 
za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železni- 
škem gospodarstvu Ljubljana za leto 1985; 

- predlog zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja 

1987rt'ZaC''e 23 c'ci'0^ena osnovna sredstva za leti 1986 in 
- predlog zakona o spremembah zakona o dodatnem pri- 

spevku solidarnosti v letih 1982 do 1985; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti; 

- predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za območje SR 
Slovenije; 

- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj Soci- 
alistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990; 

- sklep ob obravnavi predloga družbenega dogovora o 
zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa 
Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja 
»Edvard Kardelj« v Ljubljani. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
predlog zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov 

enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubliana 
v letu 1986; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sred- 
stev za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov in 
objektov premogovništva; 

- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka TOZD za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
strokovnih naslovih. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1986 in predlog periodičnega delovnega načrta zborov 
Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1986; 

- mnenje k osnutku delovnega programa Zbora reublik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1986; 
- predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komisije 

v Ljubljani; v to komisijo so bili imenovani 
za predsednika: Tomo Grgič 
za namestnika: Vladimir Tance 
za tajnika: Ivan Rau v 
za namestnika: Janez Strojanšek 
za člana: Slavko Osredkar 
za namestnika: Vida Florjančič 
za člana: Miroslav Petje 
za namestnika: Marijana Šturbej 
za člana: Marko Herman 
za namestnika: Peter Juren 
za člana: Franci Grad 
za namestnika: Milutin Mužić 
za člana. Boštjan Markič 
za namestnika: Dušanka Weiss 

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
25. decembra 1985 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je na seji 
25. decembra 1985 enakopravno z zbori Skupščine SR Slove- 
nije obravnavala in sprejela predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
:akona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks s 
predlogom zakona 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
lovenije je na svoji 57. seji dne 25. 
lecembra 1985 ob obravnavi predloga 
a izdajo zakona o spremembah zako- 
la o uvedbi in stopnjah republiških 
lavkov in tako s predlogom zakona, na 

podlagi 200. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije oprejel naslednji 

sklep 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

predloži Zboru združenega dela Skupšči- 

ne SR Slovenije podrobno pismeno in- 
formacijo o razlogih za uvedbo republi- 
škega davka iz osebnih dohodkov delav- 
cev in razmerjih med drugimi viri za za- 
gotavljanje sredstev za republiški pro- 
račun. 

INFORMACIJA 
o načinu zagotavljanja sredstev za pokrivanje prispevka SR Slovenije zveznemu 
proračunu za leto 1986 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob obrav- 
havi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
Stopnjah republiških davkov in taks dne 25. 12. 1985 sprejel 
sklep, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi infor- 
tvacijo o načinu zagotavljanja sredstev za pokrivanje pri- 
spevka SR Slovenije zveznemu proračunu za leto 1986. 

Skupščina SR Slovenije je na svojih zasedanjih dne 27. 11. 
1985 in 25. 12. 1985 obravnavala osnutek zakona o določitvi 
\kupnega obsega razhodkov proračuna federacije za leto 
986 in dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta k nave- 
denemu osnutku zakona. Na zasedanju dne 25. 12. 1985 je 
oglašala z dopolnilnim predlogom Zveznega izvršnega sveta 
osnutku proračuna federacije za leto 1986. 
Upoštevajoč navedeno, znaša prispevek SR Slovenije zvez- 

<emu proračunu za leto 1986 okoli 76.507 mio din. SR Slove- 
"nija zagotavlja sredstva za te namene predvsem iz prihodkov 
iz naslova 50% temeljnega prometnega davka, ki ji pripadajo. 
V primeru, da je sprejeta obveznost večja od planiranega 
obsega teh prihodkov, mora republika v skladu z ustavnimi in 
zakonskimi določbami zagotoviti pokrivanje razlike iz svojih 

'.avtonomnih virov, to je virov, ki jih uvaja v svoji pristojnosti, 
k Ocenjujemo, da bo znašal priliv temeljnega prometnega 
iiavka, ki pripada republiki, okoli 54.500 mio din. Razliko v 
fvišini 22.000 mio din je morala republika zagotoviti iz svojih 
virov. V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
Potreb ima republika možnost, da uvede davke iz osebnega 

ohodka, dohodka TOZD, prometne in druge davke, 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri predlaganju davč- 

nih virov moral izhajati iz vrste davkov, ki jih lahko republika 
ipredpiše v svoji pristojnosti in pri tem upoštevati učinke 
' povečanih stopenj posameznih vrst davkov. 

Prevalitev primanjkljaja v višini 22.000 mio din na en sam vir 
,republiškega proračuna, bi bila po oceni izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije neprimerna, saj bi to pomenilo: 
" - ali uvedbo republiškega davka iz osebnega dohodka 
*delavcev v višini 2,2%, 
j - ali uvedbe posebne stopnje davka iz dohodka TOZD v 
višini 2,2%, 

ali povišanje stopnje republiškega posebnega davka od 
Iprometa proizvodov in storitev z 11,5% na 18,8%. 
4 Preračun primanjkljaja sredstev na en sam vir republiškega 
proračuna odraža neustreznost take obremenitve, saj bi bili 

■riegativni vplivi na posamezne narodno gospodarske agre- 
gate preveliki. Uvedba davka iz osebnega dohodka v višini 
S,2%, ki se obračuna iz bruto osebnega dohodka, bi pomenila 
ftakojšen padec neto osebnih dohodkov za okoli 4%; pove- 
čano zajemanje z davkom iz dohodka bi pomenilo, da bi se 
povečal delež davka iz dohodka gospodarstva s sedanjega 1% 

' na 2,2%, kar bi se odrazilo na realno zmanjšanje akumulacije 
v letu 1986 oziroma se delež akumulacije v dohodku ne bi 

' mogel ohraniti na nivoju leta 1985. • 
, Povečanje stopenj republiškega posebnega prometnega 
jdavka za več kot polovico pa bi bilo v pogojih visoke inflacije 
povsem nesprejemljivo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri iskanju rešitev, 
kako zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti do 
proračuna federacije, izhajal predvsem iz stališča, da naj bi 
nivo akumulacije v gospodarstvu ostal na enaki ravni kot v 
letu 1985. 

Iz teh razlogov, se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
odločil, da predloži Skupščini SR Slovenije predlog za pokri- 
vanje primanjkljaja iz treh glavnih virov republiškega prora- 
čuna. 45% primanjkljaja naj bi se pokrilo z davkom iz dohodka 
TOZD, preostali primanjkljaj pa v enakem delu z davkom iz 
osebnega dohodka in s posebnim prometnim davkom. Pri 
razporeditvi primanjkljaja na predložene davčne vire, je upo- 
števal tudi dejstvo, da so osebni dohodki v SR Sloveniji v 
letošnjem letu realno porastli preko politike, dogovorjene z 
Resolucijo za leto 1985. 

Izhajajoč iz tako opredeljene razporeditve, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal Skupščini sprejem nasled- 
njih obveznosti: 

- uvedbo republiškega davka iz osebnega dohodka delav- 
cev v višini 0,6%, katerega učinek znaša po oceni okoli 6.000 
mio din. 

V SR Sloveniji je bil republiški davek iz osebnega dohodka 
že uveljavljen in je prenehal veljati 1. novembra 1983. V letu 
1983 je znašala stopnja tega davka 1,3%. V obdobju od fjkini- 
tve davka iz osebnega dohodka, je bila SR Slovenija edina 
republika v SFRJ, ki ni imela uvedenega republiškega davka iz 
osebnega dohodka. 

- uvedbo davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti po 
posebni stopnji v višini 1,0%, ki se obračuna od davčne 
osnove, ki ne upošteva davčnih olajšav in oprostitev. 

Davek iz dohodka po redni stopnji se plačuje od osnove, ki 
upošteva davčne olajšave in oprostitve. Delež te davčne 
osnove znaša v dohodku okoli 25%, medtem ko znaša delež 
davčnih olajšav okoli 30%, kar pomeni, da je finančni učinek 
teh olajšav zelo močan. Povečanje redne stopnje bi se torej 
odrazilo predvsem pri tistih davčnih zavezancih, ki ne uživajo 
davčnih olajšav. Glede na naravo obveznosti, za katero se je 
uvajala nova davčna obremenitev, pa je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sodil, da pri določanju te obveznosti ni možno 
upoštevati niti davčnih olajšav niti davčnih oprostitev. 

Z davkom iz dohodka po posebni stopnji bo zagotovljenih 
približno 10.000 mio din. 

- povečanje stopnje republiškega posebnega davka od 
prometa proizvodov in storitev z 11,5% na 13,5%; finančni 
učinek tega povečanja je ocenjen na 6.000 mio din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ocenil, da je zvišanje 
stopnje za 2% še v sprejemljivih mejah, pri'čemer je tudi 
upošteval, da je v drugih republikah in AP Vojvodini uveden ta 
davek po višji stopnji kot v SR Sloveniji. 

Predloženi davčni viri zadoščajo za pokritje obveznosti SR 
Slovenije v višini 75.706 mio din.r V kolikor bi prišlo do spre- 
memb višine obveznosti, bo Izvršni svet takoj predlagal 
Skupščini SR Slovenije spremembe davčnih stopenj za višino 
spremenjene obveznosti. 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
^   

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za mednarodne odnose 

PROGRAM 
mednarodnih stikov Skupščine SR Slovenije za leto 1986 

Na predlog Komisije za mednarodne odnose je kolegij čla- 
nov Predsedstva Skupščine SR Slovenije 5. decembra 1985 
obravnaval in sprejel predlog programa mednarodnih stikov 
Skupščine SR Slovenije za leto 1986. Gre za nadaljevanje že 
ustaljenih stikov s predstavniškimi telesi iz sosednjih dežel 
Italije in Avstrije ter obeh sosednih županij iz Madžarske. 
Skupščina SR Slovenije se vključuje tudi v širše stike naše 
republike z Belorusijo, Bavarsko in Bremnom. Delegacije 
Skupščine SR Slovenije (štejejo 3-5 članov) oziroma razgo- 
vore praviloma vodi predsednik Skupščine. 
I. Obiski (povratni) delegacij Skupščine SR Slovenije v tujini 

1. Zvezna republika Nemčija - Svobodna država Bavarska 
(Bavarski deželni zbor) 

2. Zvezna republika Nemčija - Svobodno mesto Bremen 
(Senat SBM) 

3. Republika Avstrija - Zvezna dežela Koroška (Koroški 
deželni zbor) 

4. Republika Italija - Avtonomna dežela Furlanija-Julijska 
krajina (Deželni svet ADFJK) 

5. Republika Italija - Okrogla miza Slovenija - Veneto 

(sodelovanje in istočasno obisk predsednika Skupščine SF 
Slovenije, analogno letošnji okrogli mizi v Ljubljani) 

6. Zveza sovjetskih socialističnih repubUM - Beloruska sov 
jetska socialistična republika (Vrhovni sovjet BSSR) 

Obisk v Svobodni državi Bavarski in v Svobodnem mestu 
Bremen bo predvidoma izveden v prvem četrtletju 1986. 
II. Obiski delegacij tujih predstavniških teles v SR Slo veni/ 
(na povabilo Skupščine SR Slovenije) 

1. Republika Avstrija - Zvezna dežela Štajerska (ŠtaiersKi 
deželni zbor) 

_ 3. Ljudska republika Madžarska -Železna županija (Svet 
Železne županije) 

3. Ljudska republika Madžarska Žalska županija (Svet Žal- 
ske županije) 

Delegacija Štajerskega deželnega zbora bo obiskala SB 
Slovenijo predvidoma v prvem četrtletju 1986. { 
lil. Srečanje predsednikov predstavniških teles (in v,ladj\ 
dežel in republik članic Delovne skupnosti Alpe-Jadran 

Do pobude je prišlo v stikih med Skupščino SR Slovenije in' 
Deželnim svetom Dežele Veneto. 

POROČILO 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju dopolnjenih stališč ter 
pobud, zahtev, predlogov in sklepov občin Ljubljana-Bežigrad in Domžale v zvezi z 
gradnjo skladišč radioaktivnih odpadkov na območju reaktorskega centra 
Podgorica 

i 

1. Poročilo je Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo 
človekovega okolja obravnavala v skladu s 40. in 159 členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in ugotovila, da je izvršni 
svet pripravil in posredoval poročilo v zahtevanem roku v 
skladu s sklepom 49. seje Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije z dne 4. junija 1985 ob obravnavi poročila Občinske 
konference SZDL Ljubljana Bežigrad o opravljenih aktivno- 
stih v zvezi z gradnjo skladišča radioaktivnih odpadkov na 
področju reaktorskega centra v Podgorici, sklepov Skupščine 
občine Domžale v zvezi z gradnjo tega skladišča ter stališč 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do navedenih pobud 
zahtev, predlogov in sklepov. 

Tak način dela prispeva hkrati ne samo k širši informirano- 
sti, temveč tudi k tekočemu preverjanju ali in kako se uresni- 
čujejo naloge, ki jih sprejemajo delegati v zborih Skupščine 
SR Slovenije. 

2. Komisija ugotavlja, da je poročilo dobro in da na prime- 
ren način pojasnjuje obravnavano problematiko. 

3. Komisija poudarja, da je pomembna vloga vseh dejavni- 
kov, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, pa tudi z razvijanjem 
nove tehnologije, prestrukturiranjem gospodarstva, javnost 
dela in strokovno argumentirana pojasnjevanja z namenom, 
da se širša javnost na enostaven način pravočasno seznani z 

zahtevnejšimi fizikalnimi in drugimi zakonitostmi in njihovimi' 
učinki v izogib splošnemu nerazumevanju problema. 

4. Komisija opozarja, da je opredelitev v 2. točki poročila' 
premalo natančna oziroma pojasnjena, ker gre pri pridobitvi 
lokacijskega dovoljenja za gradnjo laboratorijske hale za 
anorgansko kemijsko tehnologijo, v kateri se bodo opravljalei 
le raziskave tehnoloških postopkov, ne pa industrijska prede-' 
lava tehničnega uranovega koncentrata - tako imenovane 
»rumene pogače.« 

Komisija pripominja, da je potrebno pospešiti dela za prido- i 
bitev posebnega soglasja k lokacijskemu dovoljenju za skla- 
dišče radioaktivnih odpadkov od republiškega sanitarnega 
inšpektorja. 

Pri tem je potrebno poudariti, da gre za začasno skladišče- 
nje, do prenosa v odlagališče. 

Komisija predlaga tudi, da se pospešijo izdelave pravilni- 
kov, ki so navedeni v 4. točki poročila. 

5. Komisija meni. da ni potrebno, da o poročilu razpravljaj 
še zbor skupščine, ker gre v tem primeru za izpolnjevanje že 
sprejetih stališč zbora, predlaga pa, da se poročilo objavi v' 
skupščinskem Poročevalcu, skupaj s stališči komisije. ^ 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj o ostalih ukrepih { 
m o aktivnostih v zvezi s predmetno problematiko, ki še niso t 
zaključeni, Skupščino SR Slovenije tekoče obvešča 
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TALIŠČA 
omisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k poročilu 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o uresničevanju dopolnjenih stališč ter 
obud, zahtev, predlogov in sklepov občin Ljubljana-Bežigrad in Domžale v zvezi z 
radnjo skladišča radioaktivnih odpadkov na območju reaktorskega centra 
odgorica 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 4. junija 1985 obrav- 
aval poročilo Občinske konference SZDL Ljubljana Bežigrad 
opravljenih aktivnostih v zvezi z gradnjo skladišča radioak- 

vnih odpadkov na področju reaktorskega centra Podgorica 
> zadolžil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v 6 mesecih 
csroča Skupščini SR Slovenije o uresničevanju dopolnjenih 
tališč ter pobud, zahtev, predlogov in sklepov iz občin Ljub- 
ana Bežigrad in Domžale v zvezi z gradnjo skladišča radioak- 
vnih odpadkov na območju reaktorskega centra v Podgorici. 
'oročilo prikazuje kako so bila stališča, pobude, zahteve, 
redlogi in sklepi občin Ljubljana Bežigrad in Domžale realizi- 
ani oz. kako so potekale posamezne aktivnosti. 
'• 1- Sprememba lokacijskega dovoljenja 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je z 
odločbo št. 350/F-73/84-Dč/no z dne 5. 8. 1985 spremenil 
okacijsko dovoljenje za skladišče radioaktivnih odpadkov v 
sklopu nuklearnega reaktorja Podgorica pod naslednjimi po- 
oji: 
- skladišče sme služiti nizkoradioaktivnim in srednjeaktiv- 

im odpadkom za potrebe Inštituta Jožef Štefan, Ljubljana, 
t i ničnega centra v Ljubljani ter za druge organizacije združe- 
iga dela z območja SR Slovenije. V tem skladišču pa ni 
ipustno shranjevati odpadkov iz rudnika urana Žirovski vrh 
jedrske elektrarne Krško; 
- skladišče se ne sme povečevati od dosedanjega obsega 
'■ velikosti, predpisane v tem lokacijskem dovoljenju; 
- investitor mora zagotoviti maksimalno varnost in 
isiedno upoštevanje tehničnih predpisov; 

po prekinitvi uporabe skladišča radioaktivnih odpadkov 
ora uporabnik objekt ustrezno sanirati; 
- investitor je dolžan zagotoviti reden vpogled v hranjenje 
dioaktivnih odpadkov predstavnikom prizadetih krajevnih 
upnosti, skupno z vsemi podatki o sevanju, ki jih opravljajo 

ristojne inšpekcijske službe in Zavod za varstvo pri delu. 

1.2. Tehnični pregled novozgrajenega skladišča 
Komisija za tehnični pregled, ki jo je imenoval Republiški 

comite za industrijo in gradbeništvo, se je sestala 22. 10. 1985 
tfca novozgrajenem objektu v Podgorici z nalogo, da opravi 
mehnični pregled skladno s 64. členom zakona o graditvi 
mbjektov (Uradni list SRS, št. 34/84), 
K Komisija za tehnični pregled je ria osnovi pregledane teh- 
mične dokumentacije, izvršenih del, predloženih atestov, izjav 
in rezultatov opravljenih meritev ugotvila, da so dela pri novo- 
gradnji izvedena zadovoljivo. Zato predlaga Republiškemu 
komiteju za industrijo in gradbeništvo, da izda uporabno 
idovoljenje za skladišče radioaktivnih snovi v Podgorici, 
potem ko bo investitor dostavil manjkajoče listine in pisno 
Isporočil, da je odpravil pomanjkljivosti. 
I Komisija je po ogledu objekta ugotovila, da je za skladišče 
'radioaktivnih odpadkov dejansko uporabna dimenzija objekta 
114,80x10,00 m (skupaj 148 m2) in da ostala površina odpade 
pa pomožne in manipulacijske površine, 
f Na zahtevo republiškega sanitarnega inšpektorja si mora 
'investitor pridobiti za obratovalno dovoljenje še posebno 
'soglasje republiškega sanitarnega inšpektorja oz. pristojne 
komisije za varnost jedrskih objektov. Glede na zvezni zakon 

varnosti pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih za 
i^jdrsko varnost (Uradni list SFRJ, št. 62/84) si mora investitor 
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pridobiti tudi soglasje pristojnega zveznega upravnega or- 
gana. 

2. Laboratorijska hala za anorgansko kemijsko tehnologijo 
Inštitut Jožef Štefan si je skladno z dogovori na prizadetih 
krajevnih skupnostih pridobil lokacijsko dovoljenje za labora- 
torijsko halo z omejitvijo, da se v njej ne predelujejo radioak- 
tivne snovi iz Rudnika urana Žirovski vrh. 

3. Odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov iz 
NE Krško 

Na osnovi sporazuma med SOZD Elektrogospodarstva Slo- 
venije, Zajednice elektroprivrede Hrvatske in NE Krško je 
Služba za analizo tehnične varnosti NEK pripravila avgusta 
1985 program pripravljalnih del in izgradnje odlagališča nizko 
in srednjeaktivnih odpadkov iz jedrskih elektrarn. Predhodna 
raziskovalna dela za izbor primerne lokacije se že izvajajo na 
teritoriju SR Hrvatske. Skupina SEPO na Inštitutu Jožef Šte- 
fan je po naročilu NE Krško pripravila projektno nalogo celo- 
vitega programa raziskav in ocen vplivov na okolje skladišč 
radioaktivnih odpadkov. 

Glede na prve rezultate raziskovalnih del za izbor mikrolo- 
kacije lahko računamo, da bo terminski plan pripravljalnih del 
in izgradnje odlagališča nizko in srednjeaktivnih odpadkov, ki 
ga je pripravila Služba za analize tehnične varnosti NE Krško 
in ki sta ga tudi potrdila EGS ter ZEOH, v roku izvršen. 
Odlagališče bo po predvidevanjih začelo obratovati v letu 
1988 in bo tako izpolnjena naloga, da bo zgrajeno v nasled- 
njem planskem obdobju pred letom 1990. 

Odbor za spremljanje izvajanja Družbenega dogovora o 
pogojih in načinu reševanja vprašanj skladiščenja obseva- 
nega jedrskega goriva in trajnega odlaganja radioaktivnih 
odpadkov (Uradni list SFRJ, št. 68/84) je na zadnji seji 10. 10. 
1985 obravnaval ta vprašanja in podprl program NE Krško za 
izvedbo pripravljalnih del in izgradnje odlagališča radioaktiv- 
nih odpadkov. 

4. Priprava predpisov za skladišča radioaktivnih odpadkov 
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo je jugo- 
slovanskim strokovnim organizacijam poveril izdelavo predlo- 
gov pravilnikov po 65■ členu zakona o varstvu pred ionizirajo- 
čimi sevanji in o posebnih ukrepih za varnost jedrskih objek- 
tov (Uradni list SFRJ, št. 62/84). I/ SR Sloveniji je Zavod za 
varstvo pri delu prevzel nalogo, da organizira in koordinira 
strokovno obdelavo predloženih pravilnikov s strani vseh pri- 
zadetih ustanov in organizacij v SR Sloveniji. Prvi krog pri- 
pomb na predloge pravilnikov je že zaključen ter preko pri- 
stojnega upravnega organa dostavljen Žveznemu komiteju za 
delo, zdravstvo in socialno varstvo. Glede na doseženi stro- 
kovni napredek pri pripravi navedenih pravilnikov, med kate- 
rimi je tudi pravilnik o radioaktivnih odpadkih, lahko pričaku- 
jemo, da bo Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno 
varnost lahko izdal navedene pravilnike do konca letošnjega 
leta. 

O ostalih ukrepih in aktivnostih, ki še niso zaključene in so 
navedene v Stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki jih je obravnaval Zbor občin Skupščine SR Slovenije 13. 6. 
1985, kakor tudi o začetku obratovanja skladišča radioaktiv- 
nih odpadkov v Reaktorskem centru Inštituta Jožef Štefan v 
Podgorici ter o pridobljenih izkušnjah p'ri njegovem obratova- 
nju, bo Izvršni svet Skupščine SRS tekoče obveščal Skupš- 
čino SR Slovenije. 

5 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 12. 1985 

- O čiščenju nevarih in škodljivih 
odpadnih snovi 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje, 25. oko- 
liš Novo mesto za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije je postavila nasled- 
nje vprašanje: 

Delegati občinske skupšči- 
ne Novo mesto smo presene- 
čeni ob novici, ki je bila ob- 
javljena v Dolenjskem listu in 
Delu, dne 21/11-1985, da po- 
tekajo razgovori med Komu- 
nalnim podjetjem Grosuplje 
in Kemično tovarno Fenolit iz 
Borovnice pri Ljubljani o čiš- 
čenju odpadnih voda iz proiz- 
vodnje fenolita, za katere je 
znano, da vsebujejo visoke 
koncentracije fenolov. 

Ne dvomimo v to, da se od- 
padne vode, ki vsebujejo fe- 
nole, lahko očistijo na biolo- 
ških čistilnih napravah, po- 
stavlja pa se nam vprašanje, 
ali je čistilna naprava v Gro- 
supljem sposobna oziroma 
prirejena za čiščenje takih 
voda in ali bo to tu opravljeno 
s tako imenovanim razredče- 
vanjem. Poleg tega pa najbrž 
ni zagotovila o strokovni 
usposobljenosti delavcev, ki 
upravljajo s čistilno napravo. 
Izkušnje namreč kažejo, pa 
tudi Poročilo o stanju na po- 
dročju varstva in izboljšanja 
okolja v SR Sloveniji (Poroče- 
valec Skupščine SR Sloveni- 
je, št. 25, z dne 22/11-1983), ki 
ga je pripravil Republiški ko- 
mite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, da za slabo 
delovanje čistilnih naprav del 
krivde nosijo tudi kadri, ki 
strokovno niso dovolj uspo- 
sobljeni za takšno delo. 

Lokacija grosupeljske či- 
stilne naprave je v povodju 
reke Krke, ki ima kraško hi- 
drografijo in je prav zaradi te- 
ga toliko bolj občutljiva, zato 
je potrebno vse posege v 
prostor predhodno strokovno 
preveriti. Poleg tega je samo 
na območju občine Novo me- 
sto v neposredni bližini reke 
Krke 36 vodnih virov s skup- 
no kapaciteto 132 l/s (2 od 
teh sta že zajeta za vodoo- 
skrbo), pri čemer ni upošte- 
van Tominčev izvir pri Dvoru, 
ki ga dolgoročno načrtujemo 
izrabiti kot regionalno po- 
memben vodni vir za vodoo- 
skrbo. 

S planskimi dokumenti So- 
cialistične republike Sloveni- 

je, prav tako pa tudi občine 
Grosuplje in Novo mesto na- 
črtujemo nadaljnjo turistično 
rekreacijsko izrabo zgornje 
doline reke Krke, pri čemer 
pa je pogoj tudi ohranitev či- 
stosti Krke. 

V občini Novo mesto je že 
od leta 1969 dolina Krke raz- 
glašena kot krajinski park, 
istočasno pa je predlog Re- 
publiškega zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dedišči- 
ne, da se reko Krko z vsemi 
njenimi naravnimi značilnost- 
mi razglasi kot naravni spo- 
menik nacionalnega pomena 
(glej Zasnove uporabe pro- 
stora - naravna dediščina, 
Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, Ljubljana 
1975). 

O tej problematiki smo raz- 
pravljali delegati na sejah 
skupin delegatov, na seji 
družbenopolitičnega zbora in 
zbora krajevnih skupnosti, 
dne 25/11 in 26/11-1985 in 
sklenili postaviti naslednja 
vprašanja: 

1. Protestiramo, da se tako 
pomembne odločitve spreje- 
majo v ozkih krogih brez so- 
delovanja vseh prizadetih in 
sprašujemo, ali je čiščenje 
nevarnih in škodljivih odpad- 
nih snovi na kraškem območ- 
ju strokovno sprejemljivo? 

2. Kdo je dal pobudo za 
takšen način reševanja od- 
padnih voda iz tovarne Fe- 
nolit? 

3. Koliko časa bo trajalo 
predvideno čiščenje in ali je 
možno popolnoma izključiti 
nevarnost za reko Krko in do- 
seči rezultate, ki bodo ustre- 
zali zahtevam Strokovnega 
navodila o tem, katere snovi 
se štejejo za nevarne in 
škodljive snovi in o dopustnih 
temperaturah vode (Uradni 
list SRS, št. 18/85)? 

Zaradi odprtih vprašanj 
Skupščina občine Novo me- 
sto meni, da je nedopustno 
začeti z napovedanim čišče- 
njem fenolnih odpadkov. 

Na postavljena delegatska 
vprašanja in izraženi protest je 
odgovoril Janez Kokalj, po- 
močnik predsednika Republi- 
škega komiteja za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora: 

1. Vodnogospodarksi in- 
špektor občine Vrhnika, je dne 

14. 3. 1983 izdal tovarni Feno- 
lit v Borovnici odločbo, s kate- 
ro ji nalaga izvedbo sanacij- 
skega programa za prepreči- 
tev nadaljnjega izpuščanja ne- 
varnih in škodljivih snovi iz 
tehnološkega postopka v to- 
varni v reko Ljubljanico. 

Na osnovi te odločbe je to- 
varna Fenolit izvedla že vrsto 
izboljšav in ukrepov za zmanj- 
šanje oziroma popolno odpra- 
vo onesnaženih odpadnih vo- 
da iz tehnološkega procesa. 
Sanacijski program v tovarni 
pa še ni zaključen. Tako v pro- 
izvodnem procesu še vendo 
nastaja cca 10 m3 na dan s 
fenolom obremenjenih odpad- 
nih voda. 

Ob kritični situaciji na reki 
Ljubljanici, ki je nastala v le- 
tošnjem sušnem obdobju in se 
je posebej ostro odrazila v me- 
secih avgust, september, in 
oktober je bilo tovarni Fenolit 
naloženo, da popolnoma pre- 
neha z izpuščanjem teh s feno- 
li obremenjenih odpadnih vo- 
da v reko. Vodnogospodarski 
inšpektor občine Vrhnika pa je 
V/. nove.,*.. —<ia\ odločbo s 
katero se tovarni renolit tudi v 
naprej prepoveduje izpuščanje 
s fenoli onesnaženih odpadnih 
voda v Ljubljanico v količini, ki 
bi presegala dopustne kon- 
centracije nevarnih in škodlji- 
vih snovi katere so določene s 
strokovnim navodilom o tem 
katere snovi se štejejo za ne- 
varne in škodljive snovi in o 
dopustnih temperaturah vode 
(Uradni list SRS, št. 18/85). 

Na podlagi takega ukrepanja 
DO DONIT TOZD Fenolit že 
dalj časa išče možnost, kako 
neškodljivo odpraviti preostale 
tehnološke odpadne vode vse 
dotlej dokler ne bo tovarna sa- 
ma v celoti rešila tega proble- 
ma. Ena od eh možnosti je tudi 
čiščenje s fenoli onesnaženih 
odpadnih voda na čistilni na- 
pravi v Grosuplju. 

Do Donit TOZD Fenolit je po 
predhodni strokovni konzulta- 
ciji s Kemijskim inštitutom Bo- 
ris Kidrič v Ljubljani, ki za njo 
rešuje način definitivnega čiš- 
čenja tehnoloških odpadnih 
voda in z DO PLANUM TOZD 
Geaprojekt, iz Ljubljane, kot 
projektantom čistilne naprave 
v Grosuplju, naslovila na Ko- 
munalno podjetje Grosuplje 
prošnjo, da bi začasno, dokler 
ne bodo usposobili lastne či- 
stilna naprave ali dokler ne bo- 
do našli druge boljše rešitve, 
čistila navedene količine s fe- 
noli onesnaženih voda na či- 
stilni napravi v Grosuplju. 

Dne 30. 10. 1985 je tovarna 

Fenolit zaprosila Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora za vodnogo- 
spodarsko soglasje za začas- 
no čiščenje odpadnih voda na 
čistilni napravi Grosuplje. Re- 
publiški komite za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora je dne 
6. 11. 1985 tovarni Fenolit spo- 
ročil, da bo mogoče obravna? 
vati njihovo vlogo samo v pri- 
meru, če bo tovarna predlo- 
žila: 

- izjavo upravljalca čistilne 
naprave, pod kakšnimi pogoji 
dovoljuje dovoz 10 m3 na dan s 
fenoli onesnaženih voda na či- 
stilno napravo 

- strokovno podprt dokaz, 
da je možno odpadne vode na 
čistilni napravi očistiti tako, da 
ne bodo onesnaževale voda 
reke Krke. Pri tem je bil investi- 
tor opozorjen, da bo potrebno 
izpolniti vse pogoje, ki jih nala- 
ga Strokovno navodilo o tem, 
katere snovi se štejejo za ne- 
varne in škodljive snovi in o 
dopustnih temperaturah vode 
(Uradni list SRS, št. 18/85), in 
ostale zahteve, ki bi bile po- 
trebne, da se zagotovi popolna 
varnost Krke pred onesnaževa- 
njem s fenoli ali drugimi nevar- 
nimi ali škodljivimi snovmi 

- izjavo projektanta čistilne 
naprave Grosuplje o tem pod 
kakšnimi pogoji bi lahko od- 
padne vode Fenolita čistili in j 
kakšno stopnjo varnosti obra- 
tovanja nudi čistilna naprava v 
Grosuplju. 

- dokončni sanacijski pro- 
gram tovarne Fenolit z določi- 
lom rokov, v katerih bo tovarna 
uredila lastno dokončno reši- 
tev za čiščenje vseh tehnolo- 
ških odpadnih voda ter dokaz, 
da je navedeni sanacijski načrt 
tovarne vgrajen v razovjne 
planske akte tovarne Fenolit in 
v Družbeni plan občine Vrh- 
nika. 

2. Na zahtevek Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora je tovarna 
predložila tehnično dokumen- 
tacijo in zahtevano strokovno 
mnenje ter podrobnejšo stro- 
kovno utemeljitev obeh nave- 
denih strokovnih institucij. 

Strokovno mnenje, ki ga je 
posredoval Kemijski institut 
Boris Kidrič Ljublana temelji 
tudi na opravljenem poizkus- 
nem čiščenju odpadnih voda ] 
tovarne Fenolit na pilotni či- 
stilni napravi tega instituta. 
Obe strokovni instituciji sogla- 
šata, da je na čistilni napravi v 
Grosuplju možno očistiti s fe- 
noli onesnažene odpadne vo- 
de tako, da bo v celoti zadoš- 
čeno vsem zahtevkom po zaš- 
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i kakovosti voda reke Krke, 
je na zgornjem delu povodja 
do II kakovostnem razredu 
da bodo v celoti doseženi 

»goji, ki so za take vodotoke 
>ločeni v omenjenem stro- 
jnem navodilu o tem katere 
lovi se štejejo za nevarne in 
žpdljive snovi in o dopustnih 
nfiperaturah vode. 
Omenjeni instituciji tudi me- 
ta, da je z nadzorovanim do- 
ijanjem s fenoli onesnaženih 
)da v čistilno napravo Gro- 
plje mogoče izključiti riziko, 
bi izhajal iz možnih okvar 

stilne naprave med obratpva- 
em. Z rednimi analizami izto- 
>v očiščenih odpadnih voda 
čistilne naprave pa je možno 
gotoviti, da ne bi mogle v 

ovodje Krke odtekati prek do- 
ustnih parametrov obreme- 
iene odpadne vode. 
Ob upoštevanju vseh nave- 

enih ukrepov za zagotovitev 
dnega obratovanja čistilne 

oprave bi bilo možno zagoto- 
vi zadostno varnost vodnega 
kžima reke Krke pred onesna- 
tivanjem s-fenoli. 
Pritrditi je potrebno mnenju 
jlegatov, da je čiščenje ne- 
irnih in škodljivih snovi na 
aškem območju reke Krke še 
)sebej problematično zaradi 
ecifičnih kraških pojavov, 
to so bila vsa vprašanja za- 
snega dovoza in začasnega 
ščenja s fenoli ones'naženih 
dpadnih voda tovarne Fenolit 
dvržena strogi strokovni 
esoji in ugotavljanju vseh 

drugih potrebnih varnostnih 
ukrepov, ki bi zagotavljali za- 
dostno varnost med čiščenjem 
s fenoli onesnaženih odpadnih 
voda na čistilni napravi v Gro- 
suplju. 

3. Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prosto- 
ra je z zahtevo, da si mora to- 
varna Fenolit pridobiti pisme- 
no soglasje upravljalca čistilne 
naprave Grosuplje, ki ga ta 
lahko izda šele po predhod- 
nem soglasju Izvršnega sveta 
Skupščine občine Grosuplje, 
že vnaprej preprečil možnost, 
da se tako pomembne odloči- 
tve sprejemajo v ozkih strokov- 
nih krogih. Republiški komite 
za varstvo okolja in urejanje 
prostora v okviru vodenja po- 
dobnih upravnih postopkov v 
skladu z določili zakona o vo- 
dah sklicuje vodnogospodar- 
ske razprave, na katere so pra- 
viloma vabljene tudi vse priza- 
dete stranke. 

V obravnavanem primeru pa 
Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora še 
ni sklical vodnogospodarske 
razprave zato, ker mu tovarna 
Fenolit iz Borovnice še ni 
predložila zahtevnega pred- 
hodnega soglasja komunalne- 
ga podjetja Grosuplje. 

Na podlagi podanih odgovo- 
rov Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prosto- 
ra izjavlja, da o zadevi še ni 
odločeno in se s čiščenji to- 
vrstnih odpadnih vod na ČN 
Grosuplje ni začelo. 

-BOR OBČIN - 18. 12. 1985  

O čiščenju nevarnih in škodljivih 
dpadnih snovi 

Tudi na Zboru občin je sku- 
>ina delegatov iz občine Novo 
nesto postavila enako vpraša- 
je v zvezi s čiščenjem nevar- 
nih in škodljivih odpadnih sno- 
"i, kot je bilo postavljeno v 
-tioru združenega dela. Enak 

odgovor je posredoval Janez 
Kokalj, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje prosto- 
ra in ga objavljamo v tej števil- 
ki Poročevalca. 

ŽBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 12. 1985 

"i Kdaj bo uresničena zakonita zahteva? 

i Skupina delegatov za pro- 
^fivetno-kulturno področje, 10. 
okoliš Novo mesto v Zboru 
združenega dela Skupščine 

Slovenije je postavila na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 
_/15. oktobra 1985 smo v 
4.boru združenega dela po- 
staviti delegatsko vprašanje, 
K-daj bodo usklajeni osebni 
dohodki v vzgoji in izobraže- 
vanju z delavci v združenem 

deiu. (Odgovor je bil objav- 
ljen v Poročevalcu št. 35, 
29. 10.1985). 

Na vprašanje je odgovoril 
Boštjan Zgonc, namestnik 
predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo. Z 
odgovorom nismo zadovoljni. 

Ko smo načrtovali usmerje- 
no izobraževanje, je bil naš 
glas, glas vpijočega v pušča- 
vi. Menimo, da je dolžnost ti- 

stih, ki so načrtovali tako 
»zgrešeno« mrežo šol, da 
najkasneje do junija 1986 
»racionalizirajo« šolsko 
mrežo. 

Po sklepu zadnje seje 
skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije naj bi se 
dohodek šol povečal za 4 do 
4,5%. To pomeni, da bo imela 
snažilka cca 16.720,00 din či- 
stega dohodka, učitelj pa 
52.250,00 din na mesec. (?!) 

Menimo, da smo prehodili 
vse samoupravne poti. To le- 
po kaže tudi pisanje Valenti- 
na Pivka iz Kranja v sobotni 
prilogi Dela z dne 23. novem- 
bra 1985, zato ne bi ponav- 
ljali. 

Trdimo, da je tisti, ki spre- 
jema zakon o zajamčenem 
OD, dolžan poskrbeti, da bo- 
do šole dobile tudi denar. 

Ponovno vprašujemo: 
»Kdaj bo uresničena ta zako- 
nita zahteva?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Boštjan Zgonc, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo: 

V skladu z zakonom upp- 
rabniki in izvajalci v izobraže- 
valnih skupnostih določijo tu- 
di povračila za izvajanje pro- 
grama storitev oziroma ceno 
za posamično storitev. Pri tem 
del cene predstavljajo sred- 
stva za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev izva- 
jalca glede na vrsto, obseg in 
zahtevnost dela v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom, 
družbenim dogovorom in za- 
konom. Vrsto, obseg in zah- 
tevnost dela potrebnega za iz- 
vedbo vzgojnoizobraževalnih 
programov pa določijo v stan- 
dardih in normativih, njegovo 
dogovorjeno vrednost pa z 
merili za vrednotenje tega 
dela. 

Pri dogovarjanju o normati- 
vih in standardih so se tudi iz- 
vajalci zavzemali za čim nižje 
normative in čim višje stan- 
darde ne glede na materialne 
možnosti - tudi na račun tega, 
da so se posamezni elementi 
cene, zlasti vzgojnoizobraže- 
valno delo v merilih ovrednoti- 
li prenizko. Veljavni normativi 
in standardi, ki so podlaga za 
določanje povračil oz. cen v 
svobodni menjavi dela tako 
omogočajo bistveno nižjo ra- 

ven osebnih dohodkov, kot se 
v praksi dosega glede na to, 
da delavci v večini primerov 
opravljajo večji obseg vzgoj- 
noizobraževalnega in drugega 
dela, kot je z normativi dolo- 
čeno. Število potrebnih delav- 
cev bi namreč v skladu z nor- 
mativi in standardi moralo biti 
precej višje od dejanskega. 
Realno vrednotenje potrebne- 
ga dela v vzgojo in izobraže- 
vanju ob obstoječih normati- 
vih in standardih, za kar se 
zavzema skupina delegatov, ki 
je postavila delegatsko vpra- 
šanje, ,bi pomenilo, da bi se 
morala tudi dejanska zasedba 
približati normativni, sicer bi 
izplačani OD v usmerjenem 
izobraževanju precej presegli 
primerljive v gospodarstvu. To 
bi po oceni strokovne službe 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije terjalo še okoli 20% več 
sredstev in ustrezno število 
novih delavcev, za kar pa ni 
realnih možnosti. Zato bi bilo 
mogoče ob obstoječih materi- 
alnih možnostih doseči zahte- 
vo delegatov iz Novega mesta 
le ob hkratni spremembi stan- 
dardov in normativov oziroma 
ob spremembi vzgojnoizobra- 
ževalnih programov in mreže 
šol. 

Skupina delegatov se zavze- 
ma za spremembe šolske mre- 
že, kar je skladno z usmeritva- 
mi in sklepi Skupščine SRS, ki 
je obravnavala poročilo o 
uresničevanju zakona o 
usmerjenem izobraževanju. 
Take sklepe pa je sprejela tudi 
skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. Vendar 
pri oblikovanju mreže in pri 
njenem dograjevanju gre za 
soočanje različnih interesov 
združenega dela, izvajalcev 
usmerjenega izobraževanja, 
staršev in nosilcev razvojnih 
načrtov v posameznih okoljih 
in ne nazadnje družbenopoli- 
tičnih skupnosti. Tudi dolenj- 
sko območje ni bilo izvzeto. 
Sprejet je bil tudi družbeni do- 
govor o mreži šol, vendar se 
ni dosledno spoštoval. V okvi- 
ru evalvacijskih raziskav so bi- 
le proučene tudi vse strokov- 
ne komponente za dograjeva- 
nje šolske mreže, vendar za 
njeno racionalizacijo bo po- 
trebno doseči tudi družbeno- 
politično soglasje v vsakem 
posameznem primeru. 

poročevalec 7 
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Iz Skupščine SFRJ 

ANALIZE IN OCENE 

Delegati in delegacije se morajo bolj 

povezovati s svojo samoupravno bazo . 

9 nnrlinhifa Skupščine SFRJ v tem mandatnem obdobju se je odvijala v pogojih poglobljenih motenj v družbeni reprodukciji in v pogojih, ko delegatski 
skupspinski sistem v celoti še ne deluje kot ogrodje celotnega procesa 
demokratičnega odločanja 

# Hoi'i)ŠČ*,n5kK Z^°ra "'un? delovna telesa so premalo spremljala kako se v delegatski bazi uresničujejo tako imenovani sistemski zakoni 
® . ostopek usklajevanja aktov in dokumentov se je odvijal ob polnem 

stal'šc.rep^biiškjh in pokrajinskih skupščin. Dogovarjanje je bilo 
največkrat dolgotrajno, ker so se kazali parcialni interesi, kar je v veliki meri 
posledica različne stopnje razvitosti republik in pokrajin. 

© Treba bo ustvariti boljše pogoje za delo deiegacij in delegatov, da bi uspešneje 

SFRJ* SV0J0 funkc,i° Pri izdelavi stališč in deležu odločanja v Skupščini 

® Y S^PŠčini SFRJ se mora še posebej angažirati pri tekanju 

subjektivnimi sHamf' de,egate bo|j Povezovale z delegatsko bazo in vsemi 

Te dni je izšla iz tiska publi- 
kacija z naslovom: »Nekatere 
izkušnje iz dela Skupščine 
SFRJ ter delegatov in delega- 
cij v obdobju od maja 1982 do 
oktobra 1985«. Glede na po- 
membnost problematike ob- 
javljamo povzetek najpo- 
membnejših delov te publika- 
cije, ki jo je izdal Klub delega- 
tov v Skupščini SFRJ. 

V okviru priprav za bližnje 
volitve za skupščine družbeno- 
političnih skupnosti, se je po- 
kazala potreba, da se oceni de- 
lo delegatov in delegacij v 
Skupščini SFRJ v tem mandat- 
nem obdobju.. V zvezi s tem je 
Klub delegatov skupščine 
SFRJ na svojem sestanku 28. 
oktobra 1985 analiziral nekate- 
re izkušnje iz dela delegatov in 
delegacij v Skupščini SFRJ in 
to predvsem tiste, ki so tudi 
sicer v osnovi aktivnosti kluba 
kot oblika delovanja Zvezne 
konference SZDLJ oziroma, ki 

so skupnega interesa za delo 
delegatov v Skupščini SFRJ in 
ki naj bi služile delegatom tega 
in naslednjega sklica in Soci- 
alistični zvezi kot nosilki pred- 
volilnih aktivnosti. 

Kot podlaga za razpravo je 
rabilo gradivo, ki ga je pripra- 
vila delovna skupina, ki pa je 
bilo dopolnjeno na podlagi 
uvodnih besed predsednika 
Kluba delegatov Šandorja Do- 
ba (SAP Vojvodina) in zelo žive 
razprave na sestanku Kluba 
delegatov. 

POGOJI V KATERIH SE 
ODVIJA AKTIVNOST 
KLUBA DELEGATOV 

V tem mandatnem obdobju 
se je aktivnost Skupščine 
SFRJ odvijala v pogojih po- 
globljenih motenj v družbeni 
reprodukciji, ki so bile izraže- 
ne v raznovrstnih notranjih in 
zunanjih dejavnikih, predvsem 

pa v poslabšani aktivnosti v sa- 
moupravni transformaciji 
skupnih družbenoekonomskih 
odnosov na temeljih političnih 
stališč XII. kongresa ZKJ in 
ustave SFRJ, v nezadostnih in 
počasnih spremembah v aktiv- 
nosti gospodarskih in ostalih 
družbenih subjektov pri ures- 
ničevaju nalog dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije. 

Delo Skupščine se je, kot je 
poudarjeno, prav tako odvijalo 
v pogojih, ko delegatski skupš- 
činski sistem še ne deluje kot 
ogrodje celotnega procesa de- 
mokratičnega odločanja. Ni še 
vzpostavljena niti razvita trdna 

in neposredna vez delegatov 
in delegacij z delegatsko bazo, 
kar zmanjšuje možnost, da se 
avtentični interesi združenega 
dela resnično izražajo v proce- 
su odločanja v Skupščini 
SFRJ. 

V delu publikacije kjer je go- 
vor o uresničitvi nalog določe- 
nih v programih dela skupščin- : 
skih zborov, so najprej po- 
udarjene opravljene naloge, 
nato pa je našteto kar ni bilo v ' 
zadostni meri opravljeno. Tako 
je podrčtano, da je treba iskati 
vzroke, da Skupščina SFRJ ni j 
uresničila tudi večje aktivnosti, j 
posebej pri izvajanju prve faze S 

IZKUŠNJE IZ DELA SKUPŠČINE SFRJ 
TER DELEGATOV IN DELEGACIJ V OBDOBJU OD 
MAJA 1982 DO OKTOBRA 1985 
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tfolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, v pre- 
majhni povezanosti vseh druž- 
benih subjektov pri uresniče- 

anju te naloge, zamujanju pri 
ripravi predloga za spremem- 
e sistemskih rešitev, neprese- 
enem insistiranju pri uresni- 
evanju predvsem posebnih 
teresov pa tudi v drugih 
irah. 

[ Razen tega tudi dosedanji 
Rezultati pri uresničevanju pro- 
tiinflacijskega programa prav 
tako niso zadovoljivi. 

Toda kljub oteženim družbe- 
noekonomskim in družbeno- 

olitičnim pogojem v katerih je 
Uelovala je Skupščina SFRJ v 
tem mandatnem obdobju po- 
kazala zelo obsežne aktivnsoti 
in uresničila pomembne nalo- 
ge tako pri določanju rešitev 
pri izvajanju ciljev in nalog dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, kot pri ureja- 
nju odnosov z drugih družbe- 

ih področij ter tudi odnosov 
FR Jugoslavije z drugimi dr- 
avami, posebej pa v boju za 

mir in enakopravne odnose 
med vsemi državami in spre- 
membe v obstoječi mednarod- 
ni ureditvi. 

Zvezni zbor je v tem mandat- 
em obdobju do oktobra letos 

mel 43 sej z 667 točkami dnev- 
ega reda. Delovna telesa pa 
o imela 544 sej z 2.648 točk 
nevnega reda. Razen tega je 
bor sprejel 146 zakonov, 66 
rugih splošnih aktov, od tega 
o hitrem postopku 48, po 

skrajšanem pa 20. Obravnaval 
je 175 tematskih nalog. Na se- 
jah zbora je bilo postavljenih 
tudi 421 delegatskih vprašanj. 

Posebej se je zbor zavzemal 
za nadaljnji razvoj dohodkov- 
nih in samoupravnih odnosov 
ter za krepitev materialne pod- 
lage združenega dela, za hi- 
trejše združevanje in povezo- 
vanje združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
gu. V zvezi s tem je posebno 
pozornost posvetil obravnavi 

'stanja in pojavov spodkopava- 
nja enotnega jugoslovanskega 
trga in predlagal ukrepa za hi- 
trejše odpravljanje vzrokov, ki 
prispevajo k motnjam teh od- 
nosov. 

Zbor je prav tako posebno 
pozornost posvetil tudi nadalj- 
nji dograditvi političnega siste- 
ma socialističnega samou- 
pravljanja. 

V središču pozornosti tega 
zbora je bilo tudi doslednejše 
in učinkovitejše uresničevanje 
in varstvo ustavnih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti de- 
lovnih ljudi in občanov in ob 
tem sprejemanje ustreznih 
ukrepov, ko je prihajalo do nji- 
hovega spodkopavanja. 

Aktivnost Zbora republik in 

! 

pokrajin v tem mandatnem ob- 
dobju je bila prav tako zelo po- 
membna. Zbor je imel 56 sej s 
539, točkami dnevnega reda, 
delovna telesa pa so imela 544 
sej z 2.368 točkami dnevnega 
reda. V tem obdobju je bilo 
sprejetih 224 zakonov in dru- 
gih splošnih aktov na podlagi 
soglasja republiških in pokra- 
jinskih skupščin, od tega 121 v 
skrajšanih rokih, kot tudi trije 
zakoni o gospodarskih ukre- 
pih. Bilo je postavljenih 127 
delegatskih vprašanj. 

Zbor je posebno pozornost 
posvečal problemu inflacije. 
Izhajajoč iz opredelitve, da je 
njeno zmanjšanje oziroma od- 
pravljanje vzrokov, ki jo spod- 
bujajo, eden temeljnih strate- 
ških ciljev dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabiliza- 
cije in ekonomske politike dr- 
žave je zbor spremljal in obrav- 
naval probleme gibanja cen in 
življenjskih stroškov, preskrb- 
Ijenost trga, delovanje sistema 
blagovnih rezerv, ključnih 
vprašanj delovanja enotnega 
jugoslovanskega trga, delova- 
nja trgovske mreže, ekonom- 
skega položaja gospodarstva 
in odnosov v primarni delitvi in 
odpravljanja najizrazitejših di- 
sparitet cen. 

Zbor je prikazal, da so po- 
časnost v prilagajanju sistem- 
skih rešitev dolgoročnemu 
programu gospodarske stabili- 
zacije, nedosledno in neu- 
strezno izvajanje sprejetih za- 
konskih predpisov ter ukrepov 
tekoče gospodarske politike, 
kot tudi obnašanje posamez- 
nih odgovornih subjektov pri 
njihovem izvajanju, temeljni 
vzroki za stihijsko rast cen in 
inflacijo ter neuresničevanje 
sprejetih nalog. 

URESNIČEVANJE 
VLOGE ZBOROV 
SKUPŠČINE SFRJ PRI 
IZVAJANJU POLITIKE 
IN AKTOV 

V posebnem poglavju te pu- 
blikacije je govor o uresniče- 
vanju vloge zborov Skupščine 
SFRJ pri izvajanju politike in 
aktov. Določanje skupnih inte- 
resov v Skupščini SFRJ, kot je 
poudarjeno, ni spremljala do- 
volj odločna, organizirana, 
kontinuirana in odgovorna 
skupna družbena akcija za do- 
sledno in učinkovito uporabo 
tistega o čemer je bilo v 
Skupščini SFRJ sklenjeno. V 
praksi še ni prevladalo prepri- 
čanje, da se že z doseženim 
dogovorom v federaciji o 
skupnih interesih ne zaključu- 
je proces odločanja in da je za 
realizacijo dogovorjenega in 
za doseganje najširše družbe- 

ne aktivnosti nujna angažira- 
nost subjektivnih socialistič- 
nih sil. S tem se ne zmanjšuje 
odgovornost izvršnih upravnih 
organov, vendar je nujno, da 
se odgovornost postavi tudi 
pred številne in pomembne sa- 
moupravne mehanizme in in- 
stitucije sistema. 

Pri spremljanju izvajanja 
sprejete politike in izvrševanja 
zveznih zakonov ter drugih 
splošnih aktov zborov Skupš- 
čine SFRJ so njihova delovna 
telesa ter delegacije in delega- 
ti premalo spremljali v svoji de- 
legatski bazi oziroma v skupš- 
činah republik in avtonomnih 
pokrajin, kako se uresničujejo 
politika določena v tako ime- 
novanih sistemskih in drugih 
zakonih in aktih, da bi lahko na 
podlagi tega v zborih in njiho- 
vih delovnih telesih sprožili 
pobude in dajali predloge. 
Zbora največkrat nista uspela 
podrobneje oceniti če so in v 
kolikšni meri sprejete rešitve 
realizirane v družbeni praksi. 

Zaradi nezadovoljivega sta- 
nja in zapletenih problemov 
pri izvrševanju sprejete politi- 
ke in aktov sta zbora v prete- 
klem obdobju analizirala pose- 
bej stanje izvrševanja zveznih 
zakonov oziroma vprašanje iz- 
vrševanja politike in aktov v fe- 
deraciji in drugih družbenopo- 
litičnih skupnostih. O tem so 
bili sprejeti posebni sklepi, s 
katerimi sta zavezala ZIS in 
zvezne upravne organe, da se 
odločno angažirajo pri izvaja- 
nju zveznih zakonov. 

Dobršen del svoje aktivnosti 
sta zbora usmerila tudi na 
opravljanje politične kontrole 
nad delom izvršnih in upravnih 
organov in to pred vsem prek 
obravnave številnih poročil in 
analiz o stanju in problemih na 
posameznih področjih in v nji- 
hovem delu. 

URESNIČEVANJE 
DELEGATSKIH 
ODNOSOV PRI DELU IN 
ODLOČANJU 
SKUPŠČINSKIH 
ZBOROV 

Precej prostora v tej publika- 
ciji je posvečeno uresničeva- 
nju delegatskih odnosov pri 
delu in odločanju skupščin- 
skih zborov Položaj in vloga 
Skupščine SFRJ, kakor je po- 
udarjeno, sta pogojena z zna- 
čajem jugoslovanske federaci- 
je in načinom uresničevanja 
skupnih interesov. Čeprav je 
veliko prizadevanj in so bili do- 
seženi določeni rezultati pri 
krepitvi vloge Skupščine SFRJ 
kot nosilca določanja politike 
in usklajevanja stališč ter spre- 
jemanja odločitev, se v njej še 

ne začenja v zadostni meri in 
ne odvija resnično kreiranje 
politike in sklepov. Ta proces 
se odvija, traja dovolj dolgo, 
predvsem v izvršno upravnih 
in drugih organih federacije, 
republik in avtonomnih pokra- 
jin. Zaradi tega se s precej te- 
žavami uresničuje ustavni kon- 
cept o položaju in vlogi Skupš- 
čine SFRJ kot nosilke kreira- 
nja politike in sklepov, usklaje- 
vanja interesov in usklajevanja 
stališč ter opravljanja njenih 
drugih ustavnih funkcij. 

Pri uresničevanju svojih 
ustavnih funkcij prihaja 
Skupščina SFRJ premalo do 
izraza kot organ družbenega 
samoupravljanja, ker v proces 
kreiranja in določanja politike 
in aktov še ni vključeno zdru- 
ženo delo in to na način s kate- 
rim bi bil zagotovljen njegov 
odločilen vpliv tako na samo 
sprejemanje kot tudi na vsebi- 
no sklepov. To posebej pri ak- 
tih s katerimi se urejajo mate- 
rilni in drugimi odnosi v zdru- 
ženem delu ter določajo polo- 
žaj in pravice delovnih ljudi ter 
njihovih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti in se ureja 
politika družbenega in gospo- 
darskega razvoja in določajo 
ukrepi ekonomske politike in 
opredeljujejo pogoji gospo- 
darjenja in razvoja. 

Da bi Skuščina SFRJ zares 
postala osrednja samoupravna 
in politična institucija v federa- 
ciji, je poudarjeno v publikaci- 
ji, je treba dosledno razvijati 
njeno ustavno vlogo, kot me- 
sto kjer se usklajujejo družbe- 
ni interesi in dograjuje skupna 
politika. Temeljni predpogoj 
je, da krepi celotni delegatski 
skupščinski sisterfi, da se ures- 
ničujejo pogoji za trdnejše po- 
vezovanje delegacij skupaj z 
zboroma Skuščine SFRJ in da 
se tako omogoči še večji pre- 
tok pobud, predlogov in stališč 
delegatske baze pri odločanju 
o ključnih vprašanjih našega 
družbenega razvoja. 

Uresničevanje delegatskih 
razmerij zahteva boljšo druž- 
beno organiziranost na vseh 
ravneh odločanja. Predvsem je 
treba koncipiranje gradiv in 
sklepov o katerih naj se izjav- 
ljajo delegacije samoupravnih 
organizacij in skupnosti prila- 
goditi potrebam in možnostim 
vpliva delegatske baze, ki jo je 
treba prav tako kontinuirano, 
na ustrezen način obveščati o 
aktualnih problemih, ki se 
obravnavajo v Skupščini SFRJ. 
Posebej je pomembno povrat- 

. no informiranje o uresničeva- 
nju njihovih zahtev in predlo- 
gov. Poleg tega mora biti tudi 
sam delegat kontinuirano ob- 
veščen o vseh fazah sprejema- 
nja in realizacije sklepov. 

poročevalec 



Poseben problem in odgo- 
vornost delegatov za delo in 
odločanje v zborih Skupščine 
SFRJ je tudi v tem, da je bolj 
poudarjena osebna odgovor- 
nost za to in za svojo skupno 
aktivnost. Redki so primeri od- 
poklica ali ostavke tudi takrat 
ko je to zares družbeno upravi- 
čeno. 

IZKUŠNJE IZ DELA 
ZVEZNEGA ZBORA 

Temeljni problemi in težave 
. pri delu Zveznega zbora v pre- 

teklem obdobju so se nanašali 
na uresničevanje temeljne vlo- 
ge delegatov v tem zboru, po- 
sebej s stališča njihove pove- 
zanosti z delegatsko bazo in 
izražanja avtentičnih interesov 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Zaradi pomanjkljivo 
zgrajenih delegatskih odnosov 
v delegatskem sistemu v celoti 
in pomanjkanjkanja nujnih po- 
gojev za njihov širši razvoj so 
delegati v položaju ali da delu- 
jejo brez smernic te baze, ali 
da uresničujejo tiste oblike po- 
vezovanja, ki jim najbolj ustre- 
zajo oziroma, ki jih lahko vzpo- 
stavljajo, v obstoječih pogojih. 

Kljub prizadevanju, da Zvez- 
ni zbor vzpostavi trdnejše vezi 
z delegatsko bazo, v praksi ni- 
so bili doseženi pričakovani 
rezultati, ker delegatski sistem 
še ni razvit v celoti. Glede na 
način volitev in veliko razveja- 
nost delegatske baze so se de- 
legati v Zveznem zboru bolj ali 
manj organizirano povezali s 
posameznimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi 
in njihovimi delegacijami, z 
eno ali več občinskih skupščin 
in njim odgovornim organom, 
najpogosteje pa so oporo pri 
svojem delu, pobudah in delo- 
vanju iskali v skupščinah repu- 
blik in avtonomnih pokrajin ter 
njihovih izvršilnih in upravnih 
organih in oblikah delovanja 
družbenopolitičnih organizacij 
(v republiški oziroma pokrajin- 
ski konferneci Socialistične 
zveze itd.). Poleg tega se dele- 
gati v tem zboru občasno se- 
stajajo tudi zaradi izmenjave 
mnenj in delovnih dogovorov 
in opredelitev o posameznih 
vprašanjih o katerih se odloča 
v Zveznem zboru. 

V delegatskem skupščin- 
skem sistemu je delegacija 
najpomembnejša, v praksi pa 

^ je praviloma ena najslabše raz- 
^ vitih komponent delovanja de- 
legatskega sistema. Premalo 
pozornosti se posveča ustvar- 
janju pogojev za njeno delo, 
podcenjuje se njena funkcija 
pri uresničevanju delegatske- 
ga skupščinskega sistema. Ni 
razvito njihovo povezovanje in 
sodelovanje tako v okviru 

združenega dela kot v krajevni 
skupnosti, občini in širših 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. Zaradi tega le-te premalo 
uresničujejo svojo integralno 
funkcijo. Niso do kraja izkoriš- 
čene ustavne možnosti za obli- 
kovanje konference delegacij, 
prek katerih bi se zagotovilo 
povezovanje temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti na podlagi skupnih inte- 
resov za delo in odločanje de- 
legatov v Zveznem zboru. Vse 
to je vplivalo na delo Skupšči- 
ne SFRJ, posebej Zveznega 
zbora, v katerem zaradi pre- 
majhne povezanosti delegatov 
z delegatsko bazo niso prišle 

•do polnega izraza pobude in 
predlogi, ki so se pojavljali v 
delegatski bazi. 

Zaradi tega bi morali delega- 
ti Zveznega zbora bolj sodelo- 
vati pri delu ustreznih konfe- 
renc delegacij in drugih oblik 
njihovega organiziranja v obči- 
ni, mestu, regionalni skupnosti 
ali republiki oziroma pokrajini, 
da bi bila zagotovljena stabilna 
in popolnejša povezava zbora 
z delegatsko bazo. 

Razen tega, je poudarjeno v 
publikaciji, bi se moral Zvezni 
zbor ustrezneje organizirati 
navznoter, da bi uresničil širše 
in neposrednejše odnose z de- 
legatsko bazo. To zadeva tudi 
delo in organizacijo delovnih 
teles, ki so preveč resorsko 
opredeljena in razdeljena. Da 
bi uresničili svojo delegatsko 
vlogo, morajo imeti delegati v 
zboru enake pogoje za oprav- 
ljanje svoje funkcije. To terja, 
da se uresničijo iste predpo- 
stavke za delo in odločanje v 
zboru, kot za opravljanje njiho- 
ve funkcije v delegatski bazi. 
Upoštevajoč dosedanjo prak- 
so ne bi mogli trditi, da so gle- 
de tega zagotovljene vse nujne 
predpostavke. Pri tem je treba 
upoštevati, da so delegati iz 
združenega dela povezani z 
delovnim procesom in delov- 
nim mestom in da so v ne- 
ugodnejšem položaju glede na 
delegate, ki to funkcijo oprav- 
ljajo profesionalno. 

TEŽAVE PRI 
ZAKONODAJNI 
DEJAVNOSTI 
ZVEZNEGA ZBORA 

V tej publikaciji so posebej 
naštete težave, ki jih je imel 
Zvezni zbor pri svoji zakono- 
dajni dejavnosti. Predvsem je 
naletel na določene težave pri 
urejanju družbenih odnosov v 
skladu z 281. členom ustave, 
SFRJ, posebej v primerih ko je 
predvideno, da se z zveznimi 
zakoni urejajo temelji sistema, 
temeljna razmerja ali temeljne 
smeri in v drugih primerih, v 

katerih ni točneje razmejena 
zakonodajna dejavnost federa- 
cije glede na republike in avto- 
nomni pokrajini. 

Prav tako je poudarjeno, da 
je zakone na podlagi 267. čle- 
na ustave SFRJ na predlog 
predlagatelja zbor najpogoste- 
je sprejemal po hitrem postop- 
ku in ne tako malokdaj brez 
popolnejših obrazložitev razlo- 
gov za njihov sprejem. Zaradi 
tega so bile razprave v zboru 
najpogosteje opravljene pred 
samo sejo, na kateri se je odlo- 
čalo o njihovem sprejemanju, 
ki je ne samo onemogočalo 
vključevanje delegatske baze v 
razpravo, ampak je tudi dele- 
gatom in delovnim telesom 
oteževalo uresničevanje njiho- 
ve funkcije in ocenjevanje vse- 

. bine in pomen predloženih re- 
šitev v tako kratkem časovnem 
obdobju. Dosedanja praksa 
kaže, da je smotrno, da se 
vzporedno s pripravo zakonov, 
ki se sprejemajo na podlagi 
267. člena ustave SFRJ, pri- 
pravljajo tudi predpisi, ki jih je 
treba sprejeti za njihovo izva- 
janje. 

IZKUŠNJE IZ DELA 
ZBORA REPUBLIK IN 
POKRAJIN 

V dosedanjem delovanju 
Zbora republik in pokrajin so 

.se pojavili nekateri bistveni 
problemi, na katere so opozo- 
rili že dokumenti za XII. kon- 
gres ZKJ in kjer je poudarjeno: 
da se zbor širše in dosledneje 
afirmira kot mesto za usklaje- 
vanje interesov in dogovarja- 
nja republik in avtonomnih po- 
krajin, ki se v dosedanjih po- 
gojih v veliki meri usklajujejo v 
izvršno-upravnih organih; da 
se avtentični interesi republik 
in avtonomnih pokrajin oceni- 
jo v kompleksni in dolgoročni 
projekciji, ne pa pragmatično, 
pri čemer je pomembno, da pri 
njihovem določanju aktivno 
sodelujejo vse delegatske 
strukture v republiki oziroma 
pokrajini, sintezo katerih mora 
izraziti republiška oziroma po- 
krajinska skupščina. 

Izkušnje v delovanju zbora v 
tem mandatnem obdobju ka- 
žejo, da je bila njegova aktiv- 
nost usmerjena na premago- 
vanje objektivnih problemov 
pri njihovem delu in da so bili 
pri tem doseženi določeni po- 
zitivni rezultati. Postopek pri 
usklajevanju aktov se je odvijal 
ob polnem upoštevanju stališč 
republiških in pokrajinskih 
skupščin, s prizadevanjem, da 
se premagajo parcialni interesi 
in določijo rešitve, ki ustrezajo 
interesom Jugoslavije kot ce- 
lote. 

Posebno pozornost je Zbor 

• 
republik in pokrajin posvečal 
usklajevanju skupnih intere- 
sov. Le-to je bilo največkrat 
dolgotrajno in pogojevano s 
strani posameznih republik in- 
pokrajin. To je, kot je poudar- 
jeno, v veliki meri posledica ra- 
zlične stopnje materialne in 
družbene razvitosti republik in 
avtonomnih pokrajin in njiho- ' 
ve različne gospodarske struk-i 
ture, iz katere so objektivno ' 
zrasli različni interesi pa tudi 
vztrajanje parcialnih interesih 
oblikovanih na tej podlagi, 
brez upoštevanja o skupnih in- 
teresih in razvoju federacije 
kot celote. K temu je precej 
prispevala vloga izvršnih orga- 
nov skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki so v dose- 
danji praksi precej vplivali na 
zavzemanje takšnih stališč. 

Te probleme so precej zao- 
strile gospodarske težave v ka- 
terih se je znašla v zadnjih letih 
naša družba, nato neusklaje- 
nost ciljev razvojne politike v , 
republikah in pokrajinah, teža- 1 
ve v delovanju enotnega jugo- 
slovanskega trga in neitegrira- 
nost združenega dela na vsem 
jugoslovanskem gospodar- 
skem prostoru. 

V tej publikaciji je prav tako 
podčrtano, da dogovarjanje o , 
vsebinskih vprašanjih, ki so 
življenjskega pomena za repu- 
blike in pokrajini, največkrat 
poteka izven vpliva združene- 
ga dela. Ti interesi se največ- 
krat zgrajujejo tudi izven siste- f 
ma dogovarjanja, ki naj bi se 1 
uresničevalo v delegatskih 
skupščinah oziroma da se za- 
gotovi večji vpliv zbora združe- 
nega dela v njih. 

Ko gre za vprašanje vpliva 
delavcev v združenem delu na 
delo in odločanje, je prav tako 
pomembno tudi to kako so de- 
legati iz zbora združenega de- 
la skupščin republik in pokra- 
jin zastopani v sestavi delega- 
cij v Zboru republik in pokra- 
jin. Glede na skupne interese o 
katerih se odloča na podlagi 
soglasja in upoštevajoč obsto- 
ječo prakso so bila večkrat 
sprožena vprašanja ali so se- 
stave delegacij usklajene z na- 
ravo funkcije in nalog o katerih 
ta zbor odloča in ali v njem 
posebej prihaja do izraza enot- 
nost razrednega in nacional- 
nega interesa zaradi tega ker 
mora zbor po svojem značaju 
izražati obe ti lastnosti. j 

Poudarjeno je, da so od kon- J 
stituiranja Zbora republik in 1 
pokrajin sestav delegacij pred- 1 
stavljali praviloma delegati iz 
vseh treh zborov republiških in 
pokrajinskih skupščin, da pa 
jih je največ iz vrst delegatov 
družbenopolitičnih zborov, 
malo pa iz zborov združenega 
dela. 



ti PRIPRAVI AKTOV 
REDKO 

Uporablja 
IREDHODNI 

)STOPEK 

Pri pripravi in predlaganju 
k^ov iz delovnega področja 

ra, kot je poudarjeno, se 
o redko uporablja predhod- 
postopek (obravnava tez za 
ipravo akta), namen katere- 

a je, da se že v prvi fazi pre- 
' ijo možne temeljne rešitve 
h to v delovnih telesih zbora 

republiških in pokrajinskih 
kjupščinah in pri vseh drugih 
djeležencih v tem postopku in 

Ha se zagotovi najširša ocena 
problema ter da Se ponudijo 
ožne variante ob navajanju 

seh konsekvenc, ki iz njih iz- 
rajo. 

Največkrat je bila praksa, da 
bili republiškim in pokrajin- 

am skupščinam dani najkraj- 
'roki za zavzemanje stališč, ki 

Fo predvideni v poslovniku o 
?lu zbora - 15 dni, čeprav je 
iksimalni rok 90 dni in tako 
So imele dovolj časa za te- 

meljiti pretres vprašanja, 
|redvsem pa za zavzemanje 
btališč delegacij temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. Bili 
to tudi primeri, da niso bili 

[spoštovani niti minimalni roki 
[določeni s poslovnikoma delu 
:bora za skrajšan postopek. 

Določeni problemi so nasta- 
ali tudi pri uporabi instituta 

loglasja skupščin republik in 
jvtonomnih pokrajin pri spre- 

lanju zakonov in drugih ak- 
F/v, ki jih ta zbor sprejema s 

foglasjem. Ti problemi so po- 
sebej prišli do izraza pri odre- 
janju soglasja za sprejem za- 

kona. To vprašanje zasluži po- 
zornost predvsem ker je govor 
o odnosih v federaciji. V zvezi 
s tem so bila izražena mnenja, 
da odrekanja dajanja soglasja 
pri sprejemanju zakonov in 
drugih aktov onemogočajo 
uporabo rešitev, ki jih vsebuje 
301. člen ustave SFRJ, ki se 
nanaša na sprejemanje gospo- 
darskih ukrepov. Le-ti so spre- 
jeti takrat, ko o posameznih 
vprašanjih ni bilo mogoče do- 
seči soglasja skupščin repu- 
blik in pokrajin v postopku us- 
klajevanja stališč v zboru, bili 
pa so nujni, da bi se preprečile 
večje motnje na posameznih 
področjih gospodarskega živ- 
ljenja. 

VLOGA ZIS IN ZVEZNIH 
ORGANOV PRI DELU 
SKUPŠČINE SFRJ 

Del te publikacije je posve- 
čen vlogi ZIS in zveznih uprav- 
nih oraganov pri delu Skupšči- 
ne SFRJ. Poudarjeno je, da je 
ZIS v zapletenih družbenoeko- 
nomskih pogojih opravljal zelo 
intenzivno aktivnost pri pri- 
pravljanju in predlaganju ak- 
tov, s čimer je precej prispeval, 
da Skupščina opravlja svoje 
ustavne funkcije in naloge. Ni 
pa bil dovolj samostojen in 
učinkovit pri uresničevanju 
svoje ustavne funkcije. Zato bi 
moral biti v bodoče samostoj- 
nejši in da pravočasno nasto- 
pa z lastnimi predvidevanji in 
stališči o posameznih vpraša- 
njih, ne glede na posamezne 
interese posameznih republik 
in pokrajin in parcialne intere- 
se posameznih delov združe- 
nega dela. V tem je potrebna 
tudi njegova večja naslonitev 

na znanstvene in strokovne in- 
stitucije. 

Prav tako je ugotovitev, da 
ZIS pri predlaganju zakonov in 
drugih splošnih aktov ni vedno 
dovolj upošteval potrebo in za- 
gotavljal pogoje za normalno 
delovanje delegatskih odno- 
sov v skupščinskem sistemu, 
posebej v primerih, ko je pred- 
lagal njihovo sprejetje po hi- 
trem postopku. 
-Toda zbora Skupščine SFRJ 

pri uresničevanju politične 
kontrole nad delom ZIS in 
zveznih organov in organiza- 
cij, nista posvečala dovolj po- 
zornosti obravnavanju poročil 
o njihovem delu, niti jih nista 
dovolj učinkovito usmerjala in 
opravljala družbeni nadzor 
nad njihovim delom. Zbora 
Skupščine SFRJ nista v ra- 
dostni meri začenjala razprave 
o odgovornosti ZIS ali posa- 
meznih članov, tako o izvaja- 
nju določene politike, zakonov 
in drugih splošnih aktov, ki jih 
sprejemata, kot tudi za stanje 
na posameznih področjih 
družbenega življenja. 

Zvezni upravni organi in or- 
ganizacije niso bile niti ka- 
drovsko niti organizacijsko do- 
volj usposobljene, da spod- 
budno, ažurno in odgovorno 
opravljajo svoje naloge, kar je 
neugodno vplivalo na delo 
zborov Skupščine SFRJ in ZIS. 

Manjkala je osebna odgo- 
vornost funkconarjev, ki vodijo 
zvezne organizacije, ker v 
praksi niso uporabljali obsto- 
ječih oblik odgovornosti, naj- 
pogosteje zato ker je bila le-ta 
povezana s kolektivno odgo- 
vornostjo organizacij v katerih 
opravljajo svojo funkcijo. 

Ko je govor o sodelovanju in 
odnosih v Skupščini SFRJ z 

družbenopolitičnimi organiza- 
cijami, predvsem velja ugoto- 
vitev, da je v praksi premalo 
izraženo njihovo delovanje v 
delegatskem skupščinskem si- 
stemu sploh, s tem pa tudi v 
Skupščini SFRJ. Obenem je 
dodano, da se tudi sama 
Skupščina SFRJ v svojem do- 
sedanjem delu ni širše odprla 
za njihov vpliv in vplivu znano- 
sti kot pomembnem subjektiv- 
nem faktorju. Zato bi, kot je 
poudarjeno, mor&li preučiti za- 
kaj zaostaja ali se počasi ures- 
ničuje vpliv družbenopolitič- 
nih organizacij v federaciji, po- 
sebej Socialistične zveze pri 
izdajanju pomembnih sistem- 
skih zakonov, posebej v začet- 
ni fazi njihove izdaje, ko se do- 
ločajo cilji, njihova vsebina, 
kot tudi strategija uresniče- 
vanja. 

Glede na naloge Kluba dele- 
gatov-da prispeva k uresniče- 
vanju in razvijanju delegatske- 
ga skupščinskega sistema, 
razvijanju dela zborov in 
ustvarjanju pogojev za delega- 
te in delegacije za opravljanje 
njihove delegatske funkcije v 
zborih Skupščine SFRJ je po- 
udarjeno, da mora klub svoj 
način in vsebino dela bolj pri- 
lagoditi tej temeljni nalogi, po- 
sebej iskanju takšnih oblik de- 
la, ki bi delegate bolj povezo- 
vale z delegatsko bazo in z 
vsemi subjektivnimi silami. Ta- 
ko bi s svojo skupno aktivnost- 
jo prispeval tudi k uresničeva- 
nju vloge Socialistične zveze 
kot politične osnove delegat- 
skega sistema. Zaradi tega 
prevladuje mnenje, da je treba 
še bolj aktivirati Klub delega- 
tov in izdelati njegovo vlogo v 
skladu s potrebami delegat- 
skega sistema. 

) 
i 

_ 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

i 

ji 

Težišče aktivnosti zbora bo na nadaljnjem 

razvoju družbenoekonomskega 

in političnega sistema  

• V letu 1986 bo moral Zvezni zbor opraviti pomembne naloge 

i 
Težišče aktivnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ v letu 

1986 bo na nadaljnjem razvoju družbenoekonomskega in 
družbenopolitičnega sistema na temeljih samoupravljanja, 
zlasti pa na uresničevanju dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije na zboljšanju delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja v skladu z opredelitvami iz 
kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja; na krepitvi splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in na zboljšanju odnosov SFRJ z dru- 
gi/ni državami po načelih neuvrščene politike. 

Delovni program zbora je orientacijski in odprt za zahteve 
in pobude neposredne družbene prakse, delegatov, delegat- 
ske baze, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih 
dejavnikov. Program bomo med letom dopolnjevali z novimi 
vprašanji v skladu s potrebami družbene prakse, zlasti pa z 
nalogam:, ki bodo za zbor izhajale iz stališč in dokumentov, ki 
bodo sprejeti na XIII. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije 
ter iz stališč in dokumentov drugih družbenopolitičnih or gani- 

Zvezni zbor bo pred potekom mandata obravnaval tudi 
izkušnje iz svojega dela v obdobju od leta 1982 do leta 1986. 

TEMATSKI DEL 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta 
V skladu z amandmajem V k ustavi SFRJ je Zvezni izvršni 

svet predložil poročilo o svojem delu za prvi dve leti mandata 
(od maja 1982 do maja 1984) v letu 1986 pa bi moral predložiti 
poročilo o svojem delu za zadnji dve leti oziroma do konca 
svojega mandata. 

Delovanje monetarno-kreditnega in bančnega 
sistema 

Analizirano bo delovanje monetarno-kreditnega in banč- 
nega sistema, zlasti pa preobrazba bank in drugih finančnih 
institucij na podlagi novega zakona o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema in sprememb in dopolnitev zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslo- 
vanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin in zakona o denarnem sistemu. 

Uresničevanje sistema družbenega planiranja 

V sklopu poročila o izvrševanju zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo 
analizirano uresničevanje celotnega sistema družbenega pla- 
niranja v procesu sprejemanja družbenega plana Jugoslavije, 
družbenih planov socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin in drugih družbenopolitičnih skupnosti, 
organizacij združenega dela in drugih organizacij in skup- 

Delovanje sistema blagovnih rezerv 

Predloženo bo poročilo o delovanju sistema blagovnih 
rezerv, v katerem bo posvečena posebna pozornost delovanju i 
blagovnih rezerv v primeru neusklajenih blagovno-denarnih 
odnosov na trgu. 

Izvajanje družbenega dogovora o skupnih i 
temeljih in merilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v 
SFRJ 

Proučeno bo izvajanje tega dogovora in ocenjeno, ali so 
potrebni ustrezni ukrepi in aktivnosti zaradi njegove vsestran- 
ske in učinkovite uporabe in njegova morebitna dopolnitev. 

Poročilo o učinkih ukrepov za finančno 
konsolidacijo gospodarstva, bank in drugih 
uporabnikov družbenih sredstev 

F>or°čilo bo zajelo učinke do sedaj sprejetih ukrepov za 
finančno konsolidacijo ter potrebo po sprejetju novih ukrepov 
za finančno konsolidacijo gospodarstva, bank in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 

Poročilo o uresničevanju politike razporejanja 
dohodka in čistega dohodka 

Prikazano bo uresničevanje politike razporejanja dohodka 
in čistega dohodka, določene v resoluciji o družbenoekonom- 
skem razvoju v letu 1986. 

Delovanje enotnega jugoslovanskega trga 

Predložena bo informacija o uresničevanju sklepov zborov 
Skupščine SFRJ o oceni ključnih vprašanj delovanja enot- 
nega jugoslovanskega trga in učinkih ukrepov sprejetih, 
zaradi odprave problemov pri uresničevanju enotnosti jugo- 
slovanskega trga. 

Poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter 
o ugotavljanju in razporejanju prihodka 

V poročilu bodo prikazani učinki uporabe tega zakona in 
problemi pri delovaju obračunskega sistema ter proučena 
nujnost sprememb in dopolnitev tega zakona v zvezi s posa- 
meznimi določbami zakonov, ki so bili med tem sprejeti. 

i 

OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1986 
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močilo o izvajanju zakona o amortizaciji 
r&ižbenih sredstev in zakona o revalorizaciji 
iužbenih sredstev 
y poročilu bo analizirano uresničevanje sistema amorti- 
ifcje in revalorizacije družbenih sredstev ter opozorjeno na 
jtrebo po spremembah in dopolnitvah teh zakonov ter na 
2>trebo po kodifikaciji zakonskih regulativ s tega področja. 
i 
!kročilo o izvajanju zakona o varstvu izumov, 
liničnih izboljšav in znakov za razlikovanje 

i V poročilu bodo prikazani rezultati, doseženi prj izvajanju 
iga zakona s stališča izvajanja strategije tehnološkega raz- 
bja in enakopravnejšega vključevanja našega gospodarstva 
»mednarodno delitev dela in v znanstvene in tehnološke 

os*ežke. 
f 

'Sročilo o izvajanju zakona o sanaciji in 
prenehanju organizacij združenega dela 

jPoročilo naj bi zajelo učinke izvajanja tega zakona na 
>Jbdlagi zaključnih računov za leto 1985. 

poročilo o delu Službe družbenega 
' njigovodstva v letu 1985 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo predložila 
»ročilo o svojem delu v letu 1985. 

'oročilo o izvajanju sklepov Skupšči ne SFRJ o 
resničevanju razvoja drobnega gospodarstva 
[funkciji dolgoročnega programa ekonomske 
tabilizacije 

. V poročilu bosta prikazana stanje in dosežena stopnja raz- 
soja tega področja v celoti ter posameznih oblik organiziranja 
(družbeni in zasebni sektor). Analizirane bodo aktivnosti za 
-ealizacijo sklepov Skupščine SFRJ in predlagani ukrepi za 
ijihovo učinkovitejše izvajanje; 

'oročilo o izvrševanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o uresničevanju družbenega 
larstva družbene lastnine 

, Pripraviti je treba celovito poročilo o izvrševanju sklepov 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ o uresničevanju družbenega 
varstva družbene lastnine, sprejetih na seji Zveznega zbora 
dne 30. oktobra 1984 (Uradni lit SFRJ, št. 58/84) s predlogi 
ukrepov in aktivnosti, potrebnih za zboljšanje stanja na tem 
področju. 

Analiza uporabe zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
1 Analizirati je treba izvajanje zakona, zlasti pa pojave nižjih 
zneskov pokojnin (15 do 20%), ki se določajo po novem 

i zakonu, uporabe 25. člena zakona (valorizacija osebnih 
dohodkov na zadnje leto dela), 30. člena (tekoče usklajevanje 

'pokojnin idr.) ter dati predloge tudi za morebitne spremembe 
posameznih določb tega zakona. 

/Poročilo o zaposlenosti in zaposlovanju v letu 
f 1985 in v prvi polovici leta 1986 

) V poročilu bodo prikazana gibanja zaposlenosti in zaposlo- 
i vanja v letu 1985 in v prvi polovici leta 1986 ter dana njihova 
'• ocena s stališča uresničevanaja ciljev, določenih z družbenim 
idogovorom o temeljih skupne politike na področju zaposlova- 
nja in o njihovem uresničevanju v SFRJ, s posebnim poudar- 
kom na uresničevaju teh ciljev glede zaposlovanja mladih in 
pripravnikov. 

Poročilo naj bi zajelo podatke o spremembah in dopolni- 
/ tvah republiških in pokrajinskih zakonov o zaposlovanju in o 

delovnih razmerjih, da bi se videlo, koliko so izenačeni posa- 
, mezni instituti, ki so pomembni za izvajanje družbenega do- 
govora. 

poročevalec 

Poročilo o izvršitvi zakona o pogojih za 
izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za 
presaditev zaradi zdravljenja 

Analizirati je treba uporabo zakona v preteklih treh letih 
(sprejet leta 1982) s stališča problemov, ki se pojavljajo pri 
jemanju, tipiziranju, menjavi in" prenosu delov človeškega 
telesa za presaditev, ter obvestiti o predpisih za izvajanje 
zakona, za katere je pooblaščen pristojni zvezni organ (5., 8., 
13. člen idr.) 

Analiza uporabe zakona o evidencah na 
področju zdravstva 

Podrobno bodo analizirane določbe tega zveznega zakona 
s stališča števila evidenc, vsebine posameznih evidenc in 
obeležij, ki se spremljajo, da bi prišli do predloga za poeno- 
stavitev evidence, možnost računalniške obdelave in zmanj- 
šanja administracije v zdravstvenih organizacijah. Ti predlogi 
naj bi bili podlaga za spremembo zakona. 

Poročilo o uresničevanju politike osebnih 
dohodkov, pokojnin in življenjskega standarda v 
letu 1985 in v prvem polletju leta 1986 

Poročilo bo vsebovalo kazalce na teh področjih, posebna 
pozornost pa bo posvečena izvajanju družbenega dogovora o 
pridobivanju in delitvi dohodka ter socialni pomoči nepre- 
skrbljenim občanom. 

II. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

Kritična analiza delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja 

Poleg ciljev iz javne razprave o tem dokumentu bi v Zvez- 
nem zboru in njegovih delovnih telesih obravnavali analizo 
tudi s stališča programiranja njihovega dela oziroma določa- 
nja nalog zbora in njegovih delovnih teles v letu 1986 in v 
prihodnjih letih. 

Ukrepi in akcije za pospešitev uresničevanja 
skupnih interesov v federaciji 

Pri obdelavi te tematske naloge je treba posvetiti posebno 
pozornost načinu in ukrepom za učinkovitejše uresničevanje 
z ustavo SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji, 
dograditvi in izpopolnjevanju vseh oblik in načinov uresniče- 
vanja skupnih interesov v federaciji, zlasti oblik in načinov 
neposrednega sodelovanja in dogovorov socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin in drugih družbeno- 
političnih skupnosti, razčlenitvi ustreznih mehanizmov in 
oblik odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za razvoj 
federacije, odnosom med federacijo in drugimi družbenopoli- 
tičnimi skupnostmi pri izvrševanju zveznih zakonov, samou- 
pravni in državni komponenti in razvoju federacije, vzrokom, 
manifestacijam in načinom premagovanja etatističnih ten- 
denc in pojavov pri delu organov federacije oziroma vpraša- 
nju kako uskladiti dejansko odločanje teh organov o sredstvih 
družbene reprodukcije ter o pridobivanju in delitvi dohodka z 
njihovimi ustavnimi in zakonskimi funkcijami in pooblastili, 
ponovni proučitvi ustavnih rešitev o odločanju na podlagi 
soglasja republiških in pokrajinskih pristojnih organov na 
področju izvršitve (354. do 357. člena ustave SFRJ). 

Problemi izvrševanja zveznih zakonov 

Ponovno je treba proučiti in dograditi ustavne rešitve, ki se 
nanašajo na izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov (273. do 278. člena ustave SFRJ). V tem kon- 
tekstu je treba pripraviti oziroma obravnavati poročilo o izva- 
janju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izvrševanju 
zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov, sprejetih na seji 
Zveznega zbora dne 31. oktobra 1984 (Uradni list SFRJ, št. 58/ 
84). 
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Ukrepi in predlogi za zboljšanje načina 
odločanja v zborih Skupščine SFRJ na 
delegatskih temeljih 

Da bi se zboljšalo odločanje v Skupščini SFRJ, je treba pri 
izvršitvi te tematske naloge posvetiti posebno pozornost 
naslednjim vprašanjem: izvolitvi delegatov za Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ, sestavi tega zbora in njegovim pristojnostim 
ter zagotavljanju vpliva delegatske baze na delo in odločanje 
zbora, zboljševanju mehanizma in načina dogovarjanja v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ (sestavi, oblikam, 
postopku odločanja in odgovornosti); vplivu in odgovornosti 
Skupščine SFRJ pri izvajanju politike in izvrševanju aktov, ki 
jih sprejema, položaju, vlogi, organizaciji, pooblastilom in 
odgovornosti Zveznega izvršnega sveta in zvezne uprave v 
^rjCfiSU dele9atskega odločanja v zborih Skupščine SFRJ ipd. Na podlagi opravljene analize bi pripravili ustrezne pred- 
loge na normativnem področju tudi za organiziranje družbene 
aKcije. 

Uresničevanje odgovornosti v socialistični 
samoupravni družbi 

Kritično je treba proučiti normativne rešitve tako v zakonih 
in drugih predpisih kot tudi v samoupravnih splošnih aktih s 
katerimi se ureja odgovornost (oblike in vrste, subjekti, posto- 
pek, sankcije, kontrola delovanja idr.), in dograditi tiste reši- 
tve, v katerih ni popolnoma urejena odgovornost, zlasti eko- 
nomska, politična, samoupravna in poklicna. Pri izpolnjeva- 
nju te tematske naloge je nujno določiti učinkovitejše meha- 
nizme uresničevanja obstoječih oblik odgovornosti in nove 
vsebine odgovornosti tako pri določanju politike in sprejema- 
nju odlokov kot tudi pri njihovem izvajanju. 

Poročilo o uresničevanju programa aktivnosti 
ZIS za nadaljnjo preobrazbo zvezne uprave 

Zvezni izvršni svet bo v skladu z ustreznimi sklepi Zveznega 
zbora pripravil poročilo o rezultatih uresničevanja programa 
aktivnosti za nadaljnjo preobrazbo zvezne uprave v letih 1982, 
1983 in 1984. Poročilo bi poleg sprejetih ukrepov vsebovalo 
tudi pregled doseženih učinkov. 

Poročilo o uresničevanju koncepcije družbenih 
svetov uprave za posamezna upravna področja 
v federaciji za posamezne zvezne upravne 
organe in zvezne organizacije 

V skladu s sklepom Zveznega zbora Skupščine SFRJ, spre- 
jetim na seji zbora 17. VII. 1985, bo v poročilu prikazano, na 
katerih upravnih področjih v federaciji oziroma v katerih zvez- 
nih upravnih organih in zveznih organizacijah so ustanovljeni 
družbeni sveti, kakšno je njihovo delovno področje in način 
konstituiranja, kako delujejo, kakšni problemi se kažejo pri 
njihovem delu in kateri ukrepi se predlagajo za njihovo uspeš- 
nejše delo oziroma katere družbene svete uprave bi bilo 
morda treba ustanoviti v prihodnjem obdobju. 

Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova pod pritiskom 

V poročilu bodo ocenjene aktivnosti in rezultati izvaiania 
sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov 
m Črnogorcev s Kosova pod pritiskom, določenih na sejah 
Zveznega zbora 16. in 17. novembra 1982, 5. in 6. julija 1983 
2b. in 27. septembra 1984 in novembra 1985. 

Poročilo o delu zveznih pravosodnih organov 

a) Poročilo o delu Zveznega javnega tožilstva v 
letu 1985 

nh!/?[°clU °.*elu v letu 1985 bo Zvezno javno tožilstvo obvestilo Skupščino SFRJ o delu v zvezi z uresničevanjem 

vseh svojih funkcij, določenih z ustavo SFRJ in zakonom o 
nn^enierT1K v skladu z določenim delovnim programom; i opozorilo bo na probleme, ki so se pokazali v letu 1985 ob 
izvrševanju funkcij Zveznega javnega tožilstva, in predlaaalo 
ukrepe za njihovo reševanje. y 

b) Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1985 

SkunP6°/in«l2c0
D
(?el,i,VetU 1985 b0 Zvezno sodišče obvestilo &Kupscino SFRJ o delu v zvezi z uresničevanjem svojih funk- , 

J, dolocenih z ustavo SFRJ in zakonom, v skladu z določe-1 
del,ovnim Programom; opozorilo bo na probleme, ki so se pokazali pri izvrševanju funkcij Zveznega sodišča, in predla- 

galo ukrepe za njihovo reševanje. 

c) Poročilo o delu Zveznega javnega 
pravobranilstva v letu 1985 / 

V poročilu o delu v letu 1985 bo Zvezno javno pravobranil- ' 
stvo obvestilo Skupščipo SFRJ o delu v zvezi z uresničeva- 
njem svojih z zakonom določenih funkcij v skladu z določe- 

0Vmm Pismom, opozorilo na probleme, ki so se pokazali pri izvrševanju funkcij Zveznega javnega pravobra- 
nilstva, in predlagalo ukrepe za njihovo reševanje. 

d) Poročilo o delu Zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravljanja v letu 1985 

v poročilu o delu v letu 1985 bo Zvezni družbeni pravobra- ' 
nilec samoupravljanja Skupščine SFRJ o delu v zvezi z uresni- 
cevanjem svojih z zakonom določenih funkcij, opozoril na 

Srfn f"11?' so se p.0kazali Pri izvrševanju teh funkcij, in predlagal ukrepe za njihovo reševanje. 

Poročila o delu zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij v letu 1985 

V poročilih o delu v letu 1385 bodo zvezni upravni oraani in 
zvezne organizacije obvestili Skupščino SFRJ o svojem delu v 
zvezi z uresničevanjem svojih funkcij, zlasti pa o izvrševanju 
zveznih predpisov na posameznih področjih, za katera so 
ustanovljeni; opozorili bodo na probleme in težave pri uresni- 
čevanju del in nalog s svojega delovnega področja in predla- 
gali ukrepe za njihovo reševanje. 

Poročilo o delu Komisije Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ za kontrolo dela Službe 
državne varnosti v letu 1985 

Komisija Zveznega zbora Skupščine SFRJ za kontrolo dela 
Službe državne varnosti bo pripravila redno letno poročilo o 
svojem delu v letu 1985. 

Informacija o politični delinkvenci in aktivnosti 
organov za odkrivanje, javnih tožilstev in sodišč 
pri zatiranju politične delinkvence v II. polletju 
leta 1984 in v letu 1985 

Informacija bo zajela prijavljena in obsojena kazniva deia- i 
njapoliticne kriminalitete, predvidena s kazenskim zakonom { 

.ter republiškimi oziroma pokrajinskimi kazenskimi zakoni, prekrške, ki imajo politične posledice, gibanje poli- 
tične delinkvence s posebnim poudarkom na hujših oblikah 
teh kaznivih dejanj; aktivnost Zveznega sekretariata za notra- 
nje zadeve, javnih tožilstev in sodišč pri zatiranju politične 
delinkvence, zlasti pa politiko pregona in sojenja za posa- 
mezne oblike političnega kriminala in kazensko politiko. 

14. Informacija o gibanju gospodarskega 
kriminala 

Informacija bo zajela podatke o gibanju dejanj gospodar- 
skega kriminala v II. polletju leta 1984 in v letu 1985 in 
opozorila na obseg, pojavne oblike, tendence in Vzroke qiba- 
nja gospodarske kriminalitete v analiziranem obdobju. 
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/ 
,Na podlagi sklepov Zveznega zbora z dne 1. III. 1983, v 

2'terih je kot trajna naloga določeno spremljanje dejanj 
ospodarskega kriminala, mora analiza posebej opozoriti za 
t^nje in pojave kršenja zakonitosti, ki otežujejo izvajanje 
'©litike in ukrepov ekonomske stabilizacije. 
/Informacija naj bi zajela tudi aktivnost organov odkrivanja, 

ivnih tožilstev in pravosodnih organov pri odkrivanju, pre- 
gonu in sojenju za kazniva dejanja, gospodarske prestopke in 
Prekrške s tega področja. 

informacija o aktualnih problemih 
socialnoekonomskega položaja mirnodobnih 
^ojaških invalidov 

(Informacija bo prikazala ekonomsko-socialni položaj mir- 
nodobnih vojaških invalidov, vpliv inflacijskih gibanj na 
poslabšanje standarda mirnodobnih vojaških invalidov, še 
Rosebej uživalcev zajamčenih prejemkov; predlagani bodo 
f^krepi in aktivnosti za izboljšanje položaja mirnodobnih voja- 
ških invalidov. 

! 
lil. ZUNANJA POLITIKA 
< 
%. Odnosi SFRJ s sosednimi državami 

Obravnavani bodo odnosi SFRJ s sosednimi državami. 

Izhodišče za delovanje jugoslovanske 
delegacije na VIII. konferenci šefov držav ali 
Vlad neuvrščenih držav v Harareu t 
i Obravnavano in določeno bo izhodišče za delovanje jugo- 
slovanske delegacije na VIII. konferenci šefov držav ali vlad 
■euvrščenih držav. 

K>oročilo jugoslovanske delegacije o udeležbi 
Ina VIII. konferenci šefov držav ali vlad 
Ineuvrščenih držav. 

■»rogram ukrepov in aktivnosti SFRJ za izvajanje 
ftklepov VIII. konference šefov držav ali vlad 
Vieuvrščenih držav 

P Sprejet bo program ukrepov in aktivnosti za izvajanje skle- 
pov VIII. konference neuvrščenih držav. 

Poročilo o izvajanju resolucije Skupščine SFRJ 
0 politiki ekonomskih odnosov SFRJ s tujino 

Proučiti je treba stanje in probleme pri uresničevanju ome- 
njene resolucije in dati prikaz aktivnosti in sprejetih ukrepov 
za njeno izvajanje. 

\ Poročilo o delu jugoslovanske delegacije na 40. 
\ jubilejnem zasedanju GS OZN 

\ V poročilu bodo prikazane aktivnosti jugoslovanske delega- 
cije na 40. jubilejnem zasedanju GS OZN. 

'l Delovanje SFRJ v okviru aktivnosti KVSE 

\ Obravnavani bosta položaj in stanje odnosov v Evropi in 
/ položaj in delovanje SFRJ v okviru aktivnosti KVSE. 

) IV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
■ DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

: t 
\ Stanje in problemi obmejnega območja s 
stališča splošne ljudske obrambe 

! Na seji Zveznega zbora dne 14. in 15. maja 1985 je bilo 
1 sklenjeno, da bi moral biti zbor redno najmanj pa enkrat na 

leto, obveščen o realizaciji sklepov, ki jih je sprejel na ome- 
njeni seji ob obravnavi poročila »Stanje in problemi obmej- 
nega območja s stališča splošne ljudske obrambe«. Na podla- 
gil tega sklepa bi moral zbor s stališča splošne ljudske 
obrambe obravnavati celotno staje in probleme, ki zadevajo 
varnost meje in zavarovanja obmejnega območja. 

Nekateri elementi za oceno stanja varnosti v 
državi 

Gradivo naj bi vsebovalo glavne kazalce stanja varnosti, 
prikaz aktivnosti notranjega in zunanjega sovražnika in nje- 
gove povezanosti s sovražno emigracijo ter ukrepe in aktivno- 
sti organov za notranje zadeve za zatiranje vseh oblik 
sovražne dejavnosti. 

Poročilo o usposobljenosti milice za izvrševanje 
varnostnih nalog v rednih in izrednih razmerah 

V poročilu bodo prikazani dosedanji rezultati, doseženi pri 
kadrovski krepitvi, tehničnem opremljanju in usposabljanju 
milice. Vsebovalo naj bi tudi predlog ukrepov in aktivnosti za 
odpravo obstoječih problemov zaradi nadaljnje krepitve in 
usposabljanja milice za izvrševanje varnostnih nalog. 

Analiza stanja in problemov protipožarne 
zaščite 

Analiza naj bi vsebovala glavne probleme pri organizaciji in 
protipožarni zaščiti pri nas. V njej je bilo treba opozoriti na 
različno zakonsko urejanje snovi o protipožarni zaščiti v soci- 
alističnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah, 
na napake in težave, ki se kažejo pri opravljanju nadzorstva 
nad uporabo predpisov s tega področja, na kadrovske pro- 
bleme in probleme materialnotehnične opremljenosti gasil- 
skih enot v državi. Analiza naj bi vsebovala tudi predlog 
ukrepov za učinkovitejšo protiipožarno zaščito. 

Poročilo o stanju in problemih prometne 
varnosti v letu 1985 s predlogi ukrepov in 
aktivnosti za njeno zboljšanje 

Poročilo naj bi vsebovalo analizo stanja in probleme varno- 
sti cestnega, rečnega, morskega, železniškega in zračnega 
prometa v minulem letu ter predlog ukrepov in aktivnosti za 
premaganje problemov in slabosti v vseh prometnih panogah, 
da bi bil prevoz blaga in potnikov čim bolj varen, ekonomičen 
in učinkovit. V pročilu je treba analizirati tudi uresničevanje 
sklepov Zveznega zbora o prometni varnosti. 

NORMATIVNI DEL 

I. SISTEM SOCIALISTIČNIH 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

Zakon o združenem delu 
Sprejetje zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 

in o družbenem planu Jugoslavije, spremembe v nekaterih 
drugih zakonskih predpisih ter ugotovitve, ki so navedene v 
gradivu: »Kritična analiza delovanja političnega sistema soci- 
alističnega samoupravljanja«, so narekovali spremembe v 
zakonu o združenem delu ter preverjanje nekaterih rešitev 
tega zakona, kar terja praksa v razvoju socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov, zlasti pa potreba po 
učinkovitejšem uresničevanju dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 

Zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka in o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka 
Sprejete bodo spremembe in dopolnitve tega zakona, na 
katere bosta opozorili poročilo o njegovem izvajanju in raz- 
prava o tem poročilu v Skupščini SFRJ. 



Zakon o amortizaciji družbenih sredstev in 
zakon o revalorizaciji družbenih sredstev 

Ta dva zakona bosta spremenjena in dopolnjena na podlaai 
poročila o njunem izvajanju, če pa bo potrebno, bo kodifici- 
rana zakonska regulativa s tega področja. 

Zakon o standardizaciji 

Predlagan bo nov zakon o standardizaciji, podlaga za to pa 
bodo sklepi Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi z obrav- 

leta°1984 ° d8lU Zveznega zavoda za standardizacijo v 

Zakon o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bo doaraien 
sistem plačil zaradi učinkovitejšega uresničevanja nalog iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega edela 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona ob doaraien 
sistem zaradi učinkovitejšega uresničevanja naloq iz dolao- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
statističnih za vso državo pomembnih 
raziskovanjih 

S spremembami in dopolitvami tega zakona bo usklajeno 
u.re'a"J? statističnih raziskovanj, s katerimi se zagotavljajo statistični podatki o stanju na posameznih področjih družbe- 
nega življenja, o stanju in gibanju prebivalstva in o ekonom- 
skih in drugih pojavih, ki so pomembni za vso državo, nadalje 

objavljanje statističnih podatkov, dajanje statističnih podat- 
kov, ki izvirajo iz mednarodnih obveznosti in sodelovanja z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami, in organiziranje 
statističnih raziskovanj, ter način določanja programov stati- 
stičnih za vso državo pomembnih raziskovanj; obenem bo ta 
zakon usklajen z zakonom o družbenem sistemu informiranja 
in o informacijskem sistemu federacije. 

Predlog družbenega dogovora o skupnih 
temeljih sistema telesne kulture v SFRJ 

Zvezni zbor je na seji dne 28. septembra 1983 sklenil, da bo 
udeleženec pri sklenitvi družbenega dogovora o skupnih 
temeljih sistema telesne kulture v SFRJ in naložil Odboru za 
delo, zdravstvo in socialno politiko, naj sodeluje pri pripravlja- • 
nju besedila tega družbenega dogovora. Ko bodo njegovi 
udeleženci dosegli soglasje glede dogovora, pa ga je odbor 
dolžan predložiti zboru v sprejetje. 

Odlok o začetku uporabe 25. člena zakona o 
temeljih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

Sprejeti je treba odlok o začetku uporabe 25. člena zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskeaa zavaro- 
vanja. 

II. TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

Resolucija o nadaljnji graditvi in 
izpopolnjevnaju pravnega sistema SFRJ 

sistema^R ? kfhf'-njl 9raditv?.in izP0P0lnjevanju pravnega sistema SFRJ, ki bi jo pripravili na podlagi že prej izdelane 
f f^a "J 9lavnlh problemov pravnega sistema SFRJ, 

neoa ^tPmi%9pmne Smen nadal'nie9a izpopolnjevanja prav- 
iti '® ma SFRJ Programov ukrepov za njeno izvajanje 
organizadjr°9ram epov m deiavnosti zveznih organov in 

f 

Predlog resolucije o uresničevanju ustavne 
koncepcije o občini 

kI6 treba ocenit'. kako se uresničuje ustavna', koncepcija občine, in določiti smeri njenega nadaljnjeaa 

vanje"CeVan,a Ukrepe in deJavnosti za njihovo uresniče- 

ni r®s?.'uc'ii bi ocenili oziroma določili stališča, zlasti do 
raniuln Vl0Qa 0bčine v samouPravnem organizi- . anju in dohodkovnem povezovanju združenega dela vloaa ' 

7aHnv (V razv0)u osebnega dela in drobnega gospodarstva !, 
Dravneaa SkuPni*? Potreb v obeini "a temeljih samou- i Združevanja dela in sredstev; ustvarjanje in zagotav- 

P09°Jev za zlv,Jen)e in delo delovnih ljudi in občanov v 
občin, usmerjanje družbenega razvoja v občini; uresnlčeva- 
nje delegatskega skupščinskega sistema v občini - teritorialno ; 

mprtnhf9"'8 Gbčinin komunalnega sistemTsodelovanle « med občinami in njihovo združevanje. ] 

?QD
r!iUt vlreSOlU.Ci!e ie bil sP.reiet na seji zbora 27. in 28. junija 

nr?r?r t 15 !f 8t sklenil, da je treba predlog resolucije 
dPlnvan LV n r!* * 0Predeli,vamistališči iz kritične analize . 
ijanja Pol,t|čnega sistema socialističnega samouprav- 

Zakon o postopku pred sodišči združenega dela 

M Mai0 

V skladu z omenjenim sklepom Zveznega zbora ie treba s 

neqa del^fato0 Uredi,i postopek pred sodišči združe- nega dela tako, da ustreza samoupravni naravi teh sodišč in 

taaTodUiščaVnprTS odnosov in sPOrov. ki jih obravnavajo JLff t - lzdelav' te9a zakona je treba uporabiti pozi- tivne izkušnje iz dela sodišč združenega dela znanstvena in 
^° °vna spoznanja, izkušnje, rezultate javne razSe o 
pred tem^ sodišč?.S0 združenega dela - del o postopku 

Zakon o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SFRJ 

zakona'SFRIMH^8"' 'Z dosedanie uporabe kazenskega zakona SFRJ bodo posamezne določbe tega zakona nekoliko 
spremenjene in dopolnjene zaradi nadaljnjega izpopot?eva 

kaze^tk™ azenske Poi't'ke in zagotavljanja popolnejšega 
neaa varctoa IJrnSKvars,.va in Popolnejšega kazensko-prav- 
sk%aVrazmerja " ene aS,nme k°' osnovne9a produkcij- 

Spremembe in dopolnitve kazenskega zakona SFRJ bodo 
mSi't110- sodelovanju z zveznimi pravosodnimi organi in republiškimi in pokrajinskimi upravnimi organi, ki so pristojni 
za pravosodje ter s strokovnimi organizacijami. 

Zakon o načinu opravljanja skupnih del in nalog 
družbenega sistema informiranja in 
informacijskega sistema federacije 

S tem zakonom bodo določena skupna dela in naloge ki so 
pomembne za vso državo, ter naloge in dela, ki so posebneqa 

23 Uresni?evan'e del in nal°9 organov in organizacij 
s i stemii f ede'ra ci fe ^ opravl'an'a v '"formacijskem 

Zakon o varstvu podatkov in informacij v 
družbenem sistemu informiranja in 
informacijskem sistemu federacije 

Urediti je treba vprašanja v zvezi z varstvom podatkov in 
informacij v družbenem sistemu informiranja in v informacij- 
skem sistemu federacije. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

izakona o vojaških šolah in znanstvenih 
;raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske 
armade 

S spremembami in dopolnitvami zakona bi se omogočilo 
| večje angažiranje vojaških šol pri zadovoljevnaju povečanih 
. družbenih potreb po kadrih z ustrezno vojaško izobrazbo in 
zagotovil racionalnejši način šolanja v teh šolah. Pri tem bi se 

■ natančneje rešila tudi posamezna vprašanja, določbe tega 
I zakona pa ustrezno terminiloško uskladile z drugimi zakoni 

na področju splošne ljudske obrambe, ki so bili medtem 
( sprejeti 
predlog za izdajo zakona je bil sprejet na seji zbora dne 28. in 

'29. oktobra 1985. 

predlog zakona o programu modernizacije 
./Zveznega sekretariata za notranje zadeve in 
programu modernizacije Inštituta za varnost za 

\ obdobje 1986-1990 

S tem zakonom bi se določile prioritetne naloge pri nadalj- 
njem razvoju in modernizaciji zveznega sekretariata in Inšti- 

' tuta za varnost v skladu z varnostnimi potrebami države. 

Zakon o programu razvoja Službe za kontrolo 
letenja v obdobju 1986-1990 

S tem zakonom bi se določile prioritetne naloge pri nadalj- 
njem razvoju in modernizaciji Službe za kontrolo letenja v 

i skladu s potrebami varnosti zračnega prometa. 

|Zakon o sistemu zvez 

" Z novim zakonom bo natančneje in v skladu z ustavo SFRJ 
urejeno to področje in razmejene bodo pristojnosti med posa- 

. meznimi organi, organizacijami in imetniki sistema ter med 
j federacijo, republikami in avtonomnima pokrajinama. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih varnosti cestnega prometa 

Zaradi zaskrbljujočega stanja varnosti cestnega prometa je 
bilo ocenjeno, da je treba nekatere rešitve iz veljavnega 
zakona ponovno preučiti in sprejeti učinkovitejše rešitve za 
njegovo dosledno izvajanje. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih varnosti v železniškem prometu 

i Zaradi pogostih nesreč v železniškem prometu bodo s spre- 
f membami in dopolnitvami tega zakona natančneje urejena 
'■ vprašanja in obveznosti pristojnih organov in organizacij 

združenega dela ter Skupnosti jugoslovanskih železnic za 
njegovo učinkovitejše izvajanje, 

Zakon o registru prebivalstva 

S tem zakonom bi se določila obveznost uvedbe enotnega 
registra prebivalstva. Zvezni zbor je sprejel predlog za izdajo 
zakona. 

Program sodelovanja Skupščine SFRJ s 
' predstavniškimi telesi drugih držav v letu 1986 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

Na podlagi dosedanjih izkušenj pri uporabi poslovnika 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ bodo nekatere njegove 

določbe spremenjene in dopolnjene, da bi se ustvarili ugod- 
nejši pogoji za delo delegatov v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, urejena pa bodo tudi druga vprašanja, ki so pomembna 
za delo zbora. 

Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je bil sprejet na seji zbora dne 28. in 
29. oktobra 1985. 

III. PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Zaključni račun proračuna federacije za leto 
1985 s poročilom o izvršitvi odloka o 
razporejanju sredstev za negospodarske 
investicije, določenih v proračunu federacije za 
leto 1985 

Predlog zaključnega računa proračuna federacije bo 
poslan Skupščini SFRJ skupaj s poročilom Zveznega izvrš- 
nega sveta o obravnavi in določitvi predloga zaključnega 
računa proračuna federacije ter o obravnavi predloga zaključ- 
nega računa Zvezne direkcije za blagovne rezerve. Kot aneksa 
pa bosta poslana še: 

- zaključni račun Zvezne direkcije za blagovne rezerve za 
leto 1985 in poročilo o poslovanju z zveznimi blagovnimi 
rezervami s pregledom stanja blaga v zveznih blagovnih 
rezervah in skladiščnega prostora; 

- poročilo Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije o 
opravljenem pregledu zaključnega računa Zvezne direkcije za 
blagovne rezerve za leto 1985. 

Hkrati bo zbor obravnaval tudi poročila posameznih orga- 
nov in organizacij o dokončni izvršitvi programov in porablje- 
nih sredstvih, ki so bila odobrena za razvoj in modernizacijo 
teh služb. 

Proračun federacije za leto 1987 

Zbor bo v postopku sprejetja proračuna federacije za leto 
1987 obravnaval: 

- osnutek proračuna federacije 
- predlog proračuna federacije z aneksi 

Zakon o izvrševanju proračuna federacije za 
leto 1987 

Z zakonom bodo urejeni viri sredstev za izvrševanje obvez- 
nosti, določenih v proračunu federacije za leto 1987, način 
razpolaganja s sredstvi in njihova uporaba ter druga vpraša- 
nja, ki se nanašajo na določena sredstva. 

DAJANJE MNENJ O VPRAŠANJIH 
IZ DELOVNEGA PODROČJA ZBORA 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ 

Delovna telesa zbora oziroma zbor bodo kot zainteresirani 
obravnavali tudi določena vprašanja in posamezne zakonske 
projekte iz delovnega področja Zbora republik in pokrajin, da 
bi dali svoja mnenja, predloge in sugestije. To se nanaša 
predvsem na: 

1. gospodarska gibanja na začetku leta (manjka analiza); 
2. poročilo Zveznega izvršnega'sveta o uresničevanju reso- 

lucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFRJ za leto 1986 s prvo oceno razvoja v prihodnjem letu; 

3. resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ v letu 1987. 

Poleg tega bo zbor kot zainteresiran obravnaval tudi druga 
vprašanja iz delovnega področja Zbora republik in pokrajin. 

^ poročevalec 
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Odbor podpisnikov družbenega dogovora o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi 
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč v SR Sloveniji 

PREDLOGI SKLEPOV 

za uporabo sredstev solidarnosti za odpravljanje 

posledic naravnih nesreč 

r,Jlr,e^l0g' za uP°rabo sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. "jnije 

ra2„b°r P°dPlsnikov Družbenega dogovora o načinu upo- 
nnci w uPravlJanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje Posledic naravnih nesreč je na 13. seji sprejel predloge skle- 
pov o uporabi sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
zimske m spomladanske pozebe v letu 1984/1985 ter odpravo 

PREDLOG SKLEPA 

o uporabi sredstev solidarnosti 

in spomladanske pozebe v letu 

rah« ?n
odla9i 1.a člena Družbenega dogovora o načinu upo- ^'n upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravlianie posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS štev 29/75) izdaia v 

skladu z zakonom o oblikovanju sredstersolidamosti za 
nesreč (Uradni llst SRS. biei/. j//o, 33/80 in 16/84) ter ? 1 ^ 7 ir^ o ai~ 

citiranega Družbenega dogovora naslednji ' ~na 

SKLEP 

lahk^^nc?"0' d™žbene9a dogovora so sporazumni, da se a
r,°

s
n

r stv.a solidarnosti v skladu z zadnjo alineo 2. člena 
dogovora izjemoma uporabijo za odpravo posle- dic zimske in spomladanske pozebe. 

danskf nn^Phi^o'6^^6, k'j® nastala P° zimski 'n spomla- danski pozebi se odobri uporaba sredstev solidarnosti v vi- 

Pesnfco. H61""13 V lBtU W85' MJe Pnzadel° občino Maribor- 
Odbor apelira na vse podpisnike Družbenega dogovora da 

SKKSS&tSSSii 

za odpravljanje posledic zimske 

1984/1985 

105.582.000,00 
40.910.000,00 

Konjice 
11.937.000,00 
83.087.000,00 
17.953.000,00 

1.. Brežice 
2. Črnomelj 
3. Gornja Radgona 
4. Lenart 
5. Lendava 
6. Ljutomer 
7. Maribor-Pesnica 
8. Metlika 
•9. Ormož 

10. Ptuj 
11. Maribor-Pobrežje 

237.945 
21.559 

153.212 
25.852 

132.760 
92.059 
93.826 
32.523 

323.633 
249.631. 

000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
.000,00 
,000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 

12. Sevnica 
13. Slovenska Bistrica 
14. Slovenske 
15. Šentjur pri Celju 
16. Šmarje pri Jelšah 
17. Trebnje 

Sredstva se uporabijo: 
- za obnovo uničenih nasadov, 
- za sanacijo poškodovanih nasadov 

nasade"36^0 reprodukciiske9a materiala za poškodovane 
nr^°,va za uP°rabo sredstev solidarnosti so sanacijski pro- 
ct«fC k' morajo upoštevati kriterije in namene uporabe sred- 
SSUST" - kmeiijstvo, gozdar- 

so3 nh^?n°cl<irr!! 23 namen,sk0 uporabo sredstev solidarnosti so obcinsKi organi in kmetijske organizacije Evidenco 

voditi'tak® ^p°rabe sredstev solidarnosti morajo uporabniki voditi tako, da bo možna kontrola SDK in republiške kmetiiske 

računov'6 ™ ^ porabljena sredstva na osnovi izstavljenih 

liafo <^pHct!1Skl °r9ani skuPščin občin nenamensko uporab- 
Orlhnr rf h solidarnosti iz 1. točke tega sklepa, ustavi Odbor podpisnikov Družbenega dogovora nadaljnje dodelie- 

upoJrabSnenfhe^H ,ak0jŠnj' povraćil° "enamenslfo uporap'J?nih sredstev skupaj z obrestmi. 
5. Občinski organi morajo Odboru občasno poročati o 

nnlfJt" 0dPraY|janja posledic naravne nesreče, dolžni so tudi 
sPkodedoa31U?2.019P806OCI'° ° °pravljenem delu na sanaciji 

I 

OBRAZLOŽITEV 
Zimska in spomladanska pozebaje prizadela skoraj celotno 
nIPno ie bilo občutneje prizadetih 28 občin. Odbor podpisnikov družbenega dogovora o načinu upo- 

rabe m upravljanja s sredstvi solidarnosti je na svoji 13. seji po 
obravnavi vlog za dodelitev sredstev solidarnosti, ki jih je 
posredovalo 17 občin, ter na podlagi strokovnega mnenja 
Hepubliskega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
sprejel sklepe o uporabi sredstev solidarnosti. Ker zimska 
pozeba v Družbenem dogovoru o načinu uporabe in upravlja- 
nja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih 
"esrec ni izrecno opredeljena kot naravna nesreča, predlaga 
Odbor podpisnikov podpisnikom družbenega dogovora, da v 
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skladu z zadnjo alineo 2. člena družbenega dogovora odlo- 
čijo, da se v navedenih primerih zimska pozeba opredeli za 
naravno nesrečo, za katero se lahko uporabijo sredstva soli- 
darnosti. 

Tabelarni prikaz ocene škode in predlog dodelitve sredstev 
solidarnosti je priloga tej obrazložitvi. 

Kot je razvidno iz tabele je na predloge za uporabo sredstev 
solidarnosti vplival delež škode v družbenem proizvodu priza- 
dete občine, ter stopnja prizadetosti kmetijstva v posameznih 
občinah. 

poročevalec { 



Iikaz vremenskih razmer: 
emno nizke temperature januarja in februarja letošnjega 
;o močno prizadele sadno drevje in vinsko trto. Posledice 
ile še veliko večje, ker rodni les v jeseni leta 1984 ni 

•olnoma dozorel. 
'hladitev, ki je nastopjla decembra leta 1984, se je hitro 

t>njevala v januarju. Že 7. in 8. januarja je bilo za 14°C 
dneje od normalnega dolgoročnega povprečja. Najbolj 
ilo je bilo 8. januarja, ko je na območju Štajerske in 
ienjske temperature padla močno pod —20° (celo 27°) 
rjeno 2 m nad zemljo. Po močni otoplitvi ob koncu januarja 
rastline doživele izjemno močan temperaturni šok, saj se je 
idnja dnevna temperatura v 16 dneh dvignila za 40. V takih 
gojih je sadje in vinska trta že začela vegetirati in s tem 
stala še bolj občutljiva za naslednja hladna obdobja. 
/ februarju med 11. in 22., se je ponovno močno ohladilo, 
nperature so se spustile za 10 - 13°C pod normalno mejo 
o, da so se poškodbe na nasadih še povečale. 
\la stopnjo pozebe so vplivale lega (v nižjih legah je bil hujši 
az kot v višjih), pokritost s snegom in tudi tehnologija. Na 
)čo je nasade že decembra leta 1984 pokril sneg (10-25 cm) 
ponovno februarja (15-25 cm) ter tako omilil posledice 
zebe. Vendar je na nekaterih izpostavljenih legah sneg 
iihal veter. 
'e tako oslabljene nasade je zaradi vdora hladnega zraka v 
Lgi polovici aprila (15., 25., 29. in 30.) ter prvih dneh maja 

dejala še spomladanska pozeba. 

senjevanje škode 
ubliški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 
'lagi strokovnih izkušenj Kmetijskega zavoda iz Maribora 
ikupaj z Poslovno skupnostjo za vinogradništvo in vinar- 

\vo Slovenije,. Poslovno skupnostjo za sadje, krompir- in 
nine ter prizadetimi občinami pripravili v skladu z metodo- 
ijo o cenitvi škode od elementarnih nesreč v kmetijstvu 
itne strokovne kriterije za ugotavljanje stopnje poškodova- 

[)Sf/ in vrednosti škode v vinogradih in sadovnjakih. Da bi 
h ko čimbolj objektivno ocenili škode po zimski in spomta- 
•fnski pozebi, je na podlagi strokovnih izkušenj pristopil k 
eni šele v času polne vegetacije nasadov. 
'kupna ocenjena škoda v vseh 28 občinah je znašala 13.117 

din, od tega 78% v vinogradništvu in 22% v sadjarstvu. 
'/' močne pozebe bo potrebno nekatere nasade v celoti 

iti oziroma delno obnoviti, zato se bodo posledice 
'ebe močno odražale na kmetijski proizvodnji še tudi v 
,'ednjih letih. O pozebi, ki je zavzela obseg naravne 
reče, govore tudi podatki o odkupu grozdja za predelavo. 

Nekaterih OZD bo odkup iz lastne proizvodnje znašal komaj 
'kaj nad 10% lanskega odkupa, medtem ko iz kooperacijske 
roizvodnje ponekod - zlasti v Posavju - skoraj ne bodo 
jbili grozdja. 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 

kupaj s poslovnima skupnostima in strokovnimi organizaci- 
imi pripravil strokovna navodila za sanacijo posledic škode, 
rav tako je najbolj prizadetim OZD zagotovil kvalitetna 

SENA ŠKODE IN PREDLOG DODELITVE SREDSTEV SOLIDARNOSTI 

obratna sredstva v skupni višini 463 mio din za nabavo repro- 
dukcijskega materiala za nujna sanacijska opravila. 

3. Sanacija posledic pozebe 
V občinah, ki so zaprosile Odbor podpisnikov družbenega 

dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidar- 
nosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v SR Slovenije 
za solidarnostno pomoč, so bili v mesecu septembru in okto- 
bru opravljeni inšpekcijski pregledi glede uporabe enotnih 
kriterijev za ocenjevanje škode, stopnje poškodovanosti in 
višine ocenjene škode. Iz zapisnikov o inšpekcijskem ogledu, 
ki so v dokumentaciji Republiškega kmetijskega inšpektorata 
je razvidno, da so občine upoštevale kriterije in realno ocenile 
nastalo škodo. Določene pomanjkljivosti v ocenah škode, 
nastale zaradi neupoštevanja posameznih kriterijev za oce- 
njevanje škode in računskih napak, pa so občine v svojih 
dopisih že odpravile in uskladile z ugotovitvami iz inšpekcij- 
skih pregledov. Poleg škode v vinogradih in sadovnjakih je v 
ocenah zajeta tudi škoda v trsnicah in drevesnicah. 

Večina prizadetih občin spada med kmetijske in manj raz- 
vite občine, kjer predstavlja ravno vinogradništvo in sadjar- 
stvo eno osnovnih kmetijskih dejavnosti, kmetijskim proizva- 
jalcem pa glavni vir dohodka. Nekatere občine je v času 
vegetacije prizadela tudi toča in s tem še dodatno zaostrila 
vprašanje uspešne sanacije poškodovanih vinogradov in sa- 
dovnjakov. 

Pri inšpekcijskem pregledu s strani Republiškega kmetij- 
skega inšpektorata z dne 7. 11. 1985 je bilo ugotovljeno, daje 
zimska pozeba v lastnih sadovnjakih kmetijske zadruge 
dejansko prišlo do izraza šele v drugi fazi vegetacije. Prav 
tako je bilo ugotovljeno, da občina ni upoštevala kriterijev v 
povprečnem 3-letnem pridelku pri oceni škode, kot to predpi- 
suje metodologija cenitve škode po naravnih nesrečah v kme- ■ 
tijstvu. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora je ocenil, da bo 
za odpravo posledic zimske in spomladanske pozebe 
potrebno angažirati tudi druge vire, ki lahko pripomorejo k 
sanaciji škode v vinogradništvu in sadjarstvu. 

4. Uporaba solidarnostnih sredstev 
V skladu s kriteriji Republiškega komiteja za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano predlagamo, da občine sredstva upo- 
rabijo strogo namensko za delno sanacijo škode v družbenem 
in družbeno-organiziranem zasebnem kmetijstvu, kjer je 
škoda povzročila več kot 50% izpad pridelka v letu 1985. 
Sredstva naj bi se namenila prvenstveno za delno: 

- regresiranje nabave reprodukcijskega materila v sadjar- 
stvu in vinogradništvu (mineralna gnojila, zaščitna sredstva), 

- obnovo poškodovanih nasadov in vinogradov (sadike, 
obnovitve in sanacijska deia), 

- nadomestitev uničenih nasadov, za napravo novih- nasa- 
dov na primernejših legah. 

Na podlagi predloženih in odobrenih sanacijskih progra- 
mov bo v občini namensko uporabo sredstev solidarnosti 
preverjala kmetijska inšpekcija. 

PRILOGA 
v 000 din 

OBČINA SADOVNJAKI VINOGRADI 
DELEŽ PREDL. UPOR. DELEŽ OD TRSNICE SKUPAJ §]<0DE' SREDSTEV OCENJENE 
v DP % S0LIDARN. SK0DE 

- 3 

Brežice 
1 Črnomelj 
Gornja Radgona 
Lenart 
Lendava i 
Ljutomer 
Maribor - Pesnica 
Metlika 
Ormož -- 
Ptuj 
Sevnica 
Slovenska Bistrica — 
Sentujur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Trebnje . 

377.038 
11.179 
92.068 

IIU.130 

131.066 
153-199 

156.312 
215.530 
189.791 
219.5o6 
9o.lo2 

2o3.19o 

944.373 
201.415 
856.972 

99.550 
948.284 
526.500 
472.309 
271.025 

1,441.181 
1,679.494 

5H.087 
189.593 
27.5o8 

435.911 
174.953 

5o9 

8.535 
1.750 

20.673 
25.212 

,321.92o 
215.594 
957.575 
215.430 
948.284 
657.566 
625.5o8 
271.025 

.,618.166 

.,920.236 
703.878 
4o9.o99 
117.61o 
639.134 
174.953 

19,1 
3,1 

14,4 
7,4 

10.8 
11,3 
12,3 
7,o 

38,6 
9.0 

12.9 
3,6 
3.1 
9,4 
3.2 

237.945 
21.559 

153.212 
25.852 

132.760 
92.059 
93.826 
32.523 

323.633 
249.631 
1O5.582 

4o.91o 
11.937 
83.087 
17.953 

18 
lo 
16 
12 
14 
14 
15 
12 
2o 
13 
15 
10 
11 
13 
lo 

SKUP jI J 11,529.976 1.622.469 15,9 



PREDLOG SKLEPA 

sredstev solidarnosti za odpravo posledic neurja v 

Ietu 1985, ki je prizadelo občino Maribor-Pesnico 

Na podlagi 10. člena Družbenega dogovora o načinu upo- 
rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, štev. 29/75) izdaja v 

.skladu z zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS štev. 
3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) ter 2., 3., 5., 7. in 9. člena citiranega 
Družbenega dogovora naslednji 

SKLEP 
1.Udeleženci družbenega dogovora so sporazumni da se 

lahko sredstva solidarnosti v skladu z 2. členom družbenega 
dogovora uporabijo za odpravo posledic, ki jih je povzročilo 
neurje. 

2. Občini Maribor-Pesnica se za delno kritje škode, ki je 
nastala po neurju dne 7. maja 1985 odobri uporaba sredstev 
solidarnosti v višini 51.000.000,00 dinarjev. Sredstva solidar- 
nosti so namenjena za sanacijo ogroženih stanovanjskih 
objektov ter usposobitev vozišča na poškodovanih cestiščih v 
vojne namene. 

Osnova za uporabo sredstev solidarnosti je sanacijski pro- 

hm0ra "P,oštevati kriterije in namene uporabe sred- 
R^n,'ihi/iliL°pred®ll,a Republiški komite za promet in zveze in Hepubliski komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 

"P°rabo sredstev je odgovoren Izvršni svet 
®^R;^'"e,obcln® Maribor-Pesnica, ter uporabniki sredstev 
fahniti £1 ^vldenco .uP°rabe sredstev morajo voditi upo- 
nnunHci!fa u,T?Zna kontrola Službe družbenega knji- govodstva in republiškega prometnega inšpektorata. 

škoripTam ti so['darnosti se ne smejo uporabiti za odpravo 
nr£™^k in k? P? pogo'ih in Popisih o zavarovanju 
nfhTt JI lahko opravilo zavarovanja pri zavarova- nih skupnostih, pa to ni bilo storjeno 

5. Ce občinski organ skupščine občine Maribor-Pesnica 
nenamensko uporablja sredstva solidarnosti iz 1 točke teoa 

nSnioUSH,aH ,°db0r P°dPlsnlk°v Družbenega dogolora nadal nje dodeljevanje sredstev in zahteva povračilo nena- 
mensko uporabljenih sredstev. 

6. Občinski organ mora Odboru občasno poročati o poteku 
odpravljanja posledic naravne nesreče, dolžan je podati tudi 
zaključno poročilo o opravljenem delu na sanaciji škode do 

OBRAZLOŽITEV 
Odbor podpisnikov družbenega dogovora o načinu upo- 

rabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti predlaga v skladu s 
sklepom 13. seje podpisnikov družbenega dogovora, da odlo- 
čijo o dodelitvi sredstev solidarnosti občini Maribor - Pesnica 
v višini 51.000.000. din 

Na območju občine Maribor - Pesnica je bilo dne 7. maja 
1985 močno neurje z dežjem, ki je povzročilo veliko materi- 
alno škodo. Izredno velika količina padavin je povzročila 
plazenje terena, ki ogroža stanovanjske in gospodarske 
objekte, poškodovalo ceste ter druge komunalne objekte. 

1.0. Ocena vrednosti sanacije plazov, ki ogrožajo stanovanj- 
sko gospodarske objekte. 

Komisija je pregledala 9 stanovanjsko gospodarskih objek- 
tov in ugotovila, da so bili sproženi zemljski plazovi, ki so 
delno poškodovali stanovanjske in gospodarske objekte in 

■ ogrozili nadaljnjo stabilnost posameznih objektov. 
Vrednost sanacije posameznih gospodarskih in stanovanj- 

skih objektov je ocenjena na skupno 99.000.000. din: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora — 

sektor ža stanovanjsko komunalne zadeve je po preučitvi 
vloge v strokovnem mnenju predlagal, da se za sancijo pla- 
zov, ki ogrožajo stanovanjske hiše, občini iz sredstev sodli- 
darnosti dodeli 11.880.000. dinarjev (12%). 
2.0. Ocena škode na cestah in komunalnih objektih 

Na območju občine je bilo poškodovanih cca 90 km javnih 
poti. Močna erozija vode je odnesla gramoz iz cestišč, zasi- 
pala odvodne objekte in zamašila propust. Istočasno se je 
pojavilo več manjših zdrsov na vozišča oziroma ob voziščih 
tako, da je stabilnost objektov ogrožena. 
Ocena škode na javnih poteh znaša 34.500.000,00 din 
Ocena škode na regionalnih in lokalnih cestah 375.000.000,00 
SKUPNA ŠKODA NA CESTAH ZNAŠA 409.500.000,00 din 

Republiški prometi inšpektorat je dne 5. 9. 1985 opravil 
ogled in preveril obseg poškodb cestne infrastrukture na 
navedenem območju ter ugotovil, da so količinsko realno 
izkazane. Republiški prometni inšepektorat je pregledal tudi 
finančne ocenitve, ki jih je pripravila občinska komisija skupaj 
s predstavniki cestnega podjetja in meni, da so finančne 

%ffPmnnnnnneJk°d1 "3 Ces!ah nJ'hov'h objektih v višini 
za tovrstna dela. " *Vskladu 5 cenami cestnih Podjetij 

Republiški komite za promet in zveze je predlagal, da se 
obcmi odobri 12% za povrnitev škode od ocenjenega zneska 
kar znaša 39,120.000,00 din. 
3.0 Sredstva solidarnosti se namenjajo za naslednje 
ukrepe sanacije: 
a) 

Sanacija na ogroženih stanovanjskih in gospodarskih ob- 
jeKtm 

~ na vffh Plaziščih, ki ogrožajo stanovanjske in gospodar- ske objekte je postaviti opazovalne profile in sproti spremljati 
nadaljnjo drsenje zemeljskih tal. Geološkemu zavodu se 
Poveri nalog*, da spremlja eventualno nadaljnje drsenje 
zemeljskih tal i,, izdela natančnejše pogoje sanacije za pre- 
prečitev nadaljnjega drsenja. Neobhodno je potrebno pristo- 
piti k geološkim preiskavam in izdelavi projektne dokumenta- 

objektih331130'*° plaZOV pri stanovanjskih in gospodarskih 
V vseh objektih, ki so ogroženi od zemeljskih plazov, živlie- 

nje in bivanje ni varno in je potrebno s posebno pozornostjo 
uporabljati te objekte. V vseh objektih je potrebno kontroli- 
rano odvesti vodo od plazišč ter zasipati vse razpoke ob 
plazenju. 
b) 

Sanacija cest 
Na poškodovanih cestiščih usposobiti vozišče v vozne 

namene - sprofilirati in v najnujneših primerih zgramozirati 
vozisčno površino ter na pritličnih mestih očistiti odvodne 
elemente Posebno pozornost je posvetiti odvodnjavanju ozi- 
roma vzdrževanju vode ob zemeljskih plazovih ter prometno 
varnostno zavarovati vsa kritična mesta. Upravljalci cest 
moraJo dodatno voditi poostreni nadzor nad stanjem ob 
voziščih. Pri večjih plazovih na pomembnejših cestah je 
potrebno takoj pristopiti k razrešitvi usposodobitve cest za 
prometno uporabo, predvsem na relaciji Šentilj-Sladki vrh- 
Trate, Zg. Velka, Selnica ob Muri. 

Komar. Marjan Kola^Ja,^ Kučan. Jane"LukaTOušan^Merlfar! G^ego^Modt^vT^^ £^«dnica). Ilija Bregar, Marko Herman, Gojmir 
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva Škunf/'ina qn f i Stempihar, Anka Štrukelj. Andrija Vlahović, Janez Zaje in in Marjan SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grups^" Jovanovfe^,VT21J"123°™°< »lita Skupščine 
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olić - Glavni in odgovorni urednik ni ^ m ?Iav,ca Markovl£ Huso Radončić, Irena Uszodi, Boris Stefanovski, 
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iPREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

'o spremembah in dopolnitvah zakona o 

[skupnih osnovah svobodne menjave dela 

(ESA-857) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 104. seji dne 26. 
,12. 1985 določil besedilo: 
■ - PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH* IN 
fJOPOLNITVAH ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH SVOBODNE 

MENJAVE DELA S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

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

podlagi 220. 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

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

- Lojze JANKO, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za zakonodajo, 

- Miha MARTELANC, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za zakonodajo, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, pomočnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zakonodajo. 

i 

POVZETEK 

Z Zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
(Ur. list S RS, št. 17/79) je bilo sistemsko urejeno uresniče- 
vanje odnosov svobodne menjave dela na področju druž- 
benih dejavnosti, kot tudi na področju materialne proiz- 
vodnje. Skupščina SR Slovenije je večkrat obravnavala 
uresničevanje svobodne menjave dela na posameznih 
področjih, v letu 1984 pa je obravnavala celovito Analizo o 
uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejav- 
nostih v SR Sloveniji. V skladu z ugotovitvami in predlogi 
iz analize, je Skupščina SR Slovenije sprejela tudi Dopol- 
njene predloge za pospeševanje uveljavljanja in razvoja 
odnosov svobodne menjave dela ter potrdila operativni 
program nalog, ki izhajajo iz teh predlogov. Na tej podlagi 
so pripravljene tudi spremembe in dopolnitve zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, s katerimi naj bi 
dosegli zlasti naslednje cilje: 

1. odpravili naj bi normativno preobsežnost urejanja 
odnosov svobodne menjave dela ter s tem zagotovili večje 

možnosti avtomnega samoupravnega urejanja udeležen- 
cev svobodne menjave dela: 

2. vse določbe o planiranju kot eni temeljnih sestavin 
svobodne menjave dela naj bi prenesli v zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije, ki bo predstavljal zaokrožen sistem normativnega 
urejanja planiranja: 
3. podrobneje naj bi določili pogoje in možnosti interven- 
cijskih ukrepov organov družbenopolitičnih skupnosti, ki 
naj odpravijo motnje oziroma zavarujejo samoupravne 
pravice in družbeno lastnino. 

Zakon ne bo povzemal določb zvezne zakonodaje, prav 
tako pa niso predvideni posebni izvršilni predpisi za nje- 
govo uveljavitev. 

Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva niti druge dodatne materialne 
obveznosti. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahtevalo 
povečanja administrativnih del in nalog, zahtevalo pa bo 
uskladitev samoupravnih splošnih aktov samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 



I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je 
podana v 1. točki prvega odstavka 321. člena Ustave Sociali- 
stične republike Slovenije, po kateri se z zakonom ureja 
zagotavljanje z ustavo določenega družbenoekonomskega 
položaja in pravic delovnih ljudi v združenem delu ter izena- 
čevanje splošnih pogojev za delo in življenje ljudi na podlagi 
vzajemnosti in solidarnosti, v 3. točki prvega odstavka 324. 
člena, po kateri lahko zakon določi temeljna načela za organi- 
zacijo samoupravnih interesnih skupnosti in medsebojna raz- 
merja delavcev na teh področjih, v 70. členu, ki daje podlago 
za obveznost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupno- 
sti na področjih, kjer so določene dejavnosti oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena ter v 71. členu, ki je podlaga 
za začasno intervencijo skupščine družbenopolitične skup- 
nosti. 

II. Ocena stanja na področju svobodne menjave 
dela in razlogi za sprejem zakona 

! Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 19. in 20. 12. 
1984 obravnavala Analizo o uresničevanju svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji (objavljena v 
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije št. 30/84) in ugotovila, 
da je bil dosežen napredek pri uveljavljanju družbenoeko- 
nomskih odnosov svobodne menjave dela, ki pa jih je treba še 
nadalje razvijati in dograjevati. V Analizi, kakor tudi v Dopol- 
njenih predlogih za pospeševanje uveljavljanja in razvoja 
odnosov svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih 
(objavljeni so v poročevalcu Skupščine SRS, št. 15/85), ki so 
bili pripravljeni na podlagi razprave o Analizi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 
stih, so bile ugotovljene ter v sklepih in stališčih Skupčine SR 
Slovenije tudi nekatere slabosti dosedanje normativne ureje- 
nosti področja svobodne menjave dela, s posebnim operativ- 
nim programom pa so bili zavezani posamezni nosilci za 
pripravo sprememb in dopolnitev zakonodaje s tega po- 
dročja. 

Pomembnejše ugotovitve in ocene, ki jih je izpostavila ana- 
liza in odločitve Skupščine SRS, ki so bile podlaga za pripravo 
sprememb in dopolnitev zakona, so bile zlasti naslednje; 

1. sistemska ureditev planiranja na področju družbenih 
dejavnosti je še preveč usmerjena v podrobno urejevanje 
planskih postopkov, premalo pa k vsebini programov saj ne 
omogoča prilagajanja postopkov in vsebine planiranja naravi 
posameznih dejavnosti. Samoupravni sporazumi o temeljih 
plana naj kot temeljni akt za urejanje medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti udeležencev svobodne menjave 
dela opredelijo predvsem ovrednotene prograiie ter osnove 
in merila za združevanje sredstev. Druge medsebojne pravice 
in obveznosti, ki izhajajo iz tega temeljnega planskega akta in 
akta svobodne menjave dela pa naj udeleženci uresničujejo v 
skladu z drugimi samoupravnimi splošnimi akti; 

2. minimalne normative in standarde za izvajanje progra- 
mov, s katerimi se uresničujejo z ustavo ali z zakonom zago- 
tovljene pravice občanov, naj določa zakon ali na njegovi 
podlagi podzakonski akt. Le izjemoma, če posebna narava 
dejavnosti in odnosov svobodne menjave dela tega ne omo- 
goča, naj bi te standarde in normative določali samoupravni 
splošni akti samoupravnih interesnih skupnosti; 

3. cene storitev še nimajo ustrezne funkcije instrumenta 
svobodne menjave dela enakopravnih udeležencev, pa tudi 
ne upoštevajo dovolj kvalitete dela izvajalcev v smislu njiho- 
vega prispevka k povečevanju celotnega družbenega 
dohodka; pri tem se še niso v zadostni meri uveljavili samou- 
pravno dogovorjeni standardi in normativi za opravljanje sto- 
ritev ter merila za njihovo vrednotenje; 

4. za naložbe v družbenih dejavnostih, razen za potrebe 
tekočega posodabljanja, ki se v skladu z dolgoročnimi usme- 
ritvami določajo s srednjeročnimi planskimi akti samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, naj se sredstva praviloma zdru- 
žujejo izven povračil oziroma cen storitev, tako da v skladu z 
namenom naložbe združujejo sredstva udeleženci svobodne 
menjave dela, ki so za naložbo zainteresirani; 

5. sistem solidarnega združevanja sredstev delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov je treba izpopolniti, predvsem pa na ta 
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način zagotoviti tudi enak družbenoekonomski položaj izva- ' 
jalcev in uporabnikov; pri tem naj bi kriterije in merila za 
solidarnost v posameznih dejavnostih uskladili in določili 
uporabniki in izvajalci v ustreznih republiških samoupravnih / 
interesnih skupnostih; N 

6. v samoupravnih interesnih skupnostih naj bi razmejili 
zadeve po vsebini odločanja, tako da bodo skupščine razbre- 
menjene odločanja o izvršilnih, strokovnih in tehničnih zade- 
vah, o vseh neodtujljivih pravicah pa naj odločajo delavci, 
drugi delovni ljudje in občani z osebnimi izjavljanjem. 
Postopke dogovarjanja in sporazumevanja naj bi sprostili in \ 
odpravili šablonske rešitve, ki ne upoštevajo raznolikosti i 
narave posameznih dejavnosti. f 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24/7-1985 \ 
obravnavala tudi gradivo Gospodarske zbornice Slovenije * 
.Nekatera vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih 
odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje' ter v zvezi s ' 
tem sprejela stališča in sklepe (objavljena v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije, št. 28/85), ki prav tako predstavljajo 
podlago za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. Tako je v zvezi z organi- i 
ziranostjo samoupravnih interesnih skupnosti materialne pro- 1 
izvodnje Skupščine SR Slovenije zaključila: j 

1) cena proizvodov in storitev naj zagotavlja enostavno 
reprodukcijo; postopoma pa naj se glede na naravo določene 
dejavnosti in objektivne možnosti na posameznem področju v 
ceno vključi tudi dogovorjeni del sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo; 

2) obvezno združevanje sredstev naj se predpiše le za 
financiranje tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev družbenega 
plana SR Slovenije in kadar do tega združevanja ne pride s 
samoupravnim sporazumevanjem; 

3) z zakonskimi spremembami je potrebno v večji meri 
uveljaviti načela fleksibilnosti pri oblikovanju interesnih skup- 
nosti ter preseči prakso, da se le-te oblikujejo v vseh okoljih j 
po enotnem modelu, ne glede na gospodarske možnosti, 1 
obseg teh dejavnosti, potrebe in interese ter druge posebno- 
sti dejavnosti in območja. Organiziranost samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje je neposredno i 
vezana na družbenoekonomske odnose in na interese posa- ' 
meznih področij ter na odgovornost uporabnikov in izvajalcev 
za funkcioniranje in razvoj teh dejavnosti. Zato je potrebno 
način organiziranosti ocenjevati predvsem s teh vidikov. 1 

Obveznost združevanja v samoupravne interesne skupnosti \ 
materialne proizvodnje naj se zakonsko predpisuje samo za 
tiste dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena in ne 
morejo funkcionirati brez širšega solidarnostnega združeva- 
nja sredstev; 

4) glede reševanja sporov iz družbenoekonomskih in drugih 
samoupravnih razmerij, naj zakoni ne določajo obveze usta- 
navljanja posebnih sodišč združenega dela. Ureditev naj bo I 
prožnejša, tako da bi posebna sodišča ustanavljaii le tedaj, 
kadar je njihova ustanovitev glede na obseg reševanja zadev 
smotrna in potrebna. Oceno o tem morajo sprejeti samou- 
pravno organizirani uporabnki in izvajalci v posamezni samo- 
upravni interesni skupnosti, ob upoštevanju objektivnih mož- 
nosti za zagotovitev materialnih in drugih pogojev za delo teh 
sodišč. 

III. Temeljna načela in predlagane rešitve 

Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela je celo- 
vito uredil sistem normativnega urejanja odnosov svobodne 
menjave dela na ravni, ki je deloma celo presegala spoznavne 
izkušnje tistega obdobja. Deloma je bil opravičljiv tudi norma- jI 
tivno ekstenziven pristop pri pripravi tega zakona, saj so tedaj 
to zahtevale tudi potrebe družbene prakse zaradi pomanjklji- 
vih izkušenj pri izpeljavi odnosov svobodne menjave dela. 
Izkazalo pa se je, da temeljne določbe zakona niso vprašljive 
in jih zato ni treba spreminjati. Zasnova zakona in temeljne 
norme so zaradi tega ohranjene nespremenjene, spreme- 
njene oziroma dopolnjene so le določbe, ki bi po ocenah 
analize in razprav lahko zavirale nadaljnji razvoj odnosov * 
svobodne menjave dela. 

Na podlagi navedenega bi predlagane spremembe in dopol- 
nitve lahko razdelili na tri večje sklope; rešitve, ki pomenijo 

priloga poročevalca 
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nalizacijo na tem področju, nadalje je kot posledica nove 
nodaje na področju temeljev sistema planiranja predvi- 

o več sprememb, ki se nanašajo na to področje, tretji 
p pa obsega predvsem dopolnitve v zvezi z začasnimi 
pi varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine ter 

pravljanje motenj na področju dejavnosti posebnega druž- 
jnega pomena. 
Spremembe in dopolnitve zakona izhajajo iz osnovnega 
■jfodišča, da je treba udeležencem svobodne menjave dela v 
'rt večji, družbeno sprejemljivi meri prepustiti odločanje o 
*dsebojnih pravicah in obveznostih, kakor tudi način njiho- 

9jla organiziranja in uveljavljanja medsebojnih pravic, 
Važnosti in odgovornosti. Zato so predlagane spremembe 

bčb o obveznem ustanavljanju samoupravnih interesnih 
>pnosti, o dajanju soglasij organov družbenopolitičnih 
ipnosti k samoupravnim splošnim aktom samoupravnih 
eresnih skupnosti, ter določbe o načinih odločanja v samo- 
avnih interesnih skupnostih. Predlagano je, da z zakonom 
bi določali obveznega ustanavljanja samoupravnihinteres- 

i skupnosti v občinah, temveč naj bi uporabniki in izvajalci 
ločili, na kakšen način in na kateri ravni bodo uresničevali 
;dsebojne pravice in obveznosti. 
3 tem v zvezi bi se lahko postavilo vprašanje delovanja 
noupravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in 
braževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in 
ialnega varstva, ki enakopravno z drugimi zbori skupščin 

ižbenopolitičnih skupnosti sprejemajo predpise in druge 
plošne akte, ki se nanašajo na vprašanja s teh področij in so 
kej del skupščinskega sistema. Predlagatelj meni, da obsto- 
■a zakonodaja omogoča, da si v primerih, ko bi bila samou- 
lavna interesna skupnost ustanovljena za več občin, delovni 

dje in občani zagotovijo oblikovanje svojega interesa v 
čini v obliki dela skupnosti (v smislu tretjega odstavka 68. 
sna ustave SR Slovenije), temeljne skupnosti ali v obliki 
nference delegacij, če ugotovijo, da je zaradi uveljavljanja 
tavne funkcije občine to potrebno, zato v spremembah in 
polnitvah zakona tega ni še posebej razdelal. Preveriti pa bi 
zalo tudi možnost neposrednega vključevanja samou- 
avne interesne skupnosti, ustanovljene za območje, ki je 
še od občine, v skupščinski sistem vsake od občin, ki jih 
(o organizirana samoupravna interesna skupnost pokriva. 
Predlagano črtanje določb o dajanju soglasij organov druž- 
lopolitičnih skupnosti k samoupravnim splošnim aktom 
loupravnih interesnih skupnosti izhaja iz ocene, da je 
mativno zagotovljen zadosten nadzor ustavnosti in zako- 
>sti dela samoupravnih interesnih skupnosti, pa tudi iz 

sne, da predvideni možni začasni interventni posegi skupš- 
i družbenopolitičnih skupnosti zadoščajo za zagotavljanje 
jnega poteka družbene reprodukcije na tem področju, 
leg tega je dajanje soglasij po sedanji praksi predstavljalo v 
ivnem le formalnost. 

ihpremembe in dopolnitve sledijo usmeritvam resolucije o 
fconodajni politiki, zato so črtane vse določbe, ki zgolj 
^navijajo določbe drugih žakonov in s tem predstavljajo le 
Sokroženo celoto normativne ureditve posameznega 
^dročja. Črtane so predvsem tiste določbe o svobodni 
ehjavi dela med delavci delovnih skupnosti in delavci samo- 
iavnih organizacij in skupnosti, za katere opravljajo 
■ovne skupnosti dela skupnega pomena, ki zgolj povzemajo 
Pločbe zakona o združenem delu. Prav tako so črtane vse 
Pločbe, ki po svoji vsebini sodijo v zakon o sistemu družbe- 
na planiranja, morebitne posebnosti planiranja na posmez- 
■r področjih družbenih dejavnosti pa naj bi vendarle v naj- 
p)lj nujnem obsegu, opredelili področni zakoni o svobodni 
pnjavi dela, na njihovi podlagi pa tudi samoupravni splošni 
hti samoupravnih interenih skupnosti. 
■Ohranjene so določbe o samoupravnih sporazumih o teme- 
I) planov samoupravnih interesnih skupnosti, saj imajo 
■leg značaja planskega akta tudi položaj temeljnega akta za 
Bejanje medsebojnih odnosov v svobodni menjavi dela. 
iKer so viri sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v 
dViosih svobodne menjave dela določeni že z zvezno zako- 
Qdaio, naj zakon teh določb ne povzema. Predviden pa je 
j 

\i 
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tudi poseben dogovor republik in avtonomnih pokrajin, ki naj 
* bi poenotil določanje virov sredstev za zacV3Voljevanje skup- 

nih potreb. 
Glede elementov cene storitev predlagane spremembe sle- 

dijo izhodišču, naj v ceno ne bodo vključena sredstva za nove 
zmogljivosti izvajalcev, zato naj bi to zagotavljali neposredno 
zainteresirani uporabniki z dodatnim združevanjem sredstev, 
izven okvira cene oziroma povračila. Del sredstev za investi- 
cijsko vzdževanje in za nabavo nujne opreme izvajalcev pa bi 
še lahko vključevali v ceno storitev. 

V zvezi s solidarnim združevanjem sredstev za uresničeva- 
nje zagotovljenih programov so predlagane dopolnitve pogo- 
jev, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do solidarno združe- 
nih sredstev. Uporabniki in izvajalci naj bi samoupravno dolo- 
čili standarde za organizacijo oziroma razmestitev izvajalskih 
organizacij, ki izvajajo zagotovljene programe, izpolnjevanje 
teh standardov pa bi predstavljalo mejo za upravičenost do 
solidarnostnih sredstev. Na ta način bi namreč zagotovili 
racionalno organizacijo oziroma mrežo izvajalcev ter vsem 
delavcem, delovnim ljudem in občanom v dogovorjenem soli- 
darnostnem krogu omogočili enake možnosti za zadovoljeva- 
nje potreb in interesov, ki se uresničujejo z zagotovljenim 
programom. 

Predlagane določbe glede odločanja v organih samouprav- 
nih interesnih skupnosti izhajajo iz načela, naj samoupravni 
splošni akti teh skupnosti določijo načine in oblike odločanja, 
ki bodo najbolj primerni oziroma prilagojeni vsebini odloča- 
nja, pri čemer pa naj bi odločanje delavcev z osebnim izjavlja- 
njem skrčili le na odločitve o neodtujljivih pravicah. 

Spremembe zakona ne predvidevajo več obveznega usta- 
navljanja posebnih sodišč združenega dela in odločitev o 
ustanovitvi takšnega sodišča prepuščajo udeležencem svo- 
bodne menjave dela. 

Največ sprememb in dopolnitev je predlaganih v zvezi z 
začasnimi ukrepi varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine ter odpravljanjem motenj na področju zadev oziroma 
dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena. Zakon naj 
bi zagotovil možnost hitre in učinkovite intervencije organov 
družbenopolitične skupnosti, predvsem v primerih, ko je 
ogroženo uresničevanje z ustavo ali zakonom dolčenih pravic 
oziroma dejavnosti, ki so nujne za življenje in delo ljudi. Te 
spremembe so potrebne tudi zaradi tega, ker zasnova spre- 
memb in dopolnitev zakona uveljavlja širše možnosti uveljav- 
ljanja interesov udeležencev svobodne menjave dela in 
sprošča normativno prisilo. 

V tezah še ni izdelano poglavje prehodnih in končnih 
določb. Kolikor bi se v razpravah ob predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela ugotovilo, da pomeni obsto- 
ječa zakonodaja na posmeznih področjih družbenih dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena oviro za prožnejšo organi- 
ziranost samoupravnih interesnih skupnosti, bi bilo smotrno v 
prehodnih in končnih določbah tega zakona razveljaviti posa- 
mezne določbe področnih zakonov in s tem ustvariti možnost 
za popolnejšo in racionalnejšo samoupravno organiziranost 
samoupravnih organizacij in skupnosti v samoupravne inte- 
resne skupnosti. 

IV. Finančne in druge posledice 

Predlagane rešitve ne bodo povzročile dodatnih obveznosti 
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti, niti ne bodo pred- 
stavljale novih obremenitev samoupravnih organizacij in 
skupnosti, kakor tudi ne delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev ne bo pov- 
zročila novih administrativnih opravil, zahtevala pa bo uskla- 
ditev zakonov, ki urejajo posamezna področja družbenih 
dejavnosti, kakor tudi samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje, ki opravljajo dejavnosti oziroma 
zadeve posebnega družbenega pomena ter samoupravnih 
splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti in udele- 
žencev svobodne menjave dela. 

Za izvedbo zakona ne bodo potrebni posebni izvršilni pred- 
pisi. 
* 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA * 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah 

svobodne menjave dela 

1. teza 
V zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela 

(Uradni list SRS, št. 17/79) se drugi in tretji odstavek 8 člena 
spremenita tako da se glasita: 

»V samoupravnih sporazumih o temeljih planov opredelijo 
udeleženci predmet svobodne menjave dela ter svoje medse- 
bojne pravice in obveznosti. 

V drugih samoupravnih sporazumih oziroma pogodbah ni 
mogoče sprejeti določb, ki bi uporabnikom oziroma izvajal- 
cem preprečevale, da izpolnijo obveznosti, sprejete s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana.« 

4 
2. teza 

12. in 13. člen se črtata. 

3. teza 
14. člen se spremeni, tako da se glasi: 
Skupne potrebe po storitvah vseh družbbenih dejavnosti in 

materialne možnosti za njihovo uresničevanje v oKviru ali po 
samoupravnih interesnih skupnostih, usklajujejo delavci, 
delovni ljudje in občani v postopku planiranja v družbenopoli- 
tičnih skupnostih.' 
Varianta: 14. člen se črta. 

4. teza 
15. in 16. člen se črtata. 

5. teza 
21., 22. in 23. člen se črtajo 

6. teza 
Prvi odstavek 24. člena se spremeni, tako da se glasi■ 
Osnova za pridobivanje dohodka, ki zagotavlja enak druž- 

benoekonomski položaj delavcev in uporabnikov, so ovred- 
noteni rezultati dela izvajalcev, njihov prispevek k ustvarjanju 
nove vrednosti, k povečanju produktivnosti in k razvoju 
družbe v celoti. Izvajalci pridobivajo dohodek iz celotnega 

jenih d ustvar''° na P°dlagi samoupravno dogovor- 
- cen posamičnih storitev ali proizvodov, 
- povračil za izvajanje programov storitev, 
- povračil za izvajanje dejavnosti. 

7. teza 
V prvem odstavku 26. člena se točka a) spremeni, tako da se 

glasi: 
'a) za materialne stroške 
- cene za materialne stroške, ki veljajo na trgu v času 

zadovoljevanja skupnih potreb; 
- samoupravno dogovorjeni normativi za tiste materialne 

stroske, pri katerih ni mogoče ugotoviti tržne vrednosti.' 
Točki c) in d) se spremenita, tako da se glasita: 

za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov 
- obveznosti in izdatki, določeni z zakonom oziroma na 

podlagi zakona z družbenim dogovorom ali samoupravnim 
sporazumom;. 

d) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
- skupne osnove in merila, dogovorjena z družbenimi dogo- 

vori, samoupravnimi sporazumi dejavnosti in družbenimi 
usmeritvami.' 

Za točko e) se doda na f) točka, ki se glasi: 
f) za razširitev materialne osnove dela 
- sredstva za razširjeno reprodukcijo, namenjena za moder- 

nizacijo in posodobitev ter dogovorjena s samoupravnim spo- 
razumom. 

8. teza 
V drugem odstavku 27. člena se za besedami: 'in razvoj 

materialne osnove dela izvajalcev', dodajo besede: razen za 
nove zmogljivosti na področju družbenih dejavnosti' in v 
nadaljevanju črtajo besede 'o temeljih plana'. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
Ce se udeleženci svobodne menjave dela s samoupravnim 

sporazumom ali pogodbo ne dogovorijo drugače, velja za vse 
uporabnike v enaki višini cena oziroma povračilo za storitev 
oziroma za program storitev ali dejavnost, ki velja v kraju kier 
ima sedež organizacija ali skupnost, ki je opravila storitev 
program storitev ali dejavnost.' 

9. teza 
V četrtem odstavku 28. člena se besedilo 'odlok občinske Skupščine, ki temelji na zakonu', nadomesti z besedilom- 'na 

njegovi podlagi izdan predpis, lahko pa jih določijo tudi 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom v skladu 
z zakonom'. 

10. teza 
29. člen se spremeni, tako da se glasi: 
'Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi 

dela se zagotavljajo iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela, osebnih dohodkov delavcev, iz dohodka in drugih 
prihodkov delovnih ljudi in iz drugih virov v skladu z za- 
konom'. 

( 
11. teza 

V prvem odstavku 31. člena se črtajo besede o temeljih 
■planov , v drugem odstavku pa besede 'z dogovorom o teme- 
ljih plana'. 

12. teza 
32. člen se črta. 

13. teza 
33. člen se spremeni, tako da se glasi: 

Na podlagi zagotovljenega programa, opredeljenega v 
U P'anirania v družbenopolitični skupnosti, se v skladu s tem zakonom določijo pogoji prispevanja in upravi- 

čenost sprejemanja solidarnostnih sredstev ter določi obseg 
in način združevanja teh sredstev v samoupravni interesni 
skupnosti. Do solidarno združenih sredstev so upravičeni 
delavci, delovni ljudje in občani, ki v okviru dohodkovnih 
možnosti občine ne morejo uresničiti pravic, dogovorjenih z 
zagotavljenim programom, oziroma bi te pravice lahko ures- 
ničili le z nesorazmerno velikim obsegom združevanja sred- 
stev.' 

Udeleženci svobodne menjave dela, ki so nosilci pravic, 
obveznosti in odgovornosti, s samoupravnim sporazumeva- 
njem solidarno zagotavljajo sredstva na območju občine več 
občin ali republike. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do solidarno združenih sred- 
stev morajo upravičenci poleg samoupravno dogovorjenih 
pogojev izpolnjevati še zlasti naslednje: 

1 ■ da program ali del programa storitev, ki ga uresničujejo v 
okviru zagotovljenega progrania, ne presega minimalnih 
standardov, normativov in meril, dogovorjenih med udele- 
ženci oziroma določenih z zakonom; 

2. da pri uresničevanju zagotovljenega programa ali njego- 
vega dela prevzemajo najmanj enake obveznosti kot drugi 
udeleženci svobodne menjave dela; 

3. da pri sredstvih za osebne dohodke ne presegajo višine, 
določene na podlagi dogovorjenih meril v skladu z doseženo 
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družbeno produktivnostjo združenega dela na območju, kjer 
opravljajo storitve, program storitev oziroma dejavnost ali 
izdelujejo proizvode. 

4 da ne presegajo dogovorjenih standardov materialne 
opremljenosti in da je opravljanje storitev, programa storitev 
oziroma dejavnosti ali izdelovanje proizvodov organizirano v 
skladu z dogovorjenimi standardi. 

Za posamezna področja družbenih dejavnosti lahko zakon 
določi še druge pogoje za upravičenost do solidarno združe- 
nih sredstev. 

14. teza 

Prvi odstavek 39. člena se spremeni, tako da se glasi: 
_Pri neposredni svobodni menjavi dela uporabniki in izva- 

jalci s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo dolo- 
čijo predmet svobodne menjave ter opredelijo medsebojne 
pravice in obveznosti.' 

15. teza 
40. člen se črta. 

16. teza 

V 41. členu se črta besedilo: ,na stanovanjskem področju, 
na področju komunalnih dejavnosti, na področju otroškega 
varstva in socialnega skrbstva, na področju izobraževanja, 
zdravstvenega varstva, kulture in telesne kulture ter na drugih 
področjih svojega življenja in dela.' 

17. teza 

Zadnji odstavek 42. člena se črta. 

18. teza 
44. člen se črta. 

19. teza 
46. in 47. člen se črtata. 

20. teza 
Drugi odstavek 49. člena se črta. 

21.teza 
Tretji odstavek 54. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Udeleženci samoupravnega sporazuma o medsebojnih 

pravicah, obveznostih in odgovornostih opredelijo med merili 
za ugotavljanje prispevka delovne skupnosti k skupnim 

L poslovnim rezultatom delavcev v temeljnih organizacijah: 
I - merila za kakovost in količino izvršenih storitev; 
' - merila za zahtevnost dela v pogledu strokovne usposob- 

ljenosti, o pogojih, v katerih se opravlja delo in o dogovomo- 
Isti za izvršeno delo; 

- merila za gospodarno ravnanje s sredstvi, ki jih delavci 
uporabljajo pri delu; 

- merila za dohodkovni učinek investicijskih in drugih 
poslovnih odločitev, ki so povezane z gospodarjenjem s sred- 
stvi družbene reprodukcije in so bile sprejete na podlagi 
predlogov in strokovnih ocen, ki so jih pripravili delavci v 

i delovni skupnosti.« 

i 22. teza 

55., 56., 57., 58. in 59. člen se črtajo. 

f 23. teza 
61. člen se spremeni, tako da se glasi: 

\ .Udeleženci svobodne menjave dela v krajevni skupnosti se 
, sporazumevajo o programu storitev, o merilih, virih in osno- 
' vah, o načinu in obsegu združevanja sredstev, ki so potrebna 
/ za zadovoljevanje potreb po storitvah ter o načinu uresničeva- 

nja drugih medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.' 

| 24. teza 
| 65. člen se črta. 

25. teza 
V drugem odstavku 66. člena se črtata četrta in peta alinea. 

J Črta se tudi tretji odstavek. 
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26. teza 
Za 66. členom se doda nov 66. a člen, ki se glasi: 

66.ačien 
Če zakon oziroma odlok skupščine družbenopolitične 

skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obveznost ustavnovi- 
tve samoupravne interesne skupnosti se šteje, da je skupnost 
ustanovljena, ko samoupravni sporazum o ustanovitvi skle- 
nejo delovni ljudje in občani v večini samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, za katere je z zakonom oziroma odlokom 
določeno, da so člani samoupravne interesne skupnosti.' 

27. teza 
68. člen se črta. 

28. teza 
Drugi odstavek 69. člena se črta. 
Tretji odstavek postane drugi in se spremeni, tako da se 

glasi: 
.Posebne samoupravne interesne skupnosti na področju 

družbenih dejavnosti se ustanavljajo za širša področja dohod- 
kovno, ekonomsko, programsko, razvojno oziroma drugače 
interesno povezanih organizacij združenega dela, ki trajneje 
vstopajo v odnoseBvpbodne menjave dela.' 

Četrti odstavek se črta. Peti, šesti in sedmi odstavek posta- 
nejo tretji, četrti in peti odstavek. 

29. teza 
Tretji in četrti odstavek 74. člena se črtata. 

30. teza 
V drugem odstavku 75. člena se črtata drugi in tretji stavek. 
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
,S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne 

interesne skupnosti in z njenim statutom se v skladu z zako- 
nom določijo zadeve, o katerih odločajo delavci, delovni lju- 
dje in občani neposredno v svojih temeljnih in drugih samou- 
pravnih organizacijah ter skupnostih, zadeve, o katerih odlo- 
čajo delegati v skupščini samoupravne interesne skupnosti, 
kakor tudi način odločanja delegatov v skupščini.' 

Četrti odstavek se črta. 

31.teza 
Na koncu prvega odstavka 77. člena se črta pika in dodaja 

besede ,ter izvrševanje odločitev skupščine samoupravne 
interesne skupnosti." 

32. teza 
79. člen se črta. 

33. teza 
V drugem odstavku 83. člena se med besedama ,z zako- 

nom' in .ustanovijo^ vstavi beseda ,lahko'. 

34. teza 
Naslov VI. poglavja se dopolni, tako da se za besedo .last- 

nine' dodajo besede ,ter za odpravljanje motenj na področju 
dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega pomena'. 

35. teza 
Za naslovom ,VI. Začasni ukrepi za varstvo samoupravnih 

pravic in družbene lastnine ter za odpravljanje motenj na 
področju dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega 
pomena' se dodajo novi 84 a, 84 b, 84 c, 84 č in 84 d člen, ki se 
glasijo: 

84. a člen 
Če samoupravna interesna skupnost za opravljanje dolo- 

čene dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega 
pomena, za katero je bila'z zakonom oziroma odlokom druž- 
benopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določena 
obvezna ustanovitev, ni ustanovljena in je zaradi tega ogro- 

5 



ženo uresničevanje z ustavo ali z zakonom določenih pravic 
oziroma opravljanje .dejavnosti, lahko skupščina ustrezne 
družbenopolitične skupnosti s predpisom začasno, do usta- 
novitve take samoupravne interesne skupnosti, uredi raz- 
merja med uporabniki in izvajalci ter začasno predpiše plače- 
vanje prispevkov, potrebnih za financiranje z ustavo ali z 
zakonom določenih pravic oziroma dejavnosti, ki j§ nujna za 
življenje in delo ljudi, in ki je ni mogoče zagotoviti na drua 
način. a 

•v 84. b člen 
če večina udeležencev svobodne menjave dela v samou- 

pravni skupnosti, ki opravlja določene zadeve oziroma dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena, ni sklenila samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana, in je zaradi tega ogroženo 
uresničevanje z ustavo ali z zakonom določenih pravic ozi- 
roma opravljanje dejavnosti, ki je nujna za življenje in delo 
ljudi, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti 
začasno: 
- V samoupravnih interesnih skupnostih s področja druž- 

benih dejavnosti določi obseg storitev oziroma dejavnosti v 
okviru zagotovljenega programa, oziroma v takem obsegu, ki 
je nujno potreben za doseganje temeljnih planskih ciljev, ter 
za to potrebna sredstva; 

- v samoupravnih interesnih skupnostih s področja materi- 
alne proizvodnje določi obseg storitev oziroma dejavnosti v 
okviru, ki zagotavlja nemoteno življenje in delo ter za to 
potrebna sredstva, če zaradi narave zadev ali dejavnosti 
posebnega družbenega pomena ni mogoče teh potreb 
ustrezno zadovoljiti na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. 

84. c člen 
Če samoupravnega sporazuma o temeljih plana samou- 

pravne interesne skupnostih, ki opravlja določene zadeve 
oziroma dejavnost posebnega družbenega pomena, ni sklenil 
del udeležencev svobodne menjave dela in je zaradi tega 
ogroženo uresničevanje z ustavo ali z zakonom določenih 
pravic oziroma opravljanje dejavnosti, ki je nujna za življenje 
in delo ljudi, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične 
skupnosti predpiše obveznost plačevanja prispevkov za izva- 
janje dogovarjanja ali z zakonom določenega zagotavljenega 
programa. 

84. č člen 
Če samoupravna interesna skupnost za področje določene 

dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena 
ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno 

delo in je s tem bistveno ogroženo opravljanje te dejavnosti, 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti s svojo odloči- 
tvijo začasno uredi to vprašanje, tako da zagotovi izvajanje 
zagotovljenega programa storitev oziroma dejavnosti, ki so 
nujne za življenje in delo oziroma za doseqanje temeljnih 
planskih ciljev. 

84. d člen 
V primerih iz prejšnjih treh členov lahko skupščina ustrezne 

družbenopolitične skupnosti začasno odloči na predlog 
skupščine samoupravne interesne skupnosti, če tak predlog 
ni podan, pa tudi na predlog pristojnega sveta; v primeru iz 
84. člena tega zakona pa na predlog izvršnega sveta.« 

36. teza 
86. člen se črta. 

k> 
37. teza 

Tretja alinea 87. člena se spremeni, tako da se glasi: 
,— predlaga skupščini samoupravne interesne skupnosti 

razpustitev odbora, komisije, sveta oziroma drugega organa 
samoupravne interesne skupnosti;' 

38. teza 
V prvem in drugem, odstavku 89. člena se črtata besedi 

.izvršilni organ'; besedica .oziroma' se nadomesti z vejico, za 
besedo ,svet' pa se dodajo besede .oziroma drug orqari' v 
ustreznem sklonu. 

39. teza 
V prvem odstavku 91. člena se drugi stavek spremeni tako 

da se glasi: 

,Če pristojni organ samoupravne interesne skupnosti v 
določenem roku ne razpravlja in ne sklepa o zadržanem 
splošnem aktu, oziroma ne sprejme zahtevanih sprememb in 
dopolnitev, predloži, skupščina družbenopolitične skupnosti 
tak splošni akt, če meni, da ni v skladu z ustavo ali da je 
nasprotju z zakonom, ustavnemu sodišču; če pa meni, da je v 
nasprotju s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samou- 
pravne interesne skupnosti, družbenim dogovorom, drugim 
samoupravnim sporazumom ali drugim splošnim aktom, pa 
pristojnemu sodišču združenega dela.' 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Te določbe bodo oblikovane v osnutku zakona. 

6 
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NFORMACIJA 

d kršitvah družbene lastnine in drugih 

Dojavnih oblikah neodgovornega odnosa 

jo družbene lastnine in njenega varstva 

;ESA-860) _ ■ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 104. seji dne 26. 
12. 1985 obravnaval: 
- INFORMACIJO O KRŠITVAH DRUŽBENE LASTNINE IN 

DRUGIH POJAVNIH OBLIKAH NEODGOVORNEGA ODNOSA 
DO DRUŽBENE LASTNINE IN NJENEGA VARSTVA, 

ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
ooslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT 
ZA PRA VOSODJE IN UPRA VO 

POVZETEK 

Informacija je pripravljena na podlagi sklepa Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije, sprejetega v 
maju 1984 ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije. Namen 
informacije je, da Skupščina SR Slovenije v okviru svojih 
pristojnosti ob prikazu stanja in problemov na obravnava- 
nem področju sprejme ustrezna stališča usmeritve in 
sklepe, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu in popolnej- 
šemu varstvu družbene lastnine. 

V informaciji ugotavljamo zlasti naslednje: 
Pri uveljavljanju samoupravnih produkcijskih odnosov, 

katerih temelj je uresničevanje pravice dela z družbenimi 
sredstvi, se pogosto srečujemo s pojavi, razmerami in 
odnosi, ki kažejo predvsem na protislovja naše družbene 
prakse, na počasnost pri urejanju ekonomskih in družbe- 
nih vprašanj, ki bistveno in odločujoče vplivajo na samou- 
pravne odnose in varovanje družbene lastnine. 

V praksi se prepočasi uresničuje eno od osnovnih načel 
našega družbenoekonomskega sistema, da bi sleherna 
organizacija združenega dela in sleherni delavec delil 

i usodo svojega dela in njegovih rezultatov, k čemur je v 
preteklih letih prispevala tudi neustrezna ekonomska in 

[ razvojna politika. 
Zanemarjen je vsebinski značaj samoupravnega spora- 

'< zumevanja, to je uresničevanje skupnih trajnejših intere- 
sov, pogojenih z medsebojno odvisnostjo in vzajemnostjo, 

I na temelju pridobivanja skupnega dohodka in prevzema- 
nja skupnega rizika, ki predstavlja jamstvo za uspešnejše 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Namesto tega 
nastopa kot glavni interes izposojanje sredstev in nado- 

I mestilo za gospodarjenje z njimi ter številni samoupravni 
t sporazumi, na podlagi katerih organizacije združenega 
I dela, ki imajo na trgu monopolni položaj, dosegajo višje 
j cene za svoje proizvode ter zaradi nefunkcioniranja deviz- 
i nega trga prodajajo devize po znatno višjih cenah od 
l uradnega tečaja. 
I Začasni ukrepi, s katerimi nastopajo skupščine družbe- 
} nopolitičnih skupnosti pri uresničevanju družbenega var- 

l stva samoupravnih pravic in družbene lastnine, čeprav kot 
j izjemni ukrepi, vedno niso učinkoviti, ker se pri njihovem 
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podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

sprejemanju premalo upoštevajo ekonomski razlogi, 
ampak so praviloma predvsem odraz proste subjektivne 
presoje. 

Načelo delitve po delu in rezultatih dela, ki je eden od 
važnejših kazalcev razmer na področju varovanja druž- 
bene lastnine, se v praksi vse prepočasi uresničuje. 

Neracionalnost in neučinkovitost v organizacijah zdru- 
ženega dela se pogosto brez podlage prisoja organizira- 
nosti delavcev in sredstev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, zaradi česar raste težnja po njihovem uki- 
njanju. 

K neracionalnemu trošenju družbenih sredstev pripo- 
more tudi pretirano normativno urejanje gospodarjenja, ki 
na eni strani daje organizacijam združenega dela zelo 
malo manevrskega prostora za lastne poslovne odločitve, 
na drugi strani pa terja obsežna administrativna opravila, 
potrebe po neproduktivnem zaposlovanju, spremembe 
organizacije dela ipd. 

Obrtne zadruge v praksi ne odigravajo vloge, ki jim jo 
dajeta ustava in zakon o združenem delu, pri njihovem 
poslovanju pa se pojavljajo številne nepravilnosti in neza- 
konitosti. 

Finančna nedisciplina med uporabniki družbenih sred- 
stev se odraža tudi v gospodarskih sporih, katerih analiza 
kaže na to, da si dolžniki samovoljno podaljšujejo plačilne 
roke, saj je zanje ob sedanji stopnji inflacije ekonomsko 
ugodneje, da neupravičeno obračajo sredstva drugih 
družbenopravnih oseb, pa čeprav morajo potem plačati 
obrestne obresti in stroške postopka. 

Prenos kmetijskih zemljišč v kmetijski zemtjški sklad, ki 
bi moral biti izveden že pred dvanajstimi leti, je realiziran 
le v manjši meri. 

Kmetijska zemljišča se odtujujejo iz družbene lastnine 
predvsem z namenom, da se uporabljajo za gradnjo, pri 
čemer obstaja poseben problem v vrednotenju teh zem- 
ljišč, ki je posledica neustrezne dosedanje zakonske ure- 
ditve, pa tudi neustrezne prakse na škodo družbene last- 
nine. 

Pri pridobivanju stavbnih zemljišč v družbeno lastnino 
dostikrat prihaja do oškodovanja družbenih sredstev, ker 
se le-ta pridobivajo pretežno pogodbeno, pri čemer inve- 
stitorji nemalokrat pristajajo zaradi časovne stiske na 
neugodne pogoje, zlasti glede višine odškodnine. 

Številni požari, škodni dogodki in nesreče pri delu v 
organizacijah združenega dela, ki pomembno ogrožajo 
družbeno premoženje, pa tudi človeška življenja, so posle- 
dica pomanjkanja preventivne dejavnosti in samozaščit- 



nega obnašanja, pa tudi posledica malomarnosti in samo- 
zaščitnega obnašanja, pa tudi posledica malomarnosti in 
varčevanja na nepravem koncu, kar vse kaže da varnostna 
kultura še ni postala sestavina samoupravne zavesti. 

Skokovita rast gospodarske kriminalitete po letu 1980 
se je v letu 1983 pričela postopno umirjati za razliko od 
gibanja števila ostalih kaznivih dejanj v škodo družbene 
lastnine, ki so bila v tem letu še vedno v precejšnjem 
porastu. Družbenoekonomske razmere, ki so se po letu 
1980 vse bolj zaostrovale, so našle svoj odraz tudi v gospo- 
darski kriminaliteti. Določen porast števila odkritih kazni- 
vih dejanj pa je tudi posledica povečane aktivnosti orga- 

°?J?r?ania' Na uPadanle gospodarske kriminalitete v' letu 1984 je v določeni meri vplivala tudi sprememba 
kazenske zakonodaje, vendar bo delež tega vpliva dejan- 
sko v celoti razviden šele v naslednjih letih. 

Nasprotno kot gibanje gospodarske kriminalitete pa je 
doslej število gospodarskih prestopkov iz leta v leto naraš- 
čalo, kar je prav tako odraz družbenoekonomskih razmer 
na eni strani, na drugi strani pa tudi odraz premajhne 
presoje 0 tem, ali gre res za družbeno najnevarnejše 
kršitve predpisov, ki zahtevajo tudi ustrezno kazensko 
sankcioniranje. 

Število odkritih oziroma obravnavanih kršitev onasnaže- 
vanja človekovega okolja je v nasprotju z vse večjim ones- 
naževanjem okolja izjemno majhno, kar kaže na to, da tem 
pomembnim vprašanjem posvečamo premajhno pozor- 
nost ter da je vse premalo prisotna zavest o pomenu 
naravnihbogastev in dobrin v splošni rabi, kar predvsem 
dolgoročno prinaša družbeni lastnini ogromno škodo. 

Ogrožanja družbene lastnine, ki posamezni pojavi neod- 
govornega odnosa do družbene lastnine in jih obravna- 
vamo v informaciji, zaviralno vplivajo na razvoj družbene 
lastnine, zato so za njihovo zmanjševanje in odpravljanje 
predlagane predvsem naslednje usmeritve: 

Stanje na področju varstva družbene lastnine terja da 
vsi subjekti, ki so odgovorni za uresničevanje posebnega 
družbenega varstva še naprej stalno spremljajo in analizi- 
rajodružbene pojave v škodo družbene lastnine in na tej 
podlagi ukrepajo in delujejo za učinkovito in popolno 
varstvo m razvoj družbene lastnine. Pri tem nosijo še 
posebej pomembno vlogo in odgovornost subjektivne sile. 

Večjo pozornost je potrebno posvetiti razvoju preventiv- ■ 
nega delovanja za varstvo družbene lastnine in samozaš- 
čitnega obnašanja, ki mora postati pomembna, sestavina 
samoupravne zavesti. 

Hitrejše uveljavljanje takšne ekonomske in razvojne 
politike, ki bo v praksi vse bolj zagotavljala relativno eko- 
nomsko samostojnost in motivacijo sleherne proizvodne 
celice, prestavlja bistven pogoj, da bo delavec lahko uve- 
ljavil samoupravni proizvodni odnos pri odločanju o druž- 
beni reprodukciji. 

taf:lanJZ-na P°dročiu samoupravnega sporazumevanja terja taksne ukrepe ekonomske in razvojne politike, ki 
bodo zagotovili, da bodo udeleženci samoupravnih spora- 
zumov ekonomsko motivirani k združevanju dela in sred- 
stev na dohodkovnih principih. 

Hitreje in dosledneje je potrebno uresničevati načelo 
delitve po delu in rezultatih dela. 

Finančne discipline ni mogoče zagotavljati zgolj s 
kazenskimi sankcijami, ampak je potrebno predvsem z 
ustreznimi civilnimi sankcijami stimulirati dolžnike, da 
bodo pravočasno poravnali svoje obveznosti. V ta namen 
pa je potrebno spremeniti tudi nekatere zakonske do- 
ločbe. 

Potrebno je izvesti načrten in postopen prenos kmetij- 
skih zemljišč v kmetijski zemljiški sklad. 

Spremeniti je potrebno družbeno prakso pridobivanja 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino predvsem v smeri 
pridobivanja teh zemljišč na podlagi srednjeročnih druž- 
benih planov s pripravo prostorskih izvedbenih aktov in 
izdanih ustreznih odlokov občinskih skupščin. 

Glede na vedno večjo stopnjo onesnaženosti človeko- 
vega okolja, bo tej problematiki treba posvečati večjo 
pozornost, predvsem pa bo potrebna koordinirana in dol- 
goročna kontinuirana aktivnost vseh odgovornih dejavni- 
kov na tem področju. 

Koncept kazenskopravnega varstva v SR Sloveniji je 
ustrezen in ne predstavlja ovire za učinkovito varstvo 
družbene lastnine. 

Z večjo stopnjo preventivnega obnašanja v sredinah 
kjer gospodarska kriminaliteta nastaja, ter z večjo stopnjo 
preventivnega delovanja organov odkrivanja in pravosod- 
nih organov je potrebno doseči učinkovitejše varstvo 
družbene lastnine pred gospodarske kriminaliteto. 

Kazenska represija je lahko učinkovita in doseže svoj 
namen samo, če je ustrezna, to je, če je usmerjena predv- 
sem v družbeno najnevarnejše pojavne oblike kaznivih 
dejanj in v družbeno najnevarnejše kršitve predpisov in če 
je dovolj hitra. 

UVOD 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah kazen- 
skega zakona SR Slovenije v maju 1984 sprejel sklep, naj se 
ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah še posebei 
temeljito pretresejo vse oblike napadov na družbeno premo- 
ženje, in predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
da pripravi o navedeni problematiki celovito medresorsko 
poročilo, ki bo zajelo tudi podatke pravosodnih organov 
družbenega pravobranilca samoupravljanja in druqe z ias- 
mmi usmeritvami Skupščine SR Slovenije za spreminjanje 
razmer. ' 

i,,mneTo«črrie d|"užbenega varstva družbene lastnine je v 
iv "h obravnavala tudi Skupščina SFRJ ki ie v svojih sklepih med drugim poudarila potrebo, da organi obla- 

ci™ P!?Vnl or9anl v organizacijah združenega dela samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samupravnih 

zira?o stanlp «1" tkuPnostlh ter dru9' družbeni dejavniki anali- 
fn Joi vastva in razvoja družbene lastnine ter ukrepajo in delujejo za učinkovito in popolno varstvo in zboljšanje 

knnt^oine astnlne,ter za nenehno krepitev odgovornosti In 
^nrZnni uPravlJ?niu. uporabi sredstev v družbeni lastnini in razpolaganju z njimi. 

Družbena lastnina kot izraz socialističnih družbenoeko- 
nomskih odnosov med ljudmi je temelj svobodnega združe- 

— 

nega dela in vladajčega položaja delavskega razreda v proiz- 
vodnji in družbeni reprodukciji v celoti. Družbena lastnina 
zagotavlja delovnemu človeku pravico dela z družbenimi 
sredstvi kot neodtujljivo pravico, da dela s temi sredstvi, da bi 
zadoljeval svoje osebne in družbene potrebe, in da svobodno 
in enakopravno z drugimi delavci v združenem delu odloča o 
svojem delu in o pogojih in rezultatih svojega dela. Sredstva, 
ki so družbena lastnina (produkcijska sredstva in druga sred- 
stva Združenega dela, proizvodi združenega dela in z združe- 
nim delom doseženi dohodek, sredstva za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih potreb, naravna bogastva in 
dobrine v splošni rabi) predstavljajo skupno materialno 
°«?°»o za ohranitev in razvoj socialistične družbe ter sociali- 
stičnih samoupravnih odnosov. V skladu s tem se družbeni 
lastnini zagotavlja posebno družbeno varstvo, ki ga uresniču- 
jejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njim odgo- 
vorni organi, sodišča, ustavna sodišča, javni tožilec, družbeni 

vodstv ranil6C sarnoupravl'anJa in s|užba družbenega knjigo- 

V informaciji obravnavamo kršitve družbene lastnine in 
posamezne pojavne oblike neodgovornega odnosa do druž- 
bene lastnine in njenega varstva, ki se pojavljajo pri upravlja- 
nju, uporabi in razpolaganju z družbenimi sredstvi v organiza- 
cijah združenega dela, negativne pojave pri varstvu nepremič- 
nin v družbeni lastnini in v pravnem prometu z njimi ter na 
področju splošne varnosti premoženja in ljudi v organzacijah 
Združenega dela ter tista poseganja v družbeno lastnino, ki so 
zaradi svoje družbene nevarnosti opredeljena kot kazniva 

priloga poročevalca 



mja in gospodarski prestopki, predvsem na področju 
podarstva ter na področju varstva človekovega okolja, 
rmacija je pripravljena z vidika pristojnosti in odgovorno- 
>rganov družbenega nadzorstva, zato v delu, ki se nanaša 
>odročjeteh organvtudi predlagamo konkretne usmeritve 
jredloge za spreminjanje razmer. V delu, ki ne sodi v 
osredno pristojnost teh organov, pa le opozarjamo na 
atere pojave, kar je lahko podlaga za to, da pristojni 
ani analizirajo vzroke posameznih negativnih pojavov In 
dlagajo ukrepe za njihovo odpravo. 
lformacija obravnava ogrožanja družbene lastnine, ki se 
\ašajo predvsem na družbeno lastnino kot družbeno pre- 
ženje in manj na družbeno lastnino kot sistem odnosov 
d ljudmi, ki delajo z družbenimi sredstvi. Ob tem moramo 
jdariti, da gre predvsem za tista ogrožanja, ki so vendarle 
njšega pomena v odnosu do bistvenih tokov družbenoeko- 
inskega razvoja, to je celotnega sklopa družbenega plani- 
Ija, ekonomske in razvojne politike, delovanja enotnega 
oslovanskega trga, politike ekonomskih odnosov s tujino 
Od funkcioniranja teh osnovnih tokov družbenoekonom- 

>ga razvoja pa je bistveno odvisen tudi razvoj družbene 
tnine ter učinkovitost njenega varstva na področjih, ki jih 
ravnavamo v tej informaciji. 

nformacija je pripravljena na podlagi podatkov, analiz in 
igih gradiv, ki jih zbirajo in pripravljajo republiški organi, 
govorni za varstvo družbene lastnine. Informacijo je pripra- 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v sodelova- 

I z Družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR Slove- 
e, Vrhovnim sodiščem SR Slovenije, Javnim tožilcem SR 
Dvenije, Javnim pravobranilcem SR Slovenije, Republiškim 
<retariatom za notranje zadeve in Službo družbenega knji- 
vodstva v SR Sloveniji. Informacija se nanaša pretežno na 
dobje zadnjih treh let. 

Kamen informacije je, da Skupščina SR Slovenije v okviru 
Ijih pristojnosti ob prikazu stanja in problemov na obravna- 
nem področju sprejme ustrezna stališča, usmeritve in 
lepe, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu in popolnejšemu 
rstvu družbene lastnine. 

ODNOS DO DRUŽBENE LASTNINE KOT 
zMELJA SVOBODNEGA ZDRUŽENEGA DELA 

Uporaba, upravljanje in razpolaganje z družbenimi sredstvi 
■kot odraz pravice dela z družbenimi sredstvi kaže na 
■lagi zasnovanih družbenoekonomskih odnosov predvsem 
fclovanju organizacij združenega dela na načelu dohodka, 
Bcer tako, da o celotnem dohodku, ki ga ustvarjajo, odlo- 
■ delavci, in da je ustvarjeni dohodek materialna osnova 
■ovega odločanja o pogojih in rezultatih njihovega dela. Z 
■javljanjem takšnih družbenoekonomskih odnosov pri pri- 
Ibivanju in razporejanju dohodka si delavci zagotavljajo 
šgoje za večanje produktivnosti dela, za bolj racionalno in 
iinkovito izkoriščanje družbenih sredstev in za utrjevanje 
imoupravnega položaja delavcev. 

lDri uveljavljanju samoupravnih produkcijskih odnosov se 
3'gosto srečujemo s pojavi, razmerami in odnosi, ki kažejo 
redvsem na protislovja naše družbene prakse, na počasnost 
ri urejanju ekonomskih in družbenih vprašanj, ki bistveno in 
ciločujoče vplivajo na samoupravne odnose in varovanje 
ružbene lastnine. Kljub številnim ukrepom, stališčem in 
smeritvam nismo uspeli oblikovati in uveljavljati takšne eko- 
ooiske in razvojne politike, ki bi zagotavljala, da bi sleherna 
rg^nizacija združenega dela in sleherni delavec delil usodo 
voj.ega dela in njegovih rezultatov. Stopnja uresničenosti 
sg& načela pa neposredno določa raven razvitosti družbeno- 
as.tninskih odnosov, ki so zato v praksi prisotni le v skromnih 
afpetnih oblikah. To ugotovitev potrjuje tudi naraščanje napa- 
oL na družbeno lastnino z odločanjem z vidika skupinsko- 
asttniških odnosov, kar je mnogo nevarneje od tatvin, pone- 
eifb in drugih oblik osebnega prilaščanja družbenih sredstev. 
'tfSglabljanje ekonomske krize v družbi oziroma splošno naza- 
^vanje v uspešnosti gospodarjenja in upravljanja z družbe- 
ni sredstvi je tudi posledica neuveljavljanja načela dobrega 
ic^podarjenja z družbenimi sredstvi. 

J    

Navedene ugotovitve med drugim potrjujejo tudi podatki o 
nekaterih negativnih pojavih, ki so jih na podlagi pobud 
različnih družbenih subjektov obravnavali družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja. V zadnjih treh letih so družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja v SR Sloveniji v okviru izvajanja 
svoje funkcije varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine med drugim obravnavali preko štiri tisoč negativnih 
pojavov na področju združevanja dela in sredstev, razpolaga- 
nja z družbenimi sredstvi, namenskega izkoriščanja družbe- 
nih sredstev ipd.1 Pogostost posameznih obravnavanih nega- 
tivnih pojavov sicer iz leta v leto upada. Vendar takšna gibanja 
ne odražajo procesa stabilizacije, saj se v praksi nasprotno 
pojavlja splošno nazadovanje razmer na področju ustavnosti 
in zakonitosti oziroma povečevanje razkoraka med zakonsko 
ureditvijo na eni strani ter družbeno prakso na drugi. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja so v preteklih letih 
ob analizi samoupravnih sporazumov ugotavljali, da prihaja 
do pogostih zlorab samoupravnega sporazumevanja, s kate- 
rim se na nezakonit način urejajo odnosi med organizacijami 
združenega dela. Pri tem največkrat obstaja tendenca na 
strani udeležencev sporazumevanja, ki imajo ekonomsko 
močnejši položaj kot drugi udeleženci, da dosežejo tak spora- 
zum, ki bo le v njihovem interesu. Zanemarjen je vsebinski 
značaj samoupravnega sporazumevanja, to je uresničevanje 
skupnih trajnejših interesov, pogojenih z medsebojno odvis- 
nostjo in vzajemnostjo, na temelju pridobivanja skupnega 
dohodka in prevzemanja skupnega rizika. Namesto tega 
nastopa kot glavni interes izposojanje sredstev in nadome- 
stilo za gospodarjenje z njimi. 

Od leta 1980 dalje so začele številne organizacije združe- 
nega dela sklepati samoupravne sporazume, na podlagi kate- 
rih so za svoje proizvode dosegale višje cene. Analiza teh 
sporazumov je pokazala, da so organizacije združenega dela 
na ta način obšle zakonite predpise o oblikovanju in določa- 
nju cen ter povzročile splošno povečanje cen. V praksi so se 
pojavile tri oblike takih samoupravnih sporazumov. 

Samoupravni sporazumi o združevanju sredstev za financi- 
ranje dolgoročne in stabilne dobave surovin, oziroma za raz- 
širitev kapacitet, pokritje izgub, realizacijo razvojnih progra- 
mov ipd. niso imeli namena dosegati skupnega dohodka, 
ampak združevati sredstva brez pravice do vrnitve vloženih 
sredstev in brez kakršnegakoli nadomestila. Razen tega so 
bili oblikovani tako, da ni bilo dano zanesljivo jamstvo za 
dolgoročno oskrbovanje s surovinami in repro-materiali. Po 
vsebini in tehniki obračuna so ti sporazumi omogočali 
direktno povečevanje cen posameznih artiklov, hkrati pa so 
povzročili pritisk na povečanje cen drugega blaga. 

Druga značilna oblika so samoupravni sporazumi o trajnem 
poslovnem sodelovanju, uvajanju nove tehnologije oziroma 
kompenzacij dohodka, stroškov ipd. Pri teh sporazumih gre 
za poskus realizacije medsebojnih razmerij z udeležbo v 
skupnem prihodku, ki pa v resnici tudi predstavlja prikrito 
zviševanje cen. 

Kot tretja oblika so se pojavljali samoupravi sporazumi o 
združevanju dela in sredstev na podlagi zakona o deviznem 
poslovanju, ki so po svoji vsebini pomenili prodajo deviz po 
višji ceni od uradnega tečaja. 

Taki samoupravni sporazumi so ne le vplivali na zviševanje 
cen, ampak je bila s tem delavcem odvzeta pravica upravljanja 

1 Vsebina nekaterih pojavov Število obravnavanih 
negativnih pojavov 

2 1983 1984 Skupaj 

- združevanje dela in sredstev 
- protizakonito razpolaganje 

z družbenimi sredstvi 
- družbeno planiranje 
- izkoriščanje družbenih sred- 

stev v nasprotju z nameni 
- opustitev ukrepov za 
nadomestitev škode 

Skupaj 

884 
322 
273 
170 

1898 

595 
541 

66 
91 

148 
1441 

180 
488 

54 
149 
131 

1024 
1913 
442 

449 
4341 

2 Družbeni pravobranilci samoupravljanja nimajo pregleda nad Številom teh sporazumov. Delovne organizacije jih same ne posredujejo. Kadar pa Jih, zele 
ostati anonimne, ker je sicer, kot pravijo, ogrožena dobava surovin, repromateri- 
alov in polproizvodov. 
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in gospodarjenja z znatnim delom dohodka, ki je po določe- 
nem avtomatizmu (dodatek k ceni) prehajal z ene na drugo 
organizacijo združenega dela. Samoupravni sporazumi o 
združevanju dela in sredstev pa so predstavljali le formalno 
pokritje takih odnosov. Iz vsebine teh sporazumov navadno ni 
razvidno, s katerimi sredstvi bo kupec blaga poravnal obvez- 
nost združevanja. Podrobnejši pregled poslovanja organizacij 
Združenega dela, ki so udeleženke, pa pokaže, da kupci 
najpogosteje poravnavajo svoje sprejete obveznosti iz materi- 
alnih stroškov ali kot prispevek iz dohodka. To je za njih 
najceneje odstopljen denar, ki ga poskušajo čim hitreje nado- 
knaditi pri kupcih svojih proizvodov s prodajo po čim višji 
ceni. To je eden od glavnih vzrokov, da so udeleženci teh 
samoupravnih sporazumov pripravljeni združevati sredstva 
pod zelo neugodnimi pogoji, kot so: nedoločen čas združeva- 
nja sredstev, združevanje za nedefinirane ali zelo splošno 
definirane investicije (npr. modernizacija ali povečanje proiz- 
vodnje), nejasno opredeljene obveznosti organizacij, ki bodo 
združena sredstva uporabljale, nepovratno združevanje sred- 
stev brez jamstva za zagotovitev dolgoročne dobave blaga 
pod ugodnejšimi pogoji, skupni rizik poslovanja z združenimi 
sredstvi običajno ni določen, pa tudi skupni organ, ki bi skrbel 
za smotrno porabo združenih sredstev in pravico delavcev, da 
o njih enakopravno odločajo, navadno ni določen. Eden od 
razlogov, da gospodarski subjekti pristajajo na takšno spora- 
zumevanje in zaradi katerega tudi nimajo interesa za njegovo 
izpodbijanje, je tudi bojazen pred prekinitvijo poslovnih stikov 
in s tem reprodukcijske verige, še posebej, kadar se s samou- 
pravnim sporazumom, in to ne s sporazumom o cenah, 
ampak s sporazumom o skupnih vlaganjih, pokrivanju izgub 
ipd., določajo višje cene. Organizacije združenega dela, ki so 
jim takšni sporazumi predloženi v sprejem, se znajdejo v 
dilemi, ali naj jih sprejmejo v predloženem besedilu ali pa naj 
ostanejo brez potrebnih količin materiala in surovin. 

Da gre pri teh sporazumih dostikrat za razmerja, ki se 
normalno urejajo s pogodbami obligacijskega prava in dejan- 
sko lahko govorimo o kupcih in prodajalcih proizvodov, ne pa 
o udeležencih samoupravnega sporazuma, kaže tudi analiza, 
ki jo je opravil Družbeni pravobranilec samoupravljanja v 
Mariboru. V 21 organizacijah združenega dela je ocenil 285 
samoupravnih sporazumov, ki so jih v teh organizacijah skle- 
nili. Le 18 samoupravnih sporazumov je vsebovalo elemente 
sporazuma o skupnem dohodku in samo 17 o skupnem pri- 
hodku, z vsemi drugimi samoupravnimi sporazumi pa so 
udeleženke urejale čista obligacijska razmerja. 

Na področju deviznega poslovanja prevladujejo samou- 
pravni sporazumi o združevanju deviz oziroma deviznem pla- 
čilu materiala v določenem odstotku in sicer ne glede na 
delež te surovine v proizvodu, ki je namenjen izvozu. 
Ob vsem tem pa ostaja še drug vidik negativnih pojavov v 
samoupravnem sporazumevanju, namreč, da se dogovorjene 
obveznosti ne izpolnjujejo. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti nastopa pri uresni- 
čevanju družbenega varstva samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine z začasnimi ukrepi, če nastanejo v organizaciji 
združenega dela bistvene motnje v samoupravnih odnosih ali 
so huje prizadeti družbeni interesi ali če organizacija združe- 
nega dela ne izpolnjuje z zakonom določenih obveznosti 

Število izrečenih ukrepov se že od leta 1980 postopoma 
zmanjšuje, vendar to ni odraz družbeno in ekonomsko smo- 
trnejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Pri sprejema- 
nju začasnih ukrepov družbenega varstva se ne upoštevajo 
dovolj ekonomski razlogi, tako da so te odločitve praviloma 
predvsem odraz proste subjektivne presoje. 

Kljub temu, da je v polovici primerov dolgoletno neuspešno 
poslovanje razlog za uvedbo začasnih ukrepov družbenega 
varstva, se na mesto predhodne razrešitve poslovodnega 
organa najpogosteje uporablja ukrep »imenovanja začasnega 
organa«, čeprav je le-ta predviden za izredno hude kršitve. 
Začasni organ se torej še vedno pojmuje kot nekdanji prisilni 
upravitelj in se zato dogaja, da pogosto dobi pristojnosti, ki 
niso skladne s sistemom. 

Subjektivnost pri odločanju o uporabi začasnih ukrepov 
družbenega varstva na koncu največkrat pripelje do razmer, 
ko bi moral začasni organ v letu dni zagotoviti razrešitev 
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V letih 1982 do 1983 je bil ta ukrep uporabljen v 68 primerih od 90 primerov. 

zahtevnih vprašanj v zvezi s poslovno politiko, zastarelo teh- 
nologijo, tržno usmerjenostjo ipd., ki bi jih morala organiza- 
cija združenega dela sproti reševati v procesu dela in poslova- 
nja. Vendar organizacije združenega dela v svojih samouprav- 
nih splošnih aktih nirjiajo opredeljenega postopka, ki bi omo- 
gočal pravočasno ugotavljanje in odpravljanje motenj v 
poslovanju, pri čemer večina od njih celo meni, da bi bil to le 
odvečni normativizem. 

Stopnja uresničenosti načela delitve po delu in rezultatih 
dela je eden bistvenih kazalcev razmer na področju varovanja 
družbene lastnine. Vsebiria številnih samoupravnih sporazu- 
mov o skupnih osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke kaže, da smo v sedanjih razmerah marsikje 
povsem izgubili neposredno soodvisnost med delavcem ozi- 
roma njegovim celovitim prispevkom na eni strani ter ustvar- 
jenim rezultatom oziroma minulim delom na drugi. Odraz 
tega so tudi številne kršitve na področju delitve sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, ki jih beležijo družbeni 
pravobranilci samoupravljanja in ki iz leta v leto naraščajo 5 

Narašča pa tudi pogostost prekinitev dela ali izsiljenih sestan- 
kov zaradi neobveščenosti in nezadovoljstva delavcev qlede 
delitve sredstev za osebne dohodke.6 

Osebni dohodki se neredko delijo le po analitični oceni ne 
pa po dejanskem delovnem prispevku posameznega delavca 
kar velja predvsem za delo izven neposredne proizvodnje. 

Čeprav so bila vprašanja razreševanja odnosov med živim 
in minulim delom stalno v ospredju družbene aktivnosti 
bistvenih premikov nismo dosegli. 

Nepripravljenost, da bi se lotili osnovnih vzrokov inflacije ki 
prerazporeja prihodnji dohodek neodvisno od subjektov ki 
ga bodo ustvarjali, je zaostrila protislovja v proizvodnih odno- 
sih oziroma omogočila eksploatacijo v družbi, kar bo imelo 
številne negativne posledice tudi za nadaljnji družbeni razvoi 
in varstvo družbene lastnine. Družba namreč v takih razmerah 
nepopolno ali le delno koristi vse svoje človeške in materialne 
zmogljivosti, kar seveda neposredno odločujoče vpliva na 
obseg in kakovost sredstev družbene lastnine. 

Glede na ustavno in zakonsko opredeljeno vlogo instituci- 
onalnih oblik samoupravne organiziranosti pri ohranjanju 
obnavljanju in izboljševanju družbene lastnine ugotavljamo,' 
da so številne statusne spremembe v obdobju zadnjih treh let 
odraz stihije oziroma nedoslednega prilagajanja gospodar- 
skega sistema zahtevam ekonomske stabilizacije. To velja 
zlasti za obvezne oblike združevanja dela oziroma dela in 
sredstev, to je za temeljne organizacije združenega dela in 
delovne organizacije. 

V praksi se je praviloma ugotavljalo le izpolnjevanje zakon- 
skih pogojev, premalo pa je bilo zavestnih prizadevanj, da bi 
nacrtno zagotavljali takšno kadrovsko ter tehnično-tehnolo- 
sko sestavo in organiziranost, ki bi zagotavljala učinkovitejše 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi. To potrjujejo podatki o 
izgubah v organizacijah združenega dela. Neracionalnost in 
neučinkovitost se pogosto prisoja kar organiziranosti delav- 
cev in sredstev v temeljnih organizacijah združenega dela, 
zaradi cesar raste težnja po njihovem ukinjanju.7 Eden od 
osnovnih razlogov za takšno prakso je nedvomno ekonomska 
in razvojna politika, ki je pospeševala proces odtujevanja 
delavcev od bistvenih odločitev o družbeni reprodukciji in s 
tem temeljni organizaciji omejila vlogo osnovne celice druž- 
bene proizvodnje. Zato so se namesto krepitve družbene 
lastnine uveljavljali procesi krepitve državno, skupinsko ter 
zasebnolastninskih odnosov. 
. .,Pret.l.rano normativno urejanje gospodarjenja, ki smo mu bili priča v preteklih letih (intervencijski predpisi), je omoao- 
čalo organizacijam združenega dela zelo malo manevrskeaa 
prostora za lastne poslovne odločitve. Hkrati pa je zahtevalo 
obsežna administrativna opravila tako pri samih organizaci- 
jah združenega dela, ki morajo voditi določene evidence z 
velikim številom podatkov, dokazovati uresničevanje raznih 
predpisov, kakor tudi pri službah, ki skrbe za izvajanje teh 
predpisov. Zato se često dogaja, da se zaradi povečanja 

S Rr"ž?®nl pravobranilci samoupravljanja v SR Sloveniji so leta 1982 obravna- 
6? . .„„prlmer s tega P°droćia' " letu 1983 2.493 in v letu 1984 3.500 primerov Leta 1982 jo bilo po podatkih Zveze sindikatov SR Slovenije 22 prekinitev dela 
i . 10 leto so »epopolni), leta 1983 96, leta 1984 100 in v prvem polletju teta 1985 96 prekinitev dela. 1 

V letu 1982 je bilo v SR Sloveniji 9 primerov prenehanja temeljnih organizacij 
Združenega dela, v letu 1983 48 in v letu 1984 100 primerov. 
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idministrativnih del povečuje število zaposlenih, večje orga- 
tizacije združenega dela pa morajo poleg tega celo spreme- 
liti organizacijo dela, programe obdelav podatkov in 
Jodobno. Pogoste spremembe in dopolnitve predpisov često 
erjajotudi uskladitev samoupravnih splošnih aktov, kar vse je 
jovezano z velikimi stroški. Dodatno prispeva k takšnemu 
leracionalnemu trošenju družbenih sredstev tudi dejstvo, da 
se vse prepočasi reagira, če se npr. ugotovi, da posamezni 
jredpis nima dejansko tistih učinkov, na katere se je računalo 
)b njegovi uvedbi.8 

V letu 1984 je začela veljati sprememba 146. člena zakona o 
združenem delu, ki omogoča temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela v sestavi delovne organizacije, da lahko poslujejo 
areko žiro računa delovne organizacije. Od te spremembe se 
e veliko pričakovalo. Toda kljub temu, da je ta možnost dana 
že eno leto, se za tak način finančnega poslovanja na 
sbmočju SR Slovenije še ni odločila nobena delovna organi- 
zacija. Deloma je to posledica pozno izdanih predpisov, ki 
podrobneje urejajo vsa vprašanja takega poslovanja, deloma 
dolgih in zahtevnih postopkov, ki morajo biti opravljeni v 
delovni organizaciji. V največji meri pa je nezanimanje za 
skupni žiro račun na ravni delovne organizacije posledica kar 
splošnega mnenja, da predpisana organizacija finančnega 
poslovanja preko žiro računa delovne organizacije in internih 
računov temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ne more 
racionalizirati in poceniti finančnega poslovanja v delovni 
organizaciji. To posebej velja za tiste delovne organizacije, ki 
imajo že utečeno finančno poslovanje preko interne banke 
oziroma posebne finančne službe. 

Poseben problem predstavlja vprašanje realnega vrednote- 
nja družbenih sredstev, čeprav je situacija delno omiljena z 
zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakona o amortizaciji 
in revalorizaciji družbenih sredstev. Doslej obseg amortizacije 
ni zagotavljal enostavne reprodukcije osnovnih sredstev, kar 
S še toliko problematičneje ob visoki stopnji odpisanosti 
^snovnih sredstev, ki jo ugotavljamo za slovensko gospodar- 
stvo, zlasti še za opremo. Rešitve bi bilt> potrebno iskati v taki 
Veditvi amortizacije in revalorizacije, s katero bi dosegli 

odvisnost oziroma povezavo odpisanih osnovnih sredstev in 
stroškov amortizacije že v tekočem letu, tako da bi bil po vsaki 
opravljeni revalorizaciji seštevek sedanje (ali knjižne) vredno- 
sti osnovnih sredstev in izločenih denarnih sredstev po obra- 

unu amortizacije enak tekoči nabavni vrednosti osnovnih 
edstev. 

★ ★ ★ 

V zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in uporabo družbe- 
nih sedstev obravnavamo še poseben problem, ki je sicer 
frisoten tudi pri organizacijah združenega dela, ki sodelujejo 

kooperanti, najbolj očiten pa je pri obrtnih zadrugah in se 
Janaša na nepravilnosti in nezakonitosti, ki se pojavljajo 

.predvsem pri ugotavljanju celotnega prihodka, porabljenih 
sredstev, dohodka, razporejanju dohodka in čistega dohodka, 
nabavo reprodukcijskega materiala brez plačila prometnega 
ciavka ter na registracijo in dejavnost, ki jo obrtna zadruga 
lahko opravlja. Nepravilnosti in nezakonitosti je ugotovila 
služba družbenega knjigovodstva ob kontroli nekaterih obrt- 
nih zadrug v SR Sloveniji,9 pri čemer je pregledala poslovanje 
/teh zadrug v 1984. letu in v prvi polovici 1985. leta. 

Skoraj pri vseh obrtnih zadrugah je bilo ugotovljeno, da le- 
te niso kadrovsko in strokovno dovolj usposobljene, da bi bile 
kos nalogam, ki jim jih namenjata ustava in zakon o zruženem 
delu. Obrtna zadruga naj bi bila temeljni nosilec in usmerjeva- 
iec dela in povezovanja s samostojnimi obrtniki - občani. 
Vendar se v praksi opaža, da so obrtne zadruge le neke vrste 
^ervisi za obrtnike in da delujejo samo v takšnih mejah, kot 
iim jih določajo samostojni obrtniki - člani obrtne zadruge. 
T,ako je združevanje dela članov z delavci v zadrugo omejeno 
Ife na nabavo materiala prek zadruge in na zagotavljanje 

! 8. Tipičen tak primer je bilo prijavljanje dolžnikov, ki so imeli ™^*n"ne 

i obveznosti. Službi družbenega knjigovodstva na obrazcih OBZ. Služba je pre ! jela v letu 1984 več kot 163.000 obrazcev, sestavila 15.560 zapisnikov, prejela 
T. 1.830 pripomb na te zapisnike, toda le v 1.510 primerih |e bil zakon dejansko 
kVšen. Ta predpis je bil ukinjen šele po dveh letih, z letom 1985. r.,.h 
- 9 Kontrola je bila opravljena pri naslednjih obrtnih zadrugah. OZD Galeb 

/izola, Gorenjska obrtna zadruga Kranj, Novoplesk Ljubljana, 
IMetalgrad Jesenice, Brežice, Obrt Celeia, Celje, Trgokooperant, Maribor, Zora, 
'Domžale in 14. oktober, Gornja Radgona. 

evidenc po določbah pravilnika o prometnem davku zaradi 
oprostitve plačila prometnega davka pri nabavi materiala. 

Samoupravni splošni akti obrtnih zadrug navadno povze- 
majo zakonske določbe o oblikovanju celotnega prihodka in 
skupnega prihodka (po zakonu o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka in o ugotavljanju in razporeja- 
nju prihodka ter po obrtnem zakonu), vendar pa se te določbe 
v praksi ne izvajajo, še vedno se pretežni del celotnega 
prihodka zadruge oblikuje na takoimenovanem »maržnem« 
sistemu, to je na sistemu preprodaje blaga in storitev ob 
dogovorjenem določenem odstotku provizije, ki pomeni 
celotni prihodek zadruge, vse ostalo pa predstavlja prihodek 
obrtnika - člana. Takšen način pogojuje često iz različnih 
razlogov (npr. preohlapni normativi porabe materiala) neu- 
pravičeno visoke zneske prihodka za občane - obrtnike in se 
tako neutemeljeno prelivajo družbena sredstva v privatne 
roke. 

Tako se dogaja, da zadruge, ki naj bi po določilu samou- 
pravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev članov in 
delavcev v njej pridobivala celotni prihodek s prodajo proizvo- 
dov ter opravljanjem storitev, z udeležbo pri skupnem pri- 
hodku in dohodku, s prejemki iz kompenzacij in z zakonom 
določenih premij ter na drugih z zakonom določenih podla- 
gah, ne ugotavlja in ne razporeja skupnega prihodka in skup- 
nega dohodka, ker je poslovno sodelovanje z obrtniki ome- 
jeno izključno na nabavo materiala s posredovanjem zadruge. 

Zadruga, katere dejavnost je vpisana v sodni register kot 
nakup reprodukcijskega in pomožnega materiala za člane, 
prodaja izdelkov in storitve svojih članov in storitve iz koope- 
racije članov, opravljanje gradbenih in zaključnih del v grad- 
beništvu, organiziranje kooperacije v lesni in kovinski stroki 
ter za usnje, plastiko in gumo, ne bi smela za svoje člane 
nabavljati osnovnih sredstev, opreme, orodja ter prefakturirati 
kooperantom gostinske usluge in prenočišča s 3% maržo, ker 
je to v nasprotju z registrirano dejavnostjo zadruge. 

Dogaja se tudi, da zadruga neutemeljeno, ne da bi bil 
vzpostavljen kreditni odnos med zadrugo in kooperantom, 
zaračunava obresti za financiranje oziroma kritje zalog mate- 
riala v predelavi (zaloge so družbena sredstva zadruge) in jih 
neutemeljeno poračuna kot povečano lastno udeležbo v pred- 
pisanem odstotku oziroma kot povečane stroške pri obra- 
čunu porabljenih sredstev iz naslova opravljenih uslug v 
kooperacijskem odnosu. 

Popisi sredstev se ne opravljajo v skladu s predpisi, kar je 
razvidno iz primerov, ko zadruge obremenijo stroške poslova- 
nja na račun vračljive embalaže, ki bi morala biti izkazana kot 
zaloga, saj le-ta ni potrošni material, ali pa niso popisane 
zaloge nedokončane proizvodnje. 

V nekaterih primerih se sestavljajo obračuni za več del 
skupaj. Ker se torej delo kooperantov ne obračunava sproti, 
prihaja do tega, da so fakture kupcem in izdelki že poslani in 
plačani, medtem, ko obračun za porabo materiala še ni nare- 
jen. Zato knjiži zadruga vse izdane fakture, za katere še ni 
narejen obračun porabe materiala na razmejitve, kar ni v 
skladu s predpisi, dočim se zaloga materiala izkazuje nespre- 
menjena, dokler se ne obračuna poraba materiala. 

Zadruge si obračunavajo od cene izdelka ali storitve dogo- 
vorjen odstotek (maržo), kar predstavlja prihodek zadruge, 
poleg tega odštejejo še vrednost svojega materiala, vse ostalo 
pa predstavlja zaslužek kooperanta. Zadruge si oblikujejo na 
tak »maržni« način svoj prihodek, namesto, da bi bile zadruge 
kreator in iniciator poslovne politike. Te naj bi tudi kot nosilec 
poslovanja predlagale način ugotavljanja skupnega prihodka 
ustvarjenega v sodelovanju med zadrugami in drugimi delov- 
nimi ljudmi - obrtniki s sklenitvijo samoupravnega sporazuma 
o ustvarjanju in razporejanju skupnega prihodka. 

V skladu z zakonom o obdavčenju proizvodov in storitev v 
prometu določa pravilnik o uporabi davčnih stopenj ter o 
načinu vodenja evidence, obračunavanju in plačevanju davka 
od prometa proizvodov in storitev pogoje, ki morajo biti 
izpolnjeni, da proizvajalne organizacije in obrtne zadruge 
lahko izročijo reprodukcijski material, nabavljen brez plačila 
prometnega davka, samostojnemu obrtniku proizvajalcu v 
predelavo ali dodelavo, ne da bi bile dolžne obračunati in 
plačati prometni davek. 

Pri pregledu poslovanja obrtnih zadrug pa je bilo ugotov- 
ljeno, da: 

- obrtne zadruge v več primerih niso sklenile z obrtniki 

! priloga poročevalca 
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pisnih pogodb o proizvodni kooperaciji; več pogodb določa 
samo vrsto proizvodnje, ne pa tudi količine in vrste oziroma 
dimenzije izdelkov, rokov dobave itd; 

- normative porabe materiala največkrat določajo obrtniki 
sami, v več primerih normativi porabe materiala sploh niso bili 
določeni ali pa so bili sestavljeni šele ob predložitvi obrtniko- 
vega računa obrtni zadrugi; 

- evidence o nabavi in porabi reprodukcijskega materiala 
niso vedno vodene po vrsti, količini in vrednosti; zato tudi 
predpisano usklajevanje evidenc dobavljenega, toda ne obra- 
cunanega materiala v teh primerih ni mogoče* 
- obrtne zadruge večkrat z obrtnikom usklajujejo evidence 

materiala le vrednostno oziroma je to usklajevanje samo for- 
malno, saj zadruga pošlje obrtniku seznam, ki ga le-ta samo 
podpise; M 

- obrtniki večkrat izročajo prejeti reprodukcijski material 
drugim obrtnikom, s katerimi obrtna zadruga ni sklenila koo- 
operacijske pogodbe za izdelavo posameznih izdelkov ozi- 
roma določene faze v procesu proizvodnje posameznega 
izdelka; v teh primerih obrtne zadruge tudi ne spremljajo 
gibanja materiala od obrtnika do obrtnika; 
- v večini primerov obrtniki ne zaračunavajo zadruai le 

vrednosti svojega dela in vrednosti materiala, ki so ga sami 
dodali, ampak celotno vrednost izdelka; 
- več obrtnikov kooperantov ima na zalogi precej več 

zadružnega reprodukcijskega materiala, kot bi mu qa do 
pogodbi o proizvodni kooperaciji in normativih pripadalo; 

- obrtne zadruge na pošiljajo vedno pogodb o proizvodni 
kooperaciji in poročil o izplačilih obrtnikom pristojnim občin- 
skim upravam za družbene prihodke. 

Ker morajo biti za oprostitev plačila prometnega davka od 
vrednosti materiala, ki ga obrtna zadruga daje obrtnikom 
kooperantom, izpolnjeni vsi predpisani pogoji, je služba druž- 
benega knjigovodstva ugotovila, da morajo obrtne zadruae 
zaradi neizpoinjevaja pogojev, predpisanih za oprostitev pla- 
čila prometnega davka, obračunati in plačati 23,607 milijona 
dinarjev (14,679 milijona dinarjev temeljnega in 8,927 milijona 
posebnega) davka od prometa proizvodov ter ustrezne 
zamudne obresti. 

Razen navedenih nepravilnosti in nazakonitosti so bile ugo- 
tovljene pri pregledu poslovanja še druge, ki so predvsem v 
tem, da se ne opravlja inventura skladno s predpisi, da se 
avansirajo kooperanti brez kooperacijske pogodbe oziroma 
na podlagi nedorečene kooperacijske pogodbe, ter da are v 
teh primerh za neupravičeno porabo družbenih sredstev da 
se ne nakazujejo deleži obrtnikom iz naslova združenih sred- 
stev obrtnikov na podlagi registriranih računov (zaradi obdav- 
čenj) ki bi jih seveda le-ti lahko ponovno združili v zadruai za 
do očen namen (povratno ali nepovratno), da se ne izstavljajo 
nalogi za posamezno delo, ampak eden za celo leto in to na 
zaokroženi znesek, pri čemer sploh niso opredeljene količine 
in vrste potrebnih materialov, da so kooperacijske poaodbe 
zelo pomanjkljive (npr. niso datirane, ni naveden pogodbeni 
znesek, niso določeni roki pričetka dela, dobav in način 
plačila, ne vsebujejo določb o .vračilu in prodaji odpadnega 
materiala ipd.) in druge. 

i Na P°dl?9i ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitosti je služba druzoenega knjigovodstva v skladu s pooblastili ki iih 
ima po zakonu o službi družbenega knjigovodstva, že ukre- 
paia. 

★ ★ ★ 
Posamezne oblike neodgovornega odnosa do družbene 

lastnine so razvidne tudi iz sporov, ki nastanejo iz pravno- 
poslovnih razmerij na civilnem in gospodarskem področju in 
jih rešujejo redna sodišča v SR Sloveniji. Vendar je ob tem 
potrebno poudariti, da sodišča rešujejo le manjši del Sporov 
med gospodarskimi subjekti, ki se sicer očitno večinoma 
rešujejo po drugih poteh, bodisi z medsebojnim popuščanjem 
ali s poravnavanjem v izvensodnih postopkih. 

V strukturi gospodarskih sporov je okrog 50% sporov 
majhne vrednosti (to so spori, v katerih vrednost spornega 
zahtevka ne presega 30.000 dinarjev). Velika večina tožb v teh 
fP°r'h.Je Roženih zaradi izterjave neplačanih obveznosti (pogodbenih in nepogodbenih), pri čemer gre le v 20 do 25% 

nosti 23 'Zterjavo neP'ačanih glavnih pogodbenih obvez- 

Zelo veliko je primerov, ko organizacije združenega dela ob 
dogovorjeni zapadlosti terjatev ne plačajo, ampak plačilo 
zavarujejo z menico. S tem se izognejo sankciji zaradi gospo- 
darskega prestopka, hkrati pa si samovoljno podaljšajo pla- 
čilni rok. Ob dospelosti menice pa ne obračunajo in ne pla- 
čajo zamudnih obresti, ki se potem izterjujejo s tožbo'0 Na 
samovoljno podaljševanje plačilnih rokov kaže tudi podatek 
r^foi°ZenC! V n®'več 50% primerih ugovarjajo zoper izdane ptecme naloge. Le v teh primerih gre torej za obveznosti, ki so 

'rankama sporne. V ostalih primerih pa dolžniki niti ne 
zanikajo obstoja terjatve, kljub temu pa svoje obveznosti ne 

am.pak Sl. Plačilni rok podaljšajo vsaj do izdaje plačilnega naloga oziroma izvršbe na njegovi podlagi. Takšno 
ravnanje očitno kaže, da je za dolžnika ob sedanji stopnji 
inflacije ekonomsko ugodneje, da neupravičeno obrača sred- 
stva druge družbenopravne osebe, pa čeprav mora potem 
plačati obrestne obresti in stroške postopka. 

Pojavljajo se tudi nični pravni posli, zlasti - kot smo že 
navedli - na področju samoupravnega sporazumevanja o 
Združevanju sredstev, ko v resnici niso podani bistveni ele- 
menti sporazumevanja, ampak gre za prikrito zviševanje cen. 
Take sporazume najpogosteje vsiljujejo poslovnim partner- 
jem naravni ali drugačni monopolisti, gospodarski subjekti pa 
jih ne spodbijajo, ker obstaja nevarnost, da bi bile prekinjene 
poslovne zveze. Tako postaja pravni sistem na svojstven 
način neučinkovit, ker se vrsta pravnih predpisov, ki prepre- 
čujejo monopole, špekulacije in kršitve enotnosti jugoslovan- 
skega trga, ne izvaja. a 

Najpogostejši posel, katerega ničnost se uveljavlja v prav- 
dah pred sodišči, je »prodaja delovne sile«." 

Ničnost pogodb se uveljavlja tudi v primerih nezakoniteaa 
razpolaganja s kmetijskimi zemljišči v obliki fiktivnih darilnih 
pogodb in prikritih prodajnih pogodb, sklenjenih z namenom, 

zernij'iščHh PredPise o predkupni pravici in kmetijskih 
Pojavljajo se tudi nični monopolni sporazumi12 

Izjemno malo je primerov, ko sodišča obravnavajo ničnost 
pravnih poslov, pri katerih so v skladu z zakonskimi določ- 
bami podani pogoji za izrekanje odvzema premoženjske kori- 
sti v korist občine. Razen tega pa sodišča ugotavljajo, da 
skušajo stranke nične posle, torej posle, ki nasprotujejo 
ustavnim načelom družbene ureditve, prisilnim predpisom ali 
morali socialistične samoupravne družbe, prikriti in so pravi- 
loma (npr. zaradi ekonomskega položaja) zainteresirane za 
njihovo uresničitev. 

Sporov zaradi dobave nekvalitetnega blaga je zelo malo in 

kupcem nana®a'° na dobavo nekvalitetnega blaga tujim 
Relativno veliko pa je sporov zaradi nekvalitetno opravlje- 

nih gradbenih del in so praviloma zapleteni in dolaotraini 
Pojavljajo se v večjem številu pri gradnji stanovanjskih objek- 
tov po dograditvi posameznih stanovanjskih sosesk. Neso- 
lidno izvedena gradbena dela so največkrat posledica skrajne 
malomarnosti gradbenih organizacij združenega dela. Le-te 
tudi izkoriščajo okoliščino, da nastopajo proti kupcem stano- 
vanj kot ekonomsko močnejša pogodbena stranka in si zago- 
tavljajo neutemeljne in vprašljive prednosti glede plačilnih 
pogojev zamudnih obresti ali pogodbenih kazni. Začenja pa 
se pojavljati tudi problem soinvestitorskih pogodb, ki so po 
vsebini navadne prodajne pogodbe, saj soinvestitor nima 
praktično nobenih pravic, ki bi jih kot soinvestitor moral imeti 
predvsem v smislu nadzorne funkcije. Gradbeno podjetje pa 
se s tako pogodbo izogne plačilu obresti od vnaprej plačanih 
soinvestitorskih deležev, ki v resnici predstavljajo avans za 

10. 50% gospodarskih sporov je iz lega naslova. 
11. V letu 1984 štiri zadeve na območju Temeljnega sodišča v Novi Gorici ter ' 

po ena zadeva na višjih sodiščih v Ljubljani, Celju in Kopru. i 
-„r. P'" Salonit Anhovo, TOZD Transport Anhovo in DO Avtopromet 1 

k?' 0ZD Tovorni promet sta sklenila dva sporazuma o organizaciji prevo- zov blaga v prometni poslovalnici Anhovo (leta 1979 in 1980) in se z njima " 
dogovorila, da bo Salonit kot naročnik prevozov blaga, ki se odvaža iz tovarne 
s c?stn'mi prevozmmi sredstvi, natovarjal izključno na podlagi nalogov, ki jih bo izdal Avtopromet v poslovalnici Salonita v Anhovem, za kar bo ta posloval- 
nica zaračunavala 8% vrednosti vsakega prevoza. Tako ustvarjeni dohodek sta 

Av,°Promet razdelila v razmerju 5:3 po prvem oziroma j 
S? '?* P° <?r"9fT sporazumu. Višji prevozni stroški so bili vkalkullrani v I 
»Čina'ti ™ kupec.Na podlagi teh sporazumov je začel Avtopromet ' 
r!?Jjaf'zoper prevoznike tožbe s predlogi za izdajo plačilnih nalogov. Interveni- ralo je lavno tožilstvo, tako da plačilni nalogi niso bili izdani. Zoper oba podpis- 
nika sporazumov pa teče postopek zaradi gospodarskega prestopka 

12 
priloga poročevalca 



3ROGRAM DELA 

izbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za leto 1986 (ESA-818) 

[ UVOD 

S Program Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
I benopoiitičnega zbora za leto 1986 izhaja iz položaja, 

funkcije in nalog, ki jih ima Skupščina SR Slovenije kot 
organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ obla- 
sti v okviru pravic in dolžnosti republike in vsebuje naloge, 
ki izhajajo iz ustave SR Slovenije, družbenih planov, dru- 
gih splošnih aktov in iz že določene politike skupščine ter 
politike in dokumentov družbenopolitičnih organizacij, 
predvsem pa RK SZDL Slovenije kot fronte organiziranih 

i socialističnih sil. Pripravljen je tudi na podlagi izkušenj pri 
dosedanjem programiranju. Tako smo pri pripravi pro- 
grama izhajali iz temeljnih načel, po katerih je treba pri 
programiranju dela zagotoviti v največji meri demokratič- 
nost pri pripravi in sprejemanju programa, uveljaviti 
načelo kontinuiranega planiranja in z vsebinskega vidika 
zagotoviti odprtost programa ter uresničiti čim večjo 
povezanost in usklajenost delovnega programa skupščine 
s programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki sodelu- 
jejo v skupščinskem odločanju. Pri tem pa je potrebno 
zagotoviti prioriteto reševanju najbolj aktualnih družbenih 
nalog. 

' Pri pripravi programa dela zborov za leto 1986 je bilo 
treba upoštevati, da se v tem letu končuje mandat delega- 
tov skupščine tega sklica. Kljub temu je delovni program 
pripravljen za vse leto 1986, kar je utemeljeno v načelu 
kontinuiranega dela skupščine kot celote. Novoizvoljeni 
delegati, delegirani v zbore Skupščine SR Slovenije pa 
bodo lahko ponovno ocenili utemeljenost in realnost spre- 
jetega delovnega programa in ga aktualizirali s periodič- 
nimi delovnimi načrti. Pri pripravi programa je bilo upošte- 
vano, da konec marca 1986 preneha mandat delegatom 
Zbora združenega dela in Zbora občin, konec aprila pa 
mandat delegatom v Družbenopolitičnem zboru in se bo 
zaradi tega skupščina Iđhko konstituirala šele v začetku 
maja 1986. 

V programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 
1986 je dana prioriteta zlasti: 

- uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije; 

- sprejemanju resolucij o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije za leto 1987 s 
spremljajočimi akti; 

i - spremljanju 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. 

Skupščina SR Slovenije bo sproti obravnavala akte, 
katerih spremembo oziroma dopolnitev bo terjalo uresni- 

či čevanje in učinkovito izvajanje dolgoročnega programa 
\ gospodarske stabilizacije v republiki in sprejemala kon- 
r kretne naloge in ukrepe, ki bodo izhajali iz resolucije za 

leto 1986. V pripravi je tudi kritična analiza funkcioniranja 
J političnega sistema socialističnega samoupravljanja, iz 
' katere bo izhajala vrsta dopolnitev v zakonodaji. Glede na 
j to bodo morali biti vsi napori delegatov, skupščin, družbe- 
( nopolitičnih skupnosti, izvršnih in upravnih organov ter 

1 družbenopolitičnih dejavnikov v republiki usmerjeni v 
\ razreševanje teh prednostnih nalog, ki pa jih ni mogoče 
' vnaprej vključiti v program dela in jih bo potrebno, glede 
\ na njihovo aktualnost, vključevati v periodične delovne 

načrte za posamezna trimesečja. 
Ob obravnavi Poročila o uresničevanju preobrazbe 

odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja 
SR Slovenije je bil v Skupščini SR Slovenije v letu 1984 
sprejet sklep, da je potrebno dosledno in enotno nadzoro- 
vati uresničevanje dogovorjene politike ter izvajanje spre- 
jetih predpisov s tega področja. Zato bodo zbori predvi- 
doma koncem leta 1986 obravnavali Poročilo o izvajanju 
sklepov, sprejetih ob obravnavi Poročila o uresničevanju 
odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah z območja 
SR Slovenije. Hkrati s tem poročilom bo podana tudi 
ocena, kako se uresničuje zakon o temeljih bančnega in 
kreditnega sistema. 

Vključevanju drugih zadev v program dela se v celoti ne 
bomo mogli izogniti, vendar pa bomo morali dosledno 
upoštevati poslovnik, ki določa, da naj predloge zakonov 
in drugih aktov, ki so predloženi skupščini mimo sprejetih 
delovnih načrtov zborov, obravnavajo predhodno delovna 
telesa zborov, ki ocenijo utemeljenost takšnih predlogov 
in dajo o tem svoje mnenje pristojnim zborom. Bolj restrik- 
tivni bomo morali biti tudi pri nalaganju določenih nalog v 
sklepih zborov, saj s tem večkrat po nepotrebnem obreme- 
njujemo predlagatelja oziroma organ, ki je dolžan pripra- 
viti gradivo in zbore s ponovnimi obravnavami določene 
problematike. 

Glede na restriktiven pristop pri pripravi programa in da 
bi zbore čimbolj razbremenili njihovega obsežnega dela, v 
programu niso navedena nekatera poročila o uresničeva- 
nju določene politike in aktov, ki izhajajo iz sklepov zborov 
in programa Izvršnega sveta sveta Skupščine SR Slove- 
nije. Ta poročila bodo namreč obravnavala pristojna 
delovna telesa, ki bodo seznanjala zbore o svojih ugotovi- 
tvah, ne da bi zbori rapravljali o takih poročilih kot samo- 
stojnih točkah dnevnega reda. To bo mogoče vselej takrat, 
kadar taka poročila niso povezana z izdajo novega ali 
spremembo obstoječega zakona, ali kadar bo ugotov- 
ljeno, da se izvaja sprejeta politika v skupščini oziroma 
kadar pri uresničevanju te politike ne prihaja do bistvenih 
motenj in odstopanj. 

Pri pripravi programa so bile prisotne tudi pobude sku- 
pin delegatov in drugih predlagateljev za spremembe in 
dopolnitve nekaterih zakonov (npr. zakona o delovnih 
razmerjih, zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, zakona o pravni pomoči). Na podlagi sta- 
lišč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in delovnih 
teles, ki so te pobude obravnavali, bodo le-te ustrezno 
upoštevane ob obravnavi sprememb posameznih zako- 
nov. Pred tem pa je potrebno posamezna področja celo- 
vito analizirati in ugotoviti, ali so potrebne tudi druge 
spremembe in dopolnitve teh zakonov. 

Ugotoviti je treba, da je v programu zakonodajna dejav- 
nost skupščine, zlasti glede sistemskega urejanja posa- 
meznih področij oziroma odnosov, zmanjšana. Tako so v 
programu zakoni, ki so bili programirani že v prejšnjem 
programskem obdobju, pa postopek sprejemanja še ni v 
celoti opravljen, spremembe zakonov ki so potrebne 
zaradi novih sistemskih ureditev, ki jih je skupščina spreje- 
mala v zadnjih letih ali pa gre za posege na tistih področ- 
jih, ki še niso urejena. V programu je tako le malo zakonov, 
s katerimi se na novo urejajo odnosi na posameznih 
področjih. To so: zakon o presoji družbene in ekonomske 
upravičenosti investicijskih vlaganj, zakon o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane, 

/ 



zakon o pedagoški službi, zakon o strokovnih naslovih in 
zakon o registru prostorskih enot. Pri noveliranju posa- 
meznih zakonov bo potrebno tako pri pripravi ie-teh kot 
tudi pri njihovi obravnavi v skupščini stalno slediti usmeri- 
tvam, ki izhajajo iz sklepov skupščine, sprejetih ob obrav- 
navi analize republiških predpisov z vidika možnosti za 
poenostavitve posameznih administrativnih opravil. 

V programu so zajete tudi teme in akti iz programa 
Zbora republik m pokrajin Skupščine SfRJ. Ta del pro- 
grama vsebuje akte, kijih bo sprejemal ta zbor v soglasju s 
skupščinami republik in avtonomnih pokrajin. Gre za akte 
iz področja razvojne politike in nekatere zakone, ki jih je 
potrebno glede na doseženo stopnjo razvoja oziroma 
glede na sprejeta družbenopolitična stališča spremeniti 
oziroma dopolniti. Gre dalje za zakone, s katerimi se 
izpolnjujejo mednarodne obveznosti. Seveda pa se bodo 
zbori m delovna telesa Skupščine SR Slovenije vključevali 
v izvajanje delovnih programov zborov Skupščine SFRJ 

*svoj?obstojnosti. i>h Zb0ra SkUPŠČme SFRJ obravnavata v 

n&ČZJSL'?■ potrebno še enkrat poudariti temeljno r,." odprtosti programa, kar bo skupščina upoštevala pri njegovem izvajanju. Program bo namreč mogoče med 
letom spreminjati oziroma dopolnjevati, odvisno od ocene 

it^ m potreb Y rePubliki, kar pomeni, da bo skupščina 
SP ! rea9'ra,a na tiste pomembne pojave, bodisi v .. fb^noekonomskem ali družbenopolitičnem življenju, 

ki zahtevajo poseg republiške skupščine, v skladu z nie- 

Jiil' Pr'st°!n°stmi in odgovornostjo. Tako bodo delega- 
nhrintiZ Jl ?amouPravnih organizacij in skupnosti, 

U! ci! samoupravne interesne skupnosti, Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije, republiški upravni 

dalale organizacije v republiki sproti aya/e pobude, ki bodo izhajale iz trenutno ugotovljenih 

nfrTnH-JH p?'.reb v rePubliki in jih bo nujno uvrščati v periodične delovne načrte. 

I. DRUŽBENOEKONOMSKI 

ODNOSI IN RAZVOJ  

1. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE O IZVAJANJU DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 
V LETU 1986 

Ne glede na rešitve v novem republiškem zakonu o sistemu 
,Uf ,^a-p ran'a ln 0 družbenem planu SR Slovenije bo v letu 1986 se veljal obstoječi republiški zakon, ki predvideva 

da Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije vsako leto do 15 junija 
poroča o izvajanju družbenega plana. Poročilo bo priprav- 
ljeno ob sodelovanju vseh resornih organov, analitska osnova 

planiranje 3 analiza<< zavoda SR Slovenije za družbeno 
Izvršni svet bo ob polletnem poročanju posvetil posebno 

pozornost tudi nalogam, ki izhajajo iz sklepov Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi Analize podružbljanja državne uprave 
in analize republiških predpisovz vidika možnosti poenostavi- 
tve strokovnih in administrativnih opravil ter nalogam ki bodo 
izhajale iz drugih sklepov zborov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. RESOLUCIJA O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 V LEU 1987 

Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SFRJ navaja v 10. členu letne planske akte s 
katerimi se za uresničevanje srednjeročnega plana glede na 
pogoje in možnosti za razvoj določijo dinamika uresničevanja 
ciljev in nalog predvidenih s srednjeročnim planom ukrepi in 
dejavnosti ter naloge organov in drugih nosilcev obveznosti 
pn uresničevanju plana v zadevnem letu. V 47. tezi podani k 
predlogu za izdajo republiškega zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja pa je takšen planski akt opredeljen kot resolu- 
cija. 

Hkrati z osnutkom resolucije bo predložena globalna ocena 

,drUAboTega plana SR Slovenije za obdobje 
1987~ V S PrV° oceno m°žnosti razvoja v letu 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

ranjeS0'UCi'° prif)rav': FlePubliški komite za družbeno plani- 
Osnutek: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

II 

3. ZAKON O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1987 

V zakonu bodo prikazana osnovna izhodišča za oblikovanje 
republiške proračunske porabe v letu 1987 tako na strani 
prihodkov kot na strani izdatkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

4. ZAKON O ZAKLJUČNEM RAČUNU 

PRORAČUNA SR SLOVENIJE PALETO 1985 , 
V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhodkov 

republiškega proračuna za leto 1985 s predlogom za usmeri- 
tev morebitnih presežkov 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

5. ZAKON O SISTEMU DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM PLANU SR 
SLOVENIJE 

sto"pka n j8 bi' Ž6 obravnavan v Prvi fazi zakonodajnega po- 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. POROČILO O URESNIČEVANJU SKLEPOV IN 
STALISC SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSIH V 
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 
MATERIALNE PROIZVODNJE 

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi gradiva 
Hazvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje zadolžili Izvršni 
svet SKupščine SR Slovenije in Gospodarsko zbornico Slove- 
n.l'®:.c!a,'.irTI v.letu 1986 poročata o uresničevanju sklepov in stališč, ki so jih zavzeli ob obravnavi tega gradiva. Ob tem bo 
Izvrsni svet ocenil ali so potrebne spremembe zakonov na tem 
področju in jih po potrebi predložil Skupščini 



Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7.ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ 
S PODROČJA VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

j Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
i Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
•' Osnutek: II. trimesečje 

i Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

8. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CESTAH 

Glede na probleme, ki se pojavljajo v praksi v zvezi z 
razmejitvijo upravljanja magistralnih, regionalnih in lokalnih 
cest izven robnika (pločnik, zelenica...) je potrebno v 
zakonu določiti, kateri objekti spadajo med cestne in kateri 
med komunalne in kdo z njimi upravlja in gospodari. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščin SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo s predlogom: I. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o prekrških in zako- 
nom o spremembah zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa, ki je v fazi sprejemanja. 

Predlagatelj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

2bor občin 

10. ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 

Zakon bo določal in urejal posamezne vrste prevozov v 
cestnem prometu, avtobusne postaje in postajališča ter 
postaje in parkirišča za tovorna vozila. Predlagane rešitve 
bodo zagotavljale večjo organizacijsko in tehnološko enot- 
nost pri opravljanju prevozov v cestnem prometu (javni pre- 
voz, prevoz za lastne potrebe), subjekte, ki lahko opravljajo te 
prevoze ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

11. ZAKON O PRESOJI DRUŽBENE IN 
EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI 
INVESTICIJSKIH VLAGANJ 

! Skupščina SR Slovenije je dne 24. 10. 1984 ob sprejemu 
Izakona o graditvi objektov določila, naj problematiko presoje 

• družbene in ekonomske upravičenosti investicij določa pose- 
i ben republiški zakon. Ta zakon bo tako urejal področje stro- 
! kovne ocene investicijskega programa, pridobitve mišljenj o 
j družbeni in ekonomski upravičenosti investicije in mišljenja o 

usklajenosti nameravane investicije s politiko razvoja, ki jo 
/določa z družbenim planom SR Slovenije, 

f 
j    

I 
! 

i 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeni- 

štvo 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

12. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH SVOBODNE 
MENJAVE DELA 

Bistvo sprememb in dopolnitev zakona je v uskladitvi z 
novo plansko zakonodajo, v odpiranju možnosti za sprostitve 
na področju samoupravnega organiziranja udeležencev svo- 
bodne menjave dela ter natančnejši opredelitvi pooblastil za 
ukrepanje v primerih, ko se na področju svobodne menjave 
dela pojavijo motnje, s katerimi so lahko huje prizadeti druž- 
beni interesi. Spremembe zakona bodo pripravljene na pod- 
lagi ugotovitev analize o uresničevanju svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji ter v skladu s 
stališči in sklepi, ki jih je ob obravnavi analize sprejela Skupš- 
čina SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine bo spremembe in 
dopolnitve zakonov s posameznih področij družbenih dejav- 
nosti predložil šele, ko bodo razčiščena vsebinska vprašanja, 
ki jih ureja sistemski zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zakonodajo 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

13. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU IN 
USMERJANJU SREDSTEV ZA INTERVENCIJE V 
PROIZVODNJI HRANE 

V skladu s planskimi nalogami na področju kmetijstva naj bi 
tudi v srednjeročnem obdobju 1986-1990 zagotavljali sred- 
stva za intervencije v proizvodnji hrane (premije, regresi). Ker 
bodo sredstva za te namene zagotovljena z zakonom le za leto 
1986 bo potrebno za obdobje 1986-1990 oblikovati in sprejeti 
sistemsko rešitev za zagotavljanje teh sredstev. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 

stvo in prehrano 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

14. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O REPUBLIŠKIH BLAGOVNIH 
REZERVAH 

Na podlagi sklepov Zveznega zbora in Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ iz leta 1983 o uresničeavnju in 
funkcioniranju sistema blagovnih rezerv ter njihovega vpliva 
na preskrbljenost tržišča, določila zakona o temeljih sistema 
blagovnih rezerv in o zveznih blagovnih rezervah, družbenega 
dogovora o določitvi virov sredstev za financiranje blagovnih 
rezerv in praktičnih spoznanj o poslovanju z blagovnimi rezer- 
vami, je potrebno spremeniti in dopolniti zakon o republiških 
blagovnih rezervah. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za tržišče in splošne 

gospodarske zadeve 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

III 



15. POROČILO O NEDOVOLJENIH POSEGIH V 
PROSTOR 

V poročilu bo prikazana problematika nedovoljenih Dose- 
gov v prostor od leta 1981-1985 in podane programske usme- 
T? ^jenS. resevanie v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Zaradi družbene narave problematike ter nujne 
koordinacije z upravnimi in inšpekcijskimi organi s področij 
pomembnih pri urejanju prostora in naselij ter boljše koordi- 
nacije med družbenopolitičnimi skupnostmi je potrebno s 
tem poročilom seznaniti Skupščino SR Slovenije 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški urbanistični inšpektorat 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

16. POROČILO O IZVAJANJU STANOVANJSKE 
POLITIKE 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu sprejel sklep, naj Izvršni svet in pristojni upravni 
organi še naprej spremljajo problematiko in v okviru svojih 
pristojnosti z ukrepi in predlogi vplivajo na lažje reševaje 
stanovanjskih problemov mladih družin in o tem vsaj enkrat 
letno celovito poročajo Skupščini. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolia in 

urejanje prostora 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni:Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

17. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 

Sodišče združenega dela SR Slovenije je začelo postopek 
pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 162. člena zakona o delovnih razmerjih, ki 
do oca, da mora temeljna organizacija začasno odstraniti 
delavca z dela oziroma iz temeljne organizacije, če to zaradi 
zavarovanja dokazov ali v interesu kazenskega postopka zah- 
onaJ!rlSt0inl organ. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 

, Slovenije je ugotovila, da za tako zahtevo ni podlage v zakonu okazenskem postopku, zato predlaga, da se ta zakon- 
ska določba črta. Hkrati je treba črtati tudi 29. točko prvega 
odstavka 233. člena tega zakona, ki sankcionira kot prekršek 
ce temeljna organizacija ne ravna po zahtevi iz prvega 
odstavka 162. člena. Spremenjene pa bodo tudi določbe v 
zvezi s porodniškim dopustom. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za delo 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

18. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU PRI DELU 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za delo 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojen: Zbor združenega dela 

19. ZAKON O STEČAJU NAD 
OBRATOVALNICAMI SAMOSTOJNIH 
OBRTNIKOV 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

IV 

Predlagatelj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije i 
Popravi: Republiški komite za industrijo in gradbeni 

Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor ' 

20. POROČILO O POGOJIH IN KRITERIJIH ZA 
SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA IN 
PODALJŠEVANJE OBRATOVALNEGA ČASA 

'3°r00'l0 b° prikazalo vse potrebne raziskave in analize 
glede skrajševanja delovnega in podaljševanja obratovalnega 
časa in opredelilo potrebne spremembe predpisov s teaa 
področja. a 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za delo 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. DRUŽBENI DOGOVOR O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA SAMOUPRAVNO 
UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN 
RAZPOREJANJU DOHODKA IN ČISTEGA 
DOHODKA TER PRI DELITVI SREDSTEV ZA 
OSEBNE DOHODKE 

Gradivo je bilo že obravnavano v fazi osnutka. 
Predlagatelj: Odbor udeležencev družbenega dogovora o 

skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo 

Gradivo pripravi: isti odbor 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

22. ANALIZA STANJA NA PODROČJU 
UVELJAVLJANJA INOVACIJSKE DEJAVOSTI V 
ZDRUŽENEM DELU 

Razprava o teh vprašanjih naj ugotovi, kakšni so učinki 
družbenega dogovora o pospeševanju inovacijske dejavnosti 
ki gaje Skupščina SR Slovenije sprejela v letu 1978. Praksa ne 
tem področju opozarja na potrebo po spremembah in dopol- 
nitvah omenjenega družbenega dogovora, zaradi česar naj bi 
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi inovacijske dejavnosti 
sprožila tudi pobudo za spremembe in dopolnitve družbe- 
nega dogovora o inovacijski dejavnosti. 

V analizi bodo obravnavana tudi nekatera vprašanja v zvezi 
z uveljavljanjem zakona o izumih, tehničnih izboljšavah in 
znakih raziskovanja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za raziskovalno dejav- 

nost in tehnologijo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Raziskovalna skupnost Slovenije 

23. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU PREBIVALSTVA PRED 
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI 

V letu 1984 je bil sprejet zvezni zakon o spremembah in < 
dopolnitvah zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi; 
boleznimi, ki ogrožajo vso državo. Zato je potrebno spre-1 

membe zveznega zakona vnesti v republiški zakon o varstvu 
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. i 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije i 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in soci- 

alno varstvo 
i 



Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 

24. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU ZRAKA 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janje prostora 
Osnutek: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

25. POROČILO O PROPADANJU IN UMIRANJU 
GOZDOV V SR SLOVENIJI IN UKREPI ZA 
SANACIJO STANJA 

Poročilo bo celovito obravnavalo problematiko gospodarje- 
nja z gozdovi v pogojih onesnaženja zraka in predloge ukre- 
pov za sanacijo gozdov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovnije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanje prostora 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

26. POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
VODAH, VKLJUČNO Z ANALIZO O IZVAJANJU 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
AKCIJAH OBČIN IN MEST PRI 
PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA VODA V 
POREČJU SAVE TER O IZVAJANJU SKLEPOV 
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O 
NALOGAH ZA PREPREČEVANJE IN 
ONESNAŽEVANJE VODA 

Gospodarjenje z vodami ni povsem smotrno. Ni upoštevano 
dejstvo, da se stalno pojavljajo onesnažene vode, tako povr- 
šinske kot tudi podtalne, v številnih vodotokih pa so znatno 
presežene dovoljene količline odplak, ki bi jih lahko s samoči- 
stilno sposobnostjo sanirali. V Poročilu bo celovito analizi- 
rano stanje, predlagana pa bodo stališča, ukrepi in priporo- 
čila za nadaljnje preprečevanje onesnaževanja voda. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanje prostora 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

27. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 
VARSTVA IN IZBOLJŠEVANJA OKOLJA S 
PREDLOGI UKREPOV IN AKTIVNOSI 

Celovito poročilo o stanju reševanja problematike varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja je 
bilo zadnjikrat v obravnavi v Skupščini SR Slovenije v letu 
1979. Zaradi perečih trenutnih vprašanj je bila večkrat izra- 
žena zahteva, da se ponovno pripravi in obravnava celovitejše 
poročilo o varstvu okolja v SR Sloveniji s predlogi ukrepov in 
aktivnosti oziroma s sprejemom posebne resolucije o varstvu 
in izboljševanju človekovega okolja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanje prostora j 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

28. ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O 
MORSKEM RIBIŠTVU 

V analizi bo prikazano stanje v slovenskem ribištvu ter 
izvajanje zakonskih določb o gospodarskem in športnem 
ribolovu ter o gojenju in nabiranju morskih rib, drugih mor- 
skih živali in rastlin. V zaključnem delu bodo predvideni tudi 
predlogi za nadaljnji razvoj slovenskega ribištva in morebitni 
predlogi za spremembo oziroma dopolnitev tega zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 

stvo in prehrano 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

II. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. POROČILO O DELU SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V OBDOBJU 1982-1986 

Poročilo bo zajelo dejavnost skupščine, njenih zborov in 
delovnih teles v celotnem mandatnem obdobju. V poročilu bo 
potrebno prikazati, kako so se v tem obdobju uresničevali 
sklepi, stališča in drugi akti skupščine oziroma njenih zborov. 
Poseben poudarek bo dalo poročilo tudi uveljavljanju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov v Skupščini SR 
Slovenije ter oblikam in metodam dela v preteklem mandat- 
nem obdobju. 

Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. POROČILO O DELU PREDSEDSTVA SR 
SLOVENIJE OD MAJA 1984 DO MARCA 1986 

Predsedstvo je v letu 1984 informiralo skupščino, prek nje 
pa tudi skupščine občin in celotno javnost o svojem delu v 
prvih dveh letih tekočega mandatnega obdobja. Ob koncu 4- 
letnega mandatnega obdobja bo Predsedstvo tako s poroči- 
lom celovito seznanilo delegate s problemi in vprašanji, s 
katerimi se je ukvarjalo v dveh letih, ki so pretekla od zad- 
njega poročila, predvsem s stališči, ki jih je zavzelo. Poročilo 
bo opozorilo na družbenoekonomske in politične razmere, v 
katerih je delalo Prdsedstvo in na nekatera vprašanja v zvezi z 
načinom dela Predsedstva in njegovega odnosa do Skupš- 
čine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta. 

Predlagatelj: Predsedstvo SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Predsedstvo SR Slovenije 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. POROČILO O URESNIČEVANJU 
ZAKONODAJNE POLITIKE V SR SLOVENIJI 

Poročilo bo prikazalo, kako se uresničujejo usmeritve reso- 
lucije o temeljih zakonodajne politike republike iz leta 1977 
oziroma stališča Skupščine SR Slovenije o uresničevanju te 
resolucije iz leta 1980. Na podlagi teh ugotovitev, bi se morali 
zbori skupščine opredeliti o nadaljnjih usmeritvah na 
področju zakonodajne politike republike. To poročilo pa bi 
obenem pomenilo tudi sestavni del kontinuirane aktivnosti, 
katere namen je opredeliti bistvene probleme jugoslovan- 
skega pravnega sistema in le-te razreševati s prizadevanjem 
za njegovo večjo učinkovitost in konsistentnost in z dograje- 
vanjem temeljnih pravnih institutov. 

Predlagatelj: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije 

Gradivo pripravi: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije v sodelovanju z Republiškim komitejem za zako- 
nodajo 

Rok obravnave: I. trimesečje 

V 
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Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. POROČILO O URESNIČEVANJU POSEBNIH 
PRAVIC PRIPADNIKOV ITALIJANSKE IN 
MADŽARSKE NARODNOSTI V SR SLOVENIJI 

Glede na to, da so od obravnave uveljavljanja posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti minila 
že 3 leta, je potrebno ponovno pregledati problematiko in po 
potrebi predlagati ustrezne ukrepe. 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za narodno- 
sti skupaj z Uradom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti 

Gradivo pripravi: Komisija Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti skupaj z Uradom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za narodnosti 

Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občn 
Družbenopolitični zbor 

5. POROČILO O PREOBRAZBI VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA V SR SLOVENIJI 

V poročilu bodo prikazani dosedanji rezultati pri spremlja- 
nju uresničevanja vzgojnoizobraževalnih programov, po kate- 
rih se je izobraževala prva generacija učencev srednjih šol ter 
nakazane potrebe po dopolnjevanju oziroma spreminjanju 
teh programov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraže- 

vanje ter telesno kulturo v sodelovanju z Izobraževalno skup- 
nostjo Slovenije 

Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

6. POROČILO O POTREBAH, MOŽNOSTIH IN 
POGOJIH ZA IZOBRAŽEVANJE IN 
ZAPOSLOVANJE MLADIH 

Namen poročila je vzpodbuditi vse odgovorne subjekte za 
pravočasno zagotovitev pogojev, ki bodo motivirali učence za 
vključevanje v izobraževanje v ustrezne vzgojnoizobraževalne 
programe. V poročilu bodo prikazane dosedanje možnosti za 
vključevanje mladine v izobraževanje po osnovni šoli, zago- 
tavljanje materialnih pogojev za izobraževanje (domovi za 
učence in študente in štipendijska politika), pripravništvo ter 
možnosti za zaposlovanje mladih. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraže- 

vanje ter telesno kulturo in Republiški komite za delo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojna: Družbenopolitični zbor 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Sloveaije 

7. ZAKON O PEDAGOŠKI SLUŽBI 

Sedanji zakon o pedagoški službi, ki je bil sprejet leta 1969 
in noveliran leta 1974, opredeljuje organizacijo in delo Zavoda 
SR Slovenije za šolstvo ter ni v skladu z zakonom o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Potrebno pa ga je 
uskladiti tudi z novimi zakoni, ki urejajo področje vzgoje in 
izobraževanja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo, izobraževanje 

ter telesno kulturo 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

8. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI 

V zakonu bo potrebno spremeniti 67. člen, ki se nanaša na i 
ocenjevanje tujega jezika ter določbe, ki se nanašajo na | 
samoupravno organiziranost, opredelitev zagotovljenega pro- 
grama, šolske okoliše in pojma učne obveznosti. Spremembe 
zakona bodo stopile v veljavo v šolskem letu 1986/1987. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ( 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo, izobraževanje 

ter telesno kulturo ' 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela j 

Zbor občin i' 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

9. ZAKON O STROKOVNIH NASLOVIH 

Zakon o strokovnih naslovih iz leta 1971 je skupaj z zveznim 
zakonom o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah iz leta 
1963 že dalj časa v razkoraku z dejanskim stanjem. To je še 
posebej očitno po uveljavitvi nove prograske strukture usmer- 
jenega izobraževanja, ki narekuje tudi različne nove stro- 
kovne naslove. Poleg spremembe zakona, ki se nanaša na 
diplomante Medicinske fakultete, je potrebno pripraviti nov 
zakon, ki bo zajel celoto programov usmerjeneaa izobraže- 
vanja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo, izobraževanje 

ter telesno kulturno , 
Predlog za izdajo: IV. trimesečje L 

Pristojni: Zbor združenega dela S 
Zbor občin ■ 
Družbenopolitični zbor ■ 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 1 

10. INFORMACIJA O KRŠITVAH DRUŽBENE j 
LASTNINE IN DRUGIH POJAVNIH OBLIKAH 
NEODGOVORNEGA ODNOSA DO DRUŽBENE 
LASTNINE IN NJENEGA VARSTVA 

Ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah je Skupščina 
SR Slovenije zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije da 
pripravi celovito informacijo o kršitvah družbene lastnine s 
predlogom usmeritev za spreminjanje razmer glede odnosov 
do družbene lastnine in njenega varstva. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 

upravo v sodelovanju z družbenim pravobranilcem samou- 
pravljanja v SRS 

Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. ANALIZA O IZVAJANJU ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 

Analiza bo prikazala ugotovitve, na podlagi katerih bo 
možno pristopiti k spremembam in dopolnitvam zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, saj praksa na določenih 
področjih pri izvrševanju kazenskih sankcij že prehiteva 
obstoječo zakonodajo, na drugi strani pa bo možno na pod- 
lagi analize zakona o izvrševanju kazenskih sankcij usmerjati 
nadaljnja prizadevanja vseh dejavnikov na področju izvrševa- 
nja kazenskih sankcij, zlasti pa bo lažje iskati ustrezne rešitve 
in usmeritve v tako človeško in družbeno občutljivem 
področju, kot je izvrševanje kazenskih sankcij, predvsem pro- 
stostnih kazni. Nenazadnje bo analiza o izvajanju zakona o i 
izvrševanju kazenskih sankcij dala odgovore, kako rešiti ! 
nekatera neustrezno rešena vprašanja na normativnem \ 
področju, kakor tudi v praksi. i 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije \ 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in ' 

upravo i 



Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbpr občin 
Družbenopolitični zbor 

12. POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O 
PRAVNI POMOČI 

Poročilo bo obravnavalo probleme, ki se pojavljajo pri usta- 
navljanju služb pravne pomoči kot delovnih organizacij in kot 
delovnih skupnosti ter bo služila kot podlaga za sprejem 
ustreznih ukrepov in za odločitev o vprašanju ali bo treba 
posamezne določbe zakona o pravni pomoči zaradi pospeši- 
tve razvoja pravne pomoči spremeniti oziroma dopolniti. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 

upravo 
Rok obravnave IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

13. ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 

upravo 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OSEBNEM IMENU 

Zakon je potrebno spremeniti in dopolniti predvsem zaradi 
uvedbe računalniške tehnike pri vodenju evidenc o občanih s 
tem, da se uredi vprašanje števila besed, ki lahko sestavljajo 
osebno ime. Poleg tega je potrebno poenostaviti tudi posto- 
pek za določitev in spremembo osebnega imena ob spre- 
membi družinsko-pravnih razmerij (to je v primeru priznanja 
očetovstva in v primeru razveze zakonske zveze). 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojen: Zbor občin 

15. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O MATIČNIH KNJIGAH 

Zakon je potrebno uskladiti s spremenjenimi razmerami v 
družbi tako, da .bo organiziranost vodenja matičnih knjig 
prilagojena dejstvu, da se 90% občanov rodi in 61% umre v 
zdravstvenih ustanovah. Prav tako je potrebno zakon dopol- 
niti tako, da bo z njim dana možnost vpisovanja vseh spre- 
memb, ki se nanašajo na osebno stanje vpisanega (veljavni 
zakon namreč taksativno našteva spremembe, ki se vpisujejo 
v matično knjigo, v njih pa niso predvidena vsa dejstva, ki bi 
jih po veljavni zakonodaji bilo potrbno vpisati). V skladu z 
institutom popolne posvojitve je potrebno urediti možnost 
prenosa vpisa posvojenca iz rojstne matične knjige, kjer se je 
rodil, v rojstno matično knjigo kraja prebivališča posvojiteljev. 
V zvezi z vpisi v matične knjige je potrebno urediti še nekatera 
vprašanja, ki v praksi povzročajo problem, kot so: pristojnost 
za vpisovanje rojstev in smrti na jugoslovanskih ladjah, zrako- 
plovih in v tujini ter v skladu z obstoječo zakonodajo poeno- 
staviti nekatere posopke. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojen: Zbor občin 

16. POROČILO O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O KADROVSKI 
POLITIKI V SR SLOVENIJI V LETIH 1983-1985 

Glede na to, da so zbori Skupščine SR Slovenije na sejah 
zborov dne 3. oktobra 1983 obravnavali poročilo o uresniče- 
vaju družbenih dogovorov o kadrovski politiki v SR Sloveniji v 
letih 1980-1982 in sprejeli ugotovitve ter priporočila in sklepe 
v zvezi z nadaljnjim uresničevanjem nekaterih aktualnih in 
prednostnih nalog na tem področju skladno z zahtevami in 
smermi nadaljnjega družbenopolitičnega in družbenoeko- 
nomskega razvojla, je Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve sklenila v okviru svojega programa dela za 
leto 1986 ponovno celovito obravnavati uresničevanje druž- 
beno dogovorjene politike in nalog na tem področju s poseb- 
nim poudarkom na spremljanju uresničevaja priporočil in 
sklepov, ki jih je sprejela skupščina na sejah zborov 3. oktobra 
1983. 

Predlagatelj 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve 

Gradivo pripravi: Komisija Skupščine SR Slovenije za voli- 
tve, imenovanja in administrativne zadeve 

Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

17. POROČILO O VARNOSTNIH RAZMERAH V 
SR SLOVENIJI IN O DELU ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE TER DRUGIH NOTRANJIH 
ZADEV V LETU 1985 

V skladu z 21. členom zakona o notranjih zadevah poroča 
republiški sekretar za notranje zadeve vsako leto o varnostnih 
zadevah in drugih notranjih zadevah Skupščini SR Slovenije, 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in Republiškemu 
svetu za varstvo ustavne ureditve. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Rok obravnave II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združeneg dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

18. OCENA URESNIČEVANJA UGOTOVITEV, 
PRIPOROČIL IN SKLEPOV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O ENOTNEM SISTEMU 
ORGANIZACIJE, ODGOVORNOSTI IN 
OBVEZNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH 
NESREČAH V SR SLOVENIJI IZ LETA 1982 

Pripravljena bo ocena uresničevanja stališč Skupščine SR 
Slovenije na obravnavanem področju, pri čemer bodo upošte- 
vane tudi aktivnosi, ki se vodijo v novejšem obdobju pri 
izboljšanju sistema za zaščito in reševanje, vključno z vpraša- 
nji krepitve osebne in kolektivne zaščite. Prav tako bodo v 
gradivu predlagani ustrezni ukrepi. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za ljudsko 

obrambo 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

19. ZAKON O REGISTRU PROSTORSKIH ENOT 

Z zakonom o družbenem sistemu informiranja je kot ena 
izmed skupnih osnov družbenega sistema informiranja uve- 
den tudi register prostorskih enot, s katerim je v družbeni 
sistem informiranja vpeljana standardizirana mreža prostor- 
skih enot. Z zbiranjem najrazličnejših podatkov oziroma nji- 
hovem izkazovanjem v okviru natančno določenih prostor- 
skih enot je omogočena izmenjava, združevanje oziroma 
koriščenje teh podatkov v okviru točno določenih prostorskih 
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območij. Poleg te informacijske funkcije pa ima register pro- 
storskih enot tudi politično funkcijo - natančno so evidenti- 
rane meje družbenopolitičnih skupnosti. Da bi register pro- 
storskih enot zadostil vse potrebam, je potrebno z zakonom 
opredelit! osnovne opredelitve in obveznosti, to je vsebino 
definicije, stadarde, nosilce in obveznosti vodenja ter medse- 
bojnega povezovanja. S sprejetjem tega zakona bi bil odprav- 
ljen zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
v okviru katerega so urejene zadeve v zvezi z registrom 
območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk kar ie le 
del registra prostorskih enot. Prav tako bo potrebno republi- 
ški zakon dopolniti s predvidenim zveznim zakonom o enotni 
evidenci teritorialnih enot. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška geodetska uprava 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

SOGLASJA K AKTOM, KI 

JIH SPREJEMA ZBOR 

REPUBLIK IN POKRAJIN 

SKUPŠČINE SFRJ V 

SOGLASJU S 

SKUPŠČINAMI 

SOCIALISTIČNIH 

REPUBLIK IN 

SOCIALISTIČNIH 

AVTONOMNIH POKRAJIN 

I. RAZVOJNA POLITIKA 

1. RESOLUCIJA o družbenoekonomskem 
RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFRJ V 
LETU 1987* 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
ni^^0 d,ruz,benem,Plar|u Jugoslavije, mora Zbor republik in pokrajin do konca leta 1986 sprejeti resolucijo o družbeno- 
ekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1987. 

v skladu z navedenim zakonom bo Zvezni izvršni svet 
dostavil Skupščini SFRJ: 

oii" d° P' ?®Ptem,bra temeljna vprašanja za določitev resolu- 
ccd? ^kenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v letu J987,m najkasneje do 31. oktobra 1986 osnutek te 
tekočemle^u11 ^ S poročllom 0 izvaianju družbenega plana v 

Natančnejši roki za pripravo in sprejem te resolucije bodo 
opredeljeni v trimesečnem načrtu dela zbora. 

Pristojni:Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

*°b"f'ožitve vPrašanj in aktov so povzete iz osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1986 

2. ODLOK O SKUPNI DEVIZNI POLITIKI } 
JUGOSLAVIJE ZA LETO 1987 IN PROJEKCIJA 
PLAČILNO DEVIZNE BILANCE JUGOSLAVIJE 
ZA LETO 1987 

l. V,S.kla.du} 19: 6'enorn zakona o deviznem poslovanju in i kreditnih odnosih s tujino, skupno devizno politiko določa'' 
Skupščina SFRJ za vsako leto skupaj z določanjem skupne \ 
ekonomske politike države za tekoče leto. 

Z odlokom o skupni devizni politiki se določajo tudi okviri in 
smernice za spremljanje ukrepov za njeno izvajanje. Skupna 
devizna politika vsebuje zlasti: politiko pospeševanja izvoza 
blaga in storitev, politiko uvoza, politiko zaščit domače proiz-t 
vodnje, politiko tečaja dinarja, politiko deviznih rezerv in 
zunanje likvidnosti, politiko kreditnih odnosov s tujino in 
po' ° plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih omejitev 
i jf r ? 24' členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, Skupščina SFRJ hkrati s tem 
odlokom sprejema tudi projekcijo plačilne in devizne bilance I 
Jugoslavije. / 

Pristojen: Zbor združenega dela 

3. ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN 
SKUPNIH OSNOV KREDITNE POLITIKE V LETU 
1987 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloae skuDne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase 

ST nih kreditov in na™ena de^ p"imarne em!: sije ter okvire skupne kreditno-monetarne politike 
Pristojen: Zbor združenega dela 

II. PRORAČUNSKA PORABA 

FEDERACIJE   ■■■■■mtimammmmmtmmmm 

1. DOLOČITEV SKUPNEGA OBSEGA 

LETO 1M7NSKIH 0DH0DK0V FEDERACIJE ZA 

iQBcbra,'naVaianalizo izvajanja proračuna federacije za leto 1986 in na podlagi temeljev politike družbenoekonom- 
skega_razvoja za leto 1987 do konca leta določil skupen obsea 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1987. 

Zaradi tega in v skladu z 41. členom zakona o financiranju 
federacije bo Zvezni izvršni svet do 30. septembra 1986 dosta- 
vil bkupscini SFRJ analizo izvajanja proračuna federacije za 
osem mesecev 1986. leta in predlog temeljev za določitev 
skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 
1987 in najkasneje do 31. oktobra 1986 osnutek zakona o 
določitvi skupnega obsega proračunskih odhodkov federa- 
cije za leto 1987. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. ODLOK O DOLOČITVI PRIHODKOV OD CARIN 
IN DRUGIH UVOZNIH DAVŠČIN, Kl SE V LETU 
1987 ODSTOPIJO INTERESNI SKUPNOSTI 
JUGOSLAVIJE ZA EKONOMSKE ODNOSE S 
TUJINO 

V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije in 
BJ. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino bodo s tem odlokom določeni prihodki od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1987 odstopajo interesni 
skupnost! Jugoslavije za ekonomske odnose s tuiino za 
povračilo carin in drugih davščin izvoznim organizacijam 
Združenega dela. J 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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3. ODLOK O DOLOČITVI SKUPNEGA 
ZNESKA DEVIZ ZA POTREBE FEDERACIJE 
ZA LETO 1987 

V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen znesek 
deviz za potrebe federacije za leto 1987. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
i Zbor občin: 

' 

III. ZAKONODAJNI DEL 

1. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE 
IN ENOTNEM MONETAREM POSLOVANJU 
NARODNIH BANK REPUBLIK IN AVTO- 
NOMNIH POKRAJIN 

2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DENARNEM SISTEMU 

3. ZAKON O NAČINU IZDAJANJA IN PRO- 
METU OBVEZNIC NA TUJEM FINANČNEM 
TRŽIŠČU 

4. ZAKON O JUGOSLOVANSKI BANKI ZA 
MEDNARODNO EKONOMSKO SODELOVA- 
NJE IN O SKUPNIH FINANČNIH ORGANIZA- 
CIJAH 

f VKLJUČEVANJE ZBOROV IN 

DELOVNIH TELES 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V 

IZVAJANJE DELOVNIH 

PROGRAMOV ZBOROV 

i SKUPŠČINE SFRJ GLEDE 

VPRAŠANJ, KI JIH ZBORA 

[ SKUPŠČINE SFRJ 

OBRAVNAVATA V 

SAMOSTOJNI PRISTOJNOSTI 

f V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme, 
katerih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete 
politike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav 
tako so v programih obeh zborov predlagane spremembe in 
dopolnitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v 
samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slove- 
nije vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in 

i zborov, SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in 
delegatov v Zveznem zboru. 

Med najpomembnejše teme iz programa Zbora republik in 
pokrajin sodijo: 

- Poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije 
v tekočem letu; 

- Informacija o delovanju enotnega jugoslovanskega 
tržišča in izvajanje ukrepov v smeri odpravljanja problemov 
na tem sektorju; 

- Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv s stališča 
realizacije sprejetih sistemskih rešitev; 
- Konvertibilnost dinarja; 
- Analiza rezultatov izvajanja politike realnih obrestnih 

mer; 
- Letno poročilo o izvajanju ciljev in nalog skupne emisij- 

ske, denarne in devizne politike in skupnih temeljev kre- 

5. ZAKON O KREDITNEM POSLOVANJU S 
TUJINO JUGOSLOVANSKE BANKE ZA 
MEDNARODNO EKONOMSKO SODELO- 
VANJE 

6. ZAKON O KREDITNIH POSLIH S TUJINO, KI 
JIH ZAKLJUČUJE NARODNA BANKA JUGO- 
SLAVIJE 

7. ZAKON O KREDITNIH POSLIH S TUJINO, 
ZA KATERE NARODNA BANKA JUGOSLA- 
VIJE LAHKO DAJE GARANCIJE IN SUPER- 
GARANCIJE 

8. ZAKON O GARANCIJI IN SUPERGARAN- 
CIJI FEDERACIJE ZA ZAKLJUČENE KRE- 
DITNE POSLE S TUJINO 

9. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DOLGOROČNI PROIZVODNI 
KOOPERACIJI, POSLOVNO-TEHNIČNEM 
SODELOVANJU, PRIDOBIVANJA IN OD- 
STOPANJA MATERIALNEGA PRAVA NA 
TEHNOLOGIJO MED ORGANIZACIJAMI 
ZDRUŽENEGA DELA IN TUJIH OSEB 

10. ZAKON O ZDRUŽEVANJU ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNA ZDRUŽE- 
NJA IN GOSPODARSKO ZBORNICO JUGO- 
SLAVIJE 

ditne politike v letu 1985; 
- Stanje zadolženosti države in možnosti odplačila; 
- Analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in 

sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin na 
podlagi dela stalnih sredstev fonda federacije v letu 1986; 

- Poročilo o uresničevanju skupne devizne politike in 
projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije v letu 
1986; 

- Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo v letu 1986; 

- Kriteriji in pokazatelji za določitev stopenj gospodarske 
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin; 

- Poročilo o uresničevanju politike cen, določene v reso- 
luciji o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1986; 

- Zadolženost tržišča. 

★ ★ ★ 

Med pomembnejše teme iz programa Zveznega zbora so- 
dijo: 

- funkcioniranje monetarno-kreditnega in bančnega si- 
stema, 

- uresničevaje sistema družbenega planiranja, 
- kritična analiza funkcioniranja političnega sistema soci- 

alističnega samoupravljanja, 
- ukrepi in predlogi za izboljševanje uresničevanja skup- 

nih interesov v federaciji, 
- ukrepi in akcije za izboljševanje načina odločanja v 

zborih Skupščine SFRJ na delegatskih temeljih, 
- odnosi SFRJ s sosednjimi deželami, 
- stanje in problemi obmejnega območja s stališča 

splošne ljudske obrambe, 
- spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu, 
- spremembe in dopolnitve zakona o ugotavljanju in raz- 

porejanju celotnega prihodka in dohodka in o ugotavljanju 
in razporejanju dohodka, 

- spremembe in dopolnitve zakona o zagotavljanju plačil 
med uporabniki družbenih sredstev, 

- zakon o postopku pred sodišči združenega dela, 
- zakon o varstvu podatkov in informacij v družbenem 

sistemu informiranja in informacijskem sistemu federacije, 
- resolucija o nadaljnji graditvi in izboljševanju pravnega 

sistema SFRJ. 
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Iz vsebine Občana 1/86 (16. januarja 1986) 
Povzetki s seminarja za vodenje javne raz- 

prave o »Kritični analizi«: 
- Ustavna zasnova družbene reprodukcije 

se ne uresničuje zaradi številnih vzrokov 
- Na škodo razvoja samoupravnih odno- 

sov prevladujejo funkcije politične oblasti 
- Vsebina samoupravnega interesnega 

organiziranja se bo potrdila le ob dosledni 
uveljavitvi svobodne menjave dela 

- Strniti izkušnje in spreminjati slabo 
prakso 

- O značilnostih kritične analize oziroma 
kako ta obravnava delegatski skupščinski si- 
stem 

- Temeljno izhodišče za graditev volilne- 
ga sistema je delegatski sistem 

- Zastoj v razvoju ustavne vloge občine 
- Pretirani normativizem je svojstven 

odraz etatizma 

občaiflj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 
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III. NEKATERI NEGATIVNI POJAVI PRI VARSTVU 
NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTI 
IN V PRAVNEM PROMETU Z NJIMI 

Nepravilnosti pri varstvu nepremičnin v družbeni lasti in 
) pravnem prometu z njimi se pojavljajo predvsem v zvezi s 

kmetijskimi in stavbnimi zemljišči. V tem prikazu se omeju- 
jemo na obravnavo nekaterih nepravilnosti, ki neposredno 
ogrožajo družbeno premoženje in učinkovito gospodarjenje z 
njim. 

Kmtijska zemljišča, ki jih upravljajo organizacije združe- 
nega dela, ki niso kmetijske, ter občine, še niso v celoti 
prenesena v kmetijski zemljiški sklad, čeprav bi moral biti 
prenos vseh teh zemljišč izvršen že najkasneje do 24. 8. 1973. 
Neprenesena kmetijska zemljišča, s katerimi gospodarijo 
občine, v večini primerov predstavljajo potencialna zemljišča 
za pozidavo, ki bodo kot stavbna pač opredeljena v nekem 
bodočem planskem obdobju. 

Razlogi za takšno stanje so predvsem v nepripravljenosti 
i organizacij za prenos oziroma za oddajo teh zemljišč v zemlji- 
I ški sklad, razdrobljenosti; teh zemljišč po občinah, pomanjka- 
' nju ustreznega kadra in nerazčiščenih premoženjskopravnih 
| vprašanjih. Kmetijske zemljiške skupnosti zato tudi nimajo 

izdelanih ustreznih evidenc kmetijskih zemljišč, ki jih je ' 
potrebno prenesti v zemljiški sklad (ponekod pa tudi ne evi- 
dence o tistih zemljiščih, ki so že prenesena v zemljiški sklad), 
kar predstavlja prvi pogoj za načrtovan in postopen prenos le- 
teh. Ta zemljišča postajajo nekakšna »viseča« zemljišča, saj je 
njihova dejanska usoda v praksi povsem negotova. Hkrati pa 
to negativno vpliva na njihovo produktivno izrabo. 

Podatki, ki jih zbirajo gradbene ter urbanistične inšpekcije 
oziroma premoženjsko-pravne službe in občinska javna pra- 
vobranilstva, potrjujejo, da je tudi v SR Sloveniji prisoten 

, problem uzurpacije zemljišč v družbeni lastnini. Vendar s 
I točnimi podatki o njegovem obsegu ne razpolagamo, kar je 

tudi posledica tega, da o zemljiščih v družbeni lastnini ni 
prave evidence, oziroma je ta pomanjkljiva in neažurna. Tako 
se za primere uzurpacij zemljišč v družbeni lastnini ponavadi 
zve šele ob pravnem prometu z zemljišči oziroma o uvedenih 
mejnih ugotovitvenih postopkih oziroma ob slučajnih ogledih 
na terenu. 

Pri prometu kmetijskih zemljišč med družbenopravnimi 
osebami in zasebniki, ki se opravlja predvsem z namenom, da 
se ta zemljišča pridobivajo za kmetijsko dejavnost, ali pa z 
namenom, da se uporabljajo za gradnjo in se jim spremeni 
dotedanja namembnost, , so nastajali posebni problemi, ki 

' so rešeni s spremembami kmetijske zakonodaje, z določa- 
njem vrednosti kmetijskega zemljišča po tržni vrednosti. 
Glede na številne vplive in vzroke, objektivne tržne vrednosti, 
ki bi se oblikovala na podlagi ponudbe in povpraševanja, ni 
možno ugotavljati. Tržna vrednost, ki jo je določal prejšnji 
zakon o kmetijskih zemljiščih, predstavlja tržno vrednost 
kmetijskega zemljišča za »kmetijsko« obdelavo. V praksi pa 
ima kmetijsko zemljišče še druge družbene funkcije, v posle- 

, dici tega pa tudi druge tržne vrednosti, odvisno pač od 
> namena, za katerega se rabi. Zato cene kmetijskih zemljišč na 
, tržišču zelo variirajo. Nanje poleg inflacijskih teženj vplivajo 
' še priprave oziroma sprejemanje prostorskih izvedbenih načr- 
, tov (načrtovana sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč 
[ za gradnjo), objektivna danost kmetijskih zemljišč na določe- 
! nem območju, gospodarski in drugi interesi za določena 

kmetijska zemljišča ipd. V večini primerov tržna cena ni iden- 
tična z dejansko tržno vrednostjo kmetijskega zemljišča v 
povsem prostem prometu. Tako tudi postopki uveljavljanja 

i prednostne pravice nakupa, postopki za presojanje veljavno- 
' sti pogodb po javnih pravobranilstvih in postopki za določitev 

pravične odškodnine niso vedno učinkoviti. Zato je vsekakor 
primerneje, da se namesto po tržni vrednosti vrednost kmetij- 
skih zemljišč ugotavlja s pomočjo strokovnjakov-cenilcev, 

| vendar pa ne po subjektivnih kriterijih, ki često privedejo do 
absurdnih razlik v cenitvah, ampak na podlagi predpisane 
strokovne metodologije. Ta bi morala vključevati vse dejav- 
nike, ki vplivajo na oblikovanje vrednosti kmetijskega zem- 

13. Intervencijski zakon, ki prepoveduje spreminjanje namembnosti kmetij- 
skih zemljišč, dokler občine ne sprejmejo svojih srednjeročnih prostorskih 
planov, je v precejšnji meri zavrl promet teh zemljišč. 

Ijišča, zlasti pa tudi dinamično komponento, s katero bi dose- 
gli sprotno valorizacijo vrednosti kmetijskih zemljišč glede na 
inflacijska gibanja, saj se s prodajo teh zemljišč iz družbene 
lastnine pod ceno in obratno s pridobivanjem teh zemljišč v 
družbeno lastnino po višjih cenah povzroča družbeni lastnini 
nemajhna škoda. 

Največ negativnih posledic v prometu s stavbnimi zemljišči 
je povezanih z vprašanjem, katero zemljišče šteti za stavbno, 
ter, kako to zemljišče vrednotiti. Od opredelitve zemljišča za 
stavbno je namreč tudi bistveno odvisna cena tega zemljišča. 

Ker je zemljišč za pozidavo vedno manj, zlasti v mestih in 
primestnih območjih, se cena zemljiščem, predvidenim za 
gradnjo, skokovito dviguje in je nesorazmerno višja kot cena 
zemljišč, ki se pridobivajo za kmetijsko obdelavo. Zemljišča, 
pridobljena z namenom gradnje, se preplačujejo tudi, če se 
predvideva, da bo določeno kmetijsko zemljišče v bližnji pri- 
hodnosti zazidljivo. Kmetijsko zemljišče torej pridobiva na 
ceni, čim se mu menja ali se mu bo menjala namembnost. Pri 
tem so pomembna tudi posredna ali neposredna družbena 
vlaganja v infrastrukturo, komunalni in drugi družbeni objekt, 
kar povečuje interes za gradnjo. Na teh zemljiščih se ustvarja 
urbana renta, do katere pri prodaji ali prisilnem odvzemu 
občan ni upravičen, saj ni rezultat njegovega dela ali vlaganj. 

Kriteriji za opredeljevanje zemljišč za stavbna zemljišča so 
pri pridobivanju zemljišč iz zasebne v družbeno lastnino na 
restriktiven način dokaj natančni'4. Odškodnina oziroma 
korist, ki jo daje stavbno zemljišče, kot eden od elementov 
cene za tako zemljišče, se oblikuje s pomočjo povprečne 
gradbene cene kvadratnega metra stanovanjske površine v 
družbeni gradnji in jo vsako leto na novo določa občinska 
skupščina z odlokom v skladu z zakonskimi merili. Vendar so 
te valorizacije zaradi zakasnelega sprejemanja občinskih 
odlokov neažurne. Ob določanju koristi, ki jo daje stavbno 
zemljišče in na tej podlagi višine odškodnine so pojavljajo 
problemi, ki so posledica neustrezne zakonske ureditve, saj 
se ne presoja, ali je bilo zemljišče ob razlastitvi dejansko 
stavbno, ali ne, ampak se korist določa po namenu, za kate- 
rega se zemljišče šele bo uporabljalo. S tem pa se vedno ne 
ugotavlja dejanska korist, ki jo je posameznik imel od upo- 
rabe zemljišča, kar ima za posledico izplačevanje večjih od- 
škodnin. 

Za zemljišča, ki se v družbeno lastnino pridobivajo na 
pogodbeni način (pogodbe namesto razlastitve; to so v naravi 
kmetijska zamljišča), velja (višja) cena, ki se oblikuje v pro- 
stem prometu. Menimo, da bo za načrtovano in pravočano 
pridobivanje stavbnih zemljišč iz zasebne v družbeno lastnino 
za potrebe gradenj potrebno spremeniti dosedanjo družbeno 
prakso, da se ta zemljišča ne bodo pridobivala pretežno 
pogodbeno, ampak na podlagi sprejetega srednjeročnega 
družbenega plana s pripravo prostorskih izvedbenih aktov in 
izdanega odloka občinske skupščine o prenehanju lastninske 
in drugih pravic na zemljiščih v mestih, naseljih mestnega 
značaja ali območjih, predvidenih za kompleksno gradnjo, 
oziroma, če ni takih pogojev, na podlagi zakona o razlastitvi. 
Le izjemoma pa s sklepanjem neposrednih pogodb, ki nado- 
meščajo razlastitve, pri katerih sedaj investitorji zaradi 
časovne stiske nemalokrat pristajajo na neugodne pogoje, 
zlasti glede višine odškodnine. 

IV. SPLOŠNA VARNOST PREMOŽENJA 
IN LJUDI V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA 

V letih 1982 do 1984 smo v SR Sloveniji zabeležili 5.135 
požarov, s katerimi je bila družbena skupnost oškodovana za 
1,7 milijarde dinarjev. Trend rasti požarov z rekordnim števi- 
lom 1.831 požarov v letu 1982 se je v letu 1983 nekoliko 
zaustavil (1.620 požarov), v letu 1984 pa je bil znova evidenti- 
ran porast števila požarov (1.684), s tem pa seveda tudi škode, 
ki je bila z njimi povzročena. 

V prvem polletju 1985 je zabeleženih 925 požarov ali 14,4% 
manj kot v enakem obdobju 1984. leta, vendar podrobnejši 
pregled podatkov kaže na slabšanje razmer na področju var- 

14. Po razlastitvenem zakonu se zemljišče plača kot stavbno zemljišče le, če 
je po veljavnem prostorskem izvedbenem aktu komunalno opremljeno s cesto, 
vodo in elektriko ali ga je tako možno opremiti z manjšimi stroški. 
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stva pred požari v naši reubliki, saj je zmanjšanje števila 
požarov pogojevala sorazmerno dolga in deževna pomlad, na 
kar kaže podatek, da je bilo v letošnjem prvem polletju le 92 
požarov na odprtem prostoru, lani pa kar 490. Povečalo pa se 
je število požarov na stanovanjskih objektih (za 9,4%) na kar 
je vplivalo tudi veliko število dimniških požarov in požarov, ki 
so nastali ob kurjenju. Zaskrbljujoč pa je predvsem porast 
števila požarov na prometnih sredstvih za 320% (od 60 poža- 
rov v letu 1984 na 252 požarov v letošnji prvi polovici leta). 

V škodo družbenega premoženja je bilo v letih 1982 do 1984 
evidentiranih 2.460 (ali 47,9%) vseh požarov v SR Sloveniji v 
prvi polovici leta 1985 pa 440 (ali 47,6%) vseh požarov v SR 
Sloveniji. Od tega največ na področju stanovanjske in komu- 
nalne dejavnosti (v letih 1982 do 1984 969, v prvi polovici leta 
1985 157) in na področju industrije in rudarstva (v letih 1982 
do 1984 562, v prvi polovici 1985 96). V letu 1984 je bil največji 
porast zabeležen v panogi gozdarstva (v primerjavi z letom 
1982 za 94,6%) in panogi kmetijstva (za 62,5%), medtem ko je 
v prvi polovici leta 1985 zaradi že omenjenih vzrokov število 
teh požarov bistveno upadlo (za 66,7 oziroma za 63,2%). V 
letu 1984 se je v primerjavi z letom 1982 (423 požarov) pove- 
čalo tudi število požarov v organizacijah združenega dela (na 
776). V prvem polletju 1985 je 49,9% vseh požarov nastalo v 
organizacijah združenega dela, od tega 36,1% med delovnim 
časom in 63,9% izven delovnega časa. 

Skoda, povzročena s požari v letih 1982-1984 družbenemu 
premoženju, znaša 994 milijonov dinarjev. Daleč največja je 
škoda na področju industrije in rudarstva, in sicer 738 milijo- 
nov dinarjev, pri čemer znaša ta škoda samo v letu 1984 preko 
509 milijonov dinarjev, kar je predvsem posledica treh kata- 
strofalnih požarov v TV TT Boris Kidrič v Mariboru, DO Plama 
v Podgradu in DO Sladkogorska-TOZD Papirnica Sladki vrh. 
S požari v prvem polletju 1985 je bila povzročena družbenemu 
premoženju gmotna škoda v višini 475 milijonov dinarjev, pri 
čemer odpade 49,7% te škode na požar v REK Edvard Kardelj 
- TOZD Rudarstvo v Hrastniku, ki je bil posledica malomarno- 
sti pri varjenju. 

47,7% vseh požarov v letih 1982 do 1984 je bilo posledica 
malomarnega, neodgovornega ali brezbrižnega ravnanja 
posameznikov. V 33,8% primerih je vzrok požara ostal neod- 
krit, ostali požari pa so bili povzročeni ali namerno iz sovra- 
štva, maščevanja ali objestnosti, ali so bili posledica nepremi- 
šljene otroške igre oziroma naravnega pojava. V prvi polovici 
leta 1985 je bilo še več (520 ali 56%) požarov posledica 
malomarnega, neodgovornega ali brezbrižnega ravnanja 
posameznikov, obenem pa se je zmanjšalo število požarov 
pri katerih je ostal vzrok neokrit, na 27,8%. 

Na področju gospodarstva je bil v letih 1982 do 1984 opazen 
trend zmanjšanja namerno povzročenih požarov, naraščalo 
pa je število požarov, katerim je bil vzrok naravni pojav ter 
nepremišljena otroška igra. Najpogostejši vzrok požara je bil 
odprt ogenj (536 požarov), na drugem mestu med vzroki pa 
cigaretni ogorek, ki je v zadnjih treh letih povzročil 162 poža- 
rov. Med pogostimi vzroki požarov so tudi kratki stiki na 
prevodnikih (154 požarov) in okvare (92 požarov). V prvem 
polletju 1985 je bil prav tako najpogostejši vzrok požara odprt 
ogenj (241), za tem pa (ob 216 neznanih vzrokih požara) še 
kratki stiki prevodnikov (72), ognjišča (66), električni aparati 
in naprave (43), poškodbe, okvare (39), cigaretni ogorek (38) 
in drugi. 

Navedeni podatki kažejo na zaskrbljujoče stanje na 
področju varsta pred požari. Večanje števila požarov v organi- 
zacijah združenega dela, zlasti pa škoda, ki se z njimi pov- 
zroča družbenim sredstvom, terjajo večjo skrb odgovornih 
dejavnikov pri odpravljanju slabosti na področju požarnega 
varstva in protipožarne preventive. Neizdelane ocene požarne 
ogroženosti, podcenjevanje protipožarnih aktivnosti s strani 
zaposlenih, pa tudi vodilnih in vodstvenih delavcev, neu- 
strezna organiziranost strokovnih služb in njihova pomanjk- 
ljiva strokovna usposobljenost, skromna osebna in skupna 
odgovornost organov samoupravljanja in družbenopolitičnih 
organizacij, nedosledno odkrivanje vzrokov požarov, formali- 
stično izvajanje disciplinskih ukrepov ob nedorečeni in 
pomanjkljivi zakonodaji na področju tehničnih normativov in 
standardov, vse to so koliščine, ki pogojujejo slabo požarno 
varnost v organizacijah združenega dela, katere posledice so 
včasih tudi katastrofalne. Dejstvo, da v združenem delu 
narašča število požarov zaradi tehničnih napak in okvar 
zaradi slabega vzdrževanja strojev in virov energije, opozarja, 

da posledice ekonomske stabilizacije niso obšle niti požar- 
nega varstva, ter da nekatere delovne organizacije v cilju 
vsesplošnega varčevanja varčujejo tudi s protipožarno pre- 
ventivo. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je polovica požarov 
posledica malomarnosti, kar kaže na neodgovoren odnos do 
varstva sredstev družbene lastnine. 

★ ★ ★ 

Da varnostna kultura še ni postala sestavina samoupravne 
zavesti, kažejo tudi številne nepravilnosti in primeri malomar- 
nega ravnanja delovnih ljudi v organizacijah združenega dela, 
ki terjajo nemalokrat ob gmotnih posledicah tudi človeška 
življenja. 

V zadnjih treh letih je bilo v SR Sloveniji 609 škodnih 
primerov v organizacijah združenega dela, s katerimi je bilo 
združeno delo oškodovano za 555,5 milijona dinarjev. Podatki 
za posamezna leta kažejo trend postopnega zmanjševanja 
tako, daje bilo leta 1984 180 škodnih primerov ali 21,1% manj 
kot v letu 1982 (228). Vendar pa se je gmotna škoda v letu 
1984 v odnosu do leta 1982 povečala kar za 287,5% tako, da 
samo v 1984. letu znaša 380 milijonov dinarjev. 

Škodni primeri se praviloma pojavljajo v organizacijah 
združenega dela, kjer se iz malomarnosti in nediscipline ne 
upoštevajo temeljni varnostni normativi. Vse številnejši so 
primeri, ko odgovorne osebe v združenem delu zavestno 
pristajajo na opuščanje samozaščitnih ukrepov. Vzroki za 
strojelome, eksplozije, izlitja in druge dogodke so v večini 
primerov poleg malomarnosti predvem dotrajanost oziroma 
izrabljenost naprav, zastareli tehnološki postopki in tehnične 
okvare. 

V letih 1982 do 1984 beležimo v organizacijah združenega 
dela 718 nesreč pri delu, v katerih je izgubilo življenje 82 
delavcev, 785 pa je bilo huje telesno poškodovanih. Kljub 
znatnim naporom za zmanjšanje števila nezgod pri delu, 
akcije družbenopolitičnih ter samozaščitnih dejavnikov niso 
pomembneje prispevale k urejenosti razmer na tem področju, 
niti k zmanjšanju tragičnih posledic. Vzroki nesreč so predv- 
sem v neupoštevanju navodil o varstvu pri delu ter v neprevid- 
nem in malomarnem delu prizadetih. 

Poleg navedenega je potrebno opozoriti še na številne 
izredne dogodke na področju železniškega gospodarstva, 
med katerimi prevladujejo iztirjenja vagonov ali vlečnih stro- 
jev, naleti ipd. V zadnjih treh letih je evidentirano 3.112 takih 
dogodkov, s katerimi je bilo železniško gospodarstvo oškodo- 
vano po nepopolnih ocenah za 350 milijonov dinarjev. Ob tem 
pa še 4.155 drugih škodnih primerov, ki so v svojih najhujših 
oblikah terjali tudi človeške žrtve ter povzročili škodo v višini 
450 milijonov dinarjev. Kljub temu, da se je število izrednih 
dogodkov in drugih negativnih pojavov na železnici po široki 
družbeni akciji v letu 1984 zmanjšalo, je očitno, da so var- 
nostne razmere na tem področju še vedno pogojene s proble- 
matiko odpravljanja tistih okoliščin, ki so namelokrat odvisne 
od subjektivnih slabosti, ter s težavnim gmotnim položajem 
Železniškega gospodarstva Slovenije pri modernizaciji želez- 
niške mreže. Za odpravljanje teh slabosti je Železniško gospo- 
darstvo Ljubjjana 1.10. 1985 sprejelo poseben program ukre- 
pov, s katerimi naj bi zagotovili varen in urejen železniški 
promet. 

V. KAZNIVA RAVNANJA V ŠKODO 
DRUŽBENE LASTNINE 

Med kaznivimi ravnanji obravnavamo zaradi stopnje njihove 
družbene nevarnosti gibanje kaznivih dejanj zoper družbeno 
premoženje, predvsem na področju gospodarstva in varstva 
človekovega okolja, in gibanje gospodarskih prestopkov na 
teh področjih v letih 1982 do 1984 in prvi polovici leta 1985 (v 
kolikor so podatki že znani) ter njihove glavne pojavne značil- 
nosti, ki jih spremljajo in analizirajo pristojni republiški or- 
gani. 

Kriminaliteta je družben pojav, njeno gibanje pa je odraz 
splošnih družbenih zakonitosti ter družbenih gibanj in je tako 
v določeni meri pokazatelj stopnje razvoja družbenih odno- 
sov. Zato nam delno sliko stanja na področju varstva druž- 
bene lastnine pokaže tudi gibanje napadov na družbeno last- 
nino, ki so zaradi visoke stopnje družbene nevarnosti kazen- 
skopravno sankcionirani. 

14 
priloga poročevalca 



Doslej je bila Skupščina SR Slovenije z gibanjem kriminaji- 
tete večinoma seznanjena v okviru letnih poročil, ki so jih 
pristojni republiški organi pripravljali o svojem delu. Povsem 
razumljivo je, da so ta poročila vsebovala različne podatke o 
gibanju kriminalitete glede na organ, ki je poročilo pripravljal, 
saj se število obravnavanih kaznivih dejanj in njihovih storil- 
cev razlikuje v fazi odkrivanja, obtožbe in izdaje obsodilne 
sodbe,15 razen tega obstaja časovni zamik med posameznimi 
fazami, pa tudi metodologija spremljanja podatkov se od 
organa do organa nekoliko razlikuje. Vendar ob tem lahko 
rečemo, da so splošne ugotovitve o gibanju kriminalitete ne 
glede na to, kateri organ je poročilo pripravljal, večinoma 

' pokazale enake trende naraščanja oziroma upadanja števila 
kaznivih dejanj. Navedeni problematiki se tudi pri pripravi te 
informacije ni bilo mogoče izogniti, saj bo le-ta prisotna do 
uveljavitve projekta o računalniški obdelavi kazensko-pravne 
sodne statistike, ki ga pripravlja Vrhovno sodišče SR Slove- 
nije v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za notranje 
zadeve. Zato tudi v tej informaciji ločeno prikazujemo gibanje 
gospodarske kriminalitete, kot ga v okviru izavajanja svojih 
funkcij spremljajo organi za notranje zadeve, javna tožilstva in 
sodišča. 

★ ★ ★ 

' Še vedno največ kaznivih dejanj, tudi na področju gospo- 
darske kriminalitete, odkrijejo sami organi za notranje 
zadeve. V obdobju od 1982. do 1984. leta so organi za notra- 
nje zadeve med vsemi kaznivimi dejanji v škodo gospodar- 

i stva, ki so jih obravnavali v okviru svojih pristojnosti, sami 
odkrili kar 64,7%16, kar kaže na premajhno samozaščitno 

• obnašanje v orgE6iizacijah združenega dela, saj so oškodo- 
vane organizacije prijavile le 21,5% primerov kaznivih dejanj. 

Organi za notranje zadeve v SR Sloveniji so v letih 1982 do 
1984 obravnavali 40.791 kaznivih dejanj zoper družbeno pre- 
moženje, od tega v letu 1982 11.895, v letu 1983 14.907 (ali 
25,3% več kot v letu 1982) in v letu 1984 13.989 (ali 6,2% manj 
kot v letu 1983). Škoda, ki je bila povzročena s temi kaznivimi 

' dejanji, po ocenah presega dve milijardi dinarjev. Prevladu- 
jejo kazniva dejanja iz XV. poglavja kazenskega zakona SR 
Slovenije (kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premo- 

jb ženje), na katerega odpade skupno 86% vseh kaznivih dejanj 
■ zoper družbeno premoženje. Najštevilnejše so tatvine. 
■ V istem obdobju, to je v letih 1982 do 1984, so organi za 
■ notranje zadeve v SR Sloveniji obravnavali 8.514 kaznivih 
Bdejanj gospodarske kriminalitete,'7 in sicer v letu 1982 2.957 
I kaznivih dejanj, v letu 1983 2.958 in v letu 1984 2.599 kaznivih 
I dejanj.18 Po ocenah škoda, povzročena s temi kaznivimi deja- 
[ nji, presega milijardo dinarjev. 
I Okrepljena dejavnost organov za notranje zadeve je v letu 
" 1980 in v naslednjih letih povzročila povprečno 10% letno rast 
I obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, ki se 
f je v letu 1983, nasprotno kot rast ostalih kaznivih dejanj v 

škodo družbenega premoženja, pričela umirjati. 12,1% upad 
obravnavanih zadev gospodarske kriminalitete v letu 1984 je 
poleg vpliva sprememb kazenske zakonodaje tudi posledica 
načrtnejše preventivne dejavnosti organov odkrivanja. Ob 

' tem je potrebno poudariti, da je politika pregona v zadnjih 
■ letih vse bolj usmerjena v odkrivanje in obravnavo predvsem 
f hujših oblik kriminala. 

V notranji strukturi gospodarske kriminalitete, ki jo obrav- 
■ navajo organi za notranje zadeve, prevladujejo kazniva deja- 
I nja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna boga- 
I stva,19 na katera odpade 79,2% vseh obravnavanih kaznivih 
I dejanj gospodarske kriminalitete. Slede kazniva dejanja zoper 
I gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga20 (9,8%), kaz- 
| niva dejanja iz carinskega zakona (4,4%) itd. Organi za notra- 
i nje zadeve so v zadnjih treh letih obravnavali kar za 44% več 

1 hujših oblik kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in enotnost 
\ jugoslovanskega trga kot v prejšnjih letih, medtem ko je pri 

ostalih skupinah kaznivih dejanj opazen trend postopnega 
1 umirjanja. 
j Med posameznimi kaznivimi dejanji so organi za notranje 

zadeve obravnavali največ poneverb (13,1%), gozdnih tatvin 
I (12,7%), nedovoljenje trgovine (10,9%), neupravičene upo- 
I rabe (7,3%), uničenja poslovnih listin (7,2%), izdaje nekritega 
f čeka (5,1%), itd. . 
i Organi za notranje zadeve pri svojem delu ugotavljajo, da 
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se kazniva dejanja v škodo gospodarstva pojavljajo predvsem 
v tistih organizacijah združenega dela, kjer samozaščitne 
oblike organiziranja delavcev slabo delujejo, kjer se zane- 
marja ali celo opušča notranja kontrola, kjer je slabo poskrb- 
ljeno za zavarovanje družbenega premoženja izven delovnega 
časa ipd. 

★ ★ ★ 

V letih 1982 do 1984 so javna tožilstva v SR Sloveniji vložila 
obtožbe za 18.063 kaznivih dejanj v gospodarstvu, in sicer v 
letu 1982 za 6.011 kaznivih dejanj, v letu 1983 za 6.277 in v letu 
1984 za 5.775 kaznivih dejanj. Škoda na družbenem premože- 
nju je po teh obtožbah znašala v letu 1982 75,7 milijona din, v 
letu 1983 90,5 milijona din in v letu 1984 102 milijona din. 

Tudi iz podatkov javnih tožilstev o vloženih obtožbah je 
razvidno, da je število kaznivih dejanj v gospodarstvu v letih 
1980 do 1982 skokovito naraščalo, po številu vloženih obtožb 
za okrog 25% letno, da je prišlo v letu 1983 le do 4% poveča- 
nja in v letu 1984 do 8% upada obtožb za ta kazniva dejanja. 

Za kazniva dejanja gospodarskega kriminala, kot ga obrav- 
navajo javna tožilstva, kjer niso zajeta kazniva dejanja storil- 
cev, ki so zaposleni v organizacijah združenega dela, in storil- 
cev izven združenega dela, kateri s kaznivimi dejanji ogrožajo 
pomembne segmente gospodarstva, kot so devizni, čekovni, 
davčni sistem, blagovni promet in carinsko zaščito, so javna 
tožilstva v letih 1982 do 1984 obtožila 8.097 oseb, od tega v 
letu 1983 2.840, v letu 1983 2.843 in v letu 1984 2.414 oseb. 
Izrazito se je povečalo število obtoženih oseb za ta kazniva 
dejanja od leta 1980 (1.231) do leta 1982, in sicer kar za 130%. 
Na umirjenje rasti v letu 1983 in padec gospodarske kriminali- 
tete v letu 1984 (za 15%) je nekoliko vplivalo tudi dejstvo, da 
so kljub slabi gospodarski situaciji razmere v naši republiki 
takšne, da zakonitost poslovanja, odgovornejši pristop do 
dela in varovanje družbenega premoženja pomenijo tiste 
varovalne elemente, ki posredno zmanjšujejo število gospo- 
darskih kaznivih dejanj. V lanskem letu pa se je pridružila še 
sprememba kazenske zakonodaje, kar je v drugi polovici leta 
zaradi spremenjenih fiksnih zneskov vrednostnih količin prav 
tako vplivalo na zmanjšanje tovrstnih kaznivih dejanj. 

★ ★ ★ 

Gospodarska kazniva dejanja sodišča praviloma obravna- 
vajo kot prednostna. Tudi čas trajanja kazenskih postopkov 
za ta dejanja se postopoma skrajšuje, razen za najhujše oblike 
teh kaznivih dejanj, za katere je značilna dolgotrajnost 
postopkov zaradi njihove obsežnosti, dejanske in pravne zah- 
tevnosti, odreditve izvedenstva, obravnavanja skupnih storil- 
cev in seveda tudi znane preobremenjenosti sodišč. Po dolgo- 
trajnosti postopkov posebno izstopata kaznivi dejanji nevest- 
nega gospodarjenja in zlorabe položaja, ali pravic odgovorne 
osebe, kjer je med vzroki dolgih postopkov predvsem dejstvo, 
da je bila ocena gradiva o zbiranju podatkov za ovadbo, med 
preiskavo in po končani preiskavi premalo selektivna, zaradi 
česar je postopek sprva tekel za povsem drugo kaznivo de- 
janje. 

Bistvene pojavne značilnosti teh kaznivih dejanj so razvidne 
iz analize gospodarske kriminalitete v letu 1983 in analize 
gospodarskih kaznivih dejanj v letu 1984 in prvi polovici leta 
1985, ki ju je opravilo Vrhovno sodišče SR Slovenije. V analizi 
je zajelo vse v letu 1983 oziroma 1984 in prvi polovici leta 1985 

15. V povprečju pride v 50 do 60% primerih ovadb do obtožbe ter v 90% 
primerih obtožb do obsodilne sodbe za ta kazniva dejanja. 

16. V prvi polovici leta 1985 64,8%, oškodovane organizacije pa so prijavile le 
20,3% primerov kaznivih dejanj. 

17. Pod pojmom gospodarske kriminalitete so v podatkih organov za notra- 
nje zadeve zajeta kazniva dejanja iz XVIII. poglavja (kazniva dejanja zoper 
gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga) in XIX. poglavja (kazniva deja- 
nja uradnih oseb v zveznih organih zoper uradno dolžnost) kazenskega zakona 
SFRJ, kazniva dejanja iz VIII. poglavja (kazniva dejanja zoper samoupravlja- 
nje), IX. poglavja (kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost), 
XIV. poglavja (kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva) in XVII. poglavja (kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna 
pooblastila) kazenskega zakona SR Slovenije ter kazniva dejanja, določena v 
carinskem in nekaterih drugih zakonih, tako da je v teh podatkih zajet širši krog 
kaznivih dejanj kot pri podatkih javnih tožilstev in sodišč. 

18. V prvi polovici leta 1985 1.292 ali 7% več kot v enakem obdobju lani. 
19. V prvem polletju 1985 so obravnavali 1.080 teh kaznivih dejanj ali 17,6% 

več kot v enakem obdobju lani. 
20. V prvem polletju 1985 so obravnavali 95 teh kaznivih dejanj ali 38% manj 

kot lani. 
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pravnomočne končane kazenske postopke zaradi gospodar- 
skih kaznivih dejanj v SR Sloveniji, ki pa so bila dejansko 
storjena praviloma eno, dve ali še več let prej. 

Glede posameznih kaznivih dejanj, analiziranih v sklopu 
analize za leto 1983, je treba omeniti predvsem kazniva deja- 
nja grabeža, za katera je bilo v tem letu obsojenih 18 storilcev. 
Največkrat so bila ta dejanja storjena s poneverbo, pri kateri je 
vrednost premoženjske koristi presegla (tedaj še) 100 000 din 
bkoda povzročena s temi dejanji, je bila praviloma bistveno 
višja od tega mejnega zneska.21 Izvršitvena dejanja so imela v 
nekaterih primerih nove oblike, ki so terjale veliko storilčeve 
spretnosti in manevrov s poslovnimi listninami, kar je omogo- 
čalo dolgotrajno prilaščanje in onemogočalo hitro odkrivanje. 
Podatek da je bilo med storilci teh kaznivih dejani 39% 
povratnikov, od tega nekaj tudi specialnih, dokazuje, da se pri 
sprejemanju delavcev na najodgovornejša dela, zvezana z 
razpolaganjem z družbenim premoženjem, ni posvečalo vse- 
lej dovolj pozornosti ugotavljanju podatkov o njihovem preiš- 
njem življenju. Vsem obsojencem so bile izrečene kazni 
zapora najstrožja v trajanju 7 let, 44% storilcem pa tudi 
varnostni ukrepi prepovedi opravljanja poklica 

Med ostalimi kaznivimi dejanji je bilo največ oseb obsojenih 
za kazniva dejanja izdaje nekritega čeka, ki so v naši republiki 
zavzela izjemno velik obseg od leta 1978 do 1981. V letu 1983 
so ta dejanja nekoliko upadla. Veliko so k temu prispevali tudi 
Pr

4
0V^onr"L.bančni ukrePi- Precejšnje število oseb je bilo v letu 1983 obsojenih za poneverbo, in sicer 181. To število se 

ze nekaj let bistveno ne menja. Po teži posamezna dejanja 
poneverbe ne predstavljajo zelo velike družbene nevarnosti 
saj gre za prilaščanje manjših zneskov, ki v večini primerov 
niso presegli 10.000 din, vendar jih predvsem zaradi njihove 
Številčnosti ne gre zanemarjati. 

Analiza gospodarskih kaznivih dejanj v letu 1984 in DWi 
po'ovici leta 1985 kaže, da se obseg te kriminalitete v zadnjih 
letih bistveno ne spreminja. Pri nekaterih kaznivih dejanjih 
posebno tistih ki so bila v prejšnjih letih pogojena z motnjami 
na trziscu (nedovoljena trgovina, prednost dajanja kupcem 
kupcevanje s tuj'o valuto itd.), je mogoče opaziti upadanje 
števila obsodilmh sodb, povezano s postopno normalizacijo 
razmer na trgu. Izrazit je tudi upad kaznivih dejanj izdaje 
nekritega čeka, ki dokazuje, da se ta pojav, tako močan, v 
prejšnjih letih, ni le zajezil, temveč celo omejil, kljub nekate- 
rim drugačnim predvidevanjem, oprtim na vztrano padanie 
realnega življenjskega standarda. Nekoliko, toda glede na 
izredno nizko absolutno število, neizrazito, se je zvišalo šte- 
vilo kaznivih dejanj, ki se pojavljajo zaradi težjih pogojev 
gospodarjenja, predvsem zaradi zmanjšanjih možnosti uvoza 
(zloraba pooblastil). Pri ocenjevanju gibanja obsodilnih sodb 
pa ni mogoče zanemariti dejstva, da je manjše število obsodb 
za posamezna kazniva dejanja ali za njihove lažje oblike 
t iqq^ posledlca sprememb kazenskih zakonov z dne 1. /.1984, s katerimi so se zvišali mejni zneski, ki predstavljalo 
objektivni pogoj kaznivosti, ali zneski, ki razmejujejo posa- 
mezne oblike kaznivih dejanj. 

Med kaznivimi dejanji, določenimi v kazenskem zakonu 
SFRJ,je bilo v letu 1984 največ kaznivih dejanj izdaje nekri- 
tega čeka (200, v prvi polovici leta 1985 125), vendar število 

v tem letu pada še občutneje kot v prejš- njih letih (leta 1982 - 266). Tako se niso izkazala kot pravilna 
nekatera sklepanja, da bo zaradi padanja življenjskega stan- 
darda teh kaznivih dejanj spet več. Očitno je, da nad material- 
nimi težavami imetnikov tekočih računov vse bolj prevladuje 
njihova discipliniranost, pogojena z boljšo organizacijo 
poslovanja bank s tekočimi računi, primerno strogo kazno- 
. ,no P.°!l,lk0> večjo privajenostjo imetnikov na poslovanie s ceki višjimi obrestmi in tudi prožnostjo bank, ki na podlaai 
posebnih sklepov za obdobje 6 mesecev dovoljuje prekorači- 
tev stanja na računu za 20.000 din. 

Ne zmanjšuje pa se le število teh kaznivih dejanj, temveč se 
spreminja tudi njihova sestava.22 Vedno več je namreč tkim 
neupravičenih kreditiranj, ko imetnik le začasno prekorači 
sredstva na tekočem računu, ki so po krajšem ali daljšem 
času nato le nakazana. Manjkrat pa storilci ravnajo s poseb- 
nim goljufivim namenom, ko priliva sredstva, ki so jih prekora- 
čili, niti pričakovati ne morejo. Družbena nevarnost teh dejani. 
oc®.nJ.ena s stališča njihove teže, se torej postopno zmanjšuje. 
.„'s'na zneskov, za katere so storilci začasno prekoračili sredstva na tekočem računu, in tistih, ki predstavljajo proti- 

pravno premoženjsko korist, se iz leta v leto viša. To je zaradi 
inflacijskih gibanj in nenehnega porasta cen tudi razumljivo.23 

Motivom za izdajo nekritih čekov, ki so jih sodišča ugotav- 
lja a v prejsmh letih (trenutna finančna stiska, neurejeno 
nakazovanje osebnega dohodka ob menjavah zaposlitve), so 
se pridružili novi. Se več je prekoračitev salda zaradi kritja 
Stroškov za redno preživljanje družine,24 posebno tam, kjer je 
eden izmed zakoncev zapustil družino. Večkrat je motiv tudi 
začasna brezposelnost, vedno pogosteje pa tudi odpiranje 
obrti, gradnja hiše in nakup stanovanja, kar je očitno pove- 
zano z omejenimi možnostmi in težkimi pogoji za najetje 
stanovanjskih kreditov. Primerov izdaje nekritih čekov zaradi 
pridobivanja denarja za igranje na srečo v tem obdobju ni 
bilo, medtem ko so jih sodišča v prejšnjih letih ugotavljala. 

Med izrečenimi kazenskimi sankcijami za kazniva dejanja 
zdaje nekritega ceka prevladuje pogojna obsodba, ki je bila 

izrečena v 53 /o primerih. Na izrek pogojnih obsodb so vplivale 
nekaznovanost storilcev, priznanje, dejstvo, da je bila v večini 
primerov škoda poravnana še pred uvedbo kazenskega 
postopka ali med postopkom in težke družinske razmere. 
~n

mj!^n.e denarne kazni so bile odmerjene v višini od 5.000 do 30.000 din in so.bile izrečene v 4% primerov. Kazni zapora so 
bile izrečene 16/o storilcev, pretežno tistim, ki so si z dejanji 
pridobili večjo protipravno premoženjsko korist ali specialnim 
povratnikom v trajanju od 3 mesecev do 2 let in 6 mesecev 

Od ostalih gospodarskih kaznivih dejanj iz zveznega 
zakona je bilo v letu 1984 obsojenih 8 oseb za kaznivo dejanje 
kupcevanja z zlatim denarjem, tujo valuto in devizami (v prvi 
polovici leta 1985 7) ter 1 oseba v prvi polovici leta 1985 za 
kaznivo dejanje neupravičenega posredovanja ali zastopanja 
v zunanjetrgovinskem poslovanju.25 Kazniva dejanja kupčeva- 
?!a * a'lm, denarjem, tujo valuto in devizami ne naraščajo kljub podatku za prvo polovico leta 1985, saj so bila od teh 
sedmih primerov, le 3 kazniva dejanja storjena v letu 1984 
preostala pa že v letih 1981, 1982 in 1983. 

Motiva za storitev teh dejanj ne predstavlja več toliko nakup 
blaga, zlasti bele tehnike, za dinarje deviznega porekla (kot v 
prejšnjem letu), temveč predvsem najemanje stanovanjskih 
kreditov na podlagi prodaje konvertibilnih deviz banki. Tudi 
teza kaznivih dejanj ni velika, saj je celo bistveno manjša kot 
so jo sodisca ugotavljala v prejšnjih letih.26 

Za kazniva dejanja kupčevanja z zlatim denarjem, tujo 
valuto m devizami so sodišča izekla 3 osebam pogojno 
obsodbo zaporno kazen enemu storilcu, ostalim pa omiljene 
denarne kazni v znesku od 22.000 do 80.000 din. Enemu 
storilcu, tujemu državljanu, je bil izrečen tudi varnostni ukrep 
izgona iz Jugoslavije. K 

Med kaznivimi dejanji, ki jih določa kazenski zakon SR 

21. Najvišji znesek pri dokončanem kaznivem dejanju poneverieneaa 
čena kar%10 M0 000 usali"! Pf' p°skVsu 9rab"a pa Skoda, ki je bila prepre- čena kar 610.000.000 USA dolarjev, ko je avstrijski trgovec skupai z nezaDosle- 
o oaniVTrii0 * m 'n S pon,oči° ,uie9a državljana sklepal z jugoslovanskimi 
š4"b"aa čenra^ tonhl?nl=? ,a pogodbe " izvoz "like količine najrazličnej- oa sta blnlazni kar L. ^ ti 2 ""sposoben, predloženi inozemski garanciji pa sta Dlll lažni, kar se je še pred realizaci|o pogodb odkrilo. 
KZ SFRJ »IS.I ! U!T, V. r"me,riu,d° ka2nivih dejanj po 2. odstavku 172. člena i zvl*»uJe1

odsto,ek najlažjih kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka To dokazuje podatek, da je bilo v letu 1984 59% storilcev obsojenih le po i 
odstavku tega člena, v 1985 pa kar 63%. »»ojemn ie po i. 
inn*n«n Prime/jfvi s prejšnjimi leti je več primerov, ko je škoda znašala več kot 00.000 inveč kot 200.000 din. Primeri, ko je škoda presegala znesek 300 000 
odstavku 45e2 73rfd Na^Šia ^k°da ie ZnaŠala kaznivem dejanju po ^ odstavku 1,452.734 din. Še vedno pa v 40% primerov škoda, povzročena v 
posameznem primeru, ni presegla zneska 50.000 din 

24, ?°da,ka ie 'reba. Povezati s podatkom, da kot storilci, še bolj kot v 
Mu ,984 0dS,O'ek đelaVCeV 86 ie dVi9nN °d "5% v 

j?" 2"ač"no za to kaznivo dejanje je, da se v kazenskem postopku iziemno 
končal' ™hlnaua' l? S® " letih 1983 in 1984 za lo dejanje ni pravnomočno končal noben kazenski postopek. V letu 1985 pa je bil spoznan za kriveaa en 
storilec, in sicer za njegovo kvalificirano obliko, ki je podana, če je bila dose- 
»a i?nr"a u Premoženjska korist. 58-letni komercialist je v letih 1980 do 1982 
"aviii odSkort»rS« podjt

e,".ike' po us,nem Pooblastilu, v klavnicah v Jugo- 
Drevzem hlamf 7a 11 * ,al"°. P°š")al° govele mes0' opravljal kvalitativni Pa?f- Z,a k9 prevzetega mesa je prejemal naprej doaovorieno 
ie bila kažJnai lel ' H3'ie skupno znesl° 1.221.384,00 din. Izrečena mu 

26 Tako ?e moo^-PSr^' ° 2e,a Pa mU ie bila ,udi vsa Premoženjska korist, 
storilca k? le !?!, , , ®nega lzm®d na|h"iSih primerov opredeliti ravnanje 
7 950 DM zato rtakUpM V le,U 1983 700 Schf' 400 Asch in 
Izrečena mu le' h?ia omili odobren devizni kredit za nakup avtomobila, 
primeru M im ,i omiljena denarna kazen, v znesku 22.000 din. V drugem 
težo na 1» ihf drugačnega motiva, ki je izrazito korlstoljubje, vlčjo '°°;pa j? obsojenec v letu 1984 kupil 10.430 DM, jih prodal kupcem ki so valuto potrebovali za sklenitev kreditnih pogodb z banko in si nato še od 
odobrenih vsot kreditov izgovoril približno 25% zneske L kupčevanje z dev, 
denarne kaz™ mU '6 b"a izrečena kazen 6 mesecev zapora in 30.000 din 
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j 
dvenije, je bilo v letu 1984 največ kaznivih dejan) tatvine in 
£er 860 (v prvi polovici leta 1985 330).27 Slaba polovica (49%) 
ivin odpade na kazniva dejanja t.i. majhne tatvine, pri kateri 
«dnost vzete stvari ne presega zneska 5.000 din in je storilcu 
ji šlo za to, da si prilasti stvar take vrednosti. 
Storilci praviloma jemljejo iz tovarn manjše rezervne dele in 
aterial, katerega trenutno na tržišču primanjkuje, šoferji pa 
tovornih avtomobilov gorivo. Te predmete deloma porabijo 
ise, še večkrat pa jih prodajo drugim, pogosto pa uporabijo 
idi pri delu, ki ga opravljajo v prostem času, na podlagi 
ogodb z zasebniki. Ta material med delom skrijejo v avtomo- 
le, v razno embalažo ali za ograje tovarn in ga nato po 
snčanem delu odpeljejo. Zato sodišča v sodbah praviloma 
gotavljajo, da je bila tudi kontrola v delovnih organizacijah 
aba. 

!' Med kazenskimi sakcijami za ta dejanja sodišča najpogo- 
eje (62%) izrekajo denarne kazni. Največkrat so bile izre- 
:ne za priveligirano obliko tatvine, z uporabo omilitvenih 
3 loč i I pa tudi za tatvino po 1. odstavku 165. člena KZ SRS. 
'smim storilcem je bil izrečen sodni opomin, enemu pa je bila 
azen odpuščena, ker je vrnil ukradeno stvar, preden je bila 
ložena ovadba. Denarne kazni so bile odmerjene v višini od 
000 do 25.000 din in so praviloma daleč presegale ugotov- 
e!fio vrednost vzetih predmetov. Kazni zapora so bile izre- 
ei)ie v trajanju 1 meseca do 1 leta in sicer specialnim povrat- 
iRom in storilcem, ki so pokazali posebno vztrajnost pri 
t<&ritvi kaznivega dejanja in je šlo tudi za večjo vrednost 
Kradene stvari. 
Za kvalificirano obliko kaznivega dejanja tatvine, to je veliko 
Ino je bilo v letu 1984 pravnomočno obsojenih 63 oseb (v 

polovici leta 1985 15). 
edtem, ko je šlo pri tatvinah predvsem za storilce, ki so 
ri jemali priložnostno, so storilci velikih tatvin dejanja 
Sevali bolj načrtno, dalj časa in tudi organizirano.28 

j ta kazniva dejanja so sodišča 41% storilcev, ki še niso bili 
lovani in ki so vzeli stvari sorazmerno manjše vrednosti, 
i pa so jih priložnostno ali so si jih prilaščali le krajši čas, 
do pa povrnili, izrekla pogojne obsodbe. Ostalim pa kazni 
ora od 3 mesecev (z uporabo omilitvenih določil) do 4 let. 
led ostalimi kaznivimi dejanji po njihovi številčnosti izsto- 
) kazniva dejanja poneverbe (v letu 1984 - 172, v prvi 
jvici leta 1985 - 58) ter kazniva dejanja neupravičene 
irabe (v letu 1984 - 103, v letu 1985 - 29). 
tevilo kaznivih dejanj poneverbe je v odnosu do leta 1983 
dlo, hkrati pa je bilo tudi manj dejanj storjenih v hujši 
ki (tudi posledica sprememjene zakonodaje), pa tudi 
da, povzročena z njimi se ni povečala.29 

torilci (med katerimi prevladujejo prodajalci, natakarji in 
gajniki v trgovinah) si praviloma postopoma prilaščajo 
3 izkupička od prodaje, predmete, ki so jim v prodajo 
pani, na bencinskih črpalkah pa tudi vrednostne bone. 
i storilci je tudi več vodij skladišč30, ki si prilaščajo 
pano blago, ter blagajnikov pri krajevnih skupnostih, ki si 
aščajo prispevke stanovalcev oziroma občanov. Njihovo 
aščanje je v večini primerov pogojeno s slabo kontrolo nad 

imnčnim poslovanjem. Več kot v prejšnjih letih je bilo prime- 
Ov blagajnikov organizacij združenega dela, ki fiktivno zvi- 
šajo stroške za prevoz in dnevnice, ki bi jih morali izplačati 
ielavcem in si nato razliko med fiktivno obračunanimi in 
(lejanskimi stroški prilastijo. Nova pojavna oblika pa so tudi 
'ravnanja hišnikov raznih ustanov, ki so si prilastili večje koli- 
5i\ne kurilnega olja in ga prodajali naprej. 
I'Storilcem poneverb so bile najpogosteje (74%) izrečene 

gojne obsodbe, in sicer v primerih nekaznovanosti, prizna- 
i, vračilo škode in težkih družinskih in osebnih razmer, ki so 
ečini primerov pogojevale storitev kaznivih dejanj. Special- 
ri povratnikom (ki jih je bilo 9) in je bila vsota poneverje- 
ga premoženja večja, so bile izrečene kazni zapora od 3 
ssecev do 1 leta in 6 mesecev. V primerih, ko je bil ugotov- 
n motiv koristoljubnosti, pa so sodišča izrekala poleg kazni 
pora še visoke denarne kazni tudi v znesku 50.000 din, 9 
jrilcem je bil izrečen tudi varnostni ukrep prepovedi oprav- 
nja poklica za dobo od 1 do 5 let. 
Pri kaznivih dejanjih neupravičene uporabe so se nekoliko 
remenile pojavne oblike. Medtem ko je v prejšnjih letih 
evladovala začasna uporaba zaupanega denarja in avtomo- 
,ov, se je neupravičena uporaba razširila tudi na predmete 
odaje.3' V prejšnjih letih tudi ni bilo primerov, ki so bili v tem 
idobju sorazmerno pogostni, da so tajniki krajevnih skup- 

nosti s knjižice krajevne skupnosti dvigovali in začasno v 
lastne namene uporabili denar. Več je tudi neupravičene 
uporabe tovarniškega orodja, ki ga delavci nosijo domov, 
očitno zaradi pomanjkljive kontrole in evidence. 

Nekaznovanost, priznanje in sorazmerno nizke vrednosti 
neupravičeno uporabljenih predmetov oziroma denarja so 
vplivali na to, da so bile 79% storilcev izrečene pogojne 
obsodbe. Omiljene, denarne kazni so bile izrečene v zneskih 
od 10.000 do 30.000 din. Kazni zapora so bile izrečene 7 
obsojencem v trajanju od 4 do 7 mesecev, 7 obsojencem pa 
tudi varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica. 

Med ostalimi kaznivimi dejanji po številčnosti sledijo kaz- 
niva dejanja zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe (v 
letu 1984 - 36, v prvi polovici leta 1985 - 7), kazniva dejanja 
nevestnega gospodarjenja (34,8), kazniva dejanja nedovo- 
ljene trgovine (23,14), kazniva dejanja grabeža (17,1), kazniva 
dejanja razsipništva na škodo družbenega premoženja (10,0), 
kazniva dejanja nevestnega ravnanja z zaupanim družbenim 
premoženjem (7,15) ter manjše število kaznivih dejanj neupra- 
vičenega dajanja daril (6,0), posebnega primera goljufije (4,6) 
ter v letu 1984 po 3 primeri kaznivih dejanj sklenitve škodljive 
pogodbe, zlorabe pooblastil, dajanje prednosti kupcem, neu- 
pravičenega sprejemanja daril, dva primera kaznivega dejanja 
preslepitve kupcev in en primer kaznivega dejanja kršitve 
predpisov o cenah. Med temi izpostavljamo nekatere bistvene 
značilnosti kaznivih dejanj nevestnega gospodarjenja, gra- 
beža in nedovoljene trgovine. 

Za kazniva dejanja nevestnega gospodajenja je značilno, da 
škoda povzročena z njimi, kar v polovici primerov ni presegla 
50.000 din. To pomeni, da gre za kazniva dejanja, glede 
katerih je postala sodba pravnomočna pred 1. 7. 1984 in ki ne 
bi bila več kazniva, če bi se postopek končal šele po spre- 
membi kazenskega zakona. 

Med storilci teh dejanj še naprej prevladujejo prodajalci, kot 
je njihov poklic praviloma označen v statističnih listih, ne da 
bi bilo v vseh primerih konkretno navedeno, kakšno delo so 
opravljali, da so imeli položaj odgovorne osebe. Ugotovljeno 
je bilo, da so v trgovinah in mesnicah32 kot odgovorne osebe 
zanemarjali kvalitativno in kvantitativno kontrolo prevzetega 
blaga, naročali preveč blaga, ki se je nato kvarilo, niso sproti 
označevali cen, ki so se spreminjale in prepuščali delo dru- 
gim, ki za to niso bili usposobljeni. 

Storilcem so bile v 47% primerov izrečene pogojne 
obsodbe (občutno manj kot v prejšnjih letih, v letu 1983 82%). 
Namesto njih so sodišča izrekala denarne kazni in tudi kazni 
zapora. Pogojne obsodbe so bile izrečene predvsem v prime- 
rih, ko je bilo dejanje časovno zelo odmaknjeno, škoda povr- 
njena, storilec pa poprej nekaznovan. Kazni zapora, v trajanju 
od 2 do 6 mesecev, so bile izrečene petim storilcem. Izrečene 
denarne kazni so se gibale v zneskih od 15.000 do 45.000 din. 

Primerjava podatkov o številu kaznivih dejanj grabeža s 

27. Tatvine na škodo družbenega premoženja, če je bil storilec v delovnem 
razmerju z oškodovano delovno organizacijo ali drugo družbeno pravno osebo, 
so bile v letu 1984 prvič analizirane kot gospodarska kazniva dejanja, saj je bilo 
iz statističnih obrazcev pred letom 1984 razvidno le, da je bilo oškodovano 
družbeno premoženje. 

28. Tako je delavec v tovarniškem servisu sedem let vztrajno jemal material, 
ki mu je ostal pri montaži rezervnih delov pri zamrzovalnih skrinjah. Postopoma 
si je tako prilastil za 230.963 din materiala, katerega je imel ob odkritju dejanja 
še vsega doma. Izrečena mu je bila kazen 1 leto zapora. 

Največjo vrednost so imele ukradene stvari, ki si jih je v obratu elektrod v 
železarni 6 mesecev v letu 1983 prilaščala skupina delavcev. Delavci so na 
podlagi naročil fizičnih oseb, celo pismenih, preko tovarniške ograje ali pri 
stranskih vratih tovarne odnesli kar za 540.511 din elektrod za varjenje, katerih 
takrat na trgu ni bilo. Izrečene so jim bile kazni 4 leta, 2 leti in 7 mesecev in 10 
mesecev zapora. Obsojeni pa so bili tudi napeljevalci in prikrivači in to tudi na 
Višje kazni zapora. 

29. Tako, kot velja za leto 1983, je bila tudi v letu 1984 in prvo polovico leta 
1985 v večini primerov (54%) škoda nižja od 10.000 din, v 41% pa ni presegla 
zneska 50.000 din. Le v 5% je znašala škoda nad 50.000 din, v 9 primerih pa 
med 100.000 in 200.000 din. 

30. Po teži dejanja in izjemnosti njegovega ozadja izstopa ravnanje vodje 
skladišča, ki je zaradi računske napake ocenil, da se mu je pojavilo za 200.000 
din viška. Zato si je prilastil armaturne plošče, obračalnik in gotovino v skup- 
nem znesku 184.653 din. Najhujši primer predstavlja poneverba vodje pisarne v 
oddelku za tehnične preglede, ki si je v letih 1978/80 prilastila od denarja, 
pobranega od strank za tiskovine, 210.000 din. 

31. Tako je vodja skladišča začasno vzel tri motukultivatorje, vredne 56.000 
din ter enega uporabljal sam, dva pa dal v uporabo znancema. Direktor neke 
filijale je dvignil 2.500 kg cementa, ga posodil znancem in nato čez 7 mesecev 
vrnil drugega. 

32 Najvišjo škodo 311.824 din je v letu 1978 povzročil poslovodja mesnice, 
ker ni redno odvajal denarja in ker je naročal prevelike količine mesa, ki ga ob 
prevzemu ni tehtal. 
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podatki za prejšnja leta kaže, da ta, najhujša kazniva dejanja, 
ne naraščajo, temveč celo malenkostno upadajo, kljub infla- 
cijskim gibanjem. Ob oceni tega podatka je treba seveda 
upoštevati tudi, da se je s 1. 7. 1984 meja med kaznivimi 
dejanji, ki zaradi višine škode prerastejo v grabež in med 
grabezem dvignila s 100.000 na 500.000 din. Zaradi obvezne 
uporabe milejšega zakona je bilo več kaznivih dejanj, ki so 
bila prvotno opredeljena kot grabež, opredeljenih kot lažja 
kazniva dejanja, predvsem kot poneverbe. V SR Sloveniji tudi 
že več let zapored ni bilo posebno hudega primera grabeža 
opredeljenega v drugem odstavku 142. člena KZ SRS.33 

J!?} £em kaznivem dejanju se je pojavila nova pojavna oblika . 
Delež povratnikov, ki je bil v prejšnjh letih pri storilcih 

grabeža zelo visok, se je bistveno znižal. V tem obdobju je bil 
za istovrstno kaznivo dejanje pred tem kaznovan samo en 
storilec. 

Vsem storilcem so bile izrečene kazni zapora v trajanju od 1 
do 9 let, šestim storilcem tudi varnostni ukrepi prepovedi 
opravljanja poklica za dobo od 3 do 10 let. 

Število kaznivih dejanj nedovoljene trgovine je v primerjavi 
z letom 1983 bistveno upadlo. Tak upad je bilo mogoče 
pričakovati glede na ugotovitve analiz iz prejšnjih let o vzrokih 
širjenja nedovoljene trgovine. Ugotavljali smo namreč, da je 
postalo predmet nedovoljene trgovine blago, ki ga na tržišču 
trenutno primanjkuje, od kave, barvnih televizorjev do- kav- 
bojk. Na porast nedovoljene trgovine sta v letih 1982 in 1983 
vplivala tudi omejitev prehodov čez državno mejo z uvedbo 
depozita. Pričakovanja o gibanju števila teh kaznivih deiani so 
se tedaj izpolnila. 

Zaradi postopne normalizacije razmer na tržišču in sprosti- 
tve prehodov preko državne meje je nedovoljene trgovine, za 
katero pride do obtožbe, očitno manj. Takšna ocena velja tudi 
za prvo polovico letošnjega leta, saj malenkostno višje število, 
kot ,e polovica prejšnjega leta, ne more opravičevati sklepa 
da bi bilo to dejanje spet v porastu. Upad števila teh kaznivih 
dejanj je deloma možno pripisati tudi dejstvu, da je najbolj 
pogostna pojavna oblika nakup blaga v inozemstvu, ko je 
tedaj kaznivo dejanje storjeno v inozemstvu, blago pa pretiho- 
tapljeno čez carinsko črto. V takih primerih so ta ravnanja 
pogosto opredeljena le kot kazniva dejanja po 359. členu 
carinskega zakona, manj pa kot kazniva dejanja nedovoljene 
trgovine, za katero je potrebno dovoljenje javnega tožilca, ker 
kaznivo dejanje v tujini praviloma ni kaznivo. 

Medtem, ko se ugotavlja upad teh kaznivih dejanj, pa je 
treba ugotoviti, da se pojavljajo v novih, hujših pojavnih 
oblikah, v večjem obsegu, kot v prejšnjih letih. Najpogostejša 
pojavna oblika je sicer še vedno kupovanje blaga v inozem- 
stvu, z namenom prodaje. Mimo tega se še vedno pojavlja 
nedovoljena trgovina z lesom in preprodaja kave. Temu pa se 
je pridružila še nedovoljena trgovina z gradbenim materialom, 
z blagom, katerega promet je prepovedan - orožjem in streli- 
vom, ki so ga storilci kupovali v tujini in nato prodajali doma- 
čim kupcem. 

Med kazenskimi sankcijami, ki so bile izrečene storilcem 
teh dejanj, še vedno prevladujejo pogojne obsodbe (51%; v 

1?83 57%). Pr| čemer se spreminja njihova struktura. Sodišča so pogosteje v pogojni obsodbi poleg zaporne kazni, 
ki se ni izvršila, določala tudi dopolnilne denarne kazni v viši i h 
zneskih (okrog 50.000 din), ki so se izvršile, 30% storilcem so 
bile izrečene denarne kazni v zneskih od 15.000 do 60.000 din. 
Kazni zapora (19%) pa so bile višje kot v prejšnjih letih, saj so 
bile izrečene za kazniva dejanja, ki so zavzela večinoma večji 
obseg in imela večjo težo kot v prejšnjih letih. Poleg kazni 
zapora je bila večkrat izrečena tudi denarna kazen kot stran- 
ska kazen, če so bila dejanja storjena iz koristoljubnosti. 

★ ★ * 

Na podlagi navedenega lahko splošno ugotovimo, da giba- 
nje gospodarske kriminalitete v zadnjih treh letih kaže na 
njeno postopno umirjanje v letu 1983, ki je sledilo skokovi- 
temu rastu v prejšnjih letih, in upadanje v letu 1984. Vzrokov 
za tak trend je več, zato bi bilo preveč enostransko zaključiti, 
da je prikazano gibanje v celoti odraz dejanskega stanja na 
področju gibanja gospodarske kriminalitete. 

Na eni strani se ne moremo izogniti tako imenovanemu 
temnemu polju kaznivih dejanj (gre za kazniva dejanja, ki 

ostanejo neodkrita), po drugi strani pa na število odkritih 
kaznivih dejanj vpliva tudi večja ali manjša aktivnost organov 
odkrivanja, pa tudi stopnje samozaščitnega obnašanja. 

Družbenoekonomske razmere, ki so se po letu 1980 vse bolj 
zaostrovale, so našle svoj odraz tudi v gospodarski kriminali- 
teti, predvsem v njenem skokovitem porastu, ki se je v letu 
1983 pričel umirjati. Na upadanje kriminalitete nasploh in tudi 
gospodarske kriminalitete v letu 1984 je v določeni meri 
vplivala tudi sprememba kazenske zakonodaje z valoriziacijo 
vrednosti, ki predstavljajo elemente kaznivih dejanj (kot je to 
npr. pri kaznivih dejanjih grabeža ). Delež tega vpliva bo 
dejansko v celoti razviden šele v naslednjih letih. Ob povečani 
aktivnosti organov odkrivanja po letu 1980, kar je imelo 
logično za posledico tudi določen porast števila odkritih kaz- 
nivih dejanj, se je tudi vedno večje padanje ekonomske moči 
posameznikov odrazilo v povečanju števila kaznivih dejanj z 
vsemi oblikami prilaščanja družbenih sredstev. Specifičnosti, 
ki so bile povezane s pogoji poslovanja na domačem trgu (kot 
npr. prodaja gospodinjskih aparatov za devize), so povzročile 
nesorazmeren porast posameznih kaznivih dejanj. 

V zadnjem času se vse bolj pojavljajo primeri opravljanja 
nezakonitih obrtnih storitev in nezakonitega posredovanja pri 
finančnih transakcijah s strani posameznikov, kjer prihaja do 
največjega okoriščanja na račun družbenih sredstev. 

Ze nekaj let se v SR Sloveniji ni pojavilo kaznivo dejanje, ki 
bi pomenilo kršitev enotnosti jugoslovanskega trga, bodisi 
kot kršitev enakopravnosti pri opravljanju gospodarske dejav- 
nosti, ustvarjanju monopolnega položaja ali povzročanju 
motenj na trgu. S tega področja se pojavlja le manjše število 
gospodarskih prestopkov. Tudi v drugih delih države je situ- 
acija podobna. 

Kje so vzroki za takšno majhno število teh kaznivih dejanj, 
ko pa na drugi strani govorimo o gospodarski zaprtosti repu- 
blik in pokrajin, o monopolih itd? Vzroki so nedvomno globlji 
in tičijo v neskladjih naše družbe v celoti, sedanjih gospodar- 
skih težavah in političnih zaostritvah. Ko obstajajo med repu- 
blikami in pokrajinama nekatera vsebinska razhajanja in loka- 
listične težnje, pač ni možno teh problemov razrešiti s kazen- 
skimi postopki. Jasno je tudi, da omenjene razmere bistveno 
vplivajo na odkrivanje kaznivih dejanj in gospodarskih pre- 
stopkov. 

Čeprav sama kazenska .zakonodaja glede kršitev enotnosti 
jugoslovanskega trga ne predstavlja bistvene ovire za kazen- 
ske postopke, pa so vendarle tudi tu pomanjkljivosti. Same 
formulacije kaznivih dejanj v kazenskem zakonu SFRJ niso 
najbolj ustrezne ter se v tem pogledu pripravljajo ob spre- 
membi kazenskega zakona SFRJ določene izboljšave. Prav- 
tako je nepotrebna inkriminacija nelojalne konkurence kot 
gospodarskega prestopka v več zakonih. Razlike v formulaci- 
jah v posameznih zakonih so neznatne in se v vsakem primeru 
lahko vzame pravna opredelitev po vsakem izmed njih. 

Ob vedno večji modernizaciji poslovanja in uvajanju raču- 
nalništva postaja in bo vedno bolj aktualno področje računal- 
niške kriminalitete, ki je uradno še ne beležimo. Vendar je 
realno pričakovati, da se bo, če že ne obstaja, pričela pojav- 
ljati. Za odkriavnje le-te pa bo poleg ustreznih zakonskih 
opredelitev in sankcioniraja potreben tudi strokovno podko- 
van kader. 

V zvezi s prikazom gibanje gospodarske kriminalitete je 
potrebno opozoriti tudi na to, da samo spremljanje gibanja 
števila kaznivih dejanj ne pokaže tudi njihove popolne druž- 
bene nevarnosti, saj so dejanja, ki se pojavljajo v manjšem 

33. Najtežji primer grabeža, kl je bil opredeljen po 1. odstavku je storil 
Ž enfc', tr9°,ski P°,nlk •" hkrati skladiščnik v trgovski delovni organizaciji. S fiktivnimi posli |e prikril za okrog 6,000.000 din usnja, ki ga je nato razprodal 
™ ,°br!nlkom za ,asten račun in si pridobil premoženjsko korist v znesku 4,871.788 din. Izrečena mu je bila kazen 8 let zapora. 

34. Gre za primer, ko je 40-letni administrativni vodja projekta o izgradnji 
komunalnega informacijskega sistema izrabil svoj položaj tako, da je v letu 

!" 1??2 iz nas,ova Aktivnih avtorskih pogodb in z angažiranjem zasebne obrtnice, ki je fiktivno zaračunavala računalniško zajemanje podatkov, pridobil 
sebi in drugim 1,786.048 din premoženjske koristi. 

35. Po teh podatkih je bilo družbeno premoženje oškodovano s kaznivimi 
Sli??'.:.do'očemmi v kazenskem zakonu SR Slovenije in kazenskem zakonu SFRJ, ki so jih storili polnoletni storilci, v letu 1982 za 126,6 milijonov dinarjev in 
v letu 1983 za 154,6 milijonov dinarjev. Največji delež škode (v letu 1982 56,7% 
in v letu 1983 49,7%) odpade na kazniva dejanja zoper varnost javnega pro- 
meta, sledijo kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje (delež 
škode na družbenem premoženju v letu 1982 je 16,3%, v letu 1983 pa 26,6%) ter 
kazniva dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva 
(delež škode v letu 1982 znaša 13,5% in v letu 1983 12%). Za leto 1984 še niso 
zbrani vsi podatki o višini povzročene škode. 
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itevilu, glede na svoje pojavne oblike in škodo, ki se z njimi 
'povzroča, lahko mnogo nevarnejša, zato smo nekoliko 
podrobneje predstavili tudi nekatere bistvene pojavne značil- 
nosti posameznih kaznivih dejanj. 

< Škoda, ki je bila s kaznivimi dejanji povzročena družbeni 
lastnini, je gotovo eden od pomembnejših elementov, na 
podlagi katerih lahko opredelimo stopnjo družbene nevarno- 
isti kaznivih dejanj. Vendar moramo pri tem ugotoviti, da v SR 
/Sloveniji nimamo relevantnih podatkov o njeni višini. Stati- 
'■ stično se spremlja škoda, povzročena družbeni lastnini s 

kaznivimi dejanji, na podlagi podatkov iz obsodilnih sodb, ki 
Wh temeljna sodišča posredujejo Zavodu SR Slovenije za 
statistiko.35 Vendar ti podatki iz več razlogov ne kažejo prave 

-$like o dejanski višini škode. Zajeta je le škoda, ki so jo 
jpovzročili polnoletni storilci in pa škoda, ki je bila ugotovljena 
/v kazenskih postopkih in to le neposredna škoda. Razen tega 

' se škoda spremlja po izdanih obsodilnih sodbah v posamez- 
' nem letu, kar na eni strani pomeni, da še niso zaključeni vsi 
bazenski postopki zaradi kaznivih dejanj, storjenih v tem letu, 
(oziroma so zajeta tudi kazniva dejanja in z njimi povzročena 
/škoda iz prejšnjih let. Na drugi strani pa zaradi dolgotrajnosti 
'i nekaterih postopkov in največkrat časovnega odmika međ 
' povzročitvijo škode in njeno povrnitvijo (še posebej, če se 
/zahteva povračilo škode šele v pravdnem postopku po že 
> pravnomočno zaključenem kazenskem postopku) na dejan- 
sko višino škode vplivajo inflacijska gibanja, ki gredo v breme 
družbenega premoženja. 

Večkrat se pojavljajo pripombe, da učinkovitost varstva 
družbene lastnine ni ustrezna. Menimo, da obstoječa kazen- 
ska zakonodaja ne predstavlja ovire za učinkovito varstvo te 
[lastnine, ovire so drugje, predvsem pri odkrivanju kaznivih 
dejanj, slabem samozaščitnem delovanju itd. Nedvomno so 
tudi sistemsko možne nekatere izboljšave, predvsem v tem, 
da bi bil družbeno-ekonomski odnos pri pojmu družbene 
lastnine postavljen bolj v ospredje, saj so sedaj elementi 
klasičnega lastninskega odnosa še vedno močno prisotni pri 
vsebinski zasnovi posameznih kaznivih dejanj. V naši repu- 
bliki pa je bil na tem področju s sprejemom kazenskega 
zakona SR Slovenije v letu 1977 vendarle napravljen precej- 
šen korak naprej, saj so bila kazniva dejanja zoper upravljanje 
družbenih sredstev in zoper naravna bogastva uvrščena v 
posebno poglavje. S tem je bila pri teh kaznivih dejanjih 
družbena lastnina kot eden od temeljev svobodnega združe- 
vanja dela in na tej podlagi zasnovanih samoupravnih produk- 
cijskih odnosov, posebej poudarjena, ker je pri vseh oblikah 
zlorab in prilaščanj dobila poseben pomen glede na kvalifika- 
cijo kaznivih dejanj in njihovo težo pri obravnavanju v kazen- 
skih postopkih. S tem je z drugimi besedami gospodarski 
kriminal v kazenskem zakonu SR Slovenije dobil posebno 
mesto in dokaj ustrezno predstavlja zaključeno celoto pri 
kazenskopravnem varstvu družbene lastnine ter je s tem izo- 
blikovana ločnica napram klasični premoženjski delinkvenci 
na škodo družbene lastnine. Žal v drugih republikah in pokra- 
jinah niso sledili tej koncepciji, zato imamo med drugim tudi 
povsem popačeno statistično sliko o gospodarskem krimi-4 
nalu, na takšni statistiki pa so mnogokrat v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti sprejeta stališča o kazenskem pre- 
gonu in kaznovalni politiki, ki ne slonijo na ustreznem real- 
nem prikazu gospodarske kriminalitete. 

" Na področju varstva družbene lastnine opažamo v zadnjem 
' obdobju nekatere negativne pojave, ko posamezniki izkoriš- 
Ačajo neurejeno zakonodajo in se okoriščajo na račun druž- 
I bene skupnosti. Iz tega razloga je bila v zakon o davkih 
| občanov sprejeta določba o davčni obveznosti »šušmarjev«, 
/ lani pa je bila z novelo kazenskega zakona SR Slovenije 
( vnešena nova oblika kaznivega dejanja nezakonite obrtne ali 

5 druge gospodarske dejavnosti. Tudi ta novelirana določba ni 
'/v celoti obsegla vseh družbeno nevarnih oblik nezakonite 

dejavnosti posameznikov. Tako je pravna praznina pri neza-^ 
konitem posredovanju posameznih strokovnjakov z ekonom- 

■ skega in finančnega področja, ki pod imenom »inovacij« 
posredujejo za blokirane delovne organizacije pri finančnih 
transakcijah, takšna dejavnost pa ne sodi pod pojem obrti, niti 
ne predstavlja blagovnega prometa. 

Poseben problem v kazenski zakonodaji pa se kaže pri 
zneskovnih opredelitvah, zlasti pri fiksno določenih denarnih 
zneskih posameznih vrednostnih količin za škodo, korist ali 
obliko vrednosti, ki so navedene kot znaki kaznivih dejanj. Ze 

lanskoletna sprememba zveznega, republiških in pokrajinskih 
kazenskih zakonov je bila pogojena z nujnostjo spremembe 
omejenih fiksnih denarnih zneskov zaradi naraščajoče infla- 
cije. Letošnja inflacija je že delno razvrednotila lani določene 
zneske v kazenskih zakonih. 

Kaj povzroča razvrednotenje fiksnih zneskov pri kaznivih 
dejanjih? V nekaj letih se povsem spremeni pravna opredeli- 
tev kaznivih ravnanj. Kar je bilo pred časom poneverba, naen- 
krat preide v grabež, čeprav gre za enako dejanje. Skratka 
kazenski zakon postaja zaradi tega iz leta v leto strožji, stati- 
stika kaznivih dejanj popačena, dokler s spremembo zakona 
za kratek čas ne postavimo stvari na pravo mesto. 

Ta problem je v obravnavi v zvezi s spremembo kazenskega 
zakona SFRJ. Obstaja predlog, da bi vse denarno določene 
vrednostne količine spremenili v nedoločene, kot jih je v 
kazenskih zakonih že približno polovica, sodna praksa pa bi 
potem s stališči posvetovanja zveznih in vrhovnih sodisč 
opredeljevala zneske za posamezne neopredeljene količine. 
Takšen sistem že sedaj pri neopredeljenih vrednostnih količi- 
nah dobro funkcionira. Pomisleki so seveda tudi tehtni, saj bi 
s tem postala formulacija kaznivih dejanj bolj nedoločena, kar 
lahko vpliva na princip zakonitosti pri določanju kaznivih 
dejanj. . , . i, . .. 

• Drug podoben problem se kaže pri denarni kazni, kar velja 
tako za kazniva dejanja, kot za gospodarske prestopke in 
prekrške Tudi glede denarnih kazni obstaja predlog, da bi 
prešli na sistem nekaterih zahodnoevropskih držav in 
denarno kazen vezali na dnevni zaslužek obsojenega, s tem 
pa bi se izognili spremembam zakona. 

V obeh omenjenih primerih je razvidno, da sedanji sistem 
zaradi visoke inflacije ni ustrezen. Najti bo potrebno nek 
avtomatizen za valorizacijo fiksnih denarnih zneskov in 
denarne kazni, ki ne bo zahteval stalnih sprememb zakonov. 
Kakšen naj bi bil ta sistem, pa bo potrebno natanačno pro- 
učiti. Gospodarski prestopki so kršitve, ki lahko neposredno 
ali posredno ogrozijo družbeno lastnino, vendar večinoma ne 
povzročajo družbi neposredne premoženjske škode, saj v tem 
primeru navadno preidejo v kaznivo dejanje. 

V letih od 1982 do 1984 je bilo za gospodarske prestopke 
obsojenih 4.166 odgovornih in 3.418 pravnih oseb in je nji- 
hovo število iz leta v leto naraščalo. Iz podatkov javnih tožil- 
stev za prvo polovico leta 1985 je razvidno, da se je število 
ovadb za gospodarske prestopke v tem obdobju bistveno 
zmanjšalo, kar je imelo za posledico tudi bistveno manj 
obtožb in bistveno manj obsodilnih sodb, in sicer 662. 

Med kršitve, ki lahko povzročijo neposredno škodo druž- 
beni lastnini, sodijo kršitve s področja zunanjetrgovinskega 
prometa, ki se nanašajo na kršenje svojega ugleda v tujini. 
Gre predvsem za primere, ko izvozne delovne organizacije 
izvažajo blago neustrezne kakovosti ali se ne drže dogovorje- 
nih rokov, zaradi česar morajo znižati dogovorjeno prodajno 
ceno ali pa pride celo do razveljavitve dogovorjenega izvoz- 
nega posla. S takšnimi ravnanji si organizacije slabšajo svoj 
položaj na tujih trgih, pri čemer s tem povzročene škode niti 
približno ni mogoče oceniti. Javna tožilstva prejmejo sicer 
letno le 5 do 6 ovadb36 za te prestopke, vendar je dejanskih 
kršitev verjetno precej več, pa njihovo odkrivanje ni uspešno. 
Pojavljajo se tudi primeri, ko pravne osebe opravljajo posle 
zunanjetrgovinskega prometa, za katere niso registrirane, pa 
tudi primeri, ko v uvozni dokumentaciji lažno prikazujejo, da 
gre za uvoz blaga, ki spada v režim prostega uvoza. 

Med te kršitve sodijo tudi kršitve, ki se nanašajo na varstvo 
okolja, ter kršitve, ki se nanašajo na neplačilo prometnega 
davka. Javna tožilstva prejmejo letno okrog 30 ovadb zoper 
delovne organizacije, ki pri prodaji blaga občaom iz malomar- 
nosti ne obračunavajo ali premalo obračunavajo prometni 
davek in vlože nad 20 obtožb. V posameznih primerih so 
zneski neplačanega davka dokaj veliki. 

Med kršitve, ki lahko povzroče škodo družbenemu premo- 
ženju, sodijo knjigovodske kršitve, kršitve o ugotavljanju 
dohodkov in kršitve zakona o službi družbenega knjigovod- 

36. V letu 1984 je bila le » enem primeru pravna oseba obsojena zaradi 
kršitve svojega ugleda, ugleda drugih OZD in ugleda SFRJ v tujini, ko je prišlo 
do večjega števila reklamacij tujih kupcev zaradi slabe kvalitete izvoženega 
blaga. Izrečena ji je bila denarna kazen v višini 500.000 din. V prvi polovici leta , 
1985 število le-teh delno narašča, vendar nedvomo številne kršitve niso Prijav- 
ljene, saj iz podatkov zvezne administracije izhaja, da je bilo » pmh 6 mesecih 
leta 620 Izvoznikom iz 39 držav vrnjenega blaga v vrednosti 264 milijard di- 
narjev. 
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stva. Namen teh predpisov je zagotoviti, da so podatki s 
katerimi razpolagajo in na podlagi katerih odločajo samou- 
pravni in individualni organi v organizacijah združeneqa dela 
točni, saj so le na podlagi točnih in resničnih podatkov nji- 
hove odločitve lahko pravilne. Kršitve teh predpisov so med 
najbolj številnimi, vendar je večina kršitev manj pomembnih 
!n.n® P.°vzro5l

aJ? neposredne škode družbeni lastnini. Večino eh kršitev odkrije služba družbenega knjigovodstva, ki oprav- 
lja dela m naloge družbenega knjigovodstva in plačilni pro- 
met v državi. K 

Največ zahtev za kontrolo družbenih sredstev je služba 
prejela od družbenopolitičnih skupnosti, javnih tožilstev 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, organov za 
notranje zadeve in družbenopolitičnih organiazcii (1 726) 

srKo?msan°" upra,lian'a <3" "i« 
V okviru preventivne kontrole, ki jo je služba opravila v letih 

od 1982 do 1984, je zavrnila 132.277 nalogov 30.713 uporabni- 
kom družbenih sredstev za skupni znesek 29,8 milijarde 
dinarjev. Največ nalogov je bilo vrnjenih zaradi pomanjklji- 
vega namena nakazila, nepravilnosti pri priloženi dokumenta- 
ciji, pomanjkanja sredstev na računu in poskusov nenamen- 
ske uporabe denarnih sredstev. 

Služba družbenega knjigovodstva je pri izvajanju inšpekcij- 
. skih kontrol ugotovila tudi dokajšnje število kršitev pri ugo- 

tavljanju celotnega prihodka, skupnega prihodka, obračuna- 
vanju amortizacije in ugotavljanju poslovnih stroškov in izred- 
nih izdatkov, kar je seveda imelo za posledico napačno izka- 
zovanje dohodka. Celotni prihodek je bil napačno ugotovljen 
pri 632 uporabnikih družbenih sredstev v 1.433 primerih v 
skupnem znesku 5,6 milijarde din, skupni prihodek je bil 
nepravilno ugotovljen pri 10 uporabnikih družbenih sredstev 
v 11 primerih v skupnem znesku 2,1 milijarde din, premalo je 
obračunalo amortizacijo 299 uporabnikov družbenih sredstev 
v 622 primerih za znesek 279,8 milijona din, preveč pa 206 
uporabnikov v 387 primerih za 867,3 milijona din, poslovni 
stroski in izredni izdatki so bili nepravilno ugotovljeni pri 759 
uporabnikih družbenih sredstev v 1.658 primerih za skupni 
zneske 5,7 milijarde din. Zaradi obračunske povezanosti ele- 
mentov celotnega prihodka, amortizacije in poslovnih stro- 
škov je bil tudi dohodek napačno izkazan in sicer pri 810 
uporabnikih družbenih sredstev v 1.008 primerih v skupnem 
znesku 5,9 milijarde din. 

Za odpravo ugotovljenih nezakonitosti in nepravilnosti je 
služba v okviru svoje pristojnosti izdala 1.003 odločbe ter pri 
pristojnih javnih tožilstvih vložila 4.954 ovadb za 9.471 gospo- 
darskih prestopkov. Največ prijav je bilo vloženih v letu 1984 
(2.616 za 5.795 gospodarskih prestopkov), in sicer za 183% 
vec kot v letu 1983. 

Takšno povečanje je bilo predvsem posledica vloženih pri- 
jav zaradi kršitev zakona o zavarovanju plačil med uporabniki 
družbenih sredstev in je določen odraz že dalj časa trajajoče 
finančne nediscipline pri poravnavanju medsebojnih obvez- 
nosti uporabnikov družbenih sredstev. 

Med najpogostejšimi razlogi za kršitve tega zakona je nelik- 
vidnost pravnih oseb. Ti gospodarski prestopki so večinoma 
storjeni naklepno, obdolžene odgovorne osebe pa se zago- 
varjajo, da so raje kršile zakon o zavarovanju plačil med 
uporabniki družbenih sedstev, kot pa da bi prenehale nabav- 
ljati repromaterial, kar bi povzročilo zastoje ali celo preneha- 
nje proizvodnje in s tem še hujšo situacijo pri obdolženih 
pravnih osebah. Najpogostejši vzroki za nelikvidnost so 
zamude plačil dolžnikovih dolžnikov, zamude prilivov od 
izvoza in vezanost obratnih sredstev v zalogah. Ostali razlogi 
pa so še: kadrovske težave, zlasti zaradi odsotnosti delavcev 
zaradi bolezni, porodniških in rednih dopustov; neurejeno 
kroženje materialno-finančne dokumentacije (zlasti v prime- 
rih, ko blago prejemajo poslovne enote ali pa ko je delovna 
skupnost skupnih služb ali posebna finančna služba ali pa 
interna banka pooblaščena za izdajo instrumentov za zavaro- 
vanje plačil za TOZD-e, v katerih pa se kontrolirajo in likvidi- 
rajo listine); računi se izgubijo ali založijo; upniki račune 
pošiljajo prepozno, na drugih dokumentih pa ni dovolj podat- 
kov za plačilo (predvsem pri storitvah); nastanek dolžniško- 
upniškega razmerja se ugotavlja po datumih izdaje faktur; 
dogovorjen je daljši rok za plačilo od predpisanega itd. Precej 
kršitev pa ni nastalo iz teh razlogov, ampak gre za golo 
ma'pmarnost odgovornih oseb. Z boljšo organizacijo dela, večjim angažiranjem in povečanjem občutka odgovornosti 

delavcev, ki skrbijo za plačevanje obveznosti pravnih oseb b'v 
bilo moc večino takih kršitev preprečiti. ' 

Javna tožilstva so tako v letu 1984 prejela 1.064 ovadb zooert 
uporabnike družbenih sredstev, ki niso v zakonitem roku 
^[a-u svo''^ obveznosti do poslovnih partnerjev, in vložila obtožbe zoper 464 pravnih oseb. V posamezih primerih sa 
?oofZ-.OSt! dose9ale več deset milijonov dinarjev. Šele v leti* 1985 število ovadb za te gospodarske prestopke bistveni 
upada, saj se je z 214 primeri žnižalo za 1/3 ovadb, prejetih v) 
istem obdobju preteklega leta. Tolikšen upad ovadb je vi 
največji meri posledica spremembe zakona, ki od 1.1.1985 ne* 
predpisuje več obveznosti upnika, da obvešča SDK, da dolž- 
nik m zavaroval plačila. Zanimivo je dalje, da SDK pri preolev 
dih izvajanja določb zakona ugotavlja, da se je povečalfi 
nelikvidnost v gospodarstvu in da se je kljub strogim zakoni 
skim predpisom finančna nedisciplina poslovnih partnerjevi 
povečala. Znižanje števila ovadb SDK pojasnjuje s tem, da sel 

n^e'SC'P an' do'*nik' nahaiaio izven območja SR Slove- i 
Zanimivo pa je, da ni zadev zaradi izdaje nekritih čekov ali*, 

memc. ceprav smo v sredstvih javnega obveščanja večkrat-, 
zasledili vesti, da v SFRJ kroži ogromno menic brez kritja \ 

Največ kršitev predpisov o cenah je bilo s strani trnovskih j1 

organizacij Združenega dela, ker so zaračunale deleže za i 
kritje stroškov prometa v odstotkih namesto v absolutnih ( 
zneskih. V nekaterih primerih pa so si te deleže zaračunale v / 
višjem odstotku, kot je predpisan z odloki o oblikovanju cen ' 
proizvodov v prometu, ali pa so si zaračunavale delež za kritje 
Stroškov prometa na veliko, čeprav je bil že v celoti izkoriščen 
ali pa so obračunale previsoke odvisne stroške. Proizvodne in 
storitvene organizacije združenega dela pa so največkrat 
kršile predpise o neposredni družbeni kontroli cen (zamrzni- 
tve, potrditve cenikov). Pri proizvodnih organizacijah združe 
nega dela je veliko gospodarskih prestopkov storjenih z 
naklepom odgovornih oseb. Pri tem kot razlog za kršitev 
predpisov najpogosteje navajajo nesorazmerje med cenami 
repromateriala in njihovih proizvodov, kar jim je povzročalo 
izgubo. Pri trgovskih organizacijah združenega dela pa še 
vedno največkrat prihaja do kršitev zaradi malomarnosti 
odgovornih oseb pri kalkuliranju cen. Zelo pogost zaqovor ie 
t"di nepoznavanje vseh predpisov o cenah, čemur se ob 
Številnosti in zapletenosti teh predpisov niti ne gre čuditi 
upaza pa se, da gre v primerih, ko so bili gospodarski pre 
stopki po predpisih o cenah storjeni iz malomarnosti, pravi 
loma za kršitve majhnega obsega, s katerimi si obdolžene 
pravne osebe ne pridobijo večje premoženjske koristi med- 
tem ko so posledice naklepnih kršitev dosti težje. 

Vj?ru9j Polovici leta 1984, to je po sprostitvi cen, je število ovadb za te gospodarske prestopke bistveno upadlo še boli 
pa v prvi polovici leta 1985. 

V zvezi s cenami opozarjamo še na poseben pojav neupravi- 
čenega povečevanja cen, pogosto izsiljenega s predhodno 
skler*£/ijo samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 

na kar smo že opozorili. Do leta 1985 je bil to množičen 
-> pojav, ki je le redko našel odraz v kazenskih ovadbah, saj niti 

organi odkrivanja niti organi pregona predvsem zaradi mno- 
žičnosti pojava niso mogli ukrepati. Cene po teh sporazumih, 
tako imenovane sive cene, so zajele velik del prodaje med 
organizacijami združenega dela, s tem pa se je dohodek 
neupravičeno prelival k tistim organizacijam združenega dela, 
ki so imele monopolni položaj na trgu. j 

Podobna je situacija tudi na področju deviz, saj se je zaradi 
pomanjkanja deviz in nefunkcioniranja deviznega trga uvelja- 
vila prodaja deviz na črno s tako imenovano »šticungo«, kjer / 
so nekatere devize dosegle tudi dvojno vrednost. Ovadbe, ki i 
so jih javna tožilstva prejela zaradi takšnih kršitev, so bile \ 
izjemno redke (okoli 10 ovadb letno).37 V prvem polletju 1985. ' 

37. V letu 1984 so postale pravnomočne le tri obsodilne sodbe: , 
V prvem primeru sta bila obsojena pravna oseba na 100.000 din, odgovorni osebi (direktor ter vodja finančne in računovodske službe) pa vsaka na 8.000 \ 

din denarne kazni, tfer je imela obdolžena pravna oseba devize na računih Dri * 
dveh bankah. K \ 

V drugem primeru sta bili obsojeni turistična organizacija in njen komercialni 
direktor, ker sta turistične storitve domači pravni osebi plačevala v dinarski 
vrednosti USA $ na dan storitve, torej na podlagi prepovedane valutne klav- 
zule. Obdolzeni pravni osebi je bilo izrečeno 100.000 din, obdolženi odgovorni 
osebi pa 6.000 din denarne kazni. 

Končno so bile obsojene še pravna oseba, ki se ukvarja z organizacijo 
kulturnih prireditev in njene odgovorne osebe (direktor ter bivša In sedania 
računovodkinja), ker so izplačevale tujim umetnikom honorarje v dinarjih preko 
blagajne, namesto na račun pooblaščene banke. Obdolžena pravna oseba le bila obsojena na 40.000 din, obdolžena odgovorna oseba pa vsaka na 2 000 din 
denarne kazni. 
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Sita se |e število teh ovadb povečalo na 60. Največ kršitev se 
ijanaša na pravne osebe, ki niso pravočasno razporedile deviz 
ija končnega uporabnika, kot to določa sklep o načinu uprav- 
jsfanja plačilnega prometa s tujino. Posamične ovadbe se 
"iznašajo na kupoprodajo deviz mimo deviznega trga, vendar 
r re predvsem za primere iz . prejšnjih let. Ker so ovadbe 

epopolne, jih je treba dopolnjevati, to pa je tudi razlog, da je 
3rilo obtoženih le 10 pravnih oseb. 
j Špekulacije v blagovnem prometu predstavljajo enega naj- 
težjih gospodarskih prestopkov.38 Povzročajo motnje na trgu, 
f vseh primerih pa so storjene na škodo kupcev, ko se proda- 
iialci hočejo obogatiti na njihov račun, zlasti kadar razpola- - 
Siajo z blagom, ki ga kupci nujno potrebujejo, na trgu pa ga 
Primanjkuje. Največ je primerov, ko so obdolžene pravne 
<fsebe pri prodaji blaga (stanovanja, pohištvo, bela tehnika, 
Riočitniške prikolice, premog) zahtevale plačilo kupnine vna- 
prej, blago dobavile kupcem kasneje kot v 30 dneh od skleni- 
tve pogodbe, ob dobavi pa kupcem niso obračunale obresti.39 

Sledijo primeri vezane trgovine, ko prodajalci vežejo prodajo 
e^e vrste blaga s prodajo druge vrste blaga, ki ga kupci sicer 
"4 bi kupili ali pa vežejo prodajo na pogoj, da kupec njim 
P/roda drugo blago. 

i Značilno je, da sodišča ne obravnavajo ali pa zelo redko 
Obravnavajo kršitve zakona o zatiranju nelojalne konkurence 
iip monopolnih sporazumov, čeprav monopolni sporazumi 
t'irez dvoma obstajajo. Tako je že pri nekaterih gospodarskih 
Prestopkih špekulacije v blagovnem prometu jasno, da pred- 
stavljajo zlorabo monopolnega položaja na trgu. To so zlasti 
Rrimeri, ko prodajalci ob pogojuplačila kupnine z avansom 
,feupcem ne obračunajo obresti, če ne bi bili v monopolnem 

Ipoložaju ali pav monopolističnem dogovoru z drugimi proda- 
alci, da bodo prodajali enako blago pod enakimi pogoji, 
ploh ne bi moglo priti do tega, da bi kupcem te pogoje 

postavljali. 
Tudi gospodarski prestopki nelojalne konkurence so 

zjemno redki,40 kar je pogojeno verjetno tudi z veliko težav- 
lostjo odkrivanja in dokazovanja kršitev. Teh namreč ni 
možno odkriti z enostavnim vpogledom v knjigovodsko doku- 
mentacijo, pravne in odgovorne osebe pa jih zanikajo. Za 
zbiranje dokazov je potrebno dosti znanja, predvsem pa časa, 
ki ga inšpektorji ob preobremenjenosti z delom nimajo. 

V zvezi z gospodarskimi prestopki opozarjamo še na pose- 
ben problem, ki se nanaša na vprašanje dekriminacije posa- 
meznih kršitev predpisov, ki so opredeljene kot gospodarski 
prestopki. Gospodarske prestopke namreč določa okrog 200 
;veznih in republiških predpisov (z okoli 3.000 inkriminaci- 
ami), katerih velika večina pa se v praksi ne uporablja, kar 
udi kaže na to, da bi morale biti kazenskopravno sankcioni- 

rane res najbolj škodljive in družbeno najnevarnejše kršitve. 
Zato bi bilo treba pri pripravi in sprejemanju zakonov kritič- 
neje presojati, kdaj se enak ali celo večji učinek doseže s 
civilno sankcijo (n. pr. visoke zamudne obresti v primeru 

,neporavnave obveznosti do zakonitega roka), kdaj pa je 
.•potrebna kazenska represija, ki v obdobju zadnjih treh let 
velikokrat tudi zaradi nesorazmerno nizkih predpisanih 
denarnih kazni v odnosu do gospodarskih gibanj ni bila 
i'jčinkovita. 
/ Glede na določbo 60. člena zakona o spremembah in 
(dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopkih bo do 30. 6. 
',1986 potrebno pregledati vse predpise, s katerimi so določeni 
'gospodarski prestopki, kar je priložnost, da se vsi ti predpisi 
revidirajo in iz njih črtajo vse nepomembne in zato nepo- 
trebne določbe o gospodarskih prestopkih. S tem bi hkrati 
fdosegli tudi to, da bi se pred organi pregona in sojenja v 
jpostopkih zaradi gospodarskih prestopkov resnično obravna- 
vale hujše kršitve predpisov o gospodarskem ali finančnem 
jposlovanju, ki za našo družbo pomenijo večjo nevarnost. 
/Sedaj so namreč javna tožilstva in sodišča obremenjena z 
Jmnožico zadev manjšega pomena, za težje in pomembnejše 
'zadeve pa ni časa. Tudi razne inšpekcijske službe, kot npr. 
jsDK, tržna, sanitarna in druge, bi svojo dejavnost usmerile v 
(odkrivanje težjih in družbi nevarnejših kršitev. Hkrati bi bilo 

I iVnogoče voditi tudi primernejšo kaznovalno politiko. Sedanja 
/Situacija je namreč taka, da je večina denarnih kazni zaradi 
^gospodarskih prestopkov izrečena blizu minimuma zagro- 
feene kazni. Najpomembnejši vzrok za to je prav v tem, da se 
v/ečinoma obravnavajo zadeve zaradi manj pomembnih in 
Jdružbeno manj škodljivih dejanj. Splošno je npr. znan pojav 
J»sivih cen«, nezakonitega preprodajanja deviz, velikih rekla- 
<    
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macij tujih kupcev za izvoženo blago in podobnih družbeno 
zelo nevarnih dejanj, pa vendar, kot je razvidno iz navede- 
nega, sodišča le tu in tam sodijo o kakšni taki kršitvi. Glede na 
stopnjo družbene nevarnosti pa bi ravno takim kršitvam 
morali pri odkrivanju in pregonu gospodarskih prestopkov 
posvetiti največjo pozornost. To pa je ob poplavi drobnih 
kršitev (po zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev, zakonih o prepovedi razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi) glede na materialne in kadrovske razmere pri 
organih odkrivanja, pregona in sojenja nemogoče. 

V prid takšni usmeritvi govori tudi učinek, ki je bil dosežen s 
spremembo zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. S 
prekvalifikacijo dveh manj pomembnih kršitev, ki sta bili preje 
opredeljeni kot gospodarska prestopka, sedaj pa kot prekr- 
ška, se je za eno tretjino zmanjšal pripad gospodarskih pre- 
stopkov na sodišču, bistven prispevek pa predstavlja tudi 
sprememba zakonodaje na področjih zavarovanja plačil upo- 
rabnikov družbenih sredstev ter cen. 

★ ★ ★ 

Z vse večjim in hitrejšim razvojem tehnike je človekovo 
okolje čedalje bolj ogroženo. Onesnaževanje in zastrupljanje 
zemlje, vode, zraka, pa tudi živil s trdimi, tekočimi in plina- 
stimi emisijami iz energetike, industrije in prometa, trgovine 
in porabe ter s komunalnimi, industrijskimi, zadnje čase pa 
tudi nuklearnimi odpadki, se nezmanjšano nadaljujeta, vse 
večja uporaba pesticidov pa ogroža tudi zdravo prehrano. 
Pravna zaščita okolja je skoraj v celoti prepuščena republi- 
kam in pokrajinama, ki so v ta namen sprejele ustrezne 
kazenske in gospodarsko-kazenske predpise s kazenskimi 
sankcijami. 

V letih 1982 do 1984 so sodišča v SR Sloveniji izrekla 22 
obsodilnih sodb za kazniva dejanja onesnaževanja in uniče- 
nja človekovega in življenskega okolja, onesnaženja pitne 
vode in onesnaženja živil in krme, od tega 7 v letu 1982, 12 v 
letu 1983 in 3 v letu 1984. V istem obdobju je bilo izdanih 82 
obsodilnih obsodb za gospodarske prestopke s področja var- 
stva voda, gozdov in zraka, in sicer 22 v letu 1982, 40 v letu 
1983 in 20 v letu 1984. 

Na podlagi navedenih podatkov bi lahko povsem napačno 
zaključili, da je število kršitev na tem področju izjemno 
majhno in da se razmere izboljšujejo. Nasprotno, splošna 
ocena je, da je stanje na tem področju in odkrivanje tako 
kaznivih dejanj kot gospodarskih prestopkov nezadovoljivo.41 

Posamezna kazniva dejanja kažejo od leta do leta nesoraz- 
merno velika nihanja (npr. za kaznivo dejanje onesnaževanja 
in uničenja človekovega in življenskega okolja je bilo v letu 

38. Najhujša kršitev v letu 1964 je bila ugotovljena v primeru, ko je obdol- 
žena pravna oseba prako uvoznika uvozila blago, ki je bilo dobavljeno direktno 
kupcu, kateremu je za razne storitve, ki jih na blagu ni opravila (navijanje, 
prepakiranje, kontekcioniranje ter prevajanje in tiskanje navodil za uporabo) 
zaračunala 7,473.o70,85 din, kar predstavlja protipravno premoženjsko korist, 
ki je bila obdolženi pravni osebi tudi odvzeta. 

39. V letu 1985 je obtožena Zastava avto TOZD Zastava Ljubljana, ki je 
prodajala Zastavine avtomobile le tistim kupcem, ki so podpisali izjavo, da se 
strinjajo, da jim prodajalec plača 7,5% obresti na vplačana sredstva, če jim je 
vozilo dostavljeno v roku od 90 dni in 14%, če jim je vozilo dostavljeno v roku 
daljšem kot 90 dni, kar je bistveno manj kot določa zakon. Po takih pogojih je 
bilo v času od 10. 8. 1984 do 13. 3. 1985 prodanih 4111 vozil. 

40. V letu 1984 so bile izrečene le 4 obsodilne sodbe zaradi takih kršitev v 
naslednjih primerih: 

Obdolžena pravna oseba je članom osnovne organizacije sindikalta druge 
pravne osebe prodajala konfekcijo in galanterijsko blago v nasprotju z Uredbo 
o splošnih pogojih za potrošniške kredite in pri tem predstavniku sindikalne 
organizacije odstopila 2% deleže od odobrenih kreditov. Na ta način je v letih 
1981 in 1982 do februarja 1983 odobrila za okrog 1.660.000 din potrošniških 
kreditov in predstavniku sindikalne organizacije nezakonito izplačala za 33.000 
din provizije. 

Obdolžena pravna oseba je bila obsojena na enotno denarno kazen 250.000 
din, obdolžena odgovorna oseba (direktor) pa na enotno denarno kazen 20.000 
din. Izrečen je bil tudi varstveni ukrep javne objave sodbe. 

V drugem primeru je pravna oseba prodajala apno v vrečah, ki niso vsebo- 
vale toliko apna, kot je bilo na njih deklarirano. Obsojena je bila na 100.000 din 
denarne kazni. Podobno dejanje je storila pravna oseba, ki je dobavila manjše 
količine močnega krmila, kot je bilo deklarirano. Kmetijska zadruga je bila 
obsojena na 60.000 din denarne kazni, odgovorna oseba na 4.000 din denarne 
kazni. 

Obsojeni sta bili tudi pravna iri odgovorna oseba, ker sta prodajali čevlje, ki 
niso bili deklarirani po veljavnih predpisih in bi označbe na njih utegnile ustva- 
riti zmedo v gospodarskem prometu glede porekla in proizvajalca čevljev. 
Obdolženi pravni osebi je bila izrečena denarna kazen 100.000 din, obdolženi 
odgovorni osebi pa 5.000 din. 

41. To oceno potrjuje tudi dejstvo, da so organi za notranje zadeve v SR 
• Sloveniji v zadnjih treh letih obravnavali le 56 kaznivih dejanj zoper varstvo 

človekovega okolja, od tega v letu 1984 le 8, medtem ko so v istem obdobju 
obravnavali 166 onesnažitev okolja zgolj kot dogodek, pri katerem ni bil odkrit 
odgovorni povzročitelj onesnaževanja. 
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1983 izdanih 10 obsodilnih sodb, v letu 1982 3 in v letu 1984 
1), kar kaže, da odkrivanje storilcev ni kontinuirano in tudi ne 
sistematično. Največ kaznivih dejanj je storjenih iz grobe 
malomarnosti, najpogosteje pa jih storijo osebe, ki zlivajo 
odpadne snovi (apno, kemikalije ipd.) v vode in s tem povzro- 
čajo zastrupitve voda in pogin rib. Za ta kazniva dejanja 
sodisca praviloma izrekajo denarne kazni do 50.000 din ali pa 
krajše zaporne kazni, katerih izvršitev je pogojno odložena na 
aaljso dobo. 

Med gospodarskimi prestopki so najštevilnejše kršitve ki se 
nanašajo na varstvo gozdov, vendar med njimi prevladujejo 
tiste, kt se nanašajo na neizpolnitev letnih planov sečnje ki jih 
ocenjujemo za družbeno manj nevarne. V letu 1984 je močno 
upadto savilo obravnavanih kršitev na področju varstva voda 
(od 25 obsodilnih sodb za gospodarske prestopke v letu 1983 
na 7 v letu 1984). Vendar glede na stanje onesnaženosti rek ni 
nobenega dvoma, da številni onesnaževalci okolja niso odkriti 
in ostajajo izven kazenske represije. Izredno malo kršitev je 

fVJu?n^r-ar na P°dročiu varstva zraka (3, v zadnjih treh 
it j. ),rn Povečamo premalo pozornosti, čeprav se škodljive posledice onesnaževanja že izrazito kažejo v naravi 
zlasti v gozdovih. 

Sodišča izrekajo pravnim osebam - onesnaževalcem soraz- 
merno stroge kazni od 300.000 do 500.000 din, tujim ladjar- 
jem, ki v koprskem zalivu onesnažujejo morje, pa tudi več Ker 
je za pravne osebe zagrožena najvišja kazen do milijona' 
dinarjev, bo med drugim tudi zaradi nagle inflacije potrebno 
razmišljati o poostritvi predpisanih kazni, tako za pravne kot 
za odgovorne osebe. 

Poseben problem na področju varstva človekovega okolja 
predstavlja skladiščenje, prevoz in uporaba nevarnih snovi, ki 
lahko ob nepazljivosti in malomarnosti pripelje do zelo hudih 
posledic za družbeno premoženje in človeška življenja.42 

Eden od razlogov za majhno število odkritih kršitev na 
področju varstva človekovega okolja je tudi v problematiki 
inspekcijskih služb, ki se pogosto odraža v nezadovoljivem 
materialnem stanju, saj marsikje nimajo dovolj sredstev za 
plačevanje analiz vzetih vzorcev. Odvisnost inšpekcijskih 
služb, zlasti materialna, od občinskih skupščin večkrat neqa- 
tivno vpliva na dejavnost inšpektorjev, saj so njihove dolžnosti 
neredko v nasprotju z ozkimi in kratkoročnimi koristmi delov- 
nih organizacij - onesnaževalcev, ki jim kratkovidni lokalni 
faktorji vse prepogosto stojijo ob strani. 

Ob navedenem lahko ugotovimo, da je vse premalo pri- 
s<7na 2ayest ° pomenu naravnih bogastev in dobrin v splošni 
rabi. Nedopustni posegi v ta pomemben del družbene lastnine 
kažejo na neodgovoren odnos, ki sicer kratkoročno qledano 
onesnaževalcem lahko prinaša tudi koristi, predvsem dolao- 
rocno pa prinaša družbeni lastnini ogromno škodo. 

VI. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
STALIŠČ IN USMERITEV 

Na razvoj družbene lastnine, enega od temeljev svebod- 
nega združenega dela in na njem zasnovanih samoupravnih 
produkcijskih odnosov, zaviralno vplivajo številna ogrožanja 
*'fber|® lastnine ,n Posamezni pojavi neodgovornega odnosa do družbene lastnine, ki so med drugim odraz proti- 
slovij naše družbene prakse, odraz družbenoekonomskih raz- 
mer v družbi oziroma odraz stopnje razvoja družbene zavesti 

vjfa"'e "a Področju varstva družbene lastnine terja, da vsi subjekti, ki so odgovorni za uresničevanje posebnega družbe- 
nega varstva družbene lastnine, predvsem pa družbeni pravo- 
,.ra"'le.c soupravljanja še naprej stalno spremljajo in anali- zirajo družbene pojave v škodo družbene lastnine ter na tej 
podlagi ukrepajo in deiujejo za učinkovito in popolno varstvo 
in razvoj druzbenolastninskih odnosov ter za nenehno krepi- 

lV°drV°rnOS,tl ter kontrole Pn upravljanju, uporabi sred- stev v družbeni lastnini in razpolaganju z njimi. Pri tem nosijo 

mn Jarše na desnem bregu Save, kjer Je občan Dustil već kol 

::£LrkEirrrr 

ko iP n» ' sa™° hitra intervencija vseh služb preprečila ekološko katastrofo 
tekočina P em C'S,erne y,aka nevarna in eksplozivna 

še posebej pomembno vlogo in odgovornost družbenopoli- 
tične organizacije in druge sobjektivne sile, ki morajo s svojim 
delovanjem prispevati k oblikovanju socialistične samou- 
pravne zavesti ter s tem k boljšemu in učinkovitejšemu var- 
stvu družbene lastnine. 

Pomembno vlogo v razvoju družbenolastninskih odnosov 
predstavlja znanost, zato je potrebno krepiti delovanje žnan- 
stveno-raziskovalnih institucij v smeri bolj angažiranega in 
ustvarjalnega prispevka k proučevanju družbene lastnine in k 
iskanju novih rešitev za njeno učinkovitejše varstvo. 

V vseh sredinah je potrebno posvetiti večjo in permanentno 
pozornost razvoju preventivnega delovanja za varstvo druž- 
bene lastnine in samozaščitnega obnašanja, ki mora postati 
pomembna sestavina samoupravne zavesti, s tem pa tudi 
pomemben faktor v preprečevanju ogrožanj družbene last- 
nine. 

1. Razkorak med ustavno opredeljenim položajem delavca 
na eni strani in visoko stopnjo odtujenosti delavca od bistve- 
nih odločitev o ustvarjanju in razporejanju dohodka na drugi 
strani, s čimer je kršena osnovna in neodtujljiva pravica 
delavca, da svobodno in enakopravno z drugimi delavci v 
združenem delu določa o svojem delu in o pogojih in rezulta- 
tih svojega dela, je pogojeval dokaj razširjeno prakso kršenja 
ustavnih in zakonskih norm. Proces odtujevanja delavcev od 
bistvenih odločitev v družbeni reprodukciji je pospeševala 
tudi neustrezna ekonomska in razvojna politika v preteklih 
letih. 

Zato je potrebno krepiti na tržni osnovi ekonomsko suvere- 
nost in motivacijo delavcev v združenem delu v smislu njiho- 
vih celovitih pravic, obveznosti in odgovornosti pri upravlja- 
nju, razpolaganju in uporabi družbenih sredstev. Hitrejše uve- 
ljavljanje takšne ekonomske in razvojne politike (to je delitve 
družbenega proizvoda, denarno-posojilne politike, carinske 
in devizne politike, politike davkov in prispevkov, politike 
ustvarjanja in uporabe blagovnih rezerv itd.), ki bo v praksi 
vse bolj zagotavljala relativno ekonomsko samostojnost sle- 
herne proizvodne celice, predstavlja bistven pogoj, da bo 
delavec lahko uveljavil samoupravni proizvodni odnos pri 
odločanju o družbeni reprodukciji na vseh ravneh samou- 
pravne in družbenopolitične organiziranosti. 

2. Samoupravno povezovanje organizacij združenega dela 
z Združevanjem dela in sredstev na temelju skupnega 
dohodka in skupnega prihodka je eno od jamstev za uspeš- 
nejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi. To pa mora 
postati tudi bistvena vsebina samoupravnega sporazumeva- 
nja, ki se nemalokrat v praksi spreminja v formalno zaslombo 
nezakonitega urejanja družbenoekonomskih odnosov ali pa v 
mehanizem za prikrivanje »koristnih« malverzacij. 

Stanje na področju samoupravnega sporazumevanja terja 
taksne ukrepe ekonomske in razvojne politike, ki bodo zago- 
tovili, da bodo udeleženci samoupavnih sporazumov eko- 
nomsko motivirani k zruževanju dela in sredstev na dohod- 
kovnih principih. Le na tej podlagi bodo lahko uspešni tudi 
napori za preprečevanje nezakonitih, ničnih samoupravnih 
sporazumov, ki so le zunanja slika združevanja dela in sred- 
stev, v resnici pa predstavljajo neutemeljeno pridobivanje 
dohodka s strani ekonomskih monopolistov na trgu na teme- 
lju izsiljevanja višjih cen. 

3. Uresničitev načela delitve po delu in rezultatih dela nepo- 
sredno določa razvitost družbenolastninskih odnosov v 
praksi. Njihov nadaljnji razvoj je odvisen tudi od tega, ali 
bomo oba dela tega načela, to je delitev po prispevku v živem 
delu in po prispevku v gospodarjenju z minulim delom uresni- 
čevali v njuni medsebojni odvisnosti. Uresničevanje tega 
načela pomeni ustvarjati razmere, v katerih bo sleherni dela- 
vec delil usodo svojega dela in rezultatov skupnega dela. To 
pa pomeni tudi bistven prispevek k ustreznejšemu ustvarjanju 
odnosov in razvijanju zavesti za ohranjevanje, obnavljanje in 
varstvo družbene lastnine. 

4. Varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine 
morajo prvenstveno uresničevati delavci, samoupravni organi 
in posebni organi samoupravne delavske kontrole in v tej 
funkciji tudi zagotoviti redno spremljanje motenj v poslovanju 
in poskrbeti za njihovo odpravljanje, tako da bodo začasni 
ukrepi, s katerimi nastopajo skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti v funkciji uresničevanja posebnega družbeneaa 
varstva, res izjemni ukrepi. 

5. Obrtne zadruge doslej niso odigrale vloge, ki jim jo 
namenjata ustava in zakon o združenem delu, saj so v praksi 
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4-te neke vrste servisi za obrtnike, ki le-tem omogočajo 
V&bavo materiala prek zadruge in za zagotavljanje evidenc po 
določbah pravilnika o prometnem davku zaradi oprostitve 
tlačila prometnega davka pri nabavi materiala. Zadruge svoj 
'rihodek oblikujejo na »maržni« način, namesto, da bi bile 
reator in iniciator poslovne politike. Ob takšnem načinu 

poslovanja pa se hkrati v obrtnih zadrugah pojavlja vrsta 
nepravilnosti in nezakonitosti, ki predstavljajo prelivanje 
hružbenih sredstev v zasebna. 

6. Finančna nedisciplina pri poravnavanju medsebojnih 
obveznosti med uporabniki družbenih sredstev je tako odraz 
Hfelikvidnosti kot tudi odraz vse prej kot dobre poslovne 
»Snorale in pa družbenoekonomskih razmer, ki omogočajo 
dolžnikom ugodnejši položaj, če ne poravnavajo pravočasno 
Svojih obveznosti. • 

Vendar večje finančne discipline ni mogoče zagotavljati 
zgolj s kazenskimi sankcijami (kot npr. s sankcijami, predvi- 
denimi v zakonu o zavarovanju plačil med uporabniki družbe- 
njih sredstev, glede katerih bi bilo potrebno zagotoviti enotno 
uporabo v jugoslovanskem prostoru), ampak bo potrebno 
jtudi s spremembami in dopolnitvami zakonskih rešitev predv- 
sem v smeri ustreznejše ureditve civilnih sankcij stimulirati 
<Solžnike, da bodo pravočasno poravnavali svoje obveznosti, 
Hie pa neutemeljno gospodarili s sredstvi drugih družbeno- 
firavnih oseb. V ta namen bi bile potrebne spremembe zakona 
<£> pravdnem postopku glede določb o postopku v gospodar- 
skih sporih (mejni znesek za spore majhne vrednosti v gospo- 
darskih sporih, predpisan v členu 502/1, povišati na 100.000 
lin; proučiti ureditev vprašanja pravnega interesa za tožbe 
aradi denarnih terjatev, kadar tožbeni zahtevek ne presega 
.000 din ali za primer, ko sodne takse presežejo glavnico; 
lopolniti 465. člen tako, da bi se štelo, da je toženec umaknil 
jgovor zoper plačilni nalog, če ni pristopil na prvi narok za 
glavno obravnavo, čeprav je bil v redu vabljen; spremeniti 
499. člen tako, da se izloči institut mirovanja postopka v 
gospodarskih sporih), ki naj bi zagotovile racionalnejši in 
hitrejši postopek v teh sporih. Potrebno pa bi bilo spremeniti 
tudi nekatere materialne določbe v zakonu o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev (tako, da bi bil 
dolžnik dolžan z menico po tem zakonu zavarovati poleg 
glavnice tudi zamudne oziroma pogodbene obresti tako, da 
jih skupaj z glavnico vnese v menično vsoto), v zakonu o 
menici (v 47. oziroma 48. členu spremeniti 6% obrestno mero 
pri regresiranju zaradi neakceptiranja in neizplačila menice) 
ter v zakonu o obligacijskih razmerjih (394. člen v smeri 
dopustnosti valorizacije denarnih terjatev ali zagotoviti realne 
obresti, drugi odstavek 279. člena tako, da bi obresti od 

^obračunanih in neplačanih zamudnih obresti tekle že od 
Tdoločenega dneva od izstavitve obračuna, ne pa šele od 
j vložitve tožbe dalje, ter razčistiti vprašanje, ali določba 401. 

člena, po kateri prenehajo teči obresti, ko vsota neplačanilh 
'( obresti doseže glavnico, velja tudi za zamudne obresti). 
| 7. V dvanajstih letih po izteku zakonskega roka še vedno 

niso v celoti formirani kmetijski zemljiški skladi, kar se nega- 
Jtivno odraža tudi v politiki gospodarjenja in produktivne 

^izrabe kmetijskih zemljišč, pa tudi v pravnem prometu s temi 
I zemljišči. 
I Kmetijske zemljiške skupnosti bodo morale ob sodelovanju 
j, pristojnih občinskih upravnih organov pripraviti evidenco 

•kmetijskih zemljišč, ki jih je potrebno prenesti v kmetijski 
| j zemljiški sklad, in na tej podlagi izvesti načrten in postopen 
/prenos le-teh. 

Evidenco nepremičnin in pravic na nepremičninah je 
potrebno vsebinsko ažurirati in postaviti na sodobne tehnolo- 
ške osnove. V zvezi s tem je potrebno proučiti vprašanje 
uveljavitve načela obveznosti vpisa in pripraviti ustrezne 

I zakonske predloge. 
\ 8. Nesprejemljiva je praksa, da se stavbna zemljišča pridobi- 
vajo v družbeno lastnino za potrebe gradenj pretežno pogod- 
beno in nenačrtno, kar ima za posledico tudi izplačevanje 
/večjih odškodnin na škodo družbenih sredstev. Zato bo tako 

J prakso potrebno spremeniti v smeri pridobivanja teh zemljišč 
V na podlagi srednjeročnih družbenih planov s pripravo pro- 
\storskih izvedbenih aktov in izdanih ustreznih odlokov občin- 
Tskih skupščin o prenehanju lastninske in drugih pravic na 
f zemljiščih v mestih, naseljih mestnega značaja ali območjih, 
i predvidenih za kompleksno gradnjo, oziroma, če ni takih 
t pogojev, na podlagi razlastitve. Določbe razlastitvenega 

zakona, na podlagi katerih se določa odškodnina za razlaš- 
čeno nepremičnino, pa bo potrebno proučiti z vidika njihove 
ustreznosti (39. člen zakona). 

9. Številni požari, škodni dogodki in nesreče pri delu v 
organizacijah združenega dela, ki so največkrat posledica 
malomarnosti in ki povzročajo veliko škodo na družbenem 
premoženju in ogrožajo človeška življenja, terjajo vsekakor 
več preventivnega delovanja in odgovornejši odnos do var- 
stva družbenih sredstev v vsaki posamezni sredini, ki naj se 
izvaja skladno s priporočili in sklepi za izvajanje varstva pred 
požarom, ki jih je marca 1985 sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije (objavljeni v Ur. listu SRS, št. 13/85). S krepitvijo 
samozaščitne kulture, pri čemer zavzema posebno mesto 
vzgojna funkcija, ob stalnem strokovnem izobraževanju v 
smeri doslednega načrtovanja in izvajanja preventivnih proti- 
požarnih ukrepov, ukrepov, ki zagotavljajo varstvo pri delu, pa 
tudi načrtovanega in doslednega dela inšpekcijskih služb na 
tem področju je potrebno doseči, da bo postala varnostna 
kultura sestavina samoupravne zavesti. 

10. Kljub majhnemu številu obravnavanih kaznivih dejanj in 
gospodarskih prestopkov zoper varstvo človekovega okolja, 
lahko ugotovimo, da je le-to vedno bolj onesnaženo. Takšno 
stanje spremlja premajhna pripravljenost za spreminjanje raz- 
mer. Na tem področju bo potrebno več vzgojnega dela v 
smislu oblikovanja zavesti o nujnosti zaščite delovnega in 
življenjskega okolja. Organi odkrivanja in pregona ter inšpek- 
cijske službe morajo energičneje in učinkoviteje kot doslej 
nastopati v vseh primerih onesnaženosti človekovega okolja. 
Vedno bolj očitna je potreba po katastru snovi, ki so nevarne 
okolju. Neustrezno ali malomarno skladiščenje, prevoz in 
uporaba le-teh lahko pripelje do velikih ekoloških katastrof in 
tudi do neposrednega ogrožanja človeških življenj. 

Vsi subjekti, ki se ukvarjajo s skladiščenjem, prevozom in 
uporabo nevarnih snovi, morajo zato dosledno izpolnjevati 
zakonske obveznosti na tem področju, organi nadzora pa 
dosledno izvajati sklepe, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel marca 1985 za zagotovitev varnosti pri pre- 
vozu nevarnih snovi v železniškem, cestnem, pomorskem in 
zračnem prometu. 

Potrebno bi bilo čimpreje izdelati seznam (ki je že v pri- 
pravi) potencialnih onesnaževalcev okolja ob določitvi enot- 
nih meril o onesnaženosti človekovega okolja. Predvsem pa je 
nujno, da se varstvo okolja ne izvaja resorno in nepovezano, 
pač pa je potrebna koordinirana in dolgoročna kontinuirana 
aktivnost vseh odgovornih dejavnikov na tem področju. 

11. Kljub postopnemu umirjanju gospodarske kriminalitete 
v letu 1983 in njenemu upadanju v letu 1984, ki je delno tudi 
odraz sprememb kazenske zakonodaje, ugotavljamo, da 
predstavlja gospodarska kriminaliteta enega najnevarnejših 
napadov na družbeno lastnino. Na njeno gibanje, tako kot na 
gibanje vsakega družbenega pojava, ki ima tudi svoje notra- 
nje zakonitosti, vplivajo družbenoekonomske razmere, ozi- 
roma gibanje splošnih družbenih zakonitosti. Zato lahko 
odgovornejši odnos do razpolaganja, upravljanja in uporabe 
družbenih sredstev, večja stopnja samozaščitnega obnašanja 
v organizacijah združenega dela in boljša notranja kontrola v 
mnogočem prispevajo k zmanjšanju števila kaznivih dejanj 
gospodarske kriminalitete. Dejstvo, da več kot polovico teh 
kaznivih dejanj odkrijejo organi za notranje zadeve, pa kaže 
ravno na nizko stopnjo samozaščitnega obnašanja, ki jo 
nemalokrat spremljajo nerazviti samoupravni odnosi, neza- 
dostna in pomanjkljiva aktivnost samoupravnih organov, 
slaba organizacija dela, neodgovornost in malomarnost posa- 
meznikov in nenazadnje tudi pomanjkanje socialistične 
samoupravne morale. 

Predvsem z večjo stopnjo preventivnega obnašanja v sredi- 
nah, kjer gospodarska kriminaliteta nastaja; ter z večjo stop- 
njo preventivnega delovanja organov odkrivanja in pravosod- 
nih organov je potrebno doseči učinkovitejše varstvo druž- 
bene lastnine pred gospodarsko kriminaliteto, pri čemer naj 
glede na izražene pojavne značilnosti posameznih vrst kazni- 
vih dejanj organi odkrivanja in pravosodni organi proučijo in 
predlagajo odgovornim družbenim subjektom ter organizaci- 
jam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim konkretne preventivne ukrepe za odpravljanje 
vzrokov in preprečevanje nastajanja posameznih pojavnih 
oblik gospodarskega kriminala (kot je bilo to storjeno npr. 
glede kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka ter problema 
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nezakonitega zaposlovanja delavcev pri obrtnikih). 
12. Obstoječa kazenska zakonodaja v SR Sloveniji ne pred- 

stavlja ovire za učinkovito varstvo družbene lastnine Kon- 
cept ki je bil zastavljen že ob sprejemu kazenskega zakona 
SR Slovenije v letu 1977, terja le zapolnitev posameznih 
pravih praznin, kot npr. pri nezakonitem posredovanju posa- 
meznih strokovnjakov z ekonomskega in finančnega 
področja, ki pod imenom »inovacij« posredujejo za delovne 
organizacije pri finančnih transakcijah. V tej smeri bi bilo 
potrebno dopolniti kaznivo dejanje nedovoljene trgovine po 
147. členu kazenskega zakona SR Slovenije. 

Problematiko načina določanja vrednostnih količin v 
kazenski zakonodaji za škodo, korist ali obliko vrednosti, ki so 
navedene kot znaki kaznivih dejanj, ter problematiko sistema 
določanja denarnih kazni bo potrebno reševati v sklopu pri- 
prave sprememb kazenskega zakona SFRJ. Pri tem bo 
potrebnp najti avtomatizem za valorizacijo fiksnih denarnih 
zneskov in denarne kazni, ki ne bo zahteval stalnih sprememb 
zakonov. 

13. Kazenska represija je lahko učinkovita samo, če je 
ustrezna in dovolj hitra. To pa pomeni, da je usmerjena 

j 
predvsem v družbeno najnevarnejše pojavne oblike kaznivih ' 
dejanj, pri čemer si morajo zlasti pravosodni organi prizade- I 
vati za skrajšanje teh kazenskih postopkov ter v okviru izvaja- ■ 
nja svoje funkcije spremljanja in proučevanja družbenih 
odnosov in pojavov pravočasno opozarjati odgovorne druž- ■! 
bene dejavnike o družbeno nevarnih napadih na družbeno i 
lastnino in dajati predloge za njihovo preprečevanje. 

14. Kazenskopravno sankcionirana naj bodo res le najpo- i 
membnejša in najnevarnejša ogrožanja družbene lastnine, < 
zlasti kadar se ta nanašajo na kršitve predpisov, saj ob mno- 
žici gospodarskih prestopkov, ki se v praksi v veliki večini ne 
preganjajo, pada učinkovitost prava, ker se z njimi ne dosega .* 
namena, zaradi katerega so določeni. S tem pa pada tudi \ 
učinkovitost kazenske represije. Zato je potrebno ob uskladi- ) 
tvi republiških zakonov, ki določajo gospodarske prestopke, z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodar- 
skih prestopkih glede višine predpisane kazni proučiti te 
predpise tudi v smislu dekriminacije gospodarskih prestop- 
kov, kadar gre za manj nevarne oblike kršitev predpisov, še j 
posebej pa tedaj, kadar lahko enake ali večje učinke dose- •! 
gamo s civilnimi sankcijami. .■!. 
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