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POPRAVEK!
V Poročevalcu štev. 15 dne 20. 5. 1986 je v Poročilu o
varnostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu
organov za notranje zadeve v letu 1985 (ESA-22) zaradi
tehnične napake izpadla ena tipkana stran besedila
uvoda na strani 5.
Uvod tokrat objavljamo v celoti, bralcem pa se opravičujemo.
Na podlagi 407. člena Ustave SR Slovenije in 21. člena
Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28-1391/
80 z dne 17. novembra 1980) podaja Republiški sekretariat
za notranje zadeve SR Slovenije
POROČILO
O VARNOSTNIH RAZMERAH
IN DRUGIH NOTRANJIH ZADEVAH
TER DELU ORGANOV ZA NOTRANJE
ZADEVE
Delavci Republiškega sekretariata za notranje zadeve
SR Slovenije, uprav za notranje zadeve, postaj milic s
splošnim delovnim področjem in občinskih upravnih organov za notranje zadeve so v težavnih družbenopolitičnih in
ekonomskih pogojih, zapletenih mednarodnih odnosih ter
ponovni eskalaciji mednarodnega terorizma v letu 1985
dosledno in v skladu z zakoni ter drugimi predpisi opravljali naloge iz svoje pristojnosti. Organi za notranje zadeve
so spremljali pojave, ki so slabili družbenopolitične varnostne razmere, ukrepali proti posameznikom, ki so napadali pridobitve socialistične revolucije in povojne izgradnje, bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov in narodnosti ali pa ogrožali osebno in splošno varnost ljudi in
premoženja.
Organi za notranje zadeve so kot dejavnik sistema
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite namenili vso strokovno pozornost:
1. pravočasnemu odkrivanju in onemogočanju vsakršnega ogrožanja ustavne ureditve oz. političnega sistema
socialističnega samoupravljanja, vodilne vloge delavskega razreda, bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti, ekonomskih osnov socialističnega
samoupravljanja in drugih družbenih vrednot;
2. doseganju višje ravni doslednosti in strokovnosti na
področju zagotavljanja javnega reda in miru, varovanja
življenja ljudi, premoženja in okolja, urejanja in nadzorovanja prometa na javnih cestah, odkrivanja in prijemanja
storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovem izročanju pristojnim organom, varovanja določenih
oseb in objektov, nuđenja pomoči, da se odpravijo posledice elementarnih in drugih nesreč, nadzora prometa čez
državno mejo in drugih mejnih zadev ter drugih vprašanj,
ki pomembno vplivajo na splošne varnostne razmere v SR
Sloveniji;
3. učinkovitejšemu strokovnemu delu na področju
upravnih notranjih zadev, kot so zadeve združevanja občanov, javnih shodov in prireditev, potnih listin, prebivanja
tujcev, posesti in nošenja orožja in streliva, eksplozivnih
snovi, osebnih izkaznic, prijavljanja in odjavljanja prebivališč, registriracije motornih vozil, izdaje vozniških dovoljenj, varstva pred požarom, državljanstva, matičnih knjig
in osebnih imen;
4. usklajenejšemu delovanju organov za notranje
zadeve z drugimi upravnimi organi in strokovnimi službami, družbenopolitičnimi organizacijami in skupnostmi,
s poveljstvi oboroženih sil in z vsemi dejavniki splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite;
5. ohranjanju dosežene stopnje metodične in tehnične
modernizacije služb ter racionalizacje operativnih, dokumentalističnih in analitičnih opravil z informacijskim sistemom organov za notranje zadeve;
6. dograjevanju in izpopolnjevanju kadrovske strukture
in organizacije dela organov za notranje zadeve v skladu z
družbenopolitičnimi smernicami, Zakonom o notranjih

zadevah ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi;
7. nadaljnjemu usposabljanju za delo v izrednih pogojih v cilju utrjevanja enotnega varnostnega sistema s
posebnim poudarkom na dograjevanju preventivnih aktivnosti v varnostnem okolišu ter na strokovni in idejnopolitični usposobljenosti delavcev v organih za notranje zadeve;
8. oblikovanju kvalitetnejših sistemskih rešitev in ukrepov na področju notranjih zadev ter dajanju strokovne
pomoči komitejem za SLO in DS in narodni zaščiti kot
najširši organizacijski obliki samozaščitne organiziranosti
delovnih ljudi in občanov;
9. obveščanju delovnih ljudi in občanov, družbenopolitičnih organizacij in skupnosti ter drugih dejavnikov o
škodljivih negativnih pojavih, ki so pomembni za samozaščitno in varnostno obnašanje ter ravnanje delovnih ljudi in
občanov;
10. sodelovanju z organi za notranje zadeve sosednjih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter Zveznim
sekretariatom za notranje zadeve, tujimi varnostnimi
organi in drugimi nadzornimi organi pri enotnem zoperstavljanju odklonskim pojavom ter zaradi učinkovitejšega
in pravočasnega zagotavljanja stabilnih varnostnih
razmer;
11. utrjevanju samoupravnih odnosov in doseganju primernejšega gmotnega položaja delavcev v organih za
notranje zadeve ter smotrni in varčni porabi dodeljenih
družbenih sredstev.
Celotna aktivnost organov za notranje zadeve v letu
praznovanja 40-let zmage nad fašizmom in nacizmom ter v
letu predpriprav na volitve in kongres družbenopolitičnih
organizacij je bila v skladu s sprejeto delovno in programsko usmeritvijo, sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta ter Sveta SR Slovenije za
varstvo ustavne ureditve usmerjena v obvladovanje aktualnih varnostnih razmer, v povečanje učinkovitosti odkrivanja in preprečevanja vseh vrst kaznivih dejanj in škodnih
pojavov ter v večjo mobilnost organov za notranje zadeve
in njihovih strokovnih služb na področju ohranjanja stabilnih varnostnih razmer v SR Sloveniji in SFRJ.
POPRAVEK
V Poročevalcu štev. 16 dne 3. 6. 1986 je na strani 4 pri
sklepu o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi skupine
delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti Skupščine SFR Jugoslavije v 3. točki izpadla beseda
podpredsednik in se tako 3. točka tega sklepa glasi:
3. Skupino delegatov sestavljajo predsednik, podpredsednik in 13 članov, ki jih izvolijo vsi trije zbori izmed
delegatov v zborih, izmed članov delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin in izmed delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
člana skupine delegatov vseh zborov za proučevanje
aktov iz pristojnosti Skupščine SFRJ sta po položaju vodja
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin in koordinator delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru.
Prav tako je na 4. strani v isti številki Poročevalca pri
sklepu o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi skupine
delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja
planskih aktov v zadnjem odstavku izpadla beseda podpredsednik in se zadnji odstavek tega sklepa glasi:
Skupino delegatov sestavljajo predsednik, podpredsednik in 13 članov, ki jih izvolijo vsi trije zbori izmed delegatov v zborih, izmed članov delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin in izmed delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
POPRAVEK
V Poročevalcu štev. 16 dne 3. 6. 1986 sta bila v Prilogi
Poročevalca zamenjana naslova na straneh 14 in 16. Tako
se naslov na strani 14 pravilno glasi Delegati v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ, naslov na 16 strani pa se pravilno
glasi Delegati v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, kar je razvidno tudi iz obeh uvodnih stavkov.
Bralcem se opravičujemo.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah
prispevku

zakona o

solidarnosti

v

dodatnem
letih

1989 s predlogom zakona
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 5. seji dne 5. 6.
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
ZAKONA O DODATNEM PRISPEVKU SOLIDARNOSTI V LETIH
1982 DO 1989 S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker se s
predloženim zakonom zmanjšujejo obveznosti delovnih ljudi
in občanov pri plačevanju dodatnega prispevka solidarnosti
in je uveljavitev znižanja navedene obveznosti predlagana s 1.
9. 1986.

1982 do

(ESA-46)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije,
- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
POVZETEK
Z zakonom je predlagano, da se stopnja za obračun
dodatnega prispevka solidarnosti iz osebnih dohodkov in

drugih dohodkov zmanjša od 0,2% na 0,08%, stopnja za
obračun dodatnega prispevka solidarnosti od dohodkov
od iger na srečo pa od 0,3% na 0,12%. Znižani stopnji naj
bi se uporabljali od 1. septembra 1986 dalje.

/

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah zakona o dodatnem prispevku
solidarnosti v letih 1982 do 1989
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je podana v
naslednjih določbah Ustave SR Slovenije:
- 14. točka drugega odstavka 314. člena, po kateri SR
Slovenija po republiških organih skrbi za izvrševanje zveznih
zakonov na območju republike ter jih, kolikor je z ustavo ali
zakonom za to pooblaščena, tudi neposredno izvršuje,
- 4. točka prvega odstavka 314. člena, po kateri SR Slovenija po svojih organih zagotavlja izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi in občanov na podlagi
vzajemnosti in solidarnosti,
- 5. točka prvega odstavka 314. člena, po kateri se z
zakonom urejajo zadeve, ki so skupnega pomena za delovne
ljudi in občane v republiki,
- prvi odstavek 35. člena, po katerem delavci v združenem delu prispevajo sredstva za splošne z ustavo določene
družbene potrebe, ki jih zadovoljujejo v družbenopolitičnih
skupnostih
II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Sredstva za odpravljanje posledic potresa, ki ie leta 1979 _
poročevalec

prizadel območje SR Črne gore, zagotavljajo socialistične
republike in socialistični avtonomni pokrajini na podlagi
- zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v
letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 36/79),
- zakona o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje SR črne gore v letu 1979
(Uradni list SFRJ, št. 15/80) in
- odloka o določitvi strukture sredstev, ki so osnova za
valorizacijo sredstev za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore v letu 1979
(Uradni list SFRJ, št. 32/80).
Obveznosti SR in SAP so na podlagi teh ureditev določene
letno z odlokoma Skupščine SFRJ in sicer z
- odlokom o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin
za posamezno leto in
- odlokom o valorizaciji sredstev, ki so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini v posameznem letu.
Obveznosti SR Slovenije po navedenih ureditvah so poravnavane iz sredstev dodatnega prispevka solidarnosti, ki se
obračunava in plačuje iz osebnih dohodkov delavcev in iz
drugih dohodkov in denarnih prejemkov delovnih ljudi in
občanov. Višina obveznosti je bila določena za srednjeročno
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obdobje 1986-1990 z zakonom, ki je bil uveljavljen s 1. 1.
1986, in sicer:
- od osebnih dohodkov in od drugih dohodkov po stopnji
0,2%,
- od posameznih dohodkov od iger na srečo po stopnji
0,3%.
Navedeni stopnji sta bili določeni na osnovi podatkov o
gibanjih osebnih dohodkov do meseca novembra 1985 in
resolucijskih predvidevanj o rasti osebnih dohodkov v letu
1986.
V mesecih decembru 1985 ter januarju in marcu 1986 je
doseženi priliv sredstev dodatnega prispevka solidarnosti
bistveno presegel predvidene zneske. Ker tedaj še ni bilo na
razpolago podatka o delu obveznosti SR Slovenije v letu 1986,
ki bo določena z odlokom o valorizaciji sredstev, ki so jih SR
in SAP vplačale v letu 1985, in znaša kar 50% celotne obveznosti SR Slovenije za letošnje leto, je bilo mogoče ukrepati le
na osnovi pooblastila iz 6. člena zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989 tako, da so bila vsa
vplačila po 1. aprilu 1986 odložena. Republiški sekretar za
finance bo z odlokom o vplačilni stopnji določil naknadno rok
za vplačilo odloženih obveznosti tedaj, ko bodo porabljena
sredstva na računu sredstev pomoči SR Črni gori za tekoče
izpolnjevanje obveznosti.
Glede na to, da je že predložen v obravnavo osnutek odloka
o valorizaciji vplačanih sredstev v letu 1985, je mogoče ugotoviti obveznosti SR Slovenije do SR Črne gore do septembra
1987 in jih primerjati z doslej doseženimi gibanji osebnih
dohodkov in drugih dohodkov, od katerih se obračunava
dodatni prispevek solidarnosti.
Ob resolucijskem predvidevanju, da bodo osebni dohodki v
letošnjem letu porasli za 50%, to je mesečno za 3,4%, bi
doseženi prilivi sredstev dodatnega prispevka solidarnosti,'
obračunani v obdobju do 31. 8. 1986 po stopnji 0,2%, od 1. 9.
1986 dalje pa po stopnji 0,08% zadoščali za redno izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti SR Slovenije. V tem izračunu
je tudi upoštevano znižanje stopnje za obračun tega prispevka od posameznih dohodkov od iger na srečo z 0,3% na
0,12%. Ponovno znižanje stopnje za obračun tega prispevka
bo potrebno uveljaviti predvidoma v maju 1988.
Iz priloženega pregleda obračuna in porabe sredstev dodatnega prispevka solidarnosti (Tabela 2) je razvidno, da bodo
izpolnjene vse obveznosti SR Slovenije do SR Črne gore,
likvidnost pri izpolnjevanju te obveznosti pa bo urejena z
določanjem mesečnih vplačilnih stopenj. Primanjkljaj sredstev v obdobju avgust 1987 - april 1988 pa je izkazan le za
nekaj dni v mesecu, saj se nominalna obveznost poravnava do
15. dne v mesecu za pretekli mesec, obveznost za valorizacijo
sredstev pa koncem meseca za tekoči mesec. Pri tem je z
republiškim zakonom določeno, da se dodatni prispevek solidarnosti iz osebnega dohodka vplačuje na zbirni račun med
18. in 23. dnem v mesecu. Zaostanki pri plačilih v navedenem
obdobju bodo zato naslednji:

Datum
31.7.1987
15.8.
18.-23.8.
31.8.
15.9.
18.-23.9.
30.9.
15.10.
18.-23.10.
31.10.
15.11.
18.-23.11.
30.11.
15.12.
18.-23.12.
31.12.
15.1.1988
18.-23.1.
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nominalna valorizacija priliv
obveznost
sredstev
11.065
11.065
11.065
11.065
11.065
11.065

363.454
180.779
180.779
180.779
180.779

176.540
182.542
188.749
195.166
201.802
208.663

v 000 din
presežek ali
primanjkljaj
sredstev
+ 81.056
+ 69.991
+246.531
-116.923
-127.988
+ 54.554
-126.225
-137.290
+ 51.459
-129.320
-140.385
+ 54.781
-125.998
-137.063
+ 64.739
-116.040
-127.105
+ 81.558

31.1.
15.2.
18.-23.2.
28.2.
15.3.
18.-23.3.
31.3.
15.4.
18.-23.4.
30.4.
15.5.
18.-23.5.
31.5.
15.6.
18.-23.6.
30.6.
15.7.
18.-23.7.
31.7.
15.8.
18.-23.8.
31.8.

11.065
11.065
11.065
11.065
11.065
11.065
11.065

180.779
180.779
180.779
180.779
180.779
180.779
180.779
180.779

215.758
223.094
230.679
238.522
246.632
255.017
263.688

- 99.221
-110.286
+105.472
- 75.307
- 86.372
+ 136.722
- 44.057
- 55.122
+ 175.557
- 5.222
-16.287
+222.235
+ 41.456
+ 30.391
+277.023
+ 96.244
+ 85.179
+340.196
+ 159.417
+ 148.352
+412.040
+231.261

Zbrana sredstva bodo v globalu zadoščala za izpolnjevanje
zakonskih obveznosti, v obdobju avgust 1987 - maj 1988 pautegne priti vsak mesec do nekajdnevnega zaostanka pri
poravnavanju obveznosti. Glede na dosedanje preseganje
resolucijskih okvirov na področju gibanja osebnih dohodkov,
ki predstavljajo osnovo za obračun dodatnega prispevka solidarnosti, pa je verjetnost, da bo prišlo do časovnega zaostanka pri izpolnjevanju obveznosti v navedenem obdobju
izredno majhna.
Namen predlaganega znižanja stopenj za obračun dodatnega prispevka solidarnosti je v čimvečji uskladitvi prilivov in
odlivov sredstev, ki se oblikujejo po veljavni zakonski ureditvi.
Zaradi pogostega spreminjanja višine mesečnih obveznosti
do SR Črne gore, je nemogoče določiti stopnjo; ki bi v
daljšem časovnem obdobju zagotavljala tekoče izpolnjevanje
obveznosti brez nastajanja občasnih presežkov ali primanjkljajev sredstev. Ker pa se z določanjem vplačilne stopnje po 6.
členu zakona uravnava likvidnost pri poravnavanju obveznosti v mesecih, ko obračunani dodatni prispevek solidarnosti
presega zneske mesečnih obveznosti, je bilo mogoče določiti
stopnjo za obračun tega prispevka za najmanj dveletno
obdobje tako, da bosta oblikovanje sredstev in njihova poraba
v največji možni meri medsebojno usklajena.

III. PREDLAGANE REŠITVE
Z zakonom je predlagano, da se:
- dodatni prispevek solidarnosti iz osebnih dohodkov
delavcev, iz dohodka delovnih ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, iz osebnih dohodkov od avtorskih honorarjev in od
posameznih dohodkov, od katerih se obračunava davek po
odbitku, obračunava po stopnji 0,08% (doslej po stopnji
0,2%),
- dodatni prispevek solidarnosti od posameznih dohodkov od iger na srečo obračunava po stopnji 0,12% (doslej
0,3%),
- znižana stopnja uporablja za osebne dohodke in druge
dohodke, izplačane od 1. septembra 1986 dalje.
IV. FINANČNI IN DRUGI UČINKI
S predlaganim zakonom ne bodo nastale nove obveznosti
za proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Predlagani zakon tudi ne bo povzročil dodatnih administrativnotehničnih in drugih strokovnih opravil pri organizacijah,
ker se samo spreminja stopnja za obračun obveznosti, ne pa
način obračunavanja.
Obveznost zavezancev za dodatni prispevek solidarnosti se
bo v primerjavi z dosedanjo ureditvijo zmanjšala za 60%, za
znesek zmanjšanja prispevka pa se bodo povečali čisti osebni
dohodki delavcev.
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Tabela I: Pregled ocenjenih prilivov dodatnega
prispevka solidarnosti za pomoč SR Črni gori pri
ocenjeni rasti izplačil osebnih dohodkov po
stopnji 3,4% mesečno
v 000 din
leto stopnja 0,2% stopnja 0,08%
od osebnih
od osebnih
dohodkov
dohodkov
349.236
1986
januar
194.833
1986
februar
256.576
1986
marec
258.500
1986
april
267.289
1986
maj
276.376
1986
junij
285.773
1986
julij
295.489
1986
avgust
122.214
305.535
1986
september
126.369
315.923
1986
oktober
130.666
326.664
1986
november
135.108
337.770
1986
december
139.702
349.254
1987
januar
144.451
361.128
1987
februar
149.362
373.406
1987
marec
154.441
386.102
1987
april
159.692
399.229
1987
maj
165.120
412.800
1987
junij
170.736
426.840
1987
julij
176.540
441,350
1987
avgust
182.542
456.356
1987
september
188.749
471.872
1987
oktober
195.166
487.916
1987
november
201.802
504.505
1987
december
208.663
521.658
1988
januar
215.758
539.395
1988
februar
223.094
557.734
1988
marec
230.679
576.697
1988
april
238.522
596.305
1988
maj
246.632
616.579
1988
junij
255.017
637.543
1988
julij
263.688
659.219
1988
avgust
272.653
681.633
1988
september
281.923
704.808
1988
oktober
291.509
728.772
1988
november

Tabela 2: Pregled obračuna in porabe sredstev
dodatnega prispevka solidarnosti v letih 1986 in
1987 (z upoštevanjem predlaganega znižanja
stopnje)
v 000 din
mesečni znesek obra- obveznost skupaj stanje
čunanega dodatnega za plačilo neporabljenih
prispevka solidarn.
v mesecu sredstev zadnji
dan v mesecu
stopnja stopnja
presežek (+) oz.
0,2%
0,8%
primanjkljaj (-)
sredstev
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
januar 1987
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
januar 1988
februar
marec
april
maj
junij

349.236
194.833
256.576
258.500
267.289
276.376
285.773
295.489

122.214
126.369
130.666
135.108
139.702
144.451
149.362
154.441
159.692
165.120
170.736
176.540
182.542
188.749
195.166
201.802
208.663
215.758
223.094
230.679
238.522
246.632

217.537
179.272
179.272
179.272
179.272
179.272
179.272
179.272
380.622
380.622
380.622
380.622
380.622
374.519
374.519
374.519
374.519
374.519
374.519
374.519
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844
191.844

+ 2,053.486
+2,069.048
+2,146.352
+2,225.580
+2,313.897
+2,410.701
+2,517.202
+2,633.419
+2,375.011
+2,120.758
+ 1,870.802
+ 1,625.288
+ 1,384.368
+ 1,154.300
+ 929.143
+ 709.065
+ 494.238
+ 284.839
+ 81.056
- 116.923
- 126.225
- 129.320
- 125.998
- 116.040
- 99.221
- 75.307
- 44.057
5.222
+ 41.456
+ 96.244

PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o dodatnem prispevku
solidarnosti v letih 1982 do 1989
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Zakona o dodatnem prispevku
solidarnosti v letih 1982 do 1989 (Uradni list SRS, št. 31-1476/
81, 16-824/84 in 43-1758/85) se v prvi alinei stopnja »0,2%«
nadomesti « stopnjo »0,08%«, v drugi alinei pa se stopnja

»0,3%« nadomesti s stopnjo »0,12%«.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, uporablja pa se za osebne dohodke in druge dohodke,
izplačane od 1. 9. 1986.

Obrazložitev
Dosedanja gibanja osebnih dohodkov delovnih ljudi in
občanov ter resolucijska predvidevanja o gibanju teh kategorij do konca letošnjega leta omogočajo, da se stopnja za
obračun dodatnega prispevka solidarnosti zniža z 0,2% na
0,08% od 1. septembra 1986 dalje.
Izračun obveznosti SR Slovenije za pomoč SR Črni gori v
letih 1986 in 1987 kaže, da bo potrebno poravnati
— znesek nominalne obveznosti za leto 1986 206.017.309 din
- znesek obveznosti za valorizacijo sredstev,
ki so bila vplačana v letu 1984
(8 mesečnih obrokov)
1.296.830.328 din
poročevalec

- znesek obveznosti za valorizacijo sredstev,
ki so bila vplačana v letu 1985
(12 mesečnih obrokov)
4.361.453.137 din
- znesek nominalne obveznosti za leto 1987 (ocena)
. 132.787.000 din
- znesek obveznosti za valorizacijo sredstev,
ki so bila vplačana v letu 1986
(4 mesečni obroki)
723.116.000 din
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SKUPAJ:
720.203.774 din
V obdobju od 1. 1. 1986 do 31. 8. 1986 znaša obračunani
dodatni prispevek solidarnosti po stopnji 0,2% od osebnih
5

dohodkov in drugih dohodkov ter po stopnji 0,3% od dohodkov od iger na srečo 2.184.072.000 din, od 1.9. 1986 do 31. 12.
1987 po stopnji 0,08% pa - 2.542.660.000 din. Upoštevaje
neporabljena sredstva iz leta 1985 bodo skupno razpoložljiva
sredstva zadoščala za redno izpolnjevanje obveznosti do
maja 1988, potem pa se bo ponovno pričel oblikovati presežek sredstev nad obveznostmi. Tedaj bodo znane tudi obveznosti za valorizacijo sredstev, vplačanih v letih 1986 in 1987,
tako da bo mogoča ponovna prilagoditev stopnje za obračun
dodatnega prispevka solidarnosti do konca leta 1989.
Z zakonom je predlagano, da se
- dodatni prispevek solidarnosti iz osebnih dohodkov
delavcev iz dohodka delovnih ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, iz osebnih dohodkov od avtorskih honorarjev in od
posameznih dohodkov, od katerih se obračunava davek po
odbitku, obračunava po stopnji 0,08% (doslej po stopnji 0,2%)
- dodatni prispevek solidarnosti od posameznih dohodkov od iger na srečo obračunava po stopnji 0,12% (doslei
0,3%).
Hkrati je predlagano, da se znižanje stopnje za obračun

dodatnega prispevka solidarnosti uveljavi s 1. septembrom
1986.
PREDLOG DOLOČB ZAKONA O
DODATNEM PRISPEVKU
SOLIDARNOSTI V LETIH 1982 DO 1989,
KI SE SPREMENIJO
3. člen
Dodatni prispevek solidarnosti se obračunava hkrati z davki
in prispevki od osnov iz prejšnjega člena po naslednjih stopnjah:
— od dohodkov iz 1., 2., 3. in 4. točke prejšnjega člena po
stopnji 0,2%,
- od dohodkov iz 5. točke prejšnjega člena po stoonii
0,3%.
Dodatni prispevek solidarnosti obračunavajo, odtegujejo in
neposredno vplačujejo izplačevalci osebnih dohodkov in drugih dohodkov s sedežem na območju SR Slovenije.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o

pogojih

stanovanj

za prodajo stanovanjskih
v družbeni

hiš

in

lastnini z osnutkom

zakona (ESA-47)
.Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 5. seji dne 5. 6.
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI
LASTNINI Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA
IN UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
Predlog za izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini izhaja iz
ocene stanja v zvezi z izvajanjem dosedanjega zakona.
Ugotovljeno je, da se je prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini izvajala pod izredno ugodnimi
pogoji, pri tem pa je prišlo tudi do vrste nepravilnosti. Novi
zakon naj bi zagotovil enakopraven položaj občanov pri
nakupu stanovanj ob skrbi za nezmanjšan obseg in vrednost sklada stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini ter namensko uporabo sredstev kupnin.
Zakon naj bi določal, da se nezasedena stanovanja
lahko prodajajo le na javni dražbi ob upoštevanju določb
predpisov o prometu z nepremičninami in tega zakona,
zasedena stanovanja pa bi imetniki stanovanjske pravice
kupovali neposredno s pogodbo. V obeh primerih se
določi prometna vrednost na podlagi enotne metodolo-

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
gije, ki bi jo predpisal republiški upravni organ pristojen za
stanovanjsko gospodarstvo.
Zakon naj bi določal, da mora kupec plačati kupnino v
celoti najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe.
Prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
pa bi bila možna le, če je od izdaje uporabnega dovoljenja
preteklo najmanj 10 let. Ravno tako pa prodaja ne bi bila
možna takrat kadar je stanovanjska hiša ali stanovanje
predvideno za rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti.
Zakonitost prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini naj bi nadziral javni pravobranilec po
določbah zakona o prometu z nepremičninami. Zakon o
pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini naj bi vseboval tudi kazenske določbe za
družbeno pravno osebo in za odgovorno osebo družbeno
pravne osebe, ki bi denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
uporabila v nasprotju z določbami tega zakona.
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
finančna sredstva.
Družbeno pravne osebe bodo morale v svojih samoupravnih splošnih aktih opredeliti pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
t
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA

,

.

o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini
I. USTAVNA PODLAGA:
Ustavna podlaga za zakonsko ureditev navedene materije je
podana v:
- 10. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SRS, po
kateri Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom med drugim
tudi promet z nepremičninami, stanovanjska razmerja in evidenco družbenega premoženja;
— drugem odstavku 15. člena Ustave SR Slovenije, po
katerem pravice, obveznosti in odgovornosti glede razpolaganja, uporabe in upravljanja družbenih sredstev urejata ustava
in zakon v skladu z njihovo naravo in namenom
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
NOVEGA ZAKONA:
Prodaja družbenih stanovanj kot ena izmed pomembnejših
sestavin prometa z nepremičninami je načelno urejena v
zakonu o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, štev.
19/76).
Pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini ureja zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, štev. 13/74), ki
je pričel veljati aprila 1974.
Zakon določa, da se nakup stanovanjskih hiš in stanovanj
opravi na javni dražbi oziroma z zbiranjem pismenih ponudb
za nakup stanovanjskih hiš in stanovanj, predpisuje tudi
obvezno kavcijo v višini 5% od izklice cene ter polog v višini
najmanj 25% izklicne cene, ki mora biti plačan v 30 dneh po
sklenitvi pismene pogodbe. Predpisuje tudi, da odplačilna
doba ne sme biti daljša od 25 let, obrestna mera pa ne nižja od
2%. Poleg tako ugodnih pogojev pa zakon omogoča tudi
znižanje pologa kupcu sorazmerno vrednosti stanovanja, s
tem, da ne sme znašati manj od 10% izklicne cene v primerih,
ki jih zakon predpisuje.
Veljavni zakon ni opravičil pričakovanj glede enakopravnosti občanov pri nakupu stanovanj, uresničevanja enotnih
načel za pravni promet s stanovanjskimi hišami in stanovanji v
družbeni lastnini ter s tem tudi niso bili uresničeni zastavljeni
cilji.
Analiza stanja na tem področju v zadnjih petih letih je
pokazala, da je zaradi navedenih ugodnih pogojev, ki jih
predpisuje zakon, glede odplačilne dobe, obrestne mere in
drugih pogojev prihajalo pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini do prelivanja družbenih sredstev v
zasebno lastnino, ker se pogoji in merila za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini niso prilagajali
novim družbenoekonomskim razmeram. Za plačevanje kupnine so še največkrat uporabljala sredstva iz namenskih posojil, dana iz sredstev skladov skupne porabe organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in iz bančnih kreditov le v manjšem
obsegu pa so bila v nekaterih primerih uporabljena lastna
sredstva kupcev. S tem so se zmanjšala sredstva za stanovanjsko graditev in tudi fizični obseg družbenega stanovanjskega
sklada.
Kreditne in odplačilne pogoje ter stopnjo lastne udeležbe
pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
družbeno pravne osebe v svojih splošnih aktih do danes niso
spremenile, kljub temu, da se je stopnja inflacije v zadnjih
desetih letih, od kar veljajo pogoji navedeni z zakonom,
občutno povečala. Eden od poglavitnih razlogov, ki narekuje
spremembo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini je preprečitev naraščanja prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini pod
izredno ugodnimi pogoji, ki je posebno občutno v drugem
polletju 1985 in v začetku letošnjega leta, kar je povezano tudi
z odpravo davka pri prodaji nepremičnin.
Po podatkih, ki so jih posredovale občine, je bilo v SR
poročevalec

Sloveniji v obdobju 1980-1985 prodanih skupaj 2002 stanovanjski enoti v družbeni lastnini. Po podatkih Republiške
uprave za družbene prihodke pa je bilo v obdobju od 3. 8.
1985 do 11. 4. 1986 prodanih v petih ljubljanskih občinah
skupaj 55 stanovanj. V petih primorskih občinah pa je bilo v
istem obdobju prodanih 384 stanovanjskih enot. Posebno pa
se je povečala prodaja v občini Koper (150), Piran (76), Nova
Gorica (71) in Izola (30).
V družbenem dogovoru o skupnih elementih stanovanjske
in komunalne politike (Uradni list SFRJ, št. 2/85) so sprejete
usmeritve, da se s predpisi ali kako drugače ustvarijo možnosti, da se družbena stanovanja lahko prodajajo uporabnikom
samo po cenah in pod pogoji pod katerimi se sicer prodajajo
ustrezna stanovanja. Dosledneje uveljavljanje ekonomskih
zakonitosti v celotnem stanovanjskem gospodarstvu je opredeljeno tudi v dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje
1986-2000 (Uradni list SRS, št. 1/86).
Reševanje stanovanjskih potreb bo torej moralo v bodoče
temeljiti na več vloženih lastnih sredstvih posameznika,
družba pa bo morala delovnemu človeku ustvariti realne možnosti, da si lahko na osnovi dela zadovolji stanovanjske potrebe.
Enotne osnove in merila za stanovanjsko kreditiranje po
sedaj veljavnem zakonu, so v nasprotju z osnovami in merili,
ki jih postavlja družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/81 in 28/85) in pozneje sprejetimi
zakoni s področja stanovanjskega gospodarstva.
Uporabniki družbenih stanovanj - imetniki stanovanjske
pravice imajo za nakup stanovanja, v katerem bivajo, dolgoročni interes, ker z nakupom stanovanja v danih možnostih
okrepijo svoj ekonomski položaj. Etažno lastništvo oziroma
lastništvo hiše oziroma stanovanja lastniku tudi omogoča, da
ga v skladu s svojimi potrebami in možnostmi preureja,
dograjuje ali modernizira. Za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj obstoja tudi interes družbeno pravne osebe, ki
narašča v sorazmerju s starostjo objektov, ker se v tej zvezi
povečujejo stroški vzdrževanja.
Glede na nadaljnje uveljavljanje družbeno ekonomskih
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva in spremembe ter dopolnitve normativne ureditve na tem področju je
nujno s temi spremembami in dopolnitvami vsladiti tudi zakon
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
III. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA SO:
Z zakonom je treba:
- preprečiti razprodajo družbenega sklada in prelivanje
družbenih sredstev v zasebno lastnino;
- zagotoviti smotrno gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom;
- zagotoviti ohranitev nezmanjšane vrednosti družbenega
premoženja in omogočiti reševanje stanovanjskih vprašanj ob
nezmanjšani vrednosti sklada stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini;
- zagotoviti in omogočiti enakopraven položaj občanov pri
nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj v smislu izenačevanja
pogojev za nakup starega in novega stanovanja;
- zagotoviti bolj učinkovito družbeno kontrolo nad pravnim
prometom s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni
lastnini.
Zakon o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini bi moral z ustreznimi določbami prispevati k doseganju družbenih ciljev, ki v dosedanjemn zakonu niso bili jasno
opredeljeni, tudi resolucija o družbenoekonomskem razvoju
Jugoslavije za leto 1984 med ukrepi navaja, da je treba omogočiti uporabnikom stanovanj, da odkupijo stanovanjske hiše
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oziroma stanovanja, katerih vzdrževanje ni smotrno, vendar
po tržni ceni in merilih, ki bodo določena v republiki v skladu
z zveznim Družbenim dogovorom o določitvi skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike (Uradni list SFRJ, št.
2/85).
Prodaja družbenih stanovanj bi praviloma prišla v poštev
tam, kjer je družbeno gospodarjenje nesmotrno oziroma ni
uspešno, vendar je treba to načelo obravnavati kot del celovite stanovanjske politike. Za vodenje ustrezne socialne in
kadrovske politike ter za razreševanje problemov, ki ob tem
nastajajo je nujno potrebno ohraniti sklad stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini.
S prodajo stanovanj pod ustreznimi pogoji bi se pridobila
dodatna sredstva za stanovanjsko gradnjo v družbeni lastnini,
s čimer bi delno razbremenili gospodarstvo tekočih izdvajanj
za te potrebe. S tem bi se povečalo angažiranje lastnih sredstev občanov za nakup starih stanovanj, istočasno pa bi se
tudi zmanjšal pritisk na nove lokacije za individualno gradnjo
in nesmotrno vlaganje zasebnih sredstev v druge nepremičnine in predmete trajne vrednosti.
Določbe predlaganega novega zakona o prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini imajo namen zagotoviti ohranitev družbenega premoženja, hkrati pa pospešiti
reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in zagotavljati njihov enakopravni položaj pri nakupu stanovanjskih hiš in
stanovanj.
S tem, ko se omogoči delavcu oziroma imetniku stanovanjske pravice, da kupi družbeno stanovanje pod kreditnimi
pogoji, ki pa vseeno ne smejo biti ugodnejši od pogojev za
nakup novega stanovanja, bi se usmerjala tudi poraba razpoložljivih sredstev občanov, prodajalcu pa omogočilo, da učinkoviteje rešuje stanovanjska vprašanja drugih delavcev.
Da bi zagotovili in omogočili enakopraven položaj delovnih
ljudi in občanov pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini, bi zakon moral zagotoviti enake pogoje in
merila za prodajo stanovanj, kakor tudi za zagotavljanje sredstev za nakup teh stanovanj. V ta namen je treba v zakonodaji
podrobneje kot doslej opredeliti nekatere pogoje, ki so jih
organizacije združenega dela, družbeno pravne osebe in
druge samoupravne organizacije in skupnosti dolžne upoštevati pri pripravi in sprejemu svojih splošnih aktov.
IV. POGLAVITNE REŠITVE IN KRATKA
VSEBINA ZAKONA
Zakon naj bi določal pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini. Zakon naj bi tudi določal, da se
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
uporabljajo predpisi o prometu z nepremičninami, specifične
določbe pa bi ta zakon posebej urejal. Zakon o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini bi
dopuščal prodajo nezasedenih stanovanjskih hiš in stanovanj
le na javni dražbi. Posebej bi bil urejen predvsem postopek
javne dražbe, ki ne predvideva znižanje izklicne cene do ene
tretjine v primeru ponovitve javne dražbe, kot je določeno v
zakonu o prometu z nepremičninami. Zakon tudi ne bi dopuščal neposredne prodaje stanovanjske hiše ali stanovanja v
primeru neuspele javne dražbe. Imetniku stanovanjske pravice bi se stanovanjska hiša ali stanovanje prodalo neposredno s pogodbo.
Določbe zakona naj ne bi veljale za prvo prodajo še nenaseljenih novih stanovanjskih hiš ali nenaseljenih novih stanovanj kot posameznih delov stavbe.
Zakon naj bi predvideval, da se stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini ne glede na starost in stopnjo dotra-

janosti ne bi smele prodati, kadar so te stanovanjske hiše ali
stanovanja predvidene za rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti, ravno tako pa se ne smejo prodati
stanovanjske hiše oziroma stanovanja, pri katerih od pridobitve uporabnega dovoljenja še ni preteklo 10 let.
Novozgrajena stanovanja po izkustvenih normativih in standardih v prvih desetih letih ne zahtevajo večjih vzdrževalnih
stroškov (4-6% celotnih stroškov vzdrževanja v dobi trajanja
objekta), zato ni utemeljenih ekonomskih razlogov za njihovo
odtujevanje.
Pri pogojih prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini bi bilo potrebno določiti, da mora kupec plačati
kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, v primeru prodaje
stanovanjske hiše ali stanovanja na javni dražbi pa bi morala
biti kupoprodajna pogodba sklenjena najpozneje v 15 dneh
po opravljeni javni dražbi. Stanovanjske hiše in stanovanja, bi
se prodajala po prometni vrednosti na dan prodaje, ki bi se
izračunala na podlagi enotne metodologije ne glede na zasedenost stanovanjske hiše ali stanovanja. Metodologijo za
ugotavljanje prometne vrednosti bi predpisal ob uveljavitvi
tega zakona republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo.
Po prehodnih določbah zakona se za plačilo kupnine ne bi
smela uporabljati namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega dela in delovnih skupnosti ter
združena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni
stanovanjski skupnosti, razen kadar kupec stanovanjske hiše
ali stanovanja v družbeni lastnini nima ustrezno rešenega
stanovanjskega vprašanja v skladu s standardi in normativi
opredeljenimi v splošnih aktih posojilodajalca. Taka omejitev
bi veljala, dokler družbeno pravne osebe ne bi vskladile svojih
splošnih aktov z zakonom.
Da bi preprečili nenamensko uporabo sredstev, dobljenih s
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, bi
zakon določil, da se smejo sredstva, pridobljena s prodajo
uporabiti le za nakup in za pridobitev drugih stanovanjskih
površin v sklad stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini. Družbeno pravna oseba bi morala o prodaji stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini obvestiti pristojno samoupravno stanovanjsko skupnost.
Zakonitost prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini bi nadziral javni pravobranilec po določbah
zakona o prometu z nepremičninami. Zakon bi določil tudi
kazenske sankcije za družbeno pravno osebo in odgovorno
osebo družbeno pravne osebe, ki bi sredstva pridobljena s
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
uporabila v nasprotju z določbami tega zakona.
V. FINANČNE IN DRUGE OBVEZNOSTI
Izvedba predlaganega zakona ni pogojena s povečanjem
finančnih in materialnih obveznosti. Celo nasprotno, z ureditvijo prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
bi se v smislu prestrukturiranja osebne porabe občanov preusmeril del sredstev za nakup novih stanovanj ob upoštevanju
realne cene stanovanj in takojšnjega plačila. Z novo zakonsko
ureditvijo bi tudi prepreči nadaljnje odlivanje družbenih sredstev v zasebno lastnino.
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo, naj bi predpisal enotno metodologijo za določanje
prometne vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja.
Organizacije združenega dela, delovne skupnosti in druge
samoupravne organizacije in skupnosti bi morale v svojih
splošnih aktih opredeliti pogoje za prodajo stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini.

OSNUTEK ZAKONA
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA
IN UREJANJE PROSTORA
POVZETEK
Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini ureja posebne pogoje za

prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
Nezasedene stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni
lastnini se lahko prodajo le na javni dražbi ob upoštevanju
določb predpisov o prometu z nepremičninami in določb
tega zakona, zasedena stanovanja pa bi lahko kupili imetniki stanovanjske pravice neposredno s pogodbo. V obeh
primerih mora prodajalec določiti prometno vrednost na
dan prodaje v skladu z enotno metodologijo, ki jo izda

pristojni republiški upravni organ.
Osnutek zakona tudi določa, da mora kupec plačati
kupnino v celoti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.
Prodaja družbenega stanovanja ni možna, če od izdaje
uporabnega dovoljenja ni preteklo najmanj 10 let in takrat,
če je stanovanjska hiša ali stanovanje predvideno za rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se zaradi ohranitve obsega in vrednosti
družbenega premoženja ter zagotovitve enakopravnega položaja občanov pri nakupu stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini urejajo pogoji za prodajo stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini.
Za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini se uporabljajo predpisi o prometu z nepremičninami,
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nenaseljenega novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali
nenaseljene nove stanovanjske hiše.
II. POGOJI ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ
IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI
2. člen
Stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini se lahko
prodajajo pod naslednjimi pogoji:
- da je prometna vrednost izračunana na podlagi enotne
metodologije na dan prodaje stanovanjske hiše oziroma stanovanja ne glede na zasedenost stanovanjske hiše oziroma
stanovanja;
- da kupec plača kupnino v celoti najpozneje v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.
3. člen
Stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni lastnini se ne
sme prodati, če od pridobitve uporabnega dovoljenja ni preteklo vsaj 10 let.
Varianta: prvi odstavek 3. čJena se črta.
Stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini se ne
glede na starost in stopnjo dotrajanosti ne smejo prodati,
kadar so te stanovanjske hiše ali stanovanja predvidene za
rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti.
4. člen
Denarna sredstva, ki jih družbeno pravne osebe pridobijo s
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj, se smejo uporabiti
samo za nakup in za pridobitev drugih stanovanjskih površin
v sklad stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini.
5. člen
*
O prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini obvesti družbena pravna oseba pristojno samoupravno
stanovanjsko skupnost.
6. člen
Imetniku stanovanjske pravice se stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni lastnini proda neposredno s pogodbo.
7. člen
Nenaseljene stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni
lastnini se prodajajo na javni dražbi ob pogojih, ki jih določajo

Podrobnejše pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini družbeno pravne osebe
opredelijo v svojih splošnih aktih.
Zakonitost prodaje nadzira javni pravobranilec po
določbah zakona o prometu z nepremičninami in tega
zakona.
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
finančna sredstva.
ta zakon, predpisi o prometu z nepremičninami in splošni akti
družbenih pravnih oseb.
8. člen
Izklicna cena za javno dražbo se določi v višini prometne
vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja iz prve alineje 2.
člena tega zakona.
Če stanovanjska hiša ali stanovanje na javni dražbi ni bilo
prodano, se lahko proda samo na ponovni javni dražbi.
Kupoprodajna pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 15
dneh po opravljeni javni dražbi, sicer se šteje, da stanovanjska hiša oziroma stanovanje ni bila prodana.
9. člen
Pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini določijo družbeno pravne osebe
v svojih splošnih aktih v skladu z zakonom.
10. člen
Republiški upravni organ pristojen za stanovanjsko gospodarstvo predpiše enotno metodologijo iz prve alineje 2. člena
ob uveljavitvi tega zakona.
III. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek družbeno pravna oseba, ki denarna sredstva pridobljena s prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj uporabi v
nasprotju z določbo 5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
družbene pravne osebe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Družbeno pravne osebe vskladijo svoje samoupravne
splošne akte z določbami tega zakona v roku enega leta od
uveljavitve tega zakona.
Dokler družbene pravne osebe ne vskladijo svojih splošnih
aktov s tem zakonom se smejo sredstva namenjena za stanovanjsko gradnjo ter združena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti uporabiti za plačilo kupnine samo, kadar kupec stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini nima ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu s standardi in normativi posojilodajalca.
13. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
(Uradni list SRS, št. 13/74).
14. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
V osnutku zakona je določeno, da se za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini uporabljajo določbe
predpisov o prometu z nepremičninami, kolikor ta zakon ne
ureja drugače posameznih specifičnosti na tem področju. Z
osnutkom tega zakona se ne ureja prodaja stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini, kadar gre za prvo prodajo še
poročevalec

nenaseljene nove stanovanjske hiše ali novega stanovanja kot
posameznega dela stanovanjske hiše.
Na novo so opredeljeni pogoji za prodajo, ki določajo, da se
stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni lastnini lahko
proda po prometni vrednosti, ki se ugotovi na dan prodaje,
kupnino pa mora kupec plačati najpozneje v 30 dneh po
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sklenitvi pogodbe.
V osnutku zakona je določeno, da se enotna metodologija
za ugotovitev prometne vrednosti nepremičnine sprejme istočasno z zakonom. Metodologijo sestavljajo naslednji elementi: vrednost stavbnega zemljišča, vrednost urejanja stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami, gradbena
vrednost (vključno obrtna in zaključna dela) in stroški zunanje
ureditve. Skupna vrednost vseh elementov predstavlja realno
protivrednost za pridobitev enakega ali drugega stanovanjskega objekta.
V osnutku zakona je določena prepoved prodaje, če od
pridobitve uporabnega dovoljenja ni preteklo deset let in če je
stanovanjska hiša ali stanovanje predvideno za rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti. S to prepovedjo
prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj starih do 10 let se bi
zavarovalo odtujevanje novejših stanovanjskih enot, pri katerih ni večjih vzdrževalnih stroškov in preprečila možnost špekulacij pri nakupu s posredovanjem družbenih pravnih oseb.
V prvem desetletnem obdobju uporabe stanovanjske hiše ali
stanovanja znašajo stroški vzdrževanja po izkustvenih normah in standardih le 4-6% vseh vzdrževalnih stroškov v
celotni dobi trajanja objekta, zato ni ekonomsko utemeljenih
razlogov za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini.
Variantni predlog, po katerem bi se ta določba črtala, ohranja dosedanji način prodaje ne glede na starost objekta ali
stanovanja in omogoča, da se prodajajo novejša stanovanja,
kar pa ni v širšem družbenem interesu, saj dopušča možnost
pri nakupu stanovanj angažiranja sredstev družbenih pravnih
oseb.
V prehodnih in končnih določbah je določeno, da se za
plačilo kupnine lahko uporabijo sredstva namenjena za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti ter združena sredstva v stanovanjski skupnosti le v
primerih, kadar kupec stanovanjske hiše ali stanovanja v
družbeni lastnini nima rešenega stanovanjskega vprašanja v
skladu s standardi in normativi določenimi v splošnem aktu
posojilodajalca. S to določbo se do uskladitve splošnih aktov
družbeno pravnih oseb s tem zakonom zagotavlja enakopraven položaj delavca in občana ne glede na način reševanja
njegovega stanovanjskega vprašanja, izključuje pa se možnost kreditiranja iz teh virov tistih delavcev in občanov, ki že
imajo primerna stanovanje in bi zanje nakup stanovanja predstavljal le naložbo v nepremičnino.
Denarna sredstva, ki jih družbene pravne osebe pridobijo s

prodajo, se smejo uporabiti samo za nakup in za pridobitev'
drugih stanovanjskih površin v sklad stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini. Namen te opredelitve je varovanje nezmanjšane vrednosti stanovanjskega sklada in nadomestitev s prodajo izgubljenih stanovanjskih površin z novimi
površinami za reševanje nerešenih stanovanjskih vprašanj
drugih pričakovalcev.
V osnutku zakona sta predvideni dve obliki prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Naseljena stanovanjska hiša ali stanovanje se proda neposredno s pogodbo
imetniku stanovanjske pravice. S to določbo bi se zagotovila
imetniku stanovanjske pravice z Ustavo SRS zagotovljena
trajna pravica uporabljati stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb.
V osnutku zakona je določeno, da se nenaseljena stanovanja ali stanovanjske hiše lahko prodajo samo na javni dražbi.
Tudi v primeru neuspele javne dražbe se stanovanjska hiša ali
stanovanje lahko proda samo na ponovljeni javni dražbi, kar
pomeni drugačno ureditev, kot jo določa zakon o prometu z
nepremičninami. Glede na določbo osnutka zakona, da se
prodaja izvede po prometni vrednosti na dan prodaje, mora
prodajalec ob ponovitvi dražbe ponovno ugotoviti prometno
vrednost nepremičnine. Da ne bi prišlo do večjih časovnih
odmikov med javno dražbo in plačilom kupnine in se s tem
omogočilo nedopustno kreditiranje kupca in razvrednotenje
kupnine, je v osnutku zakona določeno, da mora biti kupoprodajna pogodba sklenjena v 15 dneh po opravljeni dražbi, sicer
se šteje, da stanovanjska hiša ali stanovanje ni bilo prodano.
Podrobnejše pogoje za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini določajo družbene pravne osebe v
svojih splošnih aktih v skladu z zakonom.
Zakonitost prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini nadzira javni pravobranilec po določbah zakona
o prometu z nepremičninami. Kupoprodajno pogodbo skupaj
z zapisnikom o ocenitvi nepremičnine mora družbeno pravna
oseba predložiti javnemu pravobranilstvu v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe. Pristojni javni pravobranilec pa lahko najpozneje v treh mesecih po prejemu navedene dokumentacije
pogodbo izpodbija. Osnutek zakona o pogojih za prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini določa
kazensko sankcijo za družbeno pravno osebo in odgovorno
osebo družbeno pravne osebe v primeru, če se sredstva
pridobljena s prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj uporabijo v nasprotju z določili zakona.
Izvedba predlaganega zakona ni pogojena s povečanjem
finančnih in materialnih obveznosti.

JUGOSLOVANSKA ZVEZA
ZA DVIGANJE UTEŽI
SOGLASJE
h kandidaturi Jugoslovanske zveze za dviganje uteži za
organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v
dviganju uteži (juniorji), ki bo leta 1987 v Beogradu
(ESA-44)X
Objavljamo gradivo za soglasje h kandidaturi Jugoslovanske zveze za dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v dviganju uteži (juniorji),
Predmet: Soglasje h kandidaturi Jugoslovanske zveze za
dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega
prvenstva v dviganju uteži (juniorji), ki bo leta 1987 v Beogradu
Na podlagi družbenega dogovora o pogojih organiziranja
pomembnih športnih manifestacij v Jugoslaviji, vas prosimo
za soglasje h kandidaturi Jugoslovanske zveze za dviganje
* Prevedeno v strokovni službi Skupščine SR Slovenije
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ki bo leta 1987 v Beogradu (ESA-44) in bo predvidoma
obravnavano na sejah Zbora združenega dela in Zbora
občin Skupščine SR Slovenije 24. 7. 1986.
uteži za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v
dviganju uteži za juniorje, ki bo maja 1987 v Beogradu.
V prilogi vam pošiljamo soglasje in mnenje:
- Zveze organizacij za telesno kulturo Beograda,
- Zveze organizacij za telesno kulturo Srbije,
- Zveze za telesno kulturo Jugoslavije.
Prav tako pošiljamo gradivo iniciativnega odbora »Kandidatura mesta Beograda za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva za juniorje v dviganju uteži, ki bo leta 1987«,
ki vsebuje potrebne informacije o tem prvenstvu.
poročevalec

Dovolite, da posebno poudarimo nekatera dejstva, ki so
pomembna za soglasje h kandidaturi:
- Beograd ima za takšna tekmovanja primerne športne
objekte in ni nobene potrebe za kakršnakoli investicijska
vlaganja,
- pričakuje se znaten priliv deviznih sredstev, ker bodo vsi
udeleženci sami nosili svoje stroške (na prvenstvu naj bi
sodelovalo približno 400 športnikov, trenerjev, vodij, novinarjev in drugih, ki bodo ustvarili še dodatne storitve našemu
turizmu, gostinstvu, prevoznikom in drugim),
- organizacija prvenstva bo vplivala na nadaljnji razvoj
športa pri nas, izboljšali se bodo materialni pogoji za njegov
nadaljnji razvoj, kar bo vplivalo tudi na nadaljnji razvoj drugih
športov, glede na to, da je dviganje uteži OSNOVNI DOPOLNILNI ŠPORT vsem ostalim športom in predstavlja podlago za

razvoj moči,
- organizacija prvenstva bo prispevala k nadaljnji afirmaciji našega in jugoslovanskega športa in države v celoti na
mednarodnem področju.
Glede na to, da so vsi pogoji, ki so predvideni z družbenim
dogovorom, izpolnjeni, se obračamo na vas s prošnjo, da
daste po hitrem postopku vaše soglasje h kandidaturi naše
Zveze, da bi lahko delovali naprej oziroma da bi lahko poslali
svojo kandidaturo Svetovni federaciji.
Pričakujemo vaš odgovor in vas tovariško in športno pozdravljamo.
SEKRETAR PREDSEDSTVA
KONFERENCE JUGOSLOVANSKE
ZVEZE ZA DVIGANJE UTEŽI
Vladan Mihajlovič

ZVEZA ZA DVIGANJE UTEŽI BEOGRADA

turo Beograda za organizacijo svetovnega in evropskega
prvenstva za juniorje v dviganju uteži, ki bo v letu 1987. Pri

Predsedstvo Zveze organizacij z telesno kulturo Beograda
je na svoji 39. seji, ki je bila 4. 2. 1986, obravnavalo kandida-

ZVEZA ORGANIZACIJ
ZA TELESNO KULTURO SRBIJE
ZVEZA SRBIJE ZA DVIGANJE UTEŽI
Predsedstvo Konference Zveze organizacij za telesno kulturo Srbije je na svoji seji, ki je bila 25. marca 1986, obravnavalo pobudo beograjske zveze za dviganje uteži, da se sve-

ZVEZA ZA TELESNO KULTURO
JUGOSLAVIJE
JUGOSLOVANSKA ZVEZA
ZA DVIGANJE UTEŽI
PREDMET: Soglasje ZTKJ za organizacijo
svetovnega in evopskega prvenstva v dviganju
uteži, ki bo leta 1987 v Beogradu.
Obveščamo vas, da je Zveza za telesno kulturo
Jugoslavije na svoji seji, ki je bila 24. marca 1986,
obravnavala vašo zahtevo za organizacijo
svetovnega in evopskega prvenstva v dviganju

tem je Predsedstvo

kandidaturo podprlo,

Slobodan Kopanja

tovno in evropsko prvenstvo v dviganju uteži za juniorje, ki bo
leta 1987, organizira v Beogradu, in dalo soglasje za organiziranje teh prvenstev.
Soglasje Predsedstva Konference Zveze organizacij za
telesno kulturo Srbije je v skladu z družbenim dogovorom o
organiziranju in financiranju pomembnih mednarodnih tekmovanj v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji.
SEKRETAR
Predsedstva konference
ZTKO Srbije
Milovan Cerovič
uteži leta 1987 v Beogradu in daje pri tem glede
na priloženi elaborat, ki je dopolnjen po določilih
družbenega dogovora o pogojih organiziranja
pomembnih športnih manifestacij v Jugoslaviji,
dala soglasje h kandidaturi ob predhodnem
absolviranju vseh nalog, ki izhajajo iz določenega
proceduralnega postopka (pregledati navodilo za
pripravo kandidature in pridobiti soglasje ostalih
podpisnikov družbenega dogovora).
ZVEZA ZA TELESNO KULTURC
JUGOSLAVIJE
Ljubiša Dragovič, sekretai

INICIATIVNI ODBOR
KANDIDATURA MESTA
SVETOVNEGA IN
V DVIGANJU

BEOGRADA ZA

ORGANIZACIJO

EVROPSKEGA PRVENSTVA

ZA JUNIORJE

UTEŽI LETA 1987

Mednarodna federacija dvigalcev uteži (IWF) obravnava in
določi vsako leto na svojem kongresu kraj, kjer se bo organiziralo svetovno prvenstvo v dviganju uteži za seniorje in
juniorje.
Izhajajoč iz ugodnih finančnih pogojev organizacije, obstoječih objektov za tekmovanje v tem športu v Beogradu in
dejstva, da Jugoslavija do sedaj organizira več pomembnih
mednarodnih tekmovanj, predlagamo, da se SVETOVNO IN
EVROPSKO PRVENSTVO ZA JUNIORJE ORGANIZIRA V BEOGRADU, maja ali junija 1987. leta.
1. RAZLOGI ZA KANDIDIRANJE:
1.1. Splošni razlogi:
Jugoslovanski dvigalci uteži so izredno aktivni na mednarodnem področju:

1.1.1. na tekmovalnem področju:
- dvakrat so nastopili na olimpijskih igrah (leta 1972 in leta
1980), največji uspeh - olimpijski rekord je dosegel Leopold
Herenčič leta 1972 v Munchenu s 142,5 kg v disciplini sunek v
kategoriji do 67,5 kg.
- na svetovnih prvenstvih so nastopili 10 krat (1951, 1954,
1955, 1958, 1972, 1975, 1977, 1980, 1981 in 1982. leta).
Največji uspeh - 6. mesto Andrije Maleča, leta 1951.
- na evropskih prvenstvih so nastopili 19 krat (1951., 1954.,
1955., 1958., 1965., 1968., 1970., 1972., 1973., 1974., 1975.,
1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982. in 1985. leta),
Največji uspeh — 3. mesto (bronasta medalja) Andrije
Maleča, leta 1951.
- na svetovnih juniorskih prvenstvih so nastopili 8 krat
(1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981. in 1984. leta)

Največji uspeh - 6. mesto Zdenka Korpara, leta 1980.
- na evropskih prvenstvih za juniorje so nastopili 10 krat
(1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983. in
1984. leta).
Največji uspeh - 4. mesto (Robert Angelovič leta 1980 in
Branislav Ugarkovič leta 1983) in 6. mesto (Djura Radu in
Stevica Jajič leta 1983).
- na mediteranskih igrah je 9 jugoslovanskih dvigalcev
uteži osvojilo 1 zlato, 5 srebrnih in 5 bronastih medalj,
- na 24 tekmnovanjih za Donavski pokal je nastopilo 74
jugoslovanskih dvigalcev uteži, ki so osvojili 1 zlato, 4 srebrne
in 16 bronastih medalj,
- na 15 balkanskih prvenstvih je nastopilo 51 tekmovalcev,
ki so osvojili 2 zlati, 32 srebrnih in 72 bronastih medalj,
- na prvem balkanskem prvenstvu za juniorje, ki je bilo
julija t. I., so naši juniorji osvojili 3 zlate, 5 srebrnih in 5
bronastih medalj; naš tekmovalec SRDJAN JOVANOVIĆ IZ
BEOGRADA pa je postal JUNIORSKI REKORDER BALKANA.
Na podlagi tega kratkega pregleda lahko vidimo, da naši
juniorji dosegajo visoke rezultate in da bi z dobrimi pripravami čez 2 leti na svetovnem ali evropskem prvenstvu lahko
računali tudi na kakšno medaljo.
1.1.2. na organizacijskem področju
Jugoslavija je do sedaj že večkrat organizirala pomembna
mednarodna tekmovanja v dviganju uteži, od katerih navajamo:
- svetovno prvenstvo (seniorji) - leta 1982 v Ljubljani,
- evropsko prvenstvo (seniorji) - leta 1980 v Beogradu,
- leta 1982 v Ljubljani,
- finale svetovnega pokala - leta 1984 v Sarajevu,
- mediteranske igre - leta 1979 v Splitu
- donavski pokal (seniorji) - leta 1946 v Ljubljani
- leta 1971 v Splitu
- leta 1978 v Ljubljani in
- leta 1985 v Vranju,
- balkansko prvenstvo (seniorji) - leta 1975 v Somboru,
- leta 1979 v Vranju in
- leta 1984 v Kikindi,
- internacionalni turnir v čast Dneva osvoboditve Beograda že 13 let zaporedoma itd.
1.2. Posebni razlogi:
Posebni razlogi, zaradi katerih predlagamo Beograd, da
postane gostitelj XIII. svetovnega in evropskega juniorskega
prvenstva, so:
1.2.1. objekti:
Beograd ima primerne športne objekte za takšna tekmovanja in prvenstvo se lahko organizira že danes brez kakršnihkoli investicijskih vlaganj.
V
1.2.2. rekviziti
Beograd ima dovolj rekvizitov, ki so potrebni za takšno
tekmovanje. Minimalna dopolnitev inventarja bi bila potrebna
pri nabavi nekaj odrov in kompletov uteži, kar bi kasneje, kot
je bilo to leta 1980, ostalo v uporabo mestu za nadaljnji razvoj
ne samo dviganja uteži, ampak tudi ostalih športov (glede na
to, da je dviganje uteži TEMELJNI DOPOLNILNI ŠPORT vsem
ostalim športom).
1.2.3. namestitvene kapacitete:
Obstoječe namestitvene kapacitete Beograda popolnoma
ustrezajo potrebam prvenstva (približno 400 oseb).
Vsi udeleženci bi bili nameščeni v enem hotelu (npr. v
hotelu »Jugoslavija« kot leta 1980 ali nekem drugem hotelu),
kar omogoča cenejšo namestitev in tudi glede varnosti najbolje organizirano namestitev.
Ker maja ali v prvi polovici junija še ni polna turistična
sezona, to omogoča posebno ugodne in cenejše pogoje
namestitve udeležencev prvenstva.
1.2.4. organizacijski pogoji:
Beograd je bil že večkrat gostitelj dvigalcev uteži;
- evropsko prvenstvo (seniorji), leta 1980,
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- različni mednarodni turnirji (IWF in EWF), 13 krat v
Beogradu in drugo.
Družbeno - športni delavci športa v Beogradu so sposobni
organizirati takšno tekmovanje z lastnimi močmi.
I.2.5. finančni pogoji:
Potrebna sredstva se zagotavljajo iz več virov financiranja,
predvsem pa z družbenim dogovorom o organiziranju in
financiranju velikih mednarodnih tekmovanj v Jugoslaviji
(mesto, republika, federacija). Toda največji del prihodka se
ustvari z VPLAČILI UDELEŽENCEV.
II. ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Zaradi vpogleda v možno število udeležencev dajemo pregled vseh dosedanjih juniorskih svetovnih in evropskih prvenstev:
leto
mesto
država
datum
udel. držav
1975 Marseille
Francija
5.-12.7.
142
31
1976 Gdansk
Poljska
6.-13.6.
153
29
1977 Sofija
Bolgarija
9.-17.7.
34
198
1978 Atene
15.-24.7.
Grčija
190
26
1979 Debrecen
Madžarska
16.-23.6.
205
35
1980 Montreal
Kanada SP
24.-31.5.
146
28
1980 San Marino
San Marino EP
28.9.-3.10.
156
25
1981 Lignano
Italija
15.-21.6.
185
40
Sabbiadoro
1982 Sao Paolo
Brazilija SP
144
9.-15.8.
32
1982 Haskovo
Bolgarija
30.10.-4.11.
93
20
1983 San Marino
San Marino
7.-14.5.
24
89
1984 Lignano
Italija
184
37
21.-27.5.
Sabbiadoro
1985 Edinburg
V. Britanija
24.-30.6.
153
28
1986 Oonaueschingen Z. Nemčija
1987 BEOGRAD
Kot vidimo, se prvenstva organizirajo navadno maja oziroma junija, kar je zelo ugoden termin.
Omenjene številke se nanašajo samo na športnike - udeležence. Temu številu je potrebno dodati še spremljevalce (trenerji, sodniki, vodje, novinarji, spremljevalci in drugi), katerih
je približno toliko kot športnikov, kar pomeni, da lahko v
Beogradu realno pričakujemo od 350 do 400 udeležencev iz
približno 40-ih držav.
III. PROGRAM PRVENSTVA
Prvenstvo bi se odvijalo takole:
1. dan - prihod ekip in posameznikov
2. dan - seje komiteja IWF in EWF
- seje izvršnega biroja IWF in EWF
3. dan - Kongresi IWF in EWF
- seje sodnikov
4. dan - tekmovanje za 52,0 in 56,0 kg,
5. dan - tekmovanje za 60,0 in 67,5 kg,
6. dan - tekmovanje za 75,0 in 82,5 kg,
7. dan - tekmovanje za 90,0 in 100,0 kg,
8. dan - tekmovanje za 110,0 in +110,00 kg,
9. dan - odhod ekip in posameznikov.
Vsak dan so na programu boji v dveh kategorijah.
IV. POGOJI ZA ORGANIZACIJO PRVENSTVA
Po pravilih IWF in EWF mora organizator prvenstva zagotoviti naslednje pogoje:
- sprejem in pospremitev vseh udeležencev prvenstva
(športniki, trenerji, sodniki, vodje, novinarji, ostali),
- prevoz udeležencev iz letališča (ali železniške postaje)
do hotela in nazaj (pri prihodu in odhodu) in tudi od hotela do
kraja tekmovanja in nazaj (v času prvenstva) in od hotela do
kraja treningov in nazaj,
- brezplačen prevoz s sredstvi javnega prometa v mestu
(bedž, ki ga dobijo udeleženci, je prepustnica za prevoz),
- namestitev in prehrana športnikov in drugih udeležencev,
poročevalec
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- dvorana za tekmovanje s 1.500- 2.000 mesti za gledalce s
pomožno dvorano za ogrevanje tekmovalcev (najugodnejša je
SC »Banjica«),
- dvorana za trening za 10 odri in s kompleti uteži, s
pomožnimi napravami za trening in ogrevanje, z vsemi
pomožnimi prostori, (garderobe, kopalnice, WC, savne in dr.),
- sejna dvorana (Kongres - za približno 100 udeležencev;
izvršni biro in komiteji - za približno 20 udeležencev).
- simultani prevod na sejah v angleškem, francoskem,
nemškem, ruskem, španskem in arabskem jeziku, in v času
prvenstva - prevajalce,
- sprejem pri predsedniku mesta (samo za vodje),
- potrebne pogoje za izvajanje anti-doping kontrole,
- TISKOVNO SREDIŠČE (v bližini dvorane za tekmovanje) s
telefonskimi in telex zvezami, pisalnimi stroji in dr.
- INFORMATIVNI CENTER z možnostmi za izdajanje uradnih biltenov in drugih informacij,
- potrebno dokumentacijo za izvajanje prvenstva (formularji, zapisniki in podobno),
- medalje, pokali, diplome, nagrade, spominki, darila in
podobno,
- propagandno informativne biltene,
- ogled mesta za vse udeležence prvenstva,
- obisk organizacij združenega dela za vse ekipe skupaj ali
posamezno,
- sklepno večerjo,
- potne stroške za predsednika in generalnega sekretarja
IWF (Dunaj-Beograd-Dunaj in Budimpešta-Beograd-Budimpešta) in predsednika in generalnesga sekretarja EWV
(Reims-Beograd-Reims a za generalnega sekretarja NE, ker
je sedež EWF v Beogradu),
- tri mesece pred začetkom prvenstva mora sprejeti generalne sekretarje IWF in EWF zaradi kontrole in pregleda dela
organizacijskega komiteja (nosi potne stroške in stroške bivanja 2 dni),
- plača 250. USA $ za 10 članov žirije, 20 sodnikov, 5
zdravnikov in 4 tehnične inšpektorje (skupaj 39 oseb oziroma
9.750 USA $) na naslov stroškov njihove namestitve.
To izplačilo je v valuti, v kateri bodo udeleženci plačali svoje
bivanje. Ta znesek NI potrebno plačati, če jim organizator
zagotovi brezplačno bivanje v času prvenstva (stanovanje in
prehrana),
- mora se zagotoviti, da cena namestitve ne bo povišana v
času 6 mesecev pred prvenstvom,
- plača IWF 500 USA $ na naslov takse za organizacijo,
- plača kavcijo 1.000 USA $, od katerih se 500 USA I vrne
po končanem prvenstvu,
- plača ESF 400 sw. frs. ki se vrnejo po končanem prvenstvu,
- in nazadnje, vse ostale pogoje, ki so potrebni za normalno odvijanje tekmovanja takšne vrste,
- garantira vstopne vizume vsem prijavljenim državam.
4.1. Prihodki, ki jih bo ustvaril organizator:
- vsi udeleženci prvenstva nosijo stroške potovanja in
bivanja qa prvenstvu,
Menimo, da se za stroške bivanja lahko vzame 35 USA S
dnevno po osebi (kar v današnjih razmerah znaša približno
10.500 din).
Dan prihoda in dan odhoda se računata kot en dan.
Znesek 35 ameriških dolarjev se plača za dneve prvenstva (8
dni). Če neka ekipa ali posameznik prideta prej ali odideta
kasneje, se plača 50 USA S dnevno po osebi za te dni.
Tako se za 8 dni lahko pričakuje 280 USA $ po osebi, kar za

poročevalec

400 oseb znaša 112.000 USA $ oziroma 33.600.000 din. Če
odbijemo 50% na rizik (a 50% je preveč) ostane prihodek
približno 60.000 USA I oziroma 18.000.000 dinarjev.
- Vsi udeleženci plačajo pavšalno 40 USA $, kar gre v korist
Jugoslovanske zveze za dviganje uteži.
- Prihodki od TV se delijo, in to: 50% IWF, 30% organizacijskemu komiteju in 20% EWF.
Običajno ta prihodek za juniorska tekmovanja ni manjši kot
10.000 USA I, kar pomeni, da prihodek organizacijskega
komiteja znaša približno 3.000 USA $ oziroma približno
900.000 dinarjev.
- Prihodki od marketinga, sponzerjev, spominkov in drugo
ostanejo v celoti organizatorju.
- Prihodki od vstopnic ostane organizatorju.
Na podlagi navedenega lahko napravimo konstrukcijo preliminarnega finančnega načrta prvenstva:
I. Prihodki:
1. prihodki od udeležencev: 35 USA $ x 8 dni
= 280 USA $
x 400 oseb = 33.600.000 dinarjev (z rizikom 50% = 18.000.000
2. TV pravice: 30% od USA 10.000 $ = 3.000 USA $ = 900.000
3. reklame, sponzorji, spominki:
5.000.000
4. vstopnice
100.000
5. udeleženci po družbenem dogovoru
(mesto, republika, federacija 3 x 500.000 din
1.500.000
SKUPAJ
25.500.000
II. Odhodki:
1. namestitev in prehrana udeležencev: 400 oseb x 8 dni =
3.200 penzionov x 5.000 din (tukaj se računa
maksimalno število udeležencev brez pozitivnega rizika,
da je lahko manj udeležencev)
16.000.000
2. zakup objekta 5 dni x 100.000 dnevno
500.000
3. prevoz
500.000
4. organizacija sej (kongresi, biroji, komiteji)
500.000
5. medalje, pokali, diplome, nagrade
500.000
6. potni stroški za 3 osebe
100.000
7. uradne osebe (39 oseb x 250 USA $ = 9.750 USA $ x 300
dinarjev)
2.925.000
(Ta znesek se ne plača, če se jim zagotovi
stanovanje in hrana, kar je veliko bolj ugodno:
39 oseb x 8 dni = 312 penzionov x 5.000 din
= 1.560.000 din, kar je skoraj polovico cenejše)
8.500 USA $ taksa za IWF x 300 din
150.000
SKUPAJ
21.175.000
možen SUFICIT
4.325.000
Vsekakor je to samo grob predračun, ki je lahko orientacija
(zaradi spremembe tečaja).
Prihodek je lahko tudi večji, če se namestitev zagotovi na
enem mestu (takšni hoteli pa so v Beogradu), če se zagotovi,
da JLA prevaža udeležence in podobno.
Izhajajoč iz izkušenj evropskega prvenstva, ki je bilo leta
1980 v Beogradu, in drugih prireditev, ki so bile organizirane v
Beogradu, vsekakor obstaja še vrsta drugih ugodnosti.
Predstavnik organizacijskega komiteja se mora udeležiti
Kongresa IWF, ki bo novembra 1986 leta v Sofiji (Bolgarija),
skupaj s predstavnikom Jugoslovanske zveze, da bo podal
popolno informacijo o organizacijskih pripravah prvenstva in
da bo podal kandidaturo naše Zveze.
Če bodo potrebne dodatne informacije, smo jih na zahtevo
pripravljenni posredovati.
iniciativni nnnnn
Beograd, decembra:: 1985
INICIATIVNI ODBOR

13

RAZPORED
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
za vzdrževanje stikov s skupščinami občin SR Slovenije*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AJDOVŠČINA
BREZICE
CELJE
CERKNICA
ČRNOMELJ
DOMŽALE
DRAVOGRAD
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HRASTNIK
IDRIJA
ILIRSKA BISTRICA
IZOLA
JESENICE
KAMNIK
KOČEVJE
KOPER
SKUPNOST OBČIN

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

IZOLA
KOPER
PIRAN
KRANJ
KRŠKO
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA MESTO

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

LJUBLJANA BEŽIGRAD
LJUBLJANA CENTER
LJUBLJANA MOSTE-POUE-rUUBUANA ŠIŠKA
—LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Vika POTOČNIK
LJUTOMER
Dušan PLESTENJAK
LOGATEC

Jože ŠUŠMELJ
Stanko CERJAK
Jože MEŠL
Zdravko ZABUKOVEC
Janez SAŠEK
Jože MAROLT
Ivan VITEZNIK
Franc AMBROŽ
Božo KOVAČ
Leopold GROŠELJ
Marta DEISINGER
Zdravko ZABUKOVEC
Janez KERN
Marjan ROŽIČ
Emil KOŠTOMAJ
Dušan BENČIČ
Silvano SAU

Janez KERN
Martin MOLAN
Jože BREZNIKAR
Peter HEDZET
Franc AMBROŽ
Janez LUKAČ
Jože MAROLT
Janko PUČNIK
Božo KOVAČ
Natan BERNOT
Vika POTOČNIK
Gojmir KOMAR
Emil KOŠTOMAJ
Marjan ROŽIČ
Danijel PUČKO

33. MARIBOR MESTO
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

MARIBOR PESNICA
MARIBOR POBREZJE
MARIBOR ROTOVZ
MARIBOR RUŠE
MARIBOR TABOR
MARIBOR TEZNO
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO

45.
46.
47.
48.
49.

ORMOŽ
PIRAN
POSTOJNA
PTUJ
RADLJE OB DRAVI

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Peter HEDZET
Franc AMBROŽ
Vilko JELEN

——
—. —
Janez SAŠEK
Jože MEŠL
Peter HEDZET
Jože ŠUŠMELJ
Ivan PEZDIRC
Ljubica MIKŠA
Peter HEDZET

Zdravko ZABUKOVEC
Peter HEDZET
Ivan VITEZNIK
Vilko JELEN
RADOVLJICA
Gojmir KOMAR
RAVNE NA KOROŠKEM Ivan VITEZNIK
RIBNICA
Natan BERNOT
SEVNICA
Martin MOLAN
SEŽANA
Silvano SAU
SLOVENJ GRADEC
Ivan VITEZNIK
SLOVENSKA BISTRICA Peter HEDZET
SLOVENSKE KONJICE Jože Mešl
ŠENTJUR PRI CELJU Jože MEŠL
ŠKOFJA LOKA
Ciril KOROŠEC
ŠMARJE PRI JELŠAH Jože BREZNIKAR
TITOVO VELENJE
Ivan VITEZNIK
TOLMIN
Marta DEISINGER
TRBOVLJE
Leopold GROŠELJ
Janez LUKAČ
TREBNJE
Ivan PEZDIRC
TRŽIČ
Ciril KOROŠEC
VRHNIKA
Dušan PLESTENJAK
ZAGORJE
Janez LUKAC
ŽALEC
Jože MEŠL

* Na pogovoru delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru skupščine SFRJ
dne 2. 6. 1986 je bilo dogovorjeno, da bodo delegati z območij posebnih
družbenopolitičnih skupnosti (Ljubljana, Maribor, Obalna skupnost občin)
razporejeni na ravni teh skupnosti.
V eni naslednjih številk Poročevalca bo objavljen tudi razpored delegatov
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za vzdrževanje stikov z
regijami oziroma medobčinskimi sveti SZDL.
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NOVI PREDPISI

Postopek pred

sodišči

združenega dela se

ureja celovito

• Do posredovanja sodišča združenega dela pride šele takrat, ko so izčrpane
vse možnosti za samoupravno varstvo
• Za začetek in potek postopka velja načelo dispozitivnosti, ko pa se postopek
začne se naprej odvija po principu oficialnosti
• Sodišče združenega dela praviloma rešuje sporno razmerje v celoti, eden od
članov sodišča mora biti diplomirani pravnik
• Posredovalni postopek, ki naj bi preprečil nastanek spora, predstavlja novo
in specifično vlogo sodišča združenega dela
• V postopku pred sodiščem predstavnika v vsakem sporu določa delavski svet
oziroma njemu po položaju in funkciji ustrezen organ
• Vsak od udeležencev v postopku lahko vloži pritožbo zoper odločbo sodišča
prve stopnje, dopušča pa se tudi možnost izjeme od tega pravila
• Zahteva za preizkus pravnomočne odločbe je novo izredno pravno sredstvo v
postopku pred sodiščem združenega dela
• Ta zakon začne veljati 6 mesecev po objavi v Uradnem listu SFRJ
Delegatom v Skupščini
SFRJ je bil poslan v obravnavo
predlog za izdajo zakona o postopku pred sodišči združenega dela z osnutkom zakona
(AS 753). S tem zakonskim aktom se v celoti ureja postopek
pred temi sodišči, vključno s
takoimenovanimi tehničnimi
normami, da bi se preprečila
uporaba določb drugih procesnih zakonov. Za izdajo tega
zakona je pristojen Zvezni
zbor.
Za postopek pred sodišči
združenega dela je značilno,
da je ta postopek tudi potem,
ko začne veljati novi zakon o
sodiščih združenega dela, urejen tako kot v starem zakonu,
to pomeni, da so urejene samo
nekatere posebnosti tega postopka, glede drugih vprašanj
pa se uporabljajo določila zakona o pravdnem postopku.
Za izdajo zakona o postopku
pred sodišči združenega dela,
v katerem se bodo integralno
predpisala pravila postopanja
pred temi sodišči, ki bodo priporočevalec

lagojena družbenemu značaju
razmerij, ki jih ta sodišča razrešujejo, predvsem pa se želijo preseči problemi, ki so nastali v praksi zaradi sporedne
uporabe določil pravdnega postopka. Na ta način se želi istočasno zagotoviti tudi kvalitetnejše in učinkovitejše delo sodišč združenega dela ter popolnejše in učinkovitejše varstvo. Poleg tega bo natančnejše urejanje posameznih procesnih institutov in uvajanje
novih izrednih pravnih sredstev omogočilo izenačevanje
uporabe prava in tudi zagotavljanje enotne uporabe zveznih
zakonov v postopku pred temi
sodišči.
Temeljna načela
postopka
V prvem delu osnutka zakona, ki se nanaša na osnovna
načela postopka pred sodišči
združenega dela, se poudarja,
da se s tem zakonom urejajo
pravila postopka, po katerih to

sodišče posreduje zaradi odpravljanja nesoglasja in reševanja sporov. Za razliko od obstoječih procesnih predpisov
se s tem zakonom predpisujejo posebna pravila za določene vrste sporov in skupna pravila, ki se uporabljajo v vseh
sporih.
Z zakonom se prav tako
predvideva načelo primarnosti
samoupravnega varstva, ki
izhaja iz tega, da se o samoupravnih pravicah odloča v samoupravni organizaciji oziroma skupnosti in da se tam
uresničuje tudi varstvo teh
pravic. Do posredovanja sodišča prihaja samo takrat, ko so
izčrpne vse možnosti za samoupravno varstvo. Od tega načela se lahko odstopi samo takrat, če iz zakona izhaja, da
sodišče odloča in če ni izve-

den postopek samoupravnega
varstva.
Prav tako se predpisuje, da
za začetek in potek postopka
velja načelo dispozitivnosti, ko
pa se postopek začne, se naprej odvija po načelu oficijalnosti. V obrazložitvi se navaja,
da to načelo predstavlja pomembno razliko glede na pravila pravdnega postopka. Od
tega načela so predpisana določena odstopanja, ki so glede
na pravdni postopek radikalno
omejena. Zaradi sprejetega
načela oficialnosti ima sodišče
tudi v primerih, ko so od tega
načela predvideni odmiki, pravico, da ne upošteva dejanj
udeležencev, ki vplivajo na potek postopka, predvsem pa tistih dejanj, ki lahko pripeljejo
do končanja postopka.
V osnutku zakona se kon-

OSNUTEK ZAKONA O POSTOPKU PRED SODIŠČI
ZDRUŽENEGA DELA - AS 753
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kretno definira predmet spora
pred sodišči združenega dela.
V dosedanji praksi sodišč
združenega dela se je konkretno določanje predmeta spora
pojavilo kot resen problem.
Namreč, ustrezna določila o
vodenju postopka po uradni
dolžnosti iz zakona o sodiščih
združenega dela so se različno
tolmačila, pa so ta sodišča redkokdaj uporabljala svoja pooblastila pri reševanju samoupravnega odnosa v celoti.
Izhajajoč iz tega, da konkretizacije predmeta spora ni potrebno prepustiti izključno
udeležencu, ki je začel postopek, ampak omogočiti tudi sodišču, da v sodelovanju z udeležencem določi predmet
obravnavanja, je pripeljale do
stališča, da v načelu sporno
razmerja določa predlagatelj.
Tako se predlaga, da se sporno razmerje ugotovi z naslednjimi pomembnimi elementi:
dejstev, iz katerih izhaja vsebina samoupravnega odnosa in
dejstev, zaradi katerih je prišlo
do spora. Poleg tega se tudi
predlaga, da sodišče po pravilu rešuje sporno razmerje v celoti.
Udeleženci v postopku
Udeleženec v postopku pred
sodiščem združenega dela je
po osnutku zakona v vsakem
primeru tisti, ki je začel postopek, tisti, ki je s predlogom označen za udeleženca in tudi
vsak tisti, ki je nosilec pravic in
dolžnosti v spornem razmerju.
Poleg tega lahko postopek
začne tudi družbenopolitična
skupnost, družbeni pravobranilec samoupravljanja in sindikat, toda v postopku, ki se ni
začel na njihov predlog, imajo
položaj udeleženca, če priglasijo svojo udeležbo oziroma,
če jih sodišče povabi, da sodelujejo.
Da bi se omogočila kar najbolj aktivna vloga sindikata, je
predlagana tudi določba, po
kateri ima sindikat pravico dati
mnenje o reševanju spornega
razmerja, zastopati delavca, če
on temu ne nasprotuje, in sodelovati v posredovalnem postopku. Mnenje sindikata ne
ogroža samostojnosti sodišča
združenega dela, toda sodišče
je dolžno obravnavati dano
mnenje.
Ko se govori o zaslišanju
udeležencev, se v zakonu precizira, da se vsakemu udeležencu v postopku mora dati
možnost, da se seznani z na-|
vedbami drugih udeležencev.
S tem se predvsem zagotavlja
enakopravnost udeležencev v
postopku in prispeva k uveljavljanju materialne resnice. Od16

stopanja od načela zaslišanja
udeležencev (načelo kontradiktornosti), ki se prav tako
predvideva, je potrebno, da bi
se odprla možnost izrekanja
začasnih ukrepov in zagotavljanja dokazov, kjer zaradi nujnosti ni možno v celoti spoštovati tega načela.
Poleg ustavnega načela enakopravnosti jezikov in pisav
narodov in narodnosti, katerega nespoštovanje vedno povzroča razveljavitev odločbe, izdane v takšnem postopku, je v
osnutku zakona izraženo tudi
načelo neomejenega delovanja principa materialne resnice, ki se izraža z dolžnostjo
sodišča, da v postopku popolnoma in po resnici ugotovi dejstva, ki so pomembna za izdajo odločbe. Prav tako je tudi
izraženo načelo proste sodniške presoje pri presojanju dokazov o dejstvih, kar je temeljni pogoj za ugotovitev materialne resnice.
V velikem številu določb je
obdelano tudi načelo procesne ekonomije, kar pomeni, da
se v kar najkrajšem roku in z
najmanj stroški doseže cilj postopka pred sodiščem združenega dela. Načelo prepovedi
zlorabe procesnih pravic, ki je
prav tako v osnutku, je v skladu z družbeno opredelitvijo,
da se z varstvom samoupravljanja in družbene lastnine varuje in uresničuje pravni sistem socialistične samoupravne družbe.
S posebno določbo je urejeno tudi načelo v sestavi sodišča, v katerem mora biti eden
od članov tudi diplomirani
pravnik. V obrazložitvi se navaja, da se je v dosedanjih razpravah ta določba kritizirala,
vendar pa je ocenjeno, da se v
sedanji fazi razvoja sodišč
združenega dela, njihova funkcija lahko uspešno uresničuje
samo s sodelovanjem pravnih
strokovnjakov.
V osnutku zakona je urejeno
tudi načelo javnosti in načelo
ustnosti ter neposrednosti.
Ustnost se uresničuje z obravnavo, ki se praviloma vodi pred
izdajo odločbe o spornem razmerju. Neposrednost pa pomeni, da je lahko odločba zasnovana samo na dokazih, ki so
bili izvedeni na obravnavi in da
odločbo izdajo sodniki, ki so
sodelovali na naroku, na katerem je bila obravnava končana.
Posredovalni postopek
V drugem delu osnutka zakona je preciziran posredovalni postopek. Le-ta vsebuje določbe, v katerih prihaja do izraza preventivna vloga sodišč

združenega dela s težnjo, da
se z aktiviranjem tega sodišča
prepreči nastanek spora. V
obrazložitvi se navaja, da je to
nova in specifična vloga sodišč združenega dela.
Glede na to, da naj bo posredovalni postopek čim manj
formaliziran so pogoji za posredovanje sodišča omejeni na
minimum. Dovolj je namreč,
da obstaja nesoglasje o določenem samoupravnem odnosu in da se nosilci pravic in
obveznosti v tem odnosu obrnejo na sodišče. Odsotnost
formalizma je izražena tudi v
načinu, v katerem je urejeno
posredovanje sodišča. Sodišče ne odloča in tudi nima pravice, da ugotavlja dejstva. Sodišče bo izhajajoč iz dejstev, ki
so mu bila predstavljena, samo
opozorilo udeležence na možne načine reševanja neskladnosti.
Če se med posredovalnim
postopkom doseže sporazum,
ima le-ta moč izvršilnega naslova, zaradi česar se v osnovni rešitvi predvideva uporaba
določb o sporazumu, ki se
sklene med reševanjem spora.
Toda glede na drugi odstavek
222. člena ZZD, po katerem
ima pismeni sporazum, dosežen v postopku varstva pravic
v temeljni organizaciji, moč izvršilnega naslova, obstaja
mnenje, da je dovolj napotkov
na to določbo. Tako bi se istočasno posredovalni postopek
popolnoma ločil od postopka
za reševanje spora in v največji
možni meri obdržal svoj neformalni značaj.
Reševanje sporov
Tretji del osnutka zakona, ki
je najobsežnejši, se nanaša na
reševanje sporov in vsebuje
skupne določbe in posebne
določbe za posamezne vrste
sporov. Skupne določbe dosegajo splošne določbe, določbe
o poteku postopka, o pritožbi
in o izrednih pravnih sredstvih.
V splošnih določbah je precizirano, kdo lahko vloži predlog za njegov začetek pred sodiščem združenega dela. To
so: zbor delavcev, z zakonom
določena skupina delavcev,
delavski svet oziroma drug
ustrezni organ upravljanja in
organ samoupravne delavske
kontrole ter organ družbenopolitične skupnosti, sindikat in
družbeni pravobranilec samoupravljanja.
Poleg te temeljne rešitve je v
osnutku predložena tudi alternativa, po kateri lahko začne
postopek za varstvo samoupravljanja in družbene lastnine
vsak delavec oziroma delovni
človek v organizaciji združene-

ga dela oziroma drugi samoupravni organizaciji in skupnosti.
Poleg tega je z ustrezno določbo urejeno ravnanje sodišča v primeru, ko so udeleženci
v postopku določili pristojnost
arbitraže za reševanje določenega spora. V tem primeru se
sodišče združenega dela izreče za nepristojno in predlog
odstopi arbitraži. V obrazloži-'
tvi se navaja, da se pričakuje,
da bo ta rešitev prispevala k
uveljavitvi arbitraž kot samoupravnih sodišč, predvsem zaradi tega, ker se udeleženci tudi v primerih, ko obstaja sporazum o arbitraži, ne bodo več
obračali na sodišče združenega dela zaradi razreševanja
spornih vprašanj.
'
Po zgledu drugih procesnih
zakonov vsebuje osnutek določbe o krajevni pristojnosti, ki
so prevzete iz zakona o sodiščih združenega dela. V določbi
o sporu pristojnosti je poleg
splošnega pravila, po katerem
ta spor rešuje višje sodišče,
določeno tudi pravilo za reševanje tega spora v SR Srbiji.
Specifičnost postopka pred
sodišči združenega dela je v
tem, da v sporu udeležencev
lahko sodelujejo tudi tisti, ki
nimajo pravne subjektivitete,
pa je zaradi tega nujno, da v
osnutku zakona uredimo način njihovega zastopanja. Toda da bi se izognili zavlačevanju postopka in eventualni zlorabi procesnih pravic ima sodišče pravico, da naloži udeležencu, ki nima pravne subjektivitete, da v določenem roku
določi predstavnika, in če tega
ne stori, ga sodišče samo določi.
Iz prakse sodišč združenega
dela se vidi, da poslovodni organi organizacij združenega
dela radi sami določajo zastopnike in na ta način večkrat
prekoračijo svoja materialnopravna pooblastila, v osnutku
zakona je predvideno, da zastopnika v vsakem sporu določi delavski svet oziroma drug
ustrezni organ upravljanja.
Potek postopka
Postopek pred sodiščem
združenega dela se začne s
predlogom v skladu z načelom
dispozitivnosti pri začetku postopka. Predlog, s katerim se
začne postopek, mora obsegati navedbo spornega razmerja,
navedbe o dejstvih, iz katerih
izhaja vsebina spornega razmerja, navedbe o okoliščinah,
zaradi katerih je spor nastal, in
navedbe dokazov, s katerimi
se te navedbe ugotavljajo.
V osnutku zakona je predvideno, da lahko udeleženec
poročevalec

umakne predlog do izdaje odločbe druge stopnje. V zvezi s
tem so dana pooblastila sodišču, da ne upošteva umika, če
je to v nasprotju s prisilnimi
predpisi, moralnimi pravili samoupravne socialistične družbe ali če se kršijo samoupravne pravice tretjih oseb. V teh
primerih bo sodišče nadaljevalo postopek in izdalo odločbo.
Predlog, s katerim se začne
postopek, lahko obsega tudi
določeni zahtevek udeleženca,
a v primerih določenih z zakonom, mora predlog obsegati
zahtevek. Sodišče ni vezano
na zahtevek, razen v primerih,
ko ga predlog mora obsegati.
V zvezi s tem se v obrazložitvi
poudarja, da se je izhajalo iz
tega, da načelo oficialnosti
mora biti pravilo, načelo dispozitivnosti pa izjema. 2 zahtevkom je mišljeno konkretno
določanje pravne posledice,
katere izrek zahteva predlagatelj.
Razumljivo je, da zaradi
sprejetega načela, da sodišče
praviloma rešuje sporno razmerje v celoti, ni bilo mogoče
kot generalnega pravila predpisati obveznosti sodišča, da
odloča v okviru zahtevka, zato
je tudi vezanost sodišča na
zahtevek določena kot izjema.
V sporih, o katerih izjemoma
velja načelo dispozitivnosti
(kadar predlog mora vsebovati
zahtevek), sme udeleženec
spremeniti zahtevek, ker je sodišče v teh sporih vezano na
njegov zahtevek. Ta rešitev se
razlikuje od ustrezne rešitve v
pravdnem postopku, ker za
spremembo ni potrebna privolitev drugih udeležencev.
V osnutku zakona je predviden institut vrnitve v prejšnje
stanje, če udeleženec zamudi
rok za opravljanje posameznega dejanja v postopku in zaradi tega izgubi pravico opravljanja tega dejanja. Ocenjeno je,
da je institut vrnitve v prejšnje
stanje nujen tudi v postopku
pred sodišči združenega dela,
zlasti zaradi izraženega načela
oficialnosti pri vodenju postopka. Če bi ta institut izpustili (kar je bilo predlagano), bi to
bolj kot v pravdnem postopku
ogrozilo uveljavljanje pravic
udeležencev v primerih, ko iz
opravičenih razlogov niso mogli opraviti ustreznega dejanja.
Z ustreznimi določbami je
urejeno pravilo o tem, katere
subjekte je treba in kako jih je
treba obvestiti o začetem postopku. Urejene pa so tudi posebne situacije, v katerih je potrebno o začetem postopku
obvestiti določene udeležence
(sindikat, družbeni pravobranilec samoupravljanja). Prav tako so predpisani tudi pogoji za
poročevalec

javno obveščanje in način obveščanja, ki jih pravdni in kazenski postopek ne poznata.
Ta določba bo uporabljena takrat, kadar bo sodišče določilo
veliko število udeležencev v
enem spornem razmerju, zaradi česar se bodo številni subjekti pojavili kot npsilci pravic
in obveznosti iz te^a razmerja.
Prav tako je predvideno tudi
določanje začasnih ukrepov, s
katerimi se uveljavlja zahtevek
udeleženca, ki je začel postopek, to je zagotavlja poznejše
uveljavljanje zahtevka, ne pomeni pa ugoditve zahtevku.
Možnost za določitev začasnega ukrepa naj bi prispevala k
učinkovitemu preprečevanju
postopka, s katerim so prizadete samoupravne pravice in
družbena lastnina. Začasni
ukrep se lahko določi tudi
pred začetkom spora pred pristojnim sodiščem združenega
dela, vendar samo na predlog
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Predlagana je
tudi alternativna rešitev, ki
izhaja iz tega, da se začasni
ukrepi ne smejo izvesti pred
začetkom postopka.
Obravnava
V osnutku zakona je natančno določeno, da obravnavo
pripravi predsednik senata, ki
je pooblaščen, da med pripravami za obravnavo predhodno
preizkusi predlog, s katerim se
začne postopek, da določi o
dopustnosti in pravočasnosti
predloga, da ugotovi, kdo so
udeleženci v spornem razmerju, da vroči predlog tem udeležencem, da preskrbi samoupravne splošne akte, da odloča o zavarovanju dokazov, da
odloča o določitvi sodnih rokov, ter da opravlja druga pripravljalna dejanja.
Namen te določbe je razmejiti pravice predsednika senata
glede na senat. V primerjavi s
pravdnim postopkom ima
predsednik senata v določenem pogledu večje pravice
(odloči lahko o dopustnosti in
pravočasnosti predloga, medtem ko na pr. predsednik senata v pravdnem postopku ne
sme zavrniti ugovora). Ta določba pa pomeni tudi določeno restriktivnost glede na pravice predsednika senata v
pravdnem postopku, ki sme
opravljati samo izrecno našteta dejanja in pripravljalna dejanja. To pomeni, da predsednik
senata ne more odločiti o pristojnosti, ker je to pravica senata.
Prav tako je predvideno, da
sodišče lahko odloči tudi brez
obravnave na podlagi listin in
vlog udeležencev v postopku,
če meni, da za izdajo zakonite

in pravilne odločbe ni potrebno ustno obravnavanje in če
so se udeleženci v postopku
odrekli obravnavi.
Določbe o dokazih in izvajanju dokazov so v glavnem podobne ustreznim določbam
drugih zakonov o postopkih.
Nova je samo določba o dokazni moči listine, ki jo je izdal
udeleženec ali druga samoupravna organizacija ali skupnost pri opravljanju svojih poslovnih ali samoupravnih funkcij. Dejstva navedena v listini
se štejejo za resnična, razen če
jih kakšen udeleženec izpodbije ali če sodišče podvomi v njihovo resničnost.
V osnutku zakona je predvidena možnost za soočenje
prič med seboj in z udeleženci
v postopku, zaradi tega, ker se
v praksi priče pogosto soočajo
s fizičnimi osebami, ki imajo
položaj udeleženca v postopku (na primer z delavcem, ki
mu je bil izrečen disciplinski
ukrep ali z delavcem, ki je povzročil ali utrpel škodo v zvezi z
delom).
Izvajanje dokazov z zaslišanjem udeležencev je predvideno samo v primeru, kadar za
ugotavjanje dejstev, ki so pomembna za odločbo, ni drugih
dokazov. Udeleženec lahko
odkloni zaslišanje in se k temu
ne sme prisiliti, sodišče pa presodi, kakšnega pomena je to,
da se noče izpovedati.
Postopek zavarovanja dokazov je nujen, se navaja v obrazložitvi, v postopku pred sodišči združenega dela, in sicer
bolj kot v pravdnem postopku.
V tem postopku je namreč poudarjeno preiskovalno načelo,
po katerem sodišče ne glede
na stališča udeležencev, ugotavlja vsa dejstva, pomembna
za izdajo odločbe. Zaradi tega
se predlaga, da naj bi se postopek zavarovanja dokazov ne bi
vodil samo na podlagi predloga, temveč tudi po uradni dolžnosti, če se med postopkom
pokaže, da bo izvedba kakšnega važnega dokaza onemogočena ali otežena.
Prav tako je predvideno, da
je sodišče dolžno opozoriti
udeležence na možnost sklenitve sporazuma ter jim pri tem
pomagati. Ta rešitev izhaja iz
načela, da je treba težiti k reševanju sporov, sporazumov samoupravnih subjektov. Glede
pogojev za sklenitev sporazuma o spornem razmerju, so bile kar najbolj upoštevane dosedanje izkušnje sodišč združenega dela in prevzete določbe iz ZSZD. Manka samo določba, v kateri je določeno, da
sodišče, preden potrdi sklenjeni sporazum, o njegovi vsebini
obvesti družbenega pravobra-

nilca samoupravljanja, ki lahko izjavi nasprotovanje. Odločba o potrditvi sporazuma se
vroči tudi sindikatu in družbenemu pravobranilcu, ki se lahko tudi pritožita.
Odločbe
V ustreznih določbah osnutka zakona so urejene tudi vrste
in način izdajanja odločb sodišč združenega dela, določena pa je tudi formalna vsebina
odločbe, preko katere je urejena tudi materialna vsebina odločbe kot sodnega akta.
Tako se predvideva, da sodišče lahko z odločbo naloži
udeležencu, da sprejme določeni samoupravni akt ali izpolni kakšno drugo obveznost.
Tako se izraža specifičnost odločbe o naložitvi obveznosti v
postopku pred sodiščem združenega dela. Sprejeto je bilo
namreč stališče, da materialni
predpisi dopuščajo, da sodišče naloži tudi sprejetje splošnega akta.
Poleg te določbe lahko sodišče izda tudi ugotovitveno
odločbo oziroma lahko ugotovi, da obstaja ali da ne obstaja
pravno razmerje, pogoj ali
pravno dejstvo, kadar so po
zakonu pomembni za določeni
samoupravni odnos. V primerjavi s pravdnim postopkom se
z ugotovitveno odločbo lahko
ugotovi, da obstaja ali da ne
obstaja pogoj ali kakšno pravno dejstvo, kadar je to s stališča vsebine materialnega predpisa nujno za uresničevanje
materialnega prava.
Prav tako je predvideno, da
se lahko izda razveljavitvena
oziroma odpravitvena odločba. Le-ta se izda, kadar sodišče razveljavi ali odpravi samoupravni akt. Včasih je to posamičen sklep (na primer o razporeditvi delavca ali o prenehanju delovnega razmerja),
včasih pa samoupravni splošni
akt (na primer pravilnik o delovnih razmerjih), če ni v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in delavcev. V zvezi stem se v obrazložitvi navaja, da je praksa sodišč združenega dela pokazala, da je potrebna razlika med
razveljavitvijo i odpravo sklepa
samoupravne organizacije oziroma skupnosti. Ta razlika pa
bi po pravilu mnoralatudi povzročiti razliko v delovanju razveljavitve oziroma odprave
sklepa.
V osnutku zakona se prav
tako predvideva možnost za izdajo delne odločbe, vmesne
odločbe in dopolnilne odločbe, saj so te odločbe potrebne
tudi v postopku pred sodišči
združenega dela.
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Ko se govori o stroških postopka, se v obrazložitvi navaja, da v primerjavi s pravdnim
in kazenskim postopkom v postopku pred sodiščem združenega dela praviloma ni dveh
strank, kar bi omogočilo podrobno zakonsko ureditev plačevanja stroškov v odvisnosti
od uspeha ene stranke. Zaradi
tega je bilo sprejeto, stališče,
da je treba kot pravilo določiti,
da vsak udeleženec v postopku plača svoje stroške. Odmik
od tega pravila je mogoč na
podlagi presoje sodišča, ki je
odvisna od narave spornega
razmerja, uspeha udeležencev
v sporu in gmotnega položaja
udeležencev.
Pritožba
V delu osnutka, v katerem so
urejena načela postopka, je
kot pravilo predpisano odločanje sodišča na dveh stopnjah
- v skladu z ustavnim načelom
o pravici do pritožbe. V obrazložitvi se navaja, da je bilo
postavljeno vprašanje, kakšen
je pravi pomen sodnega postopka na dveh stopnjah, kadar je bil pred njim opravljen
postopek primarnega varstva v
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti.
Upoštevajoč to, se predlaga,
da se zoper odločbo sodišča,
izdano na prvi stopnji, vsak
udeleženec v postopku lahko
pritoži v 15 dneh po njeni vročitvi. Izjema pri odločanju na
dveh stopnjah je dopustna samo zoper odločbe, ki so izrecno določene z omenjeno določbo ter v primeru, kadar je
tako določeno z zakonom. Z
drugimi besedami, izjemoma
ni pritožbe zoper odločbo sodišča, izdano na prvi stopnji, s
katero je odločeno o zakonitosti odločb o izreku disciplinskih ukrepov, razen ukrepa
prenehanja delovnega razmerja; o začasni odstranitvi delavca; o začasni razporeditvi delavca; o nadurnem delu; o razporeditvi in prerazporeditvi delovnega časa; o zakonitosti
odločbe arbitraže in drugih samoupravnih sodišč.
Ker je treba s pravno-političnega stališča to rešitev ponovno proučiti, je predvidena tudi
alternativa oziroma črtanje
stališča, s katerim se predlaga
ta izjema.
V primerjavi s pravdnim postopkom, v katerem se stranka
lahko odreče pravici do pritožbe in umakne že vloženo pritožbo, je predviden samo umik
vložene pritožbe, da bi bilo poudarjeno načelo oficialnosti.
Predlagana je tudi rešitev, po
kateri bi sodišče druge stopnje
lahko obravnavalo tudi pritož18

bo, ki jo je udeleženec umaknil, če bi presodilo, da je umik
v nasprotju s prisilnimi predpisi in z moralnimi pravili socialistične samoupravne družbe
ali, če se s tem kršijo samoupravne pravice tretjih oseb.
V osnutku zakona so določene tudi tako imenovane absolutne kršitve pravil postopka, za katere se vzame, da so v
vsakem sporu vplivale oziroma
bi morale vplivati na pravilno
odločanje. V primerjavi s
pravdnim postopkom je število
takih kršitev reducirano. Po
drugi strani pa je število tako
imenovanih relativnih kršitev
postopka precej večje, kar
omogoča, da sodišče presodi
ali so kršitve postopka vplivale
na zakonitost in pravilnost izpodbijane odločbe.
Za tako imenovano relativno
kršitev postopka gre takrat, kadar odločba ni razumljiva, kadar je v nasprotju z razlogi oziroma kadar gre za nasprotje
med listinami in zapisniki ter
za druge pomanjkljivosti, ki
otežujejo preizkušanje izpodbijanje odločbe, sodišče pa jih
ne more odpraviti v postopku
na drugi stopnji. V obrazložitvi
se navaja, da se glede te kršitve postopka v primerjavi s
pravdnim postopkom pojavlja
precejšnja razlika najprej zaradi tega, ker je to kvalificirano z
relativno kršitvijo postopka
(po ZPP je to absolutna kršitev
postopka), potem pa tudi zaradi tega, ker mora sodišče druge stopnje samo poizkusiti, da
odpravi pomanjkljivosti v izpodbijani odločbi, odločbo pa
lahko razveljavi šele takrat, kadar tega ne more storiti.
Prav tako je predvideno, da
se lahko odločba prve stopnje
izpodbija zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.
V primerjavi z rešitvijo v
ZSZD, osnutek omogoča, da
se o dopustnosti in pravočasnosti pritožbe izreče sodišče
prve stopnje, ne pa kot doslej,
izključno sodišče druge stopnje, s čimer je zagotovljeno
boljše varstvo pravic udeležencev, bistveno pa to ne vpliva na
trajanje postopka.
Ko se govori o prepovedi odločanja v škodo pritožnika, se
v osnutku precizira, da sodišče
ne sme odločiti v škodo pritožnika, če se je samo on pritožil.
Vendar je v alternativi predviden odmik od tega načela, če
gre za spore o varstvu samoupravljanja in družbene lastnine, s tem pa je temu varstvu
dan večji pomen. Ta odmik ne
bi bil mogoč v sporih zaradi
varstva posamičnih samoupravnih pravic delavcev.
V zvezi s tem se v obrazloži-

tvi navaja, da nekateri tudi menijo, da bi ta določba, ki je
novost v našem pravnem sistemu, pomenila omejitev načela
prepovedi odločanja v škodo
pritožnika, kar utegne biti v nasprotju z ustavnimi določbami,
ki se nanašajo na enako varstvo pravic v postopku pred
sodiščem in na pravice do pritožbe. Zato je ta odmik predlagan v alternativi, da bi bilo pri
obravnavi osnutka zakona
sprejeto stališče o tem vprašanju.
Izredna pravna
sredstva
V osnutku zakona se predlagajo tudi rešitve, ki se nanašajo na izredna pravna sredstva.
Gre predvsem za obnovo postopka pred sodišči združenega dela in poleg že tradicionalnih razlogov za obnovo postopka se le-ta predvideva tudi
v primeru, kadar je bil postopek končan s sporazumom
udeležencev. Razumljivo je, da
smo morali seznam razlogov
za obnovo postopka dopolniti
tudi z napakami volje udeležencev pri sklenitvi sporazuma
(zmota, prevara, grožnja). Taka rešitev pomeni radikalni odmik od ustrezne rešitve v
pravdnem postopku, po kateri
se poravnava izpodbija z razveljavitveno tožbo.
V postopku pred sodišči
združenega dela se predlaga
tudi novo izredno pravno sredstvo, in to je zahteva za preizkus pravnomočne odločbe. Ta
zahteva se lahko vloži zoper
vsako pravnomočno odločbo,
torej ne glede na to, ali je bila
izdana na prvi, drugi ali edini
stopnji sojenja. Omejitev, da
se smejo z zahtevo izpodbijati
samo odločbe druge stopnje,
je ostala samo pri zahtevi v
sporih o posamičnih pravicah.
Zahtevo za preizkus pravnomočne odločbe lahko vložita
družbeni pravobranilec samoupravljanja in sindikat, ne glede na to ali sta sodelovala v
postopku ali ne. Drugi udeleženci v postopku pa samo v
točno določenih primerih — v
sporu, v katerem je bilo odločeno o sklenitvi in prenehanju
delovnega razmerja, v sporu o
delitvi stanovanj, v sporu o
pravici do osebnega dohodka
in v sporu o denarni terjatvi.
V osnutku je posebno urejena tudi obveznost za vložitev
tega izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve zveznega
zakona. Toda v osnutku ni
predlagana rešitev glede organa, ki bi odločal o tem izrednem pravnem sredstvu, tako
da bi po sedanji organizaciji
sodišč združenega dela o tem

odločala najvišja sodišča v republikah oziroma avtonomnih
pokrajinah. V obrazložitvi se
navaja, da so pri dosedanjih
obravnavah osnutka zakona
bila izražena tudi mnenja, da je
treba zagotoviti neposredno
kontrolo uporabe zveznih
predpisov na ravni federacije.
V zvezi s tem obstajajo različna mnenja in predlogi in
zato se v delu obrazložitve, ki
se nanaša na predloge za
uvedbo tega izrednega pravnega sredstva, ponujajo tri rešitve. Prva, da o zahtevi odloča
skupni senat skupne seje sodišč združenega dela, druga,
da se ustanovi sodišče združenega dela na ravni federacije,
in tretja, da o tem izrednem
pravnem sredstvu odloča zvezno sodišče. Za vsako od teh
inačic in proti njej je več razlogov.
Specifičnosti
pri reševanju sporov
Poleg skupnih določb, se v
osnutku zakona navajajo tudi
posebne določbe, s katerimi
se urejajo samo specifičnosti
pri reševanju posameznih vrst
sporov. Gre za reševanje sporov o urejanju samoupravnih
odnosov. Sodišče posreduje,
ko ureja samoupravni odnos,
samo takrat, kadar so udeleženci tega odnosa - družbene
pravne osebe - po zakonu
morali urediti določeni samoupravni odnos s samoupravnim
sporazumom, vendar tega niso
napravili in tudi v primerih, ki
so izrecno določeni z zakonom. Sodišče torej uredi samoupravni odnos samo izjemoma, pri čemer je treba izjeme dosledno spoštovati, ker je
ta funkcija sodišča združenega dela tipična za sodno funkcijo nasploh.
Zaradi tega, se navaja v
obrazložitvi, ima odločba sodišča izdana v sporih o urejanju samoupravnih odnosov začasni učinek, kar pomeni, da
zamenjuje oziroma dopolnjuje
določeni samoupravni sporazum oziroma drug samoupravni splošni akt dokler tega odnosa ne uredijo sami udeleženci samoupravnega odnosa.
Ta odločba se lahko izpodbija
tudi pred ustavnim sodiščem,
ker je tudi zanjo obvezna kontrola kot za samoupravne
splošne akte, ki jih v celoti ali
delno zamenjuje.
Poleg tega so predvidene tudi določbe pri reševanju sporov o medsebojni usklajenosti
samoupravnih splošnih aktov.
Če sodišče ugotovi, da te usklajenosti ni, mora naložiti, da
se v določenem roku ta določba uskladi z določbami ustrezporočevalec

nega samoupravnega splošne- na predlog udeleženca, ki me- nitev določb zakona o sodiščih
ga akta. Določbe, za katere je ni, da so z njimi prizadeti druž- združenega dela.
sodišče ugotovilo, da niso us- benoekonomski in drugi saPrav tako se predlagajo tudi
klajene, se ne smejo uporab- moupravni odnosi, določeni z določila o preizkusu zakonitoljati od dneva pravnomočnosti ustavo ali zakonom.
sti začasnih ukrepov za družsodne odločbe oziroma od
beno varstvo samoupravnih
V
sporu
o
samoupravnih
dneva vročitve odločbe druge pravicah, obveznostih in odgo- pravic in družbene lastnine. V
stopnje. Odločba sodišča torej vornostih delavcev sodišče od- zvezi s tem je natančno dolonima učinka za nazaj.
da lahko predlog za ta
o varstvu pravic iz delov- čeno,
Spor o razveljavitvi samou- loča
preizkus začne zbor delavcev
nega
razmerja
in
drugih
posapravnih splošnih aktov je izje- mičnih samoupravnih pravic in in delavski svet. V primerjavi z
ma pri pravilu, da sodišča
delavcev v združe- dosedanjo prakso je predvidezdruženega dela skrbijo samo obveznosti
obvezno odločanje na podnem
delu.
Ta
spor lahko začne no
za usklajenost samoupravnih delavec, ki varuje
lagi obravnave, da bi bilo uressvojo
pravisplošnih aktov. V primeru, da co oziroma organizacija ali ničeno preiskovalno načelo pri
sodiše ugotovi, da obstajajo skupnost, ki varuje interese ugotavljanju dejstev. Alternarazlogi za razveljavitev, mora drugih delavcev, s katerimi je tivna rešitev pa izhaja iz dosenajprej določiti rok za sprejetje
prakse. Stališče o prepodelavec združil de- danje
novega samoupravnega sploš- posamezni
vedi vlaganja rednih pravnih
lo.
Postopek
za
reševanje
tega
nega akta. Če v omenjenem ro- spora se lahko začne samo, če sredstev v teh sporih izhaja iz
ku ni sprejet samoupravni so
uporabe pravil iz organizacijizpolnjeni pogoji za sodno skih
splošni akt, sodišče razveljavi varstvo.
predpisov.
samoupravni splošni akt oziroPosebne in prehodne
V osnutku zakona so prav
ma njegove posamezne določbe.
tako predvidene določbe, ki se določbe zakona
Posebne določbe osnutka
Spor o veljavnosti samou- nanašajo na preizkus zakonipravnih sporazumov, ki vsebu- tosti dokončne arbitražne od- zakona se nanašajo na odločjejo materialne obveznosti, se ločbe, v katerih se precizira, da be, za katerih izvršitev mora
nanaša samo na samoupravne sodišče lahko razveljavi ali poskrbeti skupščina družbesporazume, ki na splošno ne spremeni to odločbo, če ob- nopolitične skupnosti. V zvezi
urejajo družbenoekonomskih stajajo razlogi, zaradi katerih s tem ima sodišče združenega
in drugih samoupravnih odno- se lahko izpodbija dokončna dela pravico presojati, ali je
sov. Gre za tako imenovane arbitražna odločba. V bistvu družbenopolitična skupnost
poslovne samoupravne spora- pomeni predlagana rešitev le pooblaščena, da poskrbi za izzume, ki se lahko preizkusijo nekoliko podrobnejšo razčle- vršitev odločbe. Če sodišče

ugotovi, da je tako, mora svoji
odločbi dodati specifičen pouk, tako pa je tudi dodatno
operacionalizirano seznanjanje udeleženca z njegovimi
pravicami.
V prehodnih določbah so
urejene situacije, ki lahko nastanejo z uveljavitvijo zakona o
postopku pred sodišči združenega dela, to je, kako ravnati z
zadevami, o katerih teče postopek na dan uveljavitve tega
zakona. Posebej sta urejena
rok za vložitev novega izrednega pravnega sredstva in računanje rokov, ki so z novim zakonom spremenjeni. Posebej
je urejena tudi uporaba določb
o vplivu sodnega postopka na
zastaranje, to je, določeno je,
da bi se uporabljal samo za
postopke, začete po uveljavitvi
tega zakona (oziroma po alternativi samo, če prvostopenjski
postopek pred sodiščem združenega dela ni končan do dneva uveljavitve tega zakona).
Spričo pomena tega zakona
in zaradi tega, ker se morajo
sodišča z njim seznaniti in pripraviti za njegovo uporabo,
predlagamo, da zakon začne
veljati šest mesecev po objavi
v Uradnem listu SFRJ.

ANALIZE IN OCENE
i
Nezaposlenost se še
jugoslovanski

ne obravnava

kot

problem

V lanskem letu je bila zaposlenost v družbenem sektorju višja za 2,6 odstotka,
kar je malo več od načrtovanega
Podatek, da je leta 1985 več kot milijon oseb iskalo delo oziroma 6,7 odstotka
več kot v predhodnem letu, potrjuje, da se njihovo število ni zmanjšalo, ampak
se je samo upočasnila rast števila nezaposlenih
V strukturi nezaposlenih se stalno veča število mladih in strokovnih oseb — v
letu 1985 jih je bilo celo 78,3 odstotka
Vse republike in pokrajini so sprejele svoje programe zaposlovanja in na
gospodarsko manj razvitih območjih se zagotavljajo tudi dodatna sredstva s
posojili, prispevki in samoprispevki
Na eni od naslednjih sej
Zveznega zbora bodo imeli delegati priložnost obravnavati
poročilo o izvajanju družbenega dogovora o temeljih skupne
politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFRJ v letu 1985, ki ga je
pripravil isti odbor.
Od februarja lanskega leta,
ko je bil ta dogovor podpisan,
je preteklo relativno kratko časovno obdobje, da bi se lahko
poročevalec

ocenili vsi rezultati ukrepov in močjih z izrazitejšo nezaposle- kov. Prav tako se postopoma
aktivnosti, ker je največje šte- nostjo. Glede na leto 1984 je izboljšuje situacija pri zaposlovilo ukrepov dolgoročnega število novozaposlenih stro- vanju žensk, ki iščejo delo,
značaja. Lahko pa ocenimo, kovnih delavcev-pripravnikov manjša je tudi rast števila
da je pri zaposlovanju v letu večje za približno 10 odstot- oseb, ki iščejo zaposlitev, gle1985 prišlo do določenih pozitivnih sprememb in tendenc.
To se zlasti nanaša na večjo
POROČILO O IZVAJANJU DRUŽBENEGA
zaposlenost v družbenem sekDOGOVORA O TEMELJIH SKUPNE POLITIKE NA
torju, ki je uresničena po stopPODROČJU ZAPOSLOVANJA IN NJEGOVEM
nji 2,6 odstotka (načrtovano je
URESNIČEVANJU V SFRJ V LETU 1985
bilo 2,5 odstotka). To povečanje je predvsem večje na ob19

de na rast v predhodnem letu,
takšna tendenca pa se nadaljuje tudi na začetku tega leta.
Toda aktivnosti in ukrepi za izvajanje dogovora v republikah
in pokrajinah so v glavnem
usmerjeni na reševanje tega
problema v mejah svojih območij, medtem ko reševanju
vprašanja nezaposlenosti kot
jugoslovanskemu problemu,
ni bilo posvečeno dovolj pozornosti. To je samo nekaj osnovnih poudarkov iz tega gradiva, ki je bilo v teh dneh poslano delegatom v Skupščini
SFRJ v obravnavo.
Stanje na področju
zaposlenosti in
zaposlovanja
V letu 1985 je bilo poprečno
zaposleno približno šest milijonov in 388 tisoč delavcev,
kar je za 2,6 odstotka več kot v
predhodnem letu (v gospodarstvu 2,8, zunaj gospodarstva
pa 2,1 odstotka), se poudarja
na začetku poročila. Tako je
bila ustvarjena malo hitrejša
rast zaposlenosti od tiste, ki je
bila predvidena z resolucijo o
ekonomskem razvoju (2,5), toda po prvih rezultatih je prišlo
do zmanjševanja produktivnosti dela. Prav tako se ugotavlja,
da se je zaposlilo približno 374
tisoč novih delavcev in to 164
tisoč na podlagi povečanja
števila zaposlenih, približno
160 tisoč na podlagi naravnega odliva in približno 50 tisoč
se jih je delovno angažiralo in
zaposlilo v individualnem sektorju nekmetijstva. Če primerjamo rast po republikah in pokrajinah, potem lahko ugotovimo, da je bila največja rast zaposlenosti v SAP Kosovu (4,0
odstotka) in v SR Bosni in Hercegovini (3,8 odstotka), medtem ko je bila najnižja v SR
Sloveniji, samo 1,5 odstotka.
V lanskem letu je, kot se poudarja, približno milijon oseb
čakalo na delo, kar je za 6,7
odstotka več kot v letu 1984.
To praktično pomeni, da se
število oseb, ki iščejo zaposlitev ni zaustavilo, kot je bilo
predvideno v družbenem dogovoru in resoluciji o razvoju v
tem letu, ampak je prišlo samo
do določenega zmanjševanja
njihove rasti. V SAP Kosovu se
je število oseb, ki iščejo delo,
povišalo v lanskem letu za 12,7
odstotka, najmanjše povišanje
pa je zabeleženo v SAP Vojvodini - 2 odstotka, v SR Sloveniji pa je število zmanjšano za
4,3 odstotka. Tako se še bolj
poglablja problem nezaposlenosti na nerazvitih območjih.
V strukturi oseb, ki iščejo zaposlitev, se stalno povečuje
delež mladih in strokovnih
20

oseb. Po podatkih iz poročila
je na začetku leta 1985 delež
mladih (do 30 let) znašal 78,3
odstotka, kar je za en odstotek
več kot v letu prej, a delež strokovnih se je z 52,3 odstotka v
letu 1984 povečal na 57,5 odstotka ob koncu leta 1985.
Med strokovnimi osebami, ki
čakajo na delo, jih ima 90 odstotkov srednjo strokovno izobrazbo oziroma so visoko kvalificirani ali kvalificirani delavci, kar je, kot se navaja v poročilu, posledica neusklajenosti
izobraževanja s potrebami
združenega dela. Prav tako je
vse daljši čas čakanja na delo,
in je na začetku leta 1985 54
odstotkov oseb čakalo več kot
leto dni, a 20 odstotkov več kot
tri leta.
Problem
nezaposlenosti
žensk je kljub malemu zmanjšanju še zelo izražen in njihov
delež v celotnem številu oseb,
ki iščejo zaposlitev, še naprej
znaša 56 odstotkov.
Samoupravne organizacije
so v lanskem letu prijavile potrebe za približno 474 tisoč novih delavcev, kar je za 3,8 odstotka več od prijavljenih potreb v letu 1984. Toda eden od
osnovnih problemov je premala usklajenost profesionalne
strukture oseb, ki iščejo zaposlitev, z vrstami del, ki jih lahko
dobijo in tudi regionalna neusklajenost ponudbe in povpraševanja. Zaradi tega veliko število mest ostane praznih, istočasno pa raste število nezaposlenih oseb, kljub obstoječim
potrebam združenega dela po
novih delavcih.

dela, razvoja drobnega gospodarstva, kmetijstva in turizma.
Prav tako so se tudi izvajale
aktivnosti za večjo in boljšo izkoriščenost sredstev v lasti občanov zaradi razši/jenja materialne osnove dela, posebnega
stimuliranja zaposlovanja na
gospodarsko manj razvitih območjih in krajih z izraženo nezaposlenostjo. Prizadevali so
se tudi za izboljšanje socialnoekonomskega položaja zaposlenih in nezaposlenih oseb,
izboljševanja sistema evidentiranja resnično nezaposlenih in
sistema informiranja o potrebah zaposlovanja in o osebah,
ki iščejo zaposlitev.
Najvažnejše pa so bile tiste
aktivnosti in ukrepi, ki so se
izvajali v sodelovanju z organi
in organizacijami republik in
pokrajin, in so posredno ali neposredno vplivali na večje produktivno zaposlovanje, izhajajo pa iz omenjenega družbenega dogovora (davčni sistem in
davčna politika, pridobivanje
sredstev od občanov za razširjanje materialne osnove združenega dela, enotno urejanje
pogojev in načina opravljanja
dejavnosti s samostojnim
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, temelju skupne
zemljiške politike, vodenje evidence na področju dela, kreditiranje zaposlovanja in podobno).

Izvajanje družbenega
dogovora v federaciji
Predvsem so intenzivirane
aktivnosti v federaciji pri uresničevanju pogojev za hitrejše
produktivno zaposlovanje, in
to predvsem zaradi zmanjšanih možnosti družbenega sektorja za odpiranje novih delovnih mest, po eni strani in večjega števila oseb, ki iščejo zaposlitev, z vsemi negativnimi posledicami, ki spremljajo rast
nezaposlenosti, po drugi
strani.
V poročilu se navaja, da so
te aktivnosti predvsem usmerjene na izboljšanje pogojev za
dinamiziranje gospodarske aktivnosti in uresničevanje možnosti za večje produktivno zaposlovanje. Izvajali so se ukrepi sistemskega značaja na področjih načrtovanja, davkov,
prispevkov in tudi carinske,
devizne in kreditne politike.
Prav tako tudi ukrepi za boljšo
izkoriščenost kapacitet in razpoložljivih materialnih resursov, večanje produktivnosti

Ko se je pripravljal ta družbeni dogovor, so v republikah
in pokrajinah izvedli več ukrepov in aktivnosti zaradi večjega zaposlovanja in reševanja
vse akutnejšega problema nezaposlenosti. To je bilo še posebno intenzivirano po podpisu družbenega dogovora, ki ga
je podpisalo 16 podpisnikov,
zaradi nadalnjega iskanja
možnosti za večje zaposlovanje, na eni, in usklajevanja aktivnosti na enotni osnovi v celi
državi, ki je enotno področje
dela, na drugi strani. Seveda
pa se zaradi specifičnosti vsake federalne enote nekoliko
razlikujejo tudi aktivnosti pri
izvajanju skupne politike na
področju zaposlovanja, se navaja v poročilu.
Za vse republike in pokrajini
pa je značilno, da so bili sprejeti ali pa so v fazi sprejetja
programi zaposlovanja z določenimi cilji in nalogami, roki in
konkretnimi nosilci. Zaradi natančnejšega določanja enotne
politikfe, določene z dogovorom, se je v vseh republikah in

Družbeni dogovor o
zaposlovanju v
republikah in
pokrajinah

pokrajinah začela široka aktivnost pri sprejemanju nove ali
spremembah in dopolnitvah
obstoječe zakonodaje, ki vpliva na zaposlovanje (o delovnih
odnosih, zaposlovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, razvoju drobnega gospodarstva, posojilih in podobno).
Pomembne akcije za zagotavljanje dodatnih sredstev za
novo zaposlovanje s posojili,
prispevki in samoprispevki za
zaposlovanje se vodijo v glavnem na gospodarsko manj razvitih območjih in v krajih z izraženo nezaposlenostjo (SR
Bosna in Hercegovina, SR Makedonija, območje SR Srbije
brez pokrajin, SAP Kosovo in
SR Črna gora).
Prve ugotovitve kažejo, kot
se navaja v poročilu, da bi se s
temi dodatnimi viri lahko pomembno prispevalo k zaustavitvi rasti nezaposlenosti v naslednjem obdobju oziroma
zmanjševanju števila oseb, ki
iščejo zaposlitev. S temi in tudi
drugimi izrednimi aktivnostmi
bi se ob načrtovani rasti produktivnega zaposlovanja uresničili tudi temeljni pogoji, da
se do leta 1995 število oseb, ki
iščejo zaposlitev, privede do
tolerantne meje (od 200 do 300
tisoč).
Prav tako se poudarja, da se
v večjem številu občin, mest in
regij vodijo akcije za uresničevanje ugodnejših pogojev za
zaposlovanje, predvsem s
sprejemanjem dogovorov in
sporazumom o zaposlovanju,
sprejemanjem programov in
načrtov zaposlovanja, uvajanjem davčnih, kreditnih in drugih olajšav in zagotavljanjem
različnih drugih ugodnosti v
okviru pristojnosti občin in
mest za večjo stimulacijo tako
združenega dela kot tudi občanov, da bi se produktivno zaposlilo in delovno angažiralo
čim več delavcev.
V poročilu o izvajanju dogovora so taksativno našteti vsi
ukrepi in aktivnosti, ki se izvajajo v republikah in pokrajinah
zaradi večjega zaposlovanja in
tudi tisti, ki jih izvajajo ostali
podpisniki dogovora - Zveza
socialistične mladine Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zveza SlS-a za zaposlovanje Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije in
Zvezna konferenca SZDLJ.
Ocene in stališča
Odbora
Zadnji del poročila je namenjen ocenam in stališčem Odbora za spremljanje izvajanja
družbenega dogovora o osnovah skupne politike na področporočevalec

ju zaposlovanja, ki je na začetku aprila tega leta obravnaval
njegovo izvajanje. Poleg tega,
kar je bilo že povedano v uvodu tega besedila, je odbor ocenil, da je sklepanje dogovora
dalo pomembno pobudo aktivnostim pri razreševanju problemov na področju zaposlovanja v vseh okoljih, posebno
pa s strani njegovih udeležencev - skupščin republik in pokrajin. Le-ti so pristopili k usklajevanju zakonske regulative, ki vpliva na uresničevanje
skupne politike zaposlovanja.
Res je, da je pri izvrševanju
posameznih aktivnosti in nalog prihajalo do določenih zakasnitev in to v glavnem zaradi
kratkih rokov, v katerih je bilo
posamezne naloge potrebno

Odbor prav tako meni, da je
tovili tudi novo dodatno zapopotrebno poiskati in uporabiti
slovanje.
nove možnosti za dodatno zaPoleg tega je potrebno na- poslovanje mimo načrtovane
daljevati oziroma intenzivirati rasti zaposlenosti s pogojem,
njegovo izvajanje, kjer je to da to spremlja tudi ustrezna
možno, posebno tam, kjer je produktivnost dela. Dosledno
več nezaposlenih. Potrebno je se mora izvajati tudi zakonska
pospešiti delo pri izvajanju po- in druga regulativa zaradi večlitike zaposlovanja na področ- jega in pravičnejšega produkjih, v katerih se kasni, kot so tivnega zaposlovanja, da se v
ustvarjanje pogojev za notra- vseh okoljih z večjim zaposlonje migracije prebivalstva, na- vanjem in delovnim angažiratančnejše določanje števila njem zaustavi rast nezaposleresnično nezaposlenih, vzpo- nosti in začne njeno zmanjšestavljanje enotnega informa- vanje in da se vsepovsod
cijskega sistema o ponudbi in spremlja situacija na tem popovpraševanju zaposlitve za, dročju, pravočasno ugotovijo
celotno državo, hitrejše uskla- odstopanja od politike in prajevanje sistema izobraževanje vočasno odpravljajo negativs potrebami po kadrih in po- nosti pri izvajanju dogovorjenega.
dobno.

določiti in izvesti. Prav tako so
ugotovili, da je bila opredelitev
iz dogovora o zaustavitvi rasti
nezaposlenosti do konca leta
1985 uresničena samo v SR
Sloveniji, kjer se je število nezaposlenih oseb zmanjšalo, to
lahko rečemo tudi za SAP Vojvodino, ki je imela neznatno
rast nezaposlenosti. V družbenih planih Jugoslavije do leta
1990 in do leta 2000 ni predvidena stopnja rasti zaposlenosti, s katero bi se do leta 1995
zagotovila polna zaposlenost v
državi, kot je to določeno s
tem dogovorom. Da bi se ta cilj
uresničil, je potrebno, kot pravi odbor, ob rednih načrtih razvoja ustvarjati tudi dodatne
programe razvoja, ki bi zago-
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V primerjavi z letom 1984 se je splošno stanje varnosti prometa v preteklem
letu neznatno izboljšalo
V letu 1985 je bilo v železniškem prometu - 3.273 nesreč in nezgod, 365 mrtvih,
527 težje poškodovanih, materialna škoda na sredstvih pa je znašala prek 2,5
milijarde dinarjev
Stanje prog, prometnih sredstev, remontnih zmogljivosti in strokovnih kadrov
na železnici je še naprej pod potrebno ravnijo
Obravnavanje skupne varnostne problematike v jugoslovanskem prometu v prete.klem letu bo ena prvih aktivnosti novoizvoljenih delegatov v
Zveznem zboru Skupščine
SFRJ. Za to priložnost je Zvezni izvršni svet poslal Poročilo o
stanju in problemih varnosti
prometa v letu 1985, s predlogi
ukrepov in aktivnosti za izboljšanje varnosti prometa. V tem
sicer obsežnem in s številnimi
podatki dopolnjenem dokumentu so podrobno prikazani
lansko stanje in problemi varnosti v vseh štirih prometnih
panogah - na železnici, na cestah, v pomorskem in rečnem
prometu ter v letalski plovbi.
Poročilo zajema tudi predloge
in ukrepe za izboljšanje varnosti v teh zelo pomembnih gospodarskih dejavnostih, kot tudi ocene in stališča Zveznega
izvršnega sveta v zvezi s to
problematiko.
Glede na pomen te problematike objavljamo v tej številki
Glasila I. del omenjenega poročila o železniškem prometu,
prikaz stanja o ostalih prometnih panogah pa bomo objavili
v naslednji številki.
poročevalec

NEZADOVOLJIV
POLOŽAJ PROMETNIH
ORGANIZACIJ
Že na začetku, v uvodnem
delu tega analitičnega gradiva,
je poudarjena ugotovitev, da
se je varnostno stanje v prometu lani izboljšalo. V zvezi s
tem so našteti podatki, da je
bilo 46.023 prometnih nesreč
in nezgod v katerih je umrlo
4.435 oseb, težje in lažje pa je
bilo poškodovanih 56.314
oseb. Nastala materialna škoda samo v cestnem in železniškem prometu je znašala
17.356 milijonov dinarjev. V
primerjavi s preteklim 1984 letom se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 0,8 odstotka. Ko je govor o nastali materialni škodi v prometu na cestah in železnicah, je bila le-ta
večja za 62 odstotkov, vendar
je to pojasnjeno s povečanimi
stroški za popravila sredstev
zaradi inflacije.
Čeprav neznatna so takšna
pozitivna gibanja, po oceni iz
poročila, rezultat skupnih prizadevanj družbe, da se izbolj-ir

ša varnostna situacija v pro- javi z letom 1984 je število teh
dogodkov manjše za 0,4 odmetu.
stotka, število mrtvih je manjše
za 13 odstotkov, število težje
VARNOST
ranjenih oseb pa za 3 odstotNA ŽELEZNICI
ke. Nastala materialna škoda
IN TEMELJNI VZROKI
na sredstvih železnice je bila
večja celo za 62 odstotkov, to
ZA NEZGODE
pa pretežno zaradi povečanih
V delu poročila, ki se nanaša inflacijskih stroškov za poprana varnostno situacijo na jugo- vilo.
slovanskih železnicah je omeKer je ugotovljeno, da kljub
njen podatek, da se je v prete- določenemu izboljšanju stanje
klem letu pri železniškem pro- v železniškem prometu še vedmetu na cestnih prehodih in no ni zadovoljivo je v poročilu
zaradi nepazljivega gibanja ocena, da predstavljajo najtežoseb v železniškem področju jo kategorijo teh dogodkov tizgodilo 3.273 nesreč in nez- sti, ki so rezultat neopreznega
god. Pri tem je izgubilo življe- gibanja po železniškem ponje 365 oseb, težje pa je bilo dročju in na postajah, skakaranjenih 527 oseb. Materialna nje z vlaki' in na vlak (umrlo
škoda na železniških sredstvih 238, težje pa je bilo ranjenih
je znašala prek 2,5 milijarde 279 oseb), kot tudi podobno
dinarjev, prekinitev prometa obnašanje na cestnih prehopa je trajala 2.270 ur. V primer- dih v nivojih, kar je imelo za
POROČILO O STANJU IN PROBLEMIH VARNOSTI
PROMETA V LETU 1985, S PREDLOGI UKREPOV IN
AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI
PROMETA -1. DEL
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posledico 517 nesreč in nezgod, 110 mrtvih in 118 težje
ranjenih oseb.
Sicer pa je bilo, od vseh
izrednih dogodkov na železnici, 1.598 na mreži železniških
prog in to predvsem zaradi
osebnih napak železniških delavcev - 75 odstotkov. Tehnična nepopolnost sredstev je bila razlog za 20 odstotkov nesreč in nezgod, medtem ko so
takoimenovana višja sila in
drugi razlogi pogojili ostalih 5
odstotkov teh dogodkov. V
zvezi s tem je ugotovljeno, da
je popustila tudi odgovornost
posameznih delavcev s posebnimi pooblastili in obveznosti
pri organiziranju vsakodnevne
kontrole in začetku postopka
zaradi kršitve delovnih dolžnosti delavcev.
Na podlagi teh podatkov je v
poročilku podana tudi skupna
ocena o povzročiteljih vseh
izrednih dogodkov v letu 1985.
Tako je 49,2 odstotka nesreč in
nezgod posledica napak železniških delavcev, 191, odstotka
nepzornosti potnikov in tretjih
oseb, 15 odstotkov pa nepozornosti cestnih vozil na cestnih prehodih. Zaradi tehničnih
pomanjkljivosti na železniških
vozilih, progah in napravah je
bilo povzročeno 13,1 odstotka
teh dogodkov, medtem ko je
3,6 odstotka nesreč rezultat
elementarnih nesreč in delovanja takoimenovane višje sile.
V tem dokumentu so našteti
tudi ostali dejavniki, ki vplivajo
na varnost železniškega prometa. Najprej je omenjeno slabo stanje prog za katerega je
značilna velika izrabljenost
gornjega in spodnjega ustroja
za več kot 70 odstotkov, v posameznih
železniško-transportnih organizacijah pa tudi
prek 80 odstotkov. Obenem pa
je poudarjeno, da je temeljni
razlog za takšno stanje v železniški mreži pomanjkanja finančnih vlaganj v kapitalni remont prog ter investicijsko in
tehnično vzdrževanje, zaradi
česar- je bil razvojni program
JŽ v obdobju od leta 1980 do
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1985 uresničen samo z okrog
60 odstotki.
Zavarovanje prog in postaj s
signalno-varnostnimi napravami in opremo je kot je poudar-'
jeno, v celotj nezadovoljivo v
posameznih ŽTO in progah neizenačeno. Podčrtan je tudi
neustrezen sistem zvez na jugoslovanskih
železnicah,
predvsem kadar je govor o dispečerskem vodenju prometa.
Za mrežo železniških prog je
prav tako značilno veliko število cestnih prehodov v nivoju
(6.537) na katerih so samo v
23,5 odstotka primerih postavljene zapornice ali svetlobni
signali, medtem ko je na ostalih zavarovanje le z znaki cestnega prometa. Če upoštevamo, da je zaradi premajhnih
finančnih vlaganj le 669 prehodov opremljenih z avtomatskimi napravami, potem je problem varnosti še večji.
Nič boljše ni stanje niti takrat ko je govor o vječnih in
prevoznih sredstvih. Čeprav je
v strukturi teh sredstev, v primerjavi s prejšnjim letom, narejen manjši napredek, znaša
stopnja imobilizacije vlečnih
vozil v povprečju 29 odstotkov,
okvare lokomotiv pa šo povzročile 79 odstotkov motenj v
prometu. Tako velika imobilizacija in okvare teh sredstev
so posledica pomanjkanja
zmogljivosti za tekoče vzdrževanje, premajhne opremljenosti remontnih delavnic, pomanjkanja rezervnih delov oziroma pomanjkanja finančnih
sredstev. Podobno je tudi stanje potniških in tovornih vagonov, ki ni zadovoljivo niti po
številu, niti po strukturi, niti po
tehničnih karakteristikah. Tudi
tu je bil dosežen visok odstotek imobilizacij - pri potniških
vagonih povprečno 28 odstotkov (nekje celo do 42 odstotkov), pri tovornih vagonih pa
okrog 7 odstotkov.
V poročilu je tudi ocena, da
splošna raven stanja in strokovne usposobljenosti zaposlenih v te prometni panogi zaostaja za ravnijo že sicer neza-

omogočilo
pomembnejše
spremembe na boljše. V ŽTO
so bili lani sprejeti operativni
programi za zboljšanje varnosti potnikov in blaga. Skupščina Skupnosti JŽ je sprejela
Program skupnih ukrepov in
aktivnosti za zboljšanje varnosti v železniškem prometu,
medtem ko so poslovodni in
samoupravni organi ter strokovne službe v organizacijah
združenega dela na železnici
svojo
aktivnost
posebej
usmerjale h krepitvi discipline
in odgovornosti do dela, kot
tudi k doslednejši kontroli izvajanja predpisov in drugih
ukrepov o varnosti železniškega prometa.
V skladu s sklepi Zveznega
zbora Skupščine SFRJ se nadaljuje aktivnost za nadaljnjo
transformacijo železnic, kot
tudi za normativno urejanje
določenih tehnoloških vprašanj in ekonomskih odnosov
med železniškimi transportnimi organizacijami.
Zaradi boljšega vzdrževanja
in enotnega nakupa voznih
sredstev je narejen ustrezni samoupravni sporazum, med
tem ko je zaradi zboljšanja ravni strokovne usposobljenosti
železniških delavcev v pripravi
nov program za opravljanje
strokovnih izpitov in izobraževanja za železniški poklic.
Sprejeti so tudi ukrepi za boljšo varnost železniških objektov, kot tudi za zmanjšanje števila potniških prehodov v nivoju oziroma povečanje števila
potniških prehodov z avtomatsko signalizacijo in opremo.
Doseženo je bilo tudi večje
inšpekcijsko nadzorstvo nad
izvajanjem predpisov o varnosti v železniškem prometu,
Zvezni komite za promet in
zveze pa je v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi poleg predlaganja ukrepov za izboljšanje
SPREJETI UKREPI
ekonomskega položaja železTakšno stanje je nalagalo nice sprožil noveliranje Zakosprejetje ustreznih ukrepov, na o temeljih varnosti v železod katerih bo večje število šele niškem prometu.

dovoljive tehnične opremljenosti železnice, kot tudi za
uvajanjem novih tehničnih
sredstev. V zvezi s tem je posebej poudarjen problem zagotavljanja delovne sile za posamezna mesta (strojevodja, odpravniki, premikači, kretničarji) oziroma velike fluktacije kadrov.
Kot je ocenjeno je posledica
takšnega stanja nezadovoljiva
kakovost in redni promet, ki se
je v primerjavi z letom 1984 v
potniškem prometu poslabšala za 16,2, v tovornem prometu
pa za 7,9 odstotka, kar povzroča velike težave pri delovanju
železniškega prometa. Poseben problem v tej prometni panogi je udobnost, čistost in
ogrevanje vlakov v zimskem
obdobju k čemur so poleg objektivnih dejavnikov »prispevali« tudi subjektivni.
Ker je poudarjeno, da JŽ ne
razpolaga s potrebnimi zmogljivostmi za občutnejše povečanje obsega prevozov je bilo
ugotovljeno, da so bila dosedanja vlaganja v razvoj železnic preskromna in regionalno
nesinhronizirana in je zato izostala uresničitev skupaj določenih prednostnih nalog. Prav
tako je poudarjeno, da je skupni razvojni plan JŽ v znesku 88
milijard dinarjev realiziran z
okrog 40 odstotki, pri čemer
pa je bila fizična realizacija
plana, predvsem na področju
infrastrukture, še neugodnejša.
V poročilu je nato podana
zaključna ocena o varnosti v
železniškem prometu v preteklem letu, ki je zreducirana na
to, da se kljub uresničenim zadovoljivim rezultatom nezadovoljivo stanje počasi spreminja
oziroma, da je za železnico še
naprej značilno nekakovostno
in neredno nuđenje storitev.
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Visoka inflacija in neučinkovito izvajanje stabilizacijskega programa vplivala na
poglabljanje socialnih razlik, ki niso rezultat dela
Različno se urejajo osnovna vprašanja o ugotavljanju izvora premoženja
V davčni politiki je veliko subjektivizma in prepočasnega izvajanja dogovorjenih
rešitev
Premalo se uporablja skrajševanje delovnega časa zaradi večjega
zaposlovanja
Ustavno načelo, da samo delovni rezultati opredeljujejo materialni in družbeni
položaj človeka, se slabo uresničuje
Preteklo je samo leto dni,
odkar je Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejel sklepe o nalogah, s katerimi bi preprečili in
odpravili socialne razlike, ki niso rezultat dela. To je kratko
obdobje za njihovo popolno izvedbo, toda po prvih podatkih
so družbeni subjekti v lanskem
letu delovali tako, da bi se le-ti
tudi praktično izvajali. Toda
med tem so se zaradi visoke
inflacije in spornega izvajanja
stabilizacijskega programa še
naprej zaostrovali socialni problemi, tako da so določene kategorije delovnih ljudi v težkem materialnem položaju. V
takih razmerah je prišlo do nadaljnjega poglabljanja socialnih razlik, ukrepi za njihovo
zmanjševanje in odpravljanje
pa niso dovolj učinkoviti. Njihovo delovanje je manjše zaradi visokih cen in življenjskih
stroškov, nizke produktivnosti
dela in počasne rasti proizvodnje in dohodka. Inflacija ne prizadene enako vseh občanov,
celo nasprotno, manjšemu številu ljudi celo koristi za bogatenje.
To so temeljne ugotovitve v
poročilu o izvajanju sklepov, o
katerih teče beseda, in ki ga
bodo na eni od naslednjih sej
obravnavali delegati v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Ta dokument je pripravil odbor
za delo, zdravstvo in socialno
politiko Zveznega zbora v sodelovanju s pristojnimi zveznimi organi na podlagi podatkov
republiških in pokrajinskih organov ustreznih zveznih organov uprave. Potrebno je tudi
omeniti, da se niti eden od pristojnih republiških ali pokrajinskih odborov (razen odbora
Skupščine SR Slovenije) ni
odzval zahtevi, da pošlje potrebne podatke, zato tudi še
naprej ostaja neznanka, ali so
odbori oziroma skupščine obporočevalec

čin, organizacije združenega
dela ali druge organizacije in
skupnosti obravnavali problematiko socialnih razlik, ki niso
rezultat dela.
Ugotavljanje izvora
premoženja
V poročilu se poudarja, da bi
bilo na nekaterih področjih, o
katerih se govori o sklepih, potrebno spremeniti ali sprejeti
nove predpise. Ta postopek je
v teku, tako da se lahko šele v
tem letu pričakuje njihovo delovanje - na primer na področju pridobivanja in delitve
dohodka.
Toda obstajajo tudi predpisi,
ki veljajo oziroma se sprejemajo, in katerih predlagatelji niso
dovolj upoštevali stališč, ki so
v sklepih. Neizvajanje smernic
in stališč iz sklepov obstaja tudi v republiških predpisih o delovnih odnosih (da upokojitev
po zakonu velja brez izjeme za
vse zaposlene v vseh strukturah), o davkih, o davčnem sistemu in podobno.
V poročilu se navaja, da je v
okviru SZDLJ vodena obsežna
aktivnost pri odpravljanju
vzrokov, ki so odločujoče vplivali na nastajanje socialnih razlik, predvsem na področju zaposlovanja,
gospodarjenja,
pridobivanja in delitve dohodka in osebnih dohodkov, politiki cen, stanovanjskem področju in podobno. Po ugotovitvi
Zveze sindikatov so bile njegove aktivnosti in tudi aktivnosti
ostalih subjektivnih sil bolj
usmerjene k varstvu standarda
ogroženih kategorij delavcev
in občanov pri zmanjševanju
posledic, kot pa na odpravljanju vzrokov družbeno nesprejemljivih socialnih diferenciacij.
Pri sistematičnem pregledu
stališč in zadolžitev iz sklepov

in njihovem pretakanju v življenje se kot prva navaja zahteva
o ugotavljanju izvora premoženja. V zvezi s tem se ugotavlja,
da obstajajo med republikami
in pokrajinami velike razlike
pri urejanju in ugotavljanju izvora premoženja in odvzemanja nezakonito pridobljenega
premoženja oziroma njegovem obdavčevanju, ki bi jih
morali preseči. Tako so na primer v SR Hrvaški, SR Makedoniji, SR Srbiji, SAP Kosovu in
SAP Vojvodini sprejeti posebni
predpisi o ugotavljanju izvora
premoženja in njegovem odvzemanju, če je le-to pridobljeno na nezakonit način. V SR
Bosni in Hercegovini, SR Črni
gori in SR Sloveniji takšnega
zakona ni, ampak se postopek
ugotavljanja izvora premoženja vodi po določilih zakona in
drugih predpisih o davkih občanov. Tu je predmet postopka
obdavčevanje neprijavljenega
dohodka oziroma prihodka, ne
pa odvzemanje nezakonitega
premoženja. Poleg teh bistvenih razlik obstajajo tudi različni pristopi pri urejanju temeljnih vprašanj, ki se nanašajo na
ugotavljanje izvora premoženja. V SR Makedoniji in SR
Sloveniji je predpisano, da morajo občani obvezno prijaviti
nepremičnino, medtem ko v
ostalih federalnih enotah takšne obveznosti ni.
Na podlagi podatkov o delu
občinskih organov uprave prihodkov se v poročilu navaja,
da se ne uresničuje del skle-

pov o odločnejšem delovanju
teh služb pri ugotavljanju izvora premoženja. Razlogi so med
drugim v njihovi slabi kadrovski opremljenosti, v pomanjkanju podpore in sodelovanja
drugih državnih organov, SNZ,
javnega tožilstva in sodstva.
Davčni sistem in
stanovanjska politika
V poročilu se tudi navaja, da
obstaja v davčnem sistemu in
davčni politiki veliko subjektivizma in odlaganja pri izvajanju dogovorjenih rešitev, zato
še naprej obstajaja velike, ekonomsko neupravičene razlike.
Ker ni bilo ustreznih sprememb v davčnem sistemu, so
se zaradi visoke inflacije poglobile socialne razlike, ki niso
rezultat dela in breme ekonomske stabilizacije se še naprej prelaga na delavce v združenem delu.
Neizvajanje dogovora v smislu sprejetja republiških in pokrajinskih predpisov v predvidenem roku in odstopanje od
rešitev pri urejanju posameznih vrst davkov, je pripeljalo,
kot se navaja v tem dokumentu, do zamud pri uresničevanju
stabilizacije na tem področju,
davčni sistem pa je zaradi tega
neučinkovit. Prav tako tudi
spremembe, ki so bile izvršene
v sistemu dohodka delovnih
kolektivov in tudi osebnih dohodkov in prihodkov občanov
ne vsebujejo vse predvidene
rešitve iz dogovora o davčnem

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ O
NALOGAH, S KATERIMI BI PREPREČILI IN
ODPRAVILI SOCIALNE RAZLIKE, KI NISO
REZULTAT DELA
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sistemu in davčni politiki, ki je
bil podpisan pred dvemi ieti.
Ko se govori o stanovanjski
politiki, kjer se prav tako pojavljajo velike socialne razlike,
se v poročilu navaja, da je
praksa pri sprejemanju sprememb in dopolnitev predpisov
in tudi samoupravna regulativa, ki se sprejema na tem področju, zelo heterogena v delu,
ki se nanaša na preprečevanje
in odpravljanje socialnih razlik, ki niso rezultat dela. Tako
so na primer nizke stanarine
še naprej eden od dejavnikov
bogatenja občanov mimo dela,
ker sredstva, ki naj bi zagotavljala reprodukcijo stanovanjskega sklada in vzdrževanje
stanovanjskih zgradb ostajajo
še naprej uporabnikom stanovanj. Rast stanarin je v zadnjih
letih omejena in zato ni prišlo
do realizacije družbenih opredelitev o zagotavljanju takšnih
zneskov stanarin, ki bi pokrili
prosto reprodukcijo stanovanjskega sklada.
Prav tako se navaja, da se v
praksi redko izvajajo predpisi
o obvezni vrnitvi družbenega
stanovanja. V dosedanji akciji
»Imaš hišo, vrni stanovanje« je
bilo vrnjenih približno 2,5 tisoč
stanovanj (od tega skoraj tisoč
v SR Srbiji brez pokrajin), kar
se ne more oceniti za zadovoljivo. Toda, pod vplivom te akcije se je ustvarila ugodna klima preprečevanja novih anomalij in večje spoštovanje zakonitosti pri dodeljevanju
družbenih stanovanj in stanovanjskih kreditov. Ugotavljajo
se tudi določena izboljšanja
pri uporabi sredstev solidarnosti, obstaja pa tudi obvezna
kontrola namenske uporabe
vseh vrst kreditov za stanovanjsko gradnjo delovnih ljudi
in občanov.

Po vsem, kar je bilo navedeno, se bo težko uresničila naloga iz sklepov, ki se nanaša
na potrebo hitrejšega sprejemanja dogovora med republikami in pokrajinama, s katerim
bi se določila meja pravic lastnine na nepremičninah. To pa
zaradi tega, ker so stališča precej različna, predvsem v smislu omejitev pravic lastnine
gozdov in gozdnega in drugega zemljišča poljedelskih gospodinjstev, kmetijskega in
drugega zemljišča nepoljedelcev, stanovanjskih zgradb,
zgradb za oddih in podobno.
Zaposlovanje
Poleg vseh do sedaj izvajanih ukrepov na vseh ravneh se
rast nezaposlenosti v lanskem
letu ni zaustavila, kot je bilo
predvideno z dogovorom o
skupnih osnovah politike zaposlovanja in temi sklepi, se
navaja v poročilu. Rast nezaposlenosti se je sicer zmanjšala, ker je stopnja nezaposlenosti v letu 1985 znašala 6,7 odstotka, medtem ko je v prehodnem letu bila 7,1 odstotka. Po
danih podatkih je v lanskem
letu iskalo delo nekaj več kot
milijon ljudi mesečno, medtem
ko je v istem obdobju leta 1984
bilo takšnih 967 tisoč. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se podaljšuje čas čakanja na delo, tako
da je bilo tistih, ki so čakali več
kot leto dni v letu 1980 49 odstotkov, v letu 1984 54 odstotkov od vseh evidentiranih
oseb.
V gradivu se navaja podatek,
da je v zakonih SR Srbije, SAP
Kosova, SR Bosne in Hercegovine, SR Črne gore in SR Hrvaške predvidena možnost skrajševanja delovnega časa v materialni proizvodnji zaradi uva-

janja več izmen oziroma večanja produktivnosti in večjega
zaposlovanja. Te možnosti pa
se premalo uporabljajo v samih delovnih kolektivih zaradi
težav pri gospodarjenju. Ostale republike in SAP Vojvodina
niso predvidele možnosti zaposlovanja na tej podlagi. Nekatere federalne enote so prav
tako razpisale ali pa še obravnavajo potrebo po razpisovanju posojil za zaposlovanje.
Možnosti za večje zaposlovanje so tudi v razvoju drobnega
gospodarstva, pa so zaradi tega republike in pokrajini sprejele družbene dogovore in programe njenega razvoja na svojem območju. Tudi uporaba
zakona o pridobivanju sredstev od občanov za razširjanje
materialne osnove organizacij
združenega dela bi naj ustvarila pogoje za hitrejše zaposlovanje, predvsem tistih, ki se
vračajo z začasnega dela v tujini.
Prav tako se navaja, da zakoni republik in pokrajin v glavnem vsebujejo določila dogovora o usklajevanju osnovnih
kriterijev za določanje dopolnilnega dela, katerega cilj je,
da se pogodbeno delo zmanjša, da bi se tako omogočilo
večje zaposlovanje nezaposlenih oseb. Kar se tiče dela brez
pravic, se le-to ne more evidentirati, zaradi tega njegov
obseg ni točno znan, predpostavlja pa se, da so njegove
razmere takšne, da predstavlja
grožnjo nadaljnjemu razvoju
ne samo osebnega, ampak tudi združenega dela. Poleg tega
so nekatere republike in SAP
Kosovo poostrile kazni za nespoštovanje kriterijev o prioritetah pri zaposlovanju, razpisih in podobno.

Pridobivanje in delitev
dohodka
Poglabljanje socialnih razlik
povzroča nezadovoljstvo in
deluje na motiviranost delavcev pri delu, prav tako pa se
tudi še nadalje premalo uresničuje ustavno načelo, da samo
delo in rezultati dela določajo
materialni in družbeni položaj
človeka.
Čisti osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju
po letu 1980 kažejo tendenco
stalnega realnega padanja njihov celoten padec od leta
1984 do letošnjega leta je znašal približno 23 odstotkov. V
takih pogojih se večajo razlike
v osebnih dohodkih, ki niso rezultat večje produktivnosti,
ampak ugodnejših tržnih in
drugih ugodnosti pri pridobivanju dohodka in tako postaja
vprašljiva delitev po delu.
V lanskem letu je čisti osebni dohodek za delavca znašal
40,661 dinarjev, kar je nominalno več za 78,3 odstotka in
realno manj za 2,8 odstotka
glede na leto 1984. Prav tako
se navajajo tudi velike razlike v
osebnih dohodkih med panogami. V letu 1985 je razpon
med najnižjo in najvišjo panožno ravnijo osebnega dohodka
znašal 1:2,14, podoben je bil
tudi razpon med osebnimi dohodki iste panoge med republikami in pokrajinama.
Del poročila je namenjen inšpekcijskim službam, o katerih
se navaja, da je potrebno
obravnavati možnost za organiziranje zveznih inšpekcij na
področju zaščite vode, kar je v
interesu več republik in pokrajin oziroma mednacionalne
skupnosti in varstvo človekovega okolja.
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