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ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

graditve poslopja časopisne Zbor združenega dela bo
agencije »Tanjug« v obdobju obravnaval tudi:
od leta 1976 do leta 1982;
- dogovor o vzgoji in izo- predlog za izdajo zakona
braževanju otrok jugoslovanjah v kmetijstvu in porabi hrane skih državljanov, ki so na zača- o Gospodarski zbornici Sloves tezami za osnutek zakona; snem delu v tujini.
nije z osnutkom zakona.
- predlog zakona o spremembah zakona o davkih občanov;
- predlog zakona o podalj- PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
ševanju rokov za določitev sto- SLOVENIJE
penj in osnov davkov za leto
1978;
Zbor združenega dela, Zbor in uvodno obrazložitev k anali- predlog zakona o sprein Družbenopolitični zi o aktualnih vprašanjih in demembah in dopolnitvah zako- občin
Izvršnega sveta Skupna o zaposlovanju in zavarova- zbor Skupščine SR Slovenije lovanju
ščine
SR
Slovenije in republiso
na
skupni
seji,
ki
je
bila
22.
nju za primer brezposelnosti; februarja 1978 najprej poslu- ških upravnih
organov, k ana- predlog zakona o ravna- šali uvodno obrazložitev k lizi o problematiki
delovanja in
nju z odpadki;
predlogu stališč, priporočil in organizacije občinskih uprav- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni stanovanjski
skupnosti;
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
- predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
Zbor združenega dela
razlastitvi in o prisilnem prenoFrancka Herga, Vlado Šanca, Ludvik Golob, Milica
su pravice uporabe;
Ozbič, Janko Muraus, Ljudmila Furlani, dr. Miran Šlaj- predlog zakona o nagramar, Jože Turnšek, Rok Pavšič, Janez Ancelj, Tomaž
dah in priznanjih Staneta ŽaVuga, Metka Močnik, Gianfranco Sillian, Elizabeta Pengov, dr. Miro Saje, Marjan Čeferin, Franjo Lampelj, Lada
garja;
- predlog odloka o prevzeRihtaršič, Marjan Somrak, Franta Komel, Andrej Mamu obveznosti SR Slovenije za
rine, Milan Baškovič, Miroslav Brečko
eksponate iz tujine, ki so potrebni za razstavo slovenskega
Zbor občin
slikarja Franca Kavčiča;
Ahmet Kalač, Tone Volčič, Breda Verstovšek, Slavko
- predlog odloka o soglasju
Burja, Zdenka Ferčnik, Jana Petrovac, Oton Polič, Mara
k samoupravnim sporazumom
Žlebnik, Franc Svetelj, Janko Rebernik, Vlado Tance,
in statutom nekaterih visokoRok Kržan, Ivo Miklavčič, Ernest Eory, Maver Jerkič,
šolskih organizacij;
Abram Apollinio, Dragan Mozetič, Rado Ostrouška,
- predlog odloka o potrditvi
Miran Mejak, Kristina Smid
lestvic katastrskega dohodka v
Družbenopolitični zbor
nekaterih občinah;
Ivica Žnidaršič, Lojzka Čotar, Marijan Brecelj, Srečko
- osnutek zakona o temeMlinarič, Stane Markič, Peter Novak, Cveto Majdič,
ljih sistema cen in družbeni
Aleksander Varga
kontroli cen;
- osnutek sprememb in dopolnitev projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1978;
sklepov o nadaljnjem uresni- nih organov, k predlogu za iz- osnutek sprememb in do- čevanju delegatskega siste- dajo zakona o državni upravi,
polnitev projekcije plačilne bi- ma v Skupščini Socialistične o republiškem Izvršnem svetu
lance Jugoslavije za leto 1978; republike Slovenije, ki jo je po- in o republiških upravnih or- osnutek zakona o določa- dal Ludvik Golob, predsednik ganih, z osnutkom zakona, ki
nju skupnega zneska sredstev Odbora za družbenopolitični jo je podala Eva Nagiič, članiza financiranje dela programa sistem Družbenopolitičnega ca Izvršnega sveta Skupščine
modernizacije tehnične baze in zbora Skupščine SR Slovenije SR Slovenije in republiška se-

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SF
SLOVENIJE
Seje Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije so sklicane za ponedeljek, 27. marca 1978.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- poročilo o delu Skupščine SR Slovenije v obdobju od
maja 1974 do aprila 1978;
- uresničevanje resolucije
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z
deželami v razvoju;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških svetih;
-»osnutek zakona o organu
samoupravne delavske kontrole;
- predlog za izdajo zakona
o sistemu družbenega planiranja;
- predlog za izdajo zakona
o združevanju kmetov z osnutkom zakona.
Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala:
- predlog stališč Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije k
energetski bilanci SR Slovenije
za obdobje od leta 1981 do leta
2000 in okvirni plan razvoja
energetskih zmogljivosti na
območju SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 2000;
- osnutek zakona o ukrepih
v živinoreji;
- predlog za izdajo zakona
o kmetijskih zemljiščih z osnutkom zakona in oceno izvajanja
zakona o kmetijskih zemljiščih;
- predlog, za izdajo zakona
o pogojih in postopkih za pridobitev preživninskega varstva
kmetov s tezami za osnutek zakona;
- predlog za izdajo zakona
o intervencijah in kompenzaci-

cenasdm

kretarka za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- Stališča, priporočila in
sklepe o nadaljnjem uresničevanju delegatskega sistema v
Skupščini SR Slovenije
- Stališča, sklepe in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in
zemljiške politike v SR Sloveniji- Predlog za izdajo zakona
o državni upravi, o republiškem
izvršnem svetu in o republiških
upravnih organih z osnutkom
zakona.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so po razpravi razpravi o:
- aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih
organov in
- problematiki delovanja in
organizacije občinskih upravnih organov sprejeli posebne
sklepe, ki jih objavljamo na
strani 2.
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela še:
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih;
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks;
- Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1978;

- Predlog odloka o uvajanju obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji s
poročilom o izvajanju delovnega programa za področje regionalnega prostorskega planiranja v SR Sloveniji za obdobje od leta 1975 do leta 1978;
- Predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti z osnutkom
zakona;
- Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe;
- Predlog za izdajo zakona
o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja z osnutkom zakona;
- Predlog zakona o grobiščih in grobovih borcev;
- Predlog zakona o varstvu
družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi;
- Predlog odloka o statističnih raziskovanjih Socialistične republike Slovenije v letu 1978;
- Predlog odloka o soglasju
k samoupravnim sporazumom
in statutom nekaterih visokošolskih organizacij;
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta potrdila:
- Dogovor o kreditiranju
plasmaja opreme in ladij v Jugoslaviji v dobi od leta 1977 do
leta 1980.
Zbor združenega dela in zbor
občin sta sprejela:
- Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na zahteve
temeljnih organizacij združenega dela z nekrito izgubo od-

loča o roku za izplačevanje z
zakonom zajamčenih osebnih
dohodkov.
Zbor združenega dela je dal
soglasje k:
- Osnutku zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in
skupnih finančnih organizacijah.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- Predlog odloka o izvolitvi
Vladimirja Rijavca in Janeza
Šlibarja za sodnika Vrhovnega
sodišča SR Slovenije;
- Predlog odloka o izvolitvi
Janeza Grudna in Saše Plevel-Tešenji za sodnika Sodi-

šča združenega dela SR Slovenije;
- Predlog odloka o izvolitvi
Franca Korošca za predsednika Okrožnega sodišča v Kranju;
- Predlog odloka o izvolitvi
Srečka Uršiča za sodnika
Okrožnega sodišča v Celju;
- Predlog odloka o izvolitvi
Antona Metlike in Judite Trebar za sodnika Okrožnega sodišča v Celju;
- Predlog odloka o izvolitvi
Mire Cepuder in Nade Šval za
sđdnici Okrožnega sodišča v
Ljubljani;
- Predlog odloka o soglasju
k imenovanju dr. Tineta Laha
za člana upravnega odbora
Sklada Borisa Kidriča.

POPRAVEK
V zadnji številki Poročevalca - št. 4, 21. II. 1978 -je v
tiskarni prišlo do napake na strani 12 pri objavi PREDLOGA STALIŠČ, PRIPOROČIL IN SKLEPOV O URESNIČEVANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU V SR
SLOVENIJI
Prvi odstavek se mora glasiti:
Na podlagi desete alinee 335. člena in drugega
odstavka 336. člena ustave Socialistične republike
Slovenije, 69., 241., 244. in 245. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju
zakona o združenem delu v SR Sloveniji na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne... sprejela
STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE
o uresničevanju zakona o združenem delu
v SR Sloveniji

SKLEPI
ki so jih, ob obravnavi analize o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, analize o
problematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih organov ter predloga za
izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih
organih s tezami za zakon, sprejeli Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije na sejah 22. februarja 1978.

ZBOR ZDRUŽENEGA DEL
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na 59. seji dne 22. februarja
1978 obravnaval analizo o aktualnih
vprašanjih organizacije In delovanja
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in republiških upravnih organov in analizo o problematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih organov in v smislu 244. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep
Zbor združenega dela Skupščine SR
2

Slovenije ugotavlja, da sta analiza o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov in
analiza o problematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih organov, gradivi, ki dajeta skupaj s predlogom za izdajo zakona o državni upravi, republiškem
izvršnem svetu in republiških upravnih
organih s tezami osnovo za nadaljnje delo
pri oblikovanju dokončnih rešitev v zakonu o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih.

Analizi sta primerna podlaga za reševanje organizacijskih, kadrovskih in materialnih vprašanj v državni upravi. Pri tem
je potrebno dati prednost reševanju tistih,
ki bodo zvečali učinkovitost državne
uprave pri uresničevanju ustavnosti in
zakonitosti ter pravic in obveznosti delovnih ljudi, občanov in organizacij združenega dela ter tistih, ki bodo način dela
državne uprave čim hitreje prilagodili
vsem značilnostim funkcioniranja delegatskega sistema.

poročevalec

ZBOR OBČIN
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 58. seji dne 22. februarja 1978 ob
obravnavi analize o aktualnih vprašanjih
organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških
upravnih organov, analize o problematiki delovanja in organizacije občinskih
upravnih organov in predloga za izdajo
zakona o državni upravi, republiškem
izvršnem svetu in o republiških upravnih
organih s tezami za osnutek zakona na
podlagi 244. in 261. člena v zvezi z 242. in
237. členom poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
sprejema ugotovitve, ki izhajajo iz analize
o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in republiških upravnih organov
in analize o problematiki delovanja in
organizacije občinskih upravnih organov
ter poudarja, da se morajo organi državne
uprave v polni meri uveljaviti kot institucije političnega sistema, ki opravljajo funkcijo državne uprave v enotnem sistemu
oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. V tem smislu
je treba opredeliti tudi odgovornost izvršnih svetov in upravnih organov do delegatskih skupščin in do celotne družbene
strukture. To tudi terja, da se ti organi z
izboljšanjem organizacijskih oblik, ka-

drovsko politiko, načinom in metodami
delovanja ter sodelovanja z vsemi ustvarjalnimi silami naše socialistične družbe,
usposobijo za analiziranje družbenih pojavov in za ustrezno ukrepanje. Poleg
tega bo treba zagotoviti tudi stalno sodelovanje teh organov z družbenopolitičnimi organizacijami, s temeljnimi organizacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi in s samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter
njihov vplivna delovanje organov državne
uprave, s čemer bo uresničeno tudi širše
družbeno nadzorstvo nad njihovim delom.
Pri svojem delu morajo izvršni sveti in
organi državne uprave vse bolj izhajati iz
interesov, pobud ter predlogov samoupravne strukture v okviru delegatskih
skupščin in celotnega delegatskega sistema ter prevzemati polno odgovornost
za uresničevanje odločitev, sprejetih v
delegatskih skupščinah.
2. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
sprejema predlog za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu
in republiških upravnih organih.
Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva ugotovitve iz obeh analiz
o aktualnih vprašanjih in problematiki delovanja ter organizacije Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, republiških

upravnih organov in občinskih upravnih
organov, predloge, pripombe in mnenja
delovnih teles skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov, občinskih
skupščin, družbenopolitičnih organizacij
in drugih družbenih dejavnikov ter pripombe, predloge in mnenja iz razprave na
seji zbora.
3. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
priporoča občinskim skupščinam v SR
Sloveniji, skupščini mesta Ljubljane in
skupščini obalne skupnosti občin Koper,
da obravnavajo obe analizi o problematiki
državne uprave v SR Sloveniji in predlog
za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških
upravnih organih s tezami za osnutek
zakona, ter hkrati analizirajo delovanje in
organizacijo svojih upravnih organov,
predvsem z vidika njihove učinkovitosti,
ustreznosti, organizacijskih oblik in števila upravnih organov, kadrovski strukturi,
usposobljenosti delavcev za opravljanje
nalog ter zlasti proučijo delovanje teh
organov z vidika pravočasnosti in zakonitosti uresničevanja pravic delovnih ljudi
in občanov ter varstva družbene lastnine.
Delavci upravnih organov v SR Sloveniji naj v svojih osnovnih organizacijah sindikata organizirajo široko razpravo o
obeh obravnavanih analizah in o predlogu za izdajo zakona s tezami za zakonski
osnutek in svoje pripombe, predloge in
mnenja posredujejo Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na 50. seji ob obravnavi
analize o aktualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, analize o problematiki delovanja in organizacije občinskih upravnih organov ter predloga za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih s tezami zakona, na podlagi 244.
člena in drugega odstavka 261. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
vrsto problemov, ki jih odpirata obe predloženi analizi, razrešuje nov sistemski zakon o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih. Zbor zato meni, da v zvezi s predloženimi analizami ni potrebno sprejemati posebnega dokumenta, kljub temu pa opozarja na nekatera vprašanja in sicer:
- analizi sicer odražata stanje na
obravnavanem področju, vendar posvečata premalo pozornosti vzrokom za nei-
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zvrševanje nekaterih nalog oziroma se
preveč zadržujeta pri materialnih pogojih
dela. Analizi ne dajeta podlage za oceno
delovanja upravnih organov na področju
zagotavljanja ustavnosti in zakonitosti,
kar je vsekakor pomanjkljivost predloženega gradiva. Obenem zbor ugotavlja, da
se na nekaterih področjih kasni s sprejemanjem predzakonskih predpisov, kar
ovira dosledno uresničevanje nekaterih
zakonov. Temu vprašanju je potrebno v
prihodnje posvetiti večjo skrb;
- na področju sodelovanja in drugih
oblik odnosov med republiškimi in občinskimi upravnimi organi se v zadnjem času
opaža napredek. Ta proces je potrebno v
bodoče še pospešiti, kar nalaga republiškim upravnim organom večjo skrb za
krepitev teh odnosov, za učinkovitejšo
pomoč občinskim upravnim organom, in
za nadzorstvo nad delom teh organov,
zlasti na področju izvrševanja zakonov in
drugih predpisov;
- ustrezno rešena kadrovska vprašanja so pogoj za učinkovito delo organov
državne uprave. To mora biti permanentna naloga vseh subjektov, ki so zadolženi
za kadrovska vprašanja. V načelu je potrebno izenačevati položaj delavcev v organih državne uprave s položajem delav-

cev v združenem delu. S tem v zvezi je
potrebno jasneje opredeliti pridobivanje
dohodka ter osnove za delitev sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu.
- strokovno usposabljanje delavcev v
organih državne uprave je bistven pogoj
za njeno učinkovito in zakonito delo. Sedanje stanje na tem področju ne zadovoljuje. Prek samoupravnih aktov in zakonskih predpisov bo potrebno zagotoviti
večjo spodbudo in dolžnosti delavcev v
teh organih, da se nenehno strokovno in
tudi sicer izobražujejo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj zato pripravi srednjeročni program vzgoje in izobraževanja
delavcev organov državne uprave.
2. Zbor sprejema predlog za izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih.
3. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
4. Pri pripravi osnutka zakona naj
izvršni svet upošteva predloge, stališča in
mnenja izražena v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in družbenopolitičnega zbora, v družbenopolitičnih
organizacijah ter v razpravi na seji zbora.
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OBRAVNAVALA:

PREDLOG STALIŠČ IN PRIPOROČIL
o samoupravnem sporazumevanju o
združevanju dela delavcev v temeljnih
organizacijah (ESA-1069)

S sprejemom zakona o združenem delu smo začeli s široko samoupravno aktivnostjo, s katero že uspešno uveljavljamo In utrjujemo z ustavo In tem zakonom začrtan družbenoekonomski položaj. Naša aktivnost je prežeta s spoznanjem, da je uresničevanje samoupravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti
odvisno od naše volje in prizadevanj, da
razvijamo in utrjujemo svoj družbenoekonomski položaj. Nove odnose uveljavljamo zaradi spoznanja, da lahko razvijamo in utrjujemo svoj družbenoekonomski položaj le, če dejansko upravljamo s pogoji in rezultati svojega dela v
temeljni organizaciji in v vseh odnosih v
družbeni reprodukciji. Hkrati se zavedamo, da je graditev novih odnosov v temeljni organizaciji in v drugih oblikah
združevanja dela in sredstev tudi pogoj
za uspešen razvoj socialistične samoupravne družbe in za uveljavitev delavcev
kot ustvarjalnih dejavnikov razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Samoupravni sporazum, s katerim se
delavci med seboj dogovarjamo o družbenoekonomskih osnovah, na katerih v
temeljni organizaciji združujemo svoje
delo na družbenih sredstvih in urejamo
medsebojne odnose pri delu, je temeljna
podlaga celotne samoupravne aktivnosti in dela v združenem delu in družbi.
Tako kot sta ustava in zakon o združenem delu izhodišče za urejanje pravic,
dolžnosti in obveznosti delavcev v celotnem združenem delu, tako je za vsakega
delavca v vsaki temeljni organizaciji samoupravni sporazum o združevanju
dela delavcev v temeljni organizaciji
podlaga za uresničevanje njegovih konkretnih odnosov.
Zavedajoč se svoje razredne vloge, ki
jo Ima sindikat pri uresničevanju zakona
o združenem delu, Je sindikat aktivno
spremljal in vplival na oblikovanje in
sprejemanje samoupravnih sporazumov o združevanju dela delavcev v temeljnih organizacijah.
Glede na širši družbeni pomen samoupravnega sporazumevanja o združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji,
enoviti delovni organizaciji In delovni
skupnosti, so potrebne skupne usmeritve, ki bodo pospešile proces dograjevanja družbenoekonomskih In samoupravnih odnosov v združenem delu. Zato je
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Predsedstvo republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije, opirajoč se na
družbeno prakso samoupravljanja,
predložilo Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije predlog stališč in
priporočil o samoupravnem sporazumevanju o združevanju dela delavcev v
temeljni organizaciji. Po vsestranski
skupni obravnavi delegatov v Zboru
združenega dela Skupščine SR Slovenije z delegati Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije je Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije na podlagi
352. člena ustave SR Slovenije In 242.,
245. in 301. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije na svoji seji dne 15. marca
1978 sprejel

STALIŠČA IN
PRIPOROČILA
o samoupravnem
sporazumevanju o
združevanju dela delavcev
v temeljni organizaciji
i.

Pravica dela z družbenimi sredstvi je
družbeno pravna podlaga za uresničevanje delavčevih pravic, obveznosti in odgovornosti in družbenopravno zagotavlja
temeljne sestavine delavčevega samoupravnega položaja:
- da svobodno, enakopravno in pod
enakimi pogoji združuje svoje delo z delom drugih delavcev ob uporabi družbenih sredstev v temeljni organizaciji, da s
svojim delom sodeluje v delovnem in
proizvodnem procesu in da izpolnjuje
prevzete obveznosti;
- da v odnosih medsebojne povezanosti, odvisnosti in odgovornosti ter solidarnosti z delavci, s katerimi je delovno,
proizvodno in poslovno povezan, odloča
o vseh zadevah ustvarjanja, pridobivanja,
razporejanja in delitve dohodka in pridobivanja osebnega dohodka;
- da skupaj z delavci, s katerimi združuje svoje delo, svobodno prevzema obveznosti s samoupravnimi sporazumi o
temeljih planov ter z drugimi samoupravnimi sporazumi;

- da uresničuje svoj osebni, neposredni, skupni in družbeni materialni in moralni interes ter pravico, da uživa plodove
svojega živega dela in gospodarjenja z
minulim delom ter pridobitve splošnega
materialnega in družbenega napredka;
- da izpopolnjuje svoje delovne in
druge sposobnosti ter se razvija kot celovita ustvarjalna osebnost;
- da varuje in pospešuje socialistične
samoupravne odnose.
Osnovna oblika združenega dela je temeljna organizacija združenega dela. V
njej delavci, ko opravljajo gospodarsko
ali drugo družbeno deja vnost in delajo s
sredstvi, ki so družbena lastnina, neposredno in enakopravno uresničujejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pravice ter odločajo o drugih vprašanjih svojega družbenoekonomskega
položaja. Potemtakem delavci lahko
združujejo svoje delo z delom delavcev z
družbenimi sredstvi le na ta način, da
organizirajo temeljno organizacijo (enovito delovno organizacijo, delovno skupnost). Delavci, ki se ne bi organizirali tako,
ne morejo združevati svojega dela in uporabljati družbenih sredstev.
Delavci sami organizirajo temeljno organizacijo in se konstituirajo kot družbeni
subjekt združenega dela. Delavci, ki združujejo svoje delo v temeljni organizaciji,
upravljajo s sredstvi družbene reprodukcije; odgovorni so drug drugemu in socialistični samoupravni družbi za družbeno
in ekonomsko smotrno uporabo družbenih sredstev. Zavezani so, da jih kot materialno osnovo svojega in celotnega družbenega dela nenehno obnavljajo, povečujejo in izboljšujejo ter skrbe za nenehno rast storilnosti svojega in celotnega
družbenega dela. Samo delavci v temeljni
organizaciji pridobivajo dohodek in ga
razporejajo za uresničevanje svojih interesov in zadovoljevanje svojih potreb, tako osebnih neposrednih kot skupnih in
splošno družbenih. Pri tem sta delo in
delovni prispevek ter gospodarjenje s
sredstvi edina podlaga za pridobivanje
osebnega dohodka in dohodka temeljne
organizacije. Zato trpi delavec materialne
in druge posledice, če zaide temeljna organizacija v ekonomske težave zaradi slabega dela in poslovanja, nizke storilnosti
dela ali ekonomsko nesmotrnega gospodarjenja.
poročevalec

Akt, na podlagi katerega združijo delavci svoje delo z družbenimi sredstvi v združeno delo, je samoupravni sporazum o
združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji. Ta sporazum, ki temelji na
ustavni pravici dela z družbenimi sredstvi,
je značilen po tem, da je to sporazum med
delavci samimi. Pri njegovem sklepanju
nastopajo delavci kot subjekti. To ni sporazum med delavcem in organizacijo niti
n i sporazum med organizacijami; je družbeno pravni akt, na podlagi katerega se
delavčevo osebno delo preobrazi v združeno delo. Sporazum je torej rezultat svobodne volje delavcev, da združijo svoje
osebno delo v združeno delo na družbenih sredstvih, v skladu z osnovami družbenopravnih odnosov, ki se zasnujejo na
družbenih sredstvih in iz teh osnov izvirajočimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi.
Sporazum ima tri temeljne razsežnosti:
- družbeno-razredno, ki jo opredeljuje družbeno lastninski značaj odnosov in
njihova zaščita;
- ekonomsko in institucionalno funkcionalno, ki zagotavlja funkcioniranje
združenega dela pri ustvarjanju dohodka,
pri pridobivanju in razpolaganju z njim in
pri zagotavljanju razširjene reprodukcije
in zadovoljevanju potreb;
- samoupravno normativno, ki je podlaga za uresničevanje samoupravljanja in
ki zagotavlja samoupravno urejanje
odnosov med združenimi delavci, določanje njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter oblike in načine uresničevanja teh odnosov v temeljni organizaciji in
z delavci drugih organizacij združenega
dela, s katerimi so dohodkovno, poslovno
ali kako drugače družbeno povezani.
Samoupravni sporazum je podlaga, na
kateri združujejo delavci svoje delo v
združeno delo in urejajo odnose v temeljni organizaciji, in je podlaga za celokupno dejavnost delavcev v temeljni organizaciji v družbeni reprodukciji in družbi.
Zato je ta samoupravni sporazum okvir
in podlaga za urejanje medsebojnih samoupravnih pravic, obveznosti in dolžnosti delavcev v združenem delu, kakor tudi
za institucionalno oblikovanje združenega dela, za združevanje dela in sredstev,
za povezovanje in poslovno sodelovanje.
Pri oblikovanju samoupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev, delavci zagotavljajo uveljavljanje družbenih
meril in osnov za urejanje odnosov v združenem delu, zagotavljajo učinkovitost gospodarjenja ter uresničujejo osebne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev
na samoupravni podlagi.
Samoupravni sporazum je torej temelj
za odločanje delavcev. Zato morajo biti
vsi samoupravni splošni akti, ki jih sprejemajo delavci v temeljni organizaciji, izvedeni iz njega in z njim v skladu.
S tako opredelitvijo samoupravnega
sporazuma je podana tudi družbeno pravna podlaga za njegovo sprejemanje. Zanj
veljajo določila o samoupravnih splošnih
aktih, ki jih je dopustno sprejemati le z
referendumom. Delavec pa s svojo svobodno odločitvijo lahko zasnuje ali ohranja
delovno razmerje, če podpiše pristopno
izjavo in tako potrdi, da sprejme ta sporazum.
II.
Ustvarjanje dohodka v temeljni organizaciji je osnovni smoter združevanja
poročevalec

dela delavcev. Delavci opredeljujejo zasnovo samoupravnega sporazuma o
združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji tako, da dajo podlago za celokupno dejavnost združenih delavcev v
družbeni reprodukciji in v družbi.

- odločal o zadevah in sredstvih v temeljni organizaciji in zunaj nje, v celoti
odnosov družbene reprodukcije, pri čemer je plan temeljne organizacije osnova
in zbir njenega nadaljnjega gospodarskega, prostorskega in družbenega razvoja,
zaradi česar vsebuje tudi naloge glede
Uresničujoč to družbeno funkcijo, mo- pospeševanja socialističnih samoupravrajo delavci v temeljni organizaciji zdru- nih odnosov;
ženega dela v svojem in skupnem družbe- urejal medsebojna razmerja z dolonem interesu opredeliti svoj odnos do čanjem pravic, obveznosti in odgovornorazvoja temeljne organizacije. Pri tem sti med združenimi delavci v temeljni orupoštevajo družbeno delitev dela, mož- ganizaciji in do družbene skupnosti.
nosti vključevanja tujega kapitala, potreSkladno z navedenimi načeli o ustvarjabe razvoja družbenih dejavnosti in okolja, nju dohodka delavci v samoupravnem
v katerem delavec živi in dela, usklajeva- sporazumu o združevanju delavcev v tenje svojega razvoja z razvojem drugih meljni organizaciji obvezno opredelijo tutemeljnih organizacij na podlagi samou- di osnove za pridobivanje dohodka z depravnega planiranja in samoupravnega lavci v drugih temeljnih organizacijah, v
sporazumevanja o pridobivanju in razpo- delovni organizaciji ali zunaj nje.
rejanju dohodka. Pri tem je dohodek deTemeljna organizacija je del delovne
lavcev temeljne organizacije združenega organizacije, ki opravlja svojo dejavnost,
dela osnova in nagib za združevanje dela pri tem pa upošteva potrebe in interese
in sredstev z delavci proizvodnih, trgov- temeljnih organizacij v sestavi iste delovskih in drugih temeljnih organizacij, v ne organizacije. Pri tem je potrebno glavbankah in drugih finančnih organizaci- no dejavnost razumeti in opisati tako, da
jah, ter v drugih oblikah, v katerih združu- gre za enoten proces in skupen rezultat
je delavec svoje delo in družbena sredstva dela, tudi če gre za več medsebojno soroz drugimi delavci.
dnih ali stranskih dejavnosti, ki sicer vsaIz samoupravnega sporazuma mora biti ka za sebe ne izpolnjujejo pogojev za
očitno, v čem je interes delavca, da zdru- organiziranje temeljne organizacije, v
žuje svoje osebno delo z delom drugih medsebojni povezanosti pa vendarle dadelavcev z družbenimi sredstvi in tako jejo skupen rezultat dela. Delavci v sapodružblja svoje delo. Cilji združevanja v moupravnem sporazumu določijo, o katemeljno organizacijo morajo izražati tudi terih vprašanjih, ki se nanašajo na odloperspektivo delavcev v temeljni organiza- čanje o delu in sredstvih in na urejanje
ciji, kajti delavec dela kot združeni dela- drugih družbenoekonomskih odnosov,
vec zato, da:
bodo odločali z osebnim izjavljanjem in
- razširja in zboljšuje materialno kako bodo odločali preko organov saosnovo dela, ki je pogoj za varnost in moupravljanja.
zboljšanje njegovega gmotnega položaja
Delavci izhajajo pri razporejanju doter hkrati pogoj za družbeni razvoj;
hodka iz družbene neodtujljivosti sred- si s tem ne le kratkoročno, temveč stev družbene reprodukcije ter rezultatov
tudi dolgoročno zagotavlja materialno in dela združenega delavca, ki temelji na
socialno varnost;
dohodkovnih odnosih in družbenem zna- z drugimi delavci odloča o usmeritvi čaju dohodka; pri čemer:
in povečanju družbenih sredstev, o kate- samo delavci v temeljni organizaciji
rih se dogovarja in jih združuje v družbeni pridobivajo dohodek in ga razporejajo po
reprodukciji, kar se odraža na dohodku namenu uporabe za uresničevanje svojih
temeljne organizacije; s tem pa tudi na interesov in za zadovoljevanje svojih,
njegovem osebnem dohodku in drugih skupnih in splošnih družbenih potreb;
pravicah, za katere se dogovarja na pod- nedopustno je pridobivanje dohodka in
lagi združevanja dela in sredstev z delavci njegovo razporejanje, ki bi temeljilo na
v drugih temeljnih organizacijah in drugih nezakonitih oblikah upravljanja in na ta
organizacijah združenega dela.
način pačilo družbeno naravo dohodkovUresničevanje teh interesov temelji na nih odnosov oziroma dohodka;
razvijanju družbenoekonomskih odno- delavci z razporejanjem dohodka v
sov, kot so sprejeti z ustavo in zakonom o temeljni organizaciji zagotavljajo matezdruženem delu, ne pa na kakršnihkoli rialne in druge pogoje za delo in razvoj
odnosih. S sprejemom samoupravnega vseh delov združenega dela in pogoje za
sporazuma se delavec zaveže, da bo pri izvrševanje družbenih funkcij, ki prispeuresničevanju pravice dela z družbenimi vajo k nenehnemu večanju produktivnosredstvi z delavci v temeljni organizaciji sti njihovega in celotnega družbenega
skupaj in enakopravno:
dela ter k večanju dohodka;
- delal in sodeloval v delovnem in
- je dohodek osnova in vir sredstev za
proizvodnem procesu po svojih delovnih zadovoljevanje skupnih in splošnih družsposobnostih in izpolnjeval delovne ob- benih potreb, s katerimi se zagotavljajo
veznosti;
skupni in splošni pogoji za delo in razvoj
- razvijal svoje delovne sposobnosti; družbene skupnosti, sredstev za osebne
- skladno z načelom dobrega gospo- dohodke in skupno porabo, za zboljševadarja določal gospodarsko ali drugo nje in razširjanje materialne osnove dela
družbeno dejavnost, nenehno obnavljal, ter za obnavljanje in ustvarjanje rezerv;
izboljševal in povečeval družbena sred- se v dohodku temeljne organizacije
stva, ne da bi bila pri tem prizadeta škoda v materialni proizvodnji izražajo tudi redrugim niti ne na škodo interesov družbe- zultati dela delavcev na področju izobrane skupnosti kot celote;
ževanja, znanosti, kulture, zdravstva, so- odločal o združevanju dela in sred- cialnega varstva in drugih družbenih destev tudi zunaj temeljne organizacije, javnosti, kar je osnova za svobodno mespoznavajoč, da je to pot za doseganje njavo dela in povezovanje razvoja dela
večjih rezultatov v družbeni reprodukciji;
temeljne organizacije z razvojem širših
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delov združenega dela, ki so v družbeni
reprodukciji med seboj objektivno povezani in odvisni;
- se s planiranjem dohodka, ki temelji
na proizvodnem programu predvidenih
proizvodnih zmogljivosti, planiranih prodajnih cen, standardih stroškov, združevanju dela in sredstev opredeljuje tudi
namensko razporeditev dohodka;
- se pri razporejanju dohodka upoštevajo tudi interesi drugih delavcev, delovnih ljudi in občanov; vsled česar se delavci v združenem delu dogovarjajo o skupnih osnovah in merilih na podlagi samoupravnega sporazumevanja in družbenega
dogovarjanja, pri čemer opredelijo tudi
svoje odgovornosti do družbene skupnosti in prevzemajo obveznosti tudi na podlagi zakonov.
Pri razporejanju čistega dohodka na
sredstva za osebne dohodke in skupno
porabo, na sredstva za razširitev materialne osnove dela in na razerve delavci zagotavljajo medsebojno odvisnost delov čistega dohodka, upoštevajoč dosežene
delovne oziroma poslovne rezultate v temeljni organizaciji in odvisnosti razporejanja glede na produktivnost dela v drugih
temeljnih organizacijah, s katerimi združujejo delo in sredstvo. Navedene posamične dele je mogoče povečati, če je
dohodek višji, upoštevajoč tudi vire, ki so
prispevali k doseženemu dohodku.
Pri vsaki razporeditvi čistega dohodka
določijo delavci njegove najmanjše sestavine, upoštevajoč materialno varnost delavcev ter stabilnost poslovanja temeljne
organizacije. V ta namen presodijo, ali je
potrebno oblikovati večja sredstva rezerv,
kot jih določa zakon in določijo izhodišča
za oblikovanje nujnih sredstev za razširitev materialne osnove dela. Delavci se
dogovorijo, kako bodo presojali dosežene delovne in poslovne rezultate, zato da
se pri svojem odločanju ravnajo po dogovorjenih osnovah.
Delavci določijo svoje odnose pri delitvi sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo tako:
- da sta delo in delovni prispevek edini
podlagi za pridobivanje osebnega dohodka iz dohodka temeljne organizacije, pri
čemer je protizakonito vsakršno izkoriščanje tujega dela ali podrejanje dela drugih ter vsak privilegij, ki bi temeljil na
izkoriščanju monopolnega položaja delavca v delitvi dela;
- da uveljavljanje načela delitve po
delu in rezultatih dela spodbuja vsakega
delavca v temeljni organizaciji k čimboljšemu delu, k večji produktivnosti dela;
zato delavci opredelijo osnove za delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo tako, da osebni dohodek delavca
ustreza rezultatom njegovega dela in njegovemu osebnemu prispevku, ki ga daje s
svojim živim delom in z gospodarjenjem z
družbenimi sredstvi iz minulega dela k
povečanju dohodka, z inovacijami, racionalizacijami in drugimi oblikami ustvarjalnosti;
- da pri delitvi sredstev za osebne dohodke delavci upoštevajo družbenoekonomsko naravo osebnih dohodkov, da
tudi najnižji osebni dohodki omogočajo
delavcem zadovoljevanje njihovih potreb,
ki ustrezajo družbeno dogovorjeni ravni
pri določeni produktivnosti dela;
- da osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke spodbujajo pri6

dobivanje delovnih sposobnosti in znanja, zboljševanje organizacije dela, uporabo znanstvenih, tehničnih in tehnoloških dosežkov, smotrno in racionalno izkoriščanje naravnih pogojev za delo,
proizvajalnih in drugih delovnih zmogljivosti, razvijanje pobud za delo, čim popolnejšo izrabo delovnega časa, vestno
izpolnjevanje delovnih obveznosti, odgovornost do drugih delavcev in družbene
skupnosti;
- da poleg načela delitve po delu uveljavljajo tudi načelo solidarnosti, predvsem tako, da s sredstvi za skupno porabo
prispevajo h kritju ustreznih socialnih in
drugih potreb delavcev z nižjimi osebnimi
dohodki in njihovih družinskih članov;
- da delavec trpi materialne in druge
posledice, če zaide temeljna organizacija
v ekonomske težave, ki bi nastale zaradi
ekonomsko nesmotrnega gospodarjenja
s sredstvi, zaradi poslovanja, ki ni bilo
prilagojeno tržnim potrebam odnosno samoupravno dogovorjeni družbeni delitvi
dela, ali če bi nastale zaradi nevestnega
dela, ki povzroča nizko storilnost dela,
zaradi česar ne pridobi zadostnega dohodka za zagotavljanje svojih interesov in
potreb v družbeni reprodukciji;
- da ima delavec iz dela pravico najmanj do zakonsko zajamčenega dohodka, pri čemer delavci v temeljni organizaciji, upoštevajoč ekonomski položaj temeljne organizacije, pogoje okolja, v katerih delavec živi in dela ter splošno stopnjo produktivnosti celotnega družbenega
dela, zagotovijo ustrezno višji znesek zajamčenega osebnega dohodka, kot ga
določa zakon, ter upoštevajo spodnjo raven zadovoljevanja skupnih potreb iz
sklada skupne porabe.
Obveščenost delavcev je eden od
osnovnih pogojev za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti. S tem se oblikujejo delavčeva
družbenoekonomska osebnost, njegov
interes, njegovo družbenoekonomsko
obzorje in njegovo spoznanje o pomembnosti družbene reprodukcije. Zato je delavec subjekt informacij, to je njihovega
oblikovanja, pretoka in uporabe. V teh
odnosih so informacije v rokah združenih
delavcev eno od sredstev za uveljavljanje
osebnih, skupnih in družbenih interesov v
proizvodnji in družbeni reprodukciji. Obveščanje delavcev je pogoj za delo in
samoupravno odločanje z osebnim izjavljanjem, za zavzemanje stališč, dajanje
smernic in mnenj v okviru delegatskega
sistema ter za uresničevanje samoupravne delavske kontrole. Obveščanje zagotavlja tudi nadzor nad izvrševanjem določil samoupravnih splošnih aktov, planov
ter sprejetih določitev in omogoča uveljavljanje odgovornosti delegatov, poslovodnih organov in nosilcev javnih funkcij.
V samoupravnem sporazumu delavci
določijo, kako poteka obveščanje o zadevah, ki so skupnega pomena v delovni
oziroma sestavljeni organizaciji združenega dela, zlasti o skupnem prihodku,
skupnem dohodku in o izvrševanju skupno dogovorjene poslovne politike in o
drugem. V ta namen delavci uporabljajo
zakonske in družbeno dogovorjene kazalce delovne in poslovne uspešnosti.
S samoupravnim sporazumom urejajo
delavci svoje pravice, dolžnosti in odgovornosti v obveščanju. Pri tem je potreb-

no določiti naloge delavcev v strokovnih
službah za zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov, informacij in gradiv ter
določiti njihovo odgovornost. Delavci, katerim je obveščanje delovna dolžnost, hudo kršijo delovne dolžnosti, če kršijo določbe o rokih, v katerih so dolžni pripraviti
in dati take podatke, ali če zavestno dajejo
pomanjkljive ali napačne podatke ter zamolčijo dejstva, ki vplivajo na odločitve.
Pri uresničevanju svojih skupnih interesov pri delu in pridobivanju dohodka v
posameznih med seboj odvisnih delih
združenega dela in v celoti od nosov družbene reprodukcije delavci svobodno
združujejo svoje delo in sredstva
družbene reprodukcije v temeljnih organizacijah v delovno organizacijo in v druge oblike združevanja dela in sredstev.
Poudariti je potrebno, da je temeljna organizacija del delovne organizacije in
opravlja svojo dejavnost upoštevaje potrebe in interese drugih temeljnih organizacij v sestavi iste delovne organizacije.
Za poslovno povezovanje v raznih oblikah združevanja dela in sredstev in v
poslovnih skupnostih določijo delavci
osnove, na podlagi katerih si v takih oblikah povezovanja skupaj z drugimi delavci
delijo delo, vzajemno zboljšujejo pogoje
dela in poslovanja, proučujejo trg, usklajujejo proizvodnjo določenega blaga in
storitev, skupaj nastopajo na domačem in
zunanjem trgu, skupaj skrbijo za znanstveno raziskovalno delo, izobraževanje
kadrov in za uresničevanje drugih dogovorjenih skupnih interesov pri delu in poslovanju.
Za združevanje v delovno organizacijo
je potrebno določiti, kakšen je namen
združevanja in kako ga bodo delavci uresničevali. Pri tem je pomembno skupno
planiranje razvoja npr.; delitev dela, poslovne usmeritve, skupne naložbe, urejanje zadev, ki so skupnega pomena za
delavce; opredelitev nalog, katerih uresničitev prispeva k povečevanju dohodka,
opredelitev medsebojne vzajemnosti in
solidarnosti ter socialne varnosti.
Postopek za sprejemanje sporazuma
in uresničevanje družbenega varstva samoupravnih pravic temelji na svobodni
volji delavca, da združuje svoje delo z
delom drugih delavcev v temeljni organizaciji združenega dela. Delavec kot svobodna osebnost se s posebno pismeno
izjavo zaveže, da sprejema skupno voljo
delavcev in pristopi k samoupravnemu
sporazumu. Ta pismena izjava pomeni, da
kot delavec združuje svoje osebno delo z
drugimi delavci v združenem delu in se
zaveže s svojim delom izpolnjevati samoupravljalske pravice, obveznosti in odgovornosti; brez te osebne izjave ne more
združevati svojega dela z delom drugih
delavcev v temeljni organizaciji in mu
zato preneha delovno razmerje, oziroma
takega razmerja ne more skleniti.
Samoupravni sporazum mora imeti
vsak delavec, kajti ta je temeljna samoupravna podlaga za uveljavljanje njegovih
samoupravnih pravic in za izpolnjevanje
dolžnosti ter temeljni pravni vir za vse
druge samoupravne splošne akte v temeljni organizaciji združenega dela in za
njihovo razlago.
V postopku priprave, razprave in sprejemanja samoupravnega sporazuma je
nepogrešljiva vloga sindikata kot razredne organizacije delavcev. Sindikat neporočevalec

posredno sodeluje in spodbuja delavce,
da organizirano uresničujejo samoupravljanje kot pogoj učinkovitega gospodarjenja. V skladu z zakonom deluje sindikat
povsod, kjer se kršijo samoupravne pravice delavcev in z ustavo določeni družbenoekonomski odnosi. Vselej, kadar se v
organizacijah združenega dela odloča o
samoupravnih pravicah, družbeni lastnini
ali urejajo spori iz samoupravnih razmerij,
obvezno sodeluje sindikat, ki uresničuje
svojo zgodovinsko razredno funkcijo in s
tem uveljavlja neposredne interese delavcev.
Nosilec sindikalne dejavnosti v temeljni
organizaciji združenega dela je osnovna
organizacija sindikata, ki izpolnjuje naloge, določene v sindikalnih statutarnih
pravilih v skladu z ustavnimi in zakonskimi pristojnostmi sindikata. Povsod tam,
kjer posamezna organizacija sindikata ne
uresničuje s svojo dejavnostjo razrednega interesa delavcev, je dolžnost organizacije sindikata kot celote, da tudi v teh
primerih zagotovi uresničevanje pravic in
dolžnosti delavcev v političnem sistemu
socialističnega samoupravljanja.
III.

Delavci so pri uresničevanju pravice
dela z družbenimi sredstvi v združenem
delu v svojem, skupnem in splošnem
družbenem interesu odgovorni drugim
delavcem in družbeni skupnosti kot celoti, da družbeno in ekonomsko smotrno
uporabljajo družbena sredstva in jih nenehno obnavljajo in povečujejo. Zato tudi
stalno preverjajo delovno in samoupravIjalsko učinkovitost, zakonitost in izvajanje samoupravnih odločitev, in sicer neposredno in po organih samoupravne delavske kontrole.
Samoupravna pravica in obveznost je,
da se samoupravni splošni akti in odločitve dosledno in zakonito izvajajo. Zato
glede kršitev delavci uveljavljajo odgovornost posameznikov in samoupravnih
organov ter so za izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti odgovorni drugim delavcem in družbi.

Delavci določajo svoj samoupravni položaj in oblikujejo svoj temeljni samoupravni splošni akt glede na svoje znanje,
sposobnosti, ustvarjalnost in odgovornost. Zato morajo v postopku oblikovanja
tega akta in določanju pravic, obveznosti
in odgovornosti izhajati iz svoje volje ter
pri tem upoštevati osebne, skupne in
splošne interese.
Pri oblikovanju vsebine samoupravnega sporazuma delavci opredeljujejo svoj
odnos in medsebojna razmerja do svojih
neodtujljivih pravic, ter opredelijo osnove
ustvarjanja in razporejanja dohodka, delitve osebnih dohodkov, druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ter svojo samoupravno organiziranost. Za
hitrejše uveljavljanje delavčevega samoupravnega položaja so odgovorni delavci,
ki na osnovi svojega znanja, izkušenj in
odgovornosti v delovnem procesu zagotavljajo ustrezno podlago za odločanje
delavcev o konkretnih rešitvah samoupravnega in družbenoekonomskega položaja delavca.
Sindikat posveča posebno pozornost
organiziranju in vodenju razprav o vsebin i
samoupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev. Poglavitna njegova naloga je, da politično pripravlja in usklajuje
mnenja in predloge delavcev, s tem da
zagotavlja razredno vsebino sporazumevanja in da pospešuje rešitve, ki zagotavljajo uresničevanje interesov delavskega
razreda. V skladu s tem osnovne organizacije sindikata prek svojih izvršnih organov delujejo tako, da so stališča sindikata
o samoupravnem sporazumu v času javne
razprave tudi obrazložena.
Delavci in delovni ljudje, organizirani v
enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja, so dolžni ukrepati v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
organih vselej, kadar se kršijo samoupravne pravice delovnih ljudi ali oškodujejo družbeni interesi. Zato so organi
družbenopolitičnih skupnosti dolžni
spremljati razvoj odnosov, ocenjevati in
ukrepati vselej, kadar so bistveno skaljeni

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju obligacijskih razmerij je namenjena knjiga
dr. Stojan Cigoj:

samoupravni odnosi, huje prizadeti družbeni interesi, ali če organizacije ne izpolnjujejo z zakonom predpisanih obveznosti.
Skupščine občin naj na podlagi ocen
poročil in gradiv, ki jih pripravijo njihovi
organi, razpravljajo o uresničevanju novih družbenoekonomskih odnosov v organizacijah združenega dela na svojih
območjih, zlasti še o rešitvah v samoupravnih sporazumih o združevanju dela
delavcev v temeljnih organizacijah.
Komisije skupščin občin za spremijanje
izvajanja zakona o združenem delu naj ob
prizadevanjih vseh družbenih dejavnikov
za nadaljnji razvoj samoupravljanja in
uvajanja novih družbenoekonomskih
odnosov v organizacijah združenega dela
spremljajo delo pri nastajanju in sprejemanju samoupravnih sporazumov o združevanju dela delavcev in sproti ugotavljajo pomanjkljivosti v vsebini ali načinu
sprejemanja, ter poskrbijo, da bodo ti akti
odražali dejansko voljo in potrebe delavcev v temeljni organizaciji in splošni družbeni interes.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja naj ukrepajo na temelju ugotovljenih
dejstev in lastne ocene v vseh primerih, ko
gre za kršitev pravic delavcev pri pripravljanju in sprejemanju samoupravnega
sporazuma o združevanju dela delavcev,
kot tudi v primerih, ko so v samoupravne
sporazume vnešene rešitve, ki niso v skladu ali so celo v nasprotju s položajem
delavca, zlasti še tedaj, ko to zahtevajo
delavci ali njihovi samoupravni organi.
Spore iz medsebojnih razmerij v samoupravljanju in gospodarjenju rešujejo
delavci sami kot tudi v arbitražah in samoupravnih sodiščih, ki so del samoupravnega sistema. V interesu varstva pravic delavcev in zaščite družbene lastnine
naj sodišča združenega dela in druga
samoupravna sodišča uresničujejo ustavne in zakonske pristojnosti tako, da pospešujejo preobrazbo odnosov v združenem delu.

OBLIGACIJE
sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem pravu

dročju obligacijskega prava; obravnava tuje zakonodaje in njihove judikature ter v kateri smeri se razvija
pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na važnejše
rešitve v mednarodnih konvencijah unificiranega prava
ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne posle s tujimi
partnerji.

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spremembo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nastanejo s pravnimi posli ali po zakonu, številni podatki iz
sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu sliko na po-

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal ČZ
»Uradni list SRS« ob 30-letnici ustanovitve in ga priporoča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom in
pravnim službam ter posameznikom.
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Predlog zakona o
založništvu

Osnutek zakona o založništvu sta obravnavala zbor združenega dela in zbor občin
Skupščine SR Slovenije 23.11.
1977, skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije pa 22. 11.
1977. Vsa tri zakonodajna telesa so osnutek sprejela, predlagatelju pa naročila, naj pri pri-r
pravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge in mnenja, ki so jih v Skupščini SR
Slovenije dali odbori za družbenoekonomske odnose obeh
zborov in zakonodajno-pravna
komisija, v Kulturni skupnosti
Slovenije pa njena skupščina.
Predlog zakona upošteva
predloge, pripombe in mnenja
v naslednjih členih:
2. člen - med nalogami založniške dejavnosti je izrecno
navedeno tudi spoznavanje
kultur drugih narodov (pripomba skupščine Kulturne skupnosti Slovenije) ter zalaganja del
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti; sicer pa je
drugi odstavek v celoti prilagojen predlogu skupščine KSS,
dodana pa so dela pripadnikov
italijanske in madžarske narodnosti na predlog komisije za
narodnosti skupščine SRS, in
se glasi: »To družbeno vlogo
opravlja založniška dejavnost
še posebej z zalaganjem novih
slovenskih (literarnih, glasbenih, likovnih) del, del slovenske
klasike, del pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti; domačih in tujih družboslovnih marksističnih in temeljnih znanstvenih del; učbenikov
in drugih publikacij, potrebnih
za razvoj izobraževanja, znanosti in kulture; del, ki so namenjena predstavitvam naše
znanosti in kulture v drugih republikah m pokrajinah ter v
svetu; najboljših del drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti ter najboljših dosežkov
duhovnega ustvarjanja drugih
narodov«.
4. člen - opuščena je alinea,
ki govori o oblikah in načinih
uresničevanja družbene samozaščite (predlog zakonodajnopravne komisije).
7. člen - navedeni so vsi načini ustvarjanja celotnega prihodka po 60. členu zakona o
združenem delu, pri čemer je
svobodna menjava dela kot
najpomembnejša oblika na
prvem mestu (pripombe skupščine Kulturne skupnosti Slovenije in zakonodajno-pravne
komisije).
8. člen - drugi odstavek je
preoblikovan v smislu pripomb

(ESA-815)

skupščine Kulturne skupnosti
Slovenije tako, da ne bi bila
določba videti v nasprotju z načelom o srečujočem se planiranju;
- v tretjem in četrtem odstavku je obveljala varianta iz
osnutka (predlog obeh odborov in zakonodajno-pravne komisije), s tem, da je v četrtem
odstavku upoštevan tudi predlog skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, po katerem samoupravni sporazum z založniškimi organizacijami sklepajo avtorji-sodelavci neposredno ali po svojih društvih. Kar
pa zadeva vključevanje republiških društev v svete založniških organizacij, pa to vsebuje
prvi odstavek 24. člena tega
predloga zakona.
9. člen - redakcijski popravek (opombi skupščine KSS in
zakonodajno-pravne komisije).
13. člen - ta člen iz osnutka
se v predlog ni vnesel (predlog
obeh odborov in zakonodajnopravne komisije).
15. člen - (v osnutku 16.
člen) varianta je izpuščena
(predlog obeh odborov).
19. člen - (v osnutku 20.
člen) preformuliran tako, daje
jasnejši (pripomba skušščine
KSS).
20. člen - (v osnutku 21.
člen) namesto »mnenja« se zahteva »soglasje« samoupravne
interesne skupnosti, varianta
pa je izpuščena (v skladu z
mnenjem zakonodajno-pravne
komisije).
23. člen - (v osnutku 24.
člen) besedo »mnenje« nadomestiti »soglasje« samoupravne interesne skupnosti (predlog skupščine KSS).
24. KSS).
24. člen - (v osnutku 25.
člen) določba sprejema varianto iz osnutka, kar so predlagala
vsa tri skupščinska telesa; njihov predlog je v nasprotju s
predlogom skupščine KSS.
29. člen — (v osnutku 30.
člen) - besedilo ostaja v skladu s predlogom zakonodajnopravne komisije.
VI. poglavje - določbe so
deloma drugače razvrščene in
nekoliko redakcijsko predelane.
39. člen - (v osnutku 41.
člen) opuščeno je besedilo: »v
skladu z načeli gospodarjenja«
(pripomba skupščine KSS).
42. člen - pripomba skupščine Kulturne skupnosti Slovenije k 43. členu osnutka je
zastavljena v obliki vprašanja,

zakaj omejiti vir dohodka, ki ni
smiselno povezan z ostalim
tekstom člena, je upoštevana z
redakcijsko izboljšavo besedila.
43. člen - (v osnutku 44.
člen) je bolj usklajen z določbo
47. člena (v osnutku 48. člena),
tako da je drugi odstavek besedila osnutka izpuščen, 47. člen
pa se začne z besedilom: »Pridobitev in trajanje pravic...«
(pripomba skupščine KSS in
zakonodajno-pravne komisije).
VIII. poglavje - kazenske določbe so razporejene po subjektih, to je na založniške organizacije, druge delovne organizacije, druge pravne osebe in
na civilne osebe (predlog zakonodajno-pravne komisije in
skupščine KSS).
IX. poglavje - določbe o usklajevanju aktov ustanovitelja
so spremenjene, specifizirane,
rok za uskladitev samoupravnih aktov založniških organizacij pa podaljšan na eno leto
(pripombe zakonodajno-pravne komisije).
Upoštevati pa ni bilo mogoče
po mnenju predlagatelja tehle
pripomb, predlogov in mnenj:
8. člen - Ob besedilu tega
člena je skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije dala splošno pripombo, da pristojnosti in
obveznosti samoupravnih interesnih skupnosti še vedno niso
opredeljene. Te pristojnosti so
res, razen v načelnih določbah
(8. člen), omenjene le, če gre za
vprašanja, ki jih ureja ta zakon,
npr, za nosilce založniške dejavnosti (13. člen), za ustanovljene založniške organizacije
(17. člen, 19. člen, 20. člen, 23.
člen), za ustvarjanje celotnega
prihodka (38. člen, 39. člen), za
pravice avtorjev-sodelavcev
(49. člen), sicer pa je po našem
mnenju prostor za zakonodajno urejanje pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti zakon o teh skupnostih.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije ob 8. členu tudi
pripominja, da morajo poleg
kulturnih skupnosti načrtovati
in zagotavljati razvoj založništva tudi izobraževalne in raziskovalne skupnosti. To gotovo
drži. Tako stališče upošteva
predlog zakona npr. v določbah drugega odstavka 20. člena, 24. člena, 38. člena, 39. člena, 42. člena. Določbe prvega
odstavka 8. člena ne gre razumeti tako, da založniška organizacija ne more biti članica
druge skupnosti kot kulturne,
pač pa menimo, da naj zakon
določi obvezno članstvo vseh
založniških organizacij v tej
kulturni skupnosti, ker je založniška dejavnost založniških organizacij najpogosteje kulturna dejavnost (v ožjem smislu

besede). T udi določba drugega
odstavka 57. člena republiške
ustave, ki jo povzema predlog
zakona v tretjem in četrtem odstavku 8. člena, se nanaša
izrecno na kulturno samoupravno interesno skupnost.
10. člen - Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je pripombo k temu členu opredelila
takole: »Cilje različnih oblik organiziranja občanov bi bilo treba ustrezneje opredeliti, saj so
tako opredeljene naloge enake
tistim, ki se izvajajo v okviru
SIS, a v bistvu gre za oblike,
preko katerih se izvaja popularizacija in propagiranje knjig«.
Pripomba skupščine KSS
izhaja predvsem iz ocene, da
gre za oblike propagiranja
knjig. A ne gre za to, temveč za
oblike in načine, kako bi občan
vplival na programske in druge
odločitve založniških hiš še
drugače, bolj aktivno in neposredneje, ne le z odločanjem
pri nakupu knjig. Sicer pa določba temelji na 23. členu zakona o združenem delu.
11. člen — skupščina Kulturne skupnosti Slovenije terja,
naj se 11. in 30. člen uskladita,
toda predlagatelj je prepričan,
da sta člena usklajena.
13. člen - (v osnutku 14.
člen) oba skupščinska odbora
predlagata črtanje drugega odstavka, ker da le ponavlja prvi
odstavek. Po našem mnenju je
odstavek čisto pravnotehnične
narave (določa pomen izraza
»založniška organizacija« v
tem zakonu) in je prav kot tak
potreben.
17.-19. člen - (v osnutku
18.-20. člen) vsebujejo po
mnenju obeh odborov medsebojna nasprotja. Takih nasprotij ne vidimo.
Določba 17. člena temelji na
349. in 350. členu zakona o
združenem delu, določba 18.
člena na prvem odstavku 351.
člena zakona o združenem delu, določba 19. člena pa na 354.
členu zakona o združenem delu.
48. člen - odbor za družbenoekonomske odnose zbora
združenega dela pripominja,
da bi tu morala biti opredeljena
participacija na riziku dela. Po
našem mnenju bi bila avtorjeva
participacija pri negativnih posledicah rizika upravičena le
tedaj, če bi založništvo v celoti
— z njim tudi razmerja med
založniško organizacijo in avtorjem - pojmovali in urejali po
čisto tržnih poslovnih pravilih.
Predlagatelju najbrž tudi ni
uspelo v celoti slediti splošni
pripombi obeh odborov, da
zlasti VI. poglavje pušča nekatera vprašanja odprta, da sistematičnost pri urejanju teh
vprašanj ni dosledna in da bi
moral predlog upoštevati novote v nekaterih najnovejših
poročevalec
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predpisih. Te ugotovitve iz na- pravi predloga zakona.
Za izvedbo tega zakona niso
čelne razprave obeh odborov
niso toliko konkretne, da bi jih potrebna posebna finančna
bilo mogoče upoštevati pri pri- sredstva.

Predlog zakona o
spremembah in
dopolnitvah zakona o
urbanističnem
planiranju

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
urbanističnem planiranju je
predlagatelj pripravil tako, da /
je upošteval pripombe, predloge in mnenja, ki so jih dala na
osnutek zakona delovna telesa
skupščine in zborov oziroma
delegacije v razpravi na sejah
zborov dne 25. 1. 1977.
Poglaviten smoter predlaganih sprememb in dopolnitev je
ostal nespremenjen: ob nenehnem naraščanju števila nedovoljenih gradenj in kršenja urbanistične discipline ter samovoljnega poseganja v prostor je
treba omogočiti organom urbanistične inšpekcije in upravnim organom, da hitro in učinkovito ukrepajo v primerih nedovoljene gradnje. Zaostritev
izvajanja veljavnih urbanističnih predpisov je glede na doseženo stopnjo družbenega razvoja postala nujna, da se zavarujejo prostor in druge dobrine
splošnega pomena ter uveljavi
varstvo okolja.
Predlog zakona ureja način
ukrepanja za vse nedovoljene
gradnje, ki se bodo pričele po
uveljavitvi zakona, ter določa
način za pravno ureditev statusa nedovoljenih gradenj, ki so
nastale v prejšnjih letih in so že
v redni uporabi, neurejeno stanje pa povzroča negodovanje
prizadetih ter socialne in druge
probleme.
Kar zadeva gradnje, ki bodo
pričete brez lokacijskega dovoljenja ali urbanističnega potrdila po uveljavitvi tega zakona, se kot glavni ukrep predvideva takojšnja odstranitev (in
ne več zgolj ustavitev) gradbenih del. Ta ukrep izvaja občinska urbanistična inšpekcija za
vse objekte, katerih gradnja ni
dosegla zaključene tretje gradbene faze (se pravi, da objekt
še ni v grobem dograjen in pokrit), ter ne glede na gradbeno
fazo objekta za vse objekte, katerih gradnja se izvaja na strnjenih njivskih površinah izven
naselij, na melioriranih zemljiščih, na zemljiščih, ki so razglašena za zavarovano zemljišče ali naravno znamenitost ali
na zemljiščih, za katere je razporočevalec
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vitvenem postopku brez zaslišanja stranke ter do pritožbe
zoper ukrepe o ustavitvi gradnje in o odstranitvi objektov ne
zadrži izvršitve odločbe oziroma o dovolitvi izvršbe.
Največ pripomb k osnutku
tega zakona je bilo danih v zvezi s predvidenim načinom odprave sedanjega zatečenega
stanja. Po proučitvi pripomb in
mnenj se v predlogu zakona
predlaga tale rešitev:
Občinske skupščine določijo
v šestih mesecih, ko začne veljati ta zakon, z odlokom merila, po katerih občinski upravni
organi razvrstijo nedovoljene
objekte, zgrajene pred uveljavitvijo zakona in ki so že v uporabi:
- na objekte, za katere se
lahko izda lokacijsko dovoljenje (ker so na območju, za katero je sprejet zazidalni načrt
ali je na njem predvidena izdelava zazidalnega načrta in podobno);
- na objekte, za katere se ne
more izdati lokacijskega dovoljenja in se morajo odstraniti,
vendar pa se odstran itev za določen čas lahko odloži (ker se
nahajajo na območju, za katero
ni predvidena izdelava zazidalnega načrta oziroma za katero
po urbanističnem dokumentu
ni dovoljena gradnja in podobno vendar pa neposredno še ne
ovirajo izvajanja urbanističnega dokumenta);
- na objekte, ki se morajo
takoj odstraniti (ker neposredno ovirajo izvajanje sprejetega urbanističnega dokumenta,
ker so na zavarovanem zemljišču in podobno).
Merila, ki jih določi občinska
skupščina za razvrstitev nedovoljenih objektov, ne terjajo
nobene izdelave zazidalnih načrtov ali drugih urbanističnih
dokumentov, temveč se določijo na podlagi obstoječih urbanističnih dokumentov. Merila imajo namen, da usmerjajo
upravni organ pri odločanju o
nedovoljeni gradnji. Zato zakon določa naslednje možnosti:
V primeru iz 1. alinee se lahko izda lokacijsko dovoljenje s
tem, da investitor izpolni pogoje, ki se mu predpišejo v njem in
če plača stroške za komunalno
ureditev zemljišča. V primeru iz
2. alinee pa se lahko izda lokacijsko dovoljenje ob pogoju, da
bo investitor objekt odstranil
na svoje stroške, ko bo to po-

trebno za uresničitev urbanističnega dokumenta. Ta pogoj
se zaznamuje v zemljiški knjigi.
Za vse objekte iz 3. alinee, ki
so bili zgrajeni brez lokacijskega dovoljenja pa neposredno
ovirajo izvajanje urbanističnega dokumenta ali ki se nahajajo
na zavarovanem zemljišču in
podobno, velja pravilo, da se
izda odločba o odstranitvi objekta.
Ukrepanje glede obstoječih
nedovoljenih objektov se ne
izvede, če je že izdana odločba
pristojnega organa o odstranitvi objekta in je ta postala pravnomočna. Če teče pravni postopek v zadevi nedovoljene
gradnje, se dokonča po novih
pravilih.
V predlogu zakona je dana
boljša preglednost posameznih pravnih situacij s tem, da so
le-te uvrščene v posebnih členih, v isti namen paso vpredlogu zagona tudi povzete določbe 41b, 41c in 41č členov obstoječega zakona, ki se sicer
vsebinsko ne spreminjajo. Mimo tega je v tretjem odstavku
41. člena opredeljen pojem
»zaključene tretje gradbene faze«, kot je bilo to zahtevano k
osnutku zakona.

glašena splošna prepoved graditve.
V primeru nedovoljene gradnje objekta, na katerem je že
presežena zaključena tretja
gradbena faza, pa ne gre za
gradnjo na zavarovanih in drugih zemljiščih iz drugega odstavka 41. člena urbanistična
inšpekcija gradnjo ustavi - in
predloži - zadevo pristojnemu
občinskemu upravnemu organu, da odloči o spornem objektu. Če ta organ ugotovi, da lokacija objekta ni v skadu s
sprejetim urbanističnim dokumentom, izda odločbo o odstranitvi objekta. Upravna
Edina pripomba delegatov,
izvršba za odstranitev objekta,
ki ni mogla biti sprejeta, je priza katerega je bila izdana taka
pomba, naj bi glede odstopov
odločba, se lahko odloži, če
od lokacijskega dovoljenja
objekt za daljši čas ne ovira
ukrepala gradbena inšpekcija
izvajanja sprejetega urbaninamesto urbanistične inšpekstičnega dokumenta in če sicer
cije. Določbe 51. člena zakona
objekt ni v nasprotju s sanitaro graditvi objektov navezujejo
nimi predpisi. V takem primeru
ukrepanje gradbene inšpekcije
pristojni upravni organ tudi odglede ustavitve in odstranitve
loči o pogojih za nadaljnjo
del na pogoj, da ni ogrožena
gradnjo. Obveznost odstranivarnost objekta, življenja in
tve takega objekta se po uradni
zdravje ljudi ali varnost promedolžnosti vpiše v zemljiško
ta ali sosednih objektov, kar
knjigo.
lahko nastopi, le če se ne upoPredlog zakona ureja tudi
števajo tehnični predpisi. Naloprimere, ko je za objekt izdano
ga urbanistične inšpekcije pa
lokacijsko dovoljenje ali urbaje varovanje prostora in predpinistično potrdilo, vendar se insov, ki urejajo njegovo rabo,
vestitor ne ravna po pogojih, ki
kar je v širši povezavi z izvajaso mu bili določeni z dovoljenjem urbanističnih dokumennjem ali potrdilom. V takih pritov in urbanistične politike. Zamerih odredi urbanistična inšto predlagatelj meni, da ni rapekcija, da se v določenem rozloga za spremembo tega čleku odpravijo pomanjkljivosti;
na, ki v osnovi ohranja že sedaj
če jih investitor v tem roku ne
določeno delitev pristojnosti
odpravi, odredi odpravo poobeh inšpekcij.
manjkljivosti urbanistična inšPredlagatelj je že ob osnutku
pekcija na stroške investitorja.
zakona poudaril, da s predloCe se pomanjkljivosti ne dajo
gom zakona niso urejeni celoodpraviti (npr. objekt je po tlovitejši razlogi za nedovoljene
risu presegel dovoljeno izmegradnje in da bo treba to vpraro), urbanistična inšpekcija
šanje rešiti ob novelaciji sedaustavi gradnjo in predloži obnjega zakona.
činskemu upravnemu organu
zadevo v reševanje na način,
kot je opisan v prejšnjem odstavku.
Predlog zakona o
Tudi glede samega upravnecivilnih invalidih vojne
(ESA-991)
ga postopka se predlagajo
spremembe, katerih namen je,
da se zagotovi hitro in učinkoPredlog zakona dograjuje si- smislu stališč Skupščine SR
vito ukrepanje. Tako določa zakon, da odloča urbanistična stem socialne varnosti civilnih Slovenije o izvajanju in nadaljinšpekcija v skrajšanem ugoto- invalidov vojne v SR Sloveniji v njem urejanju sistema socialne
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varnosti borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov z
dne 23. 6.1976 (Ur. list SRS, št.
17/76) in vsmislu predloga medrepubliškega in medpokrajinskega dogovora o izboljšanju
varstva civilnih invalidov vojne.
Glede na zaostajanje tega
varstva v SR Sloveniji za drugimi socialističnimi republikami
dviguje raven varstva v naši republiki, ki bo pri civilnih invalidninah porasla - ob 100-odstotni realizaciji zakona za
82,23%, ob70-odstotni realizaciji zakona za 27,56%. S tem se
bo SR Slovenija izenačila s
SAP Vojvodino, ki ima že dve
leti najvišjo raven varstva civilnih invalidov vojne v SFRJ.
Najpomembnejše novosti
zakona so:
- vzpostavitev razmerja na
področju uživanja posameznih
pravic v razmerju do vojaških
invalidov (civilna invalidnina je
50%
vojaške invalidnine
ustrezne skupine, dodatek za
postrežbo in tujo pomoč je
85% dodatka za postrežbo in
tujo pomoč II. stopnje vojaških
invalidov, dodatna denarna pomoč je 50% invalidskega dodatka),
- dopolnilno urejanje na
višjem nivoju za žrtve fašističnega nasilja,
- avtomatična vsakoletna
valorizacija prejemkov civilnih
invalidov, povezana z dvigom
prejemkov vojaških invalidov,
- ocenjevanje invalidnosti
po listi odstotkov, ki velja za
ugotavljanje vojaške invalidnosti,

- uveljavljanje pravice do
rehabilitacije po predpisih o
vojaških invalidih.
Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval vse pripombe
pristojnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije, ki so bile
izražene ob obravnavi predloga za izdajo z osnutkom zakona o civilnih invalidih vojne.
Pri izdelavi predloga zakona
je predlagatelj še dosledneje
upošteval terminologijo, ki jo
vsebujejo predpisi o vojaških
invalidih in jo vgradil v posamezne člene ter s tem izpopolnil osnutek, ki je na nekaterih
mestih še ohranjal terminologijo sedaj veljavnega zakona,
ki se je navezovala na predpise
o delovnih invalidih.
Predlog zakona se razlikuje
od osnutka zakona v naslednjem:
- Zaradi izboljšave besedila
tako iz terminoloških razlogov
kot tudi zaradi jasnosti so vneseni popravki v naslednje člene: 1., 2./3 odstavek, 3., 4., 5./2
odstavek, 7., 15., 25./1 odst.,
31., 32. in 33./2 odstavek,
- V 9. in 1Q. členu nadomešča termin »... odstotna telesna okvara« s terminom:»...%
invalidnosti« v smislu zakona o
vojaških invalidih,
- 2. odstavek 9. člena
osnutka zaradi samostojnosti
materije in preglednosti spreminja v nov samostojen 11.
člen predloga, ki se nanaša na
civilno invalidnino družinskih
članov upravičenca, ki jo pridobijo po njegovi smrti pod pogoji in z odmero, ki velja za
pridobitev družinske pokojni-

ČASOPISNI ZAVOD »URADNI LIST SRS«
obvešča vse upravne organe, organizacije združenega
dela, samoupravne organizacije in skupnosti in zainteresirane posameznike, da je izdal in založil:
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S KOMENTARJEM IN SODNO PRAKSO
Publikacija vsebuje prečiščeno besedilo zakona ter
komentar k posameznim določbam zakona, ki ga je
napisal dr. Vilko Androjna, sodnik Vrhovnega sodišča
SR Slovenije, ki je zbral tudi obsežno sodno prakso k
tem določbam in pripravil tudi stvarno kazalo. Publikacija je praktični pripomoček za delo organov in njihovih
uradnih oseb v upravnem postopku, nudi pa tudi ustrezno pomoč organizacijam združenega dela samoupravnim organizacijam in skupnostim pri uporabi določb
zakona o splošnem upravnem postopku za izdajanje in
izvrševanje posameznih samoupravnih aktov v zvezi z
uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, pa tudi, ko bodo s svojim statutom oziroma
samoupravnim splošnim aktom v skladu s statutom
urejali ta postopek.

10

ne po predpisih o pokojnin- pravice vojaškega invalida, s
skem in invalidskem zavarova- tem da mu ne odvzema civilne
nju,
invalidnine (ki mu sicer pripada
ne glede na premoženjske ra- 12. člen je dopolnjen, in zmere), kot vojaški invalid ne
sicer tako, da potrebo po stalni izgubi pravice do invalidnine,
postrežbi in tuji pomoči dolo- pač pa mu v tem času ne gre
čajo zdravniške komisije za dodatek za postrežbo in tujo
presojo vojaške invalidnosti. S pomoč in ne dodatna denarna
tem je določeno, da veljajo tudi pomoč (enako kot ne gre.vojaza to obliko pomoči civilnih in- škemu invalidu invalidski dovalidom predpisi o vojaških in- datek),
- 21. člen je dopolnjen po
validih. Te komisije bodo tako
kot za številno populacijo voja- predlogu komisije za vprašanja
ških invalidov tudi za bistveno borcev NOV Skupščine SR Slomanjše število upravičencev iz venije,
- 22. člen je dopolnjen po
vrst civilnih invalidov na podlagi Pravilnika o medicinskih in- predlogu zakonodajnopravne
dikacijah za razvrščanje voja- komisije Skupščine SR Sloveških invalidov I. do IV. skupine nije,
- 27. člen, 2. odstavek je
glede na stopnjo potrebe po
postrežbi in tuji pomoči in sku- črtan po predlogu zakonodajpino vojaške invalidnosti in nopravne komisije Skupščine
Pravilnika o delu zdravniških SR Slovenije,
- 29. člen, 2. odstavek se
komisij v postopku za uveljavljanje pravic po zakonu o voja- razdeli na tri odstavke, od kateških invalidih (Ur. list SFRJ, št. rih vsak določa o postopku za:
6/77) ugotavljale in odločale o ugotavljanje invalidnosti, o potem, kdaj gre za konkreten pri- trebi za postrežbo in tuji pomomer za nezmožnost opravljanja či in o pridobitni nezmožnosti
osnovnih življenskih potreb in o potrebi po ortopedskih in
(termin je prevzet iz zakona o drugih pripomočkih ter pomožnih in sanitarnih napravah,
vojaških invalidih),
- 14. in 15. člen sta dopol- 34. člen vsebuje določilo,
njena v skladu s pripombami da se do izdaje pravilnika v smiodbora za družbenoekonom- slu 18. člena uporablja sedaj
ske odnose in razvoj zbora ob- veljavni pravilnik, ker bi sicer
čin skupščine SR Slovenije, s prišlo do pravne praznine.
tem da se vnaša v dopolnilo
Financiranje varstva civilnih
termin »pridobitno nezmožni«, invalidov vojne se tako kot dokot ga pozna zakon o vojaških slej zagotavlja v proračunu SR
invalidih,
Slovenije. Predlagana 70-od- 2. odstavek 17. člena veže stotna realizacija zakona v letu
pravice civilnega invalida, ki je 1978 zahteva 26,287.000.din,
na rehabilitaciji v ustreznem kar je zagotovljeno v republizavodu, kjer ima vso oskrbo, in škem proračunu za leto 1978.

Publikacija vsebuje poleg stvarnega kazala zakona o
splošnem upravnem postopku tudi predpise o povračilu
stroškov in nagrad pričam, izvedencem in tolmačem v
upravnem postopku, navodilo za izdajanje potrdil o
premoženjskem stanju v zvezi z oprostitvijo stranke
plačila stroškov upravnega postopka in republiški zakon o upravnih taksah s taksno tarifo.
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH S KOMENTARJEM IN
SODNO PRAKSO
Ta publikacija dopolnjuje publikacijo »Zakon o splošnem upravnem postopku«, obe skupaj pa predstavljata
zaokroženo komentirano zbirko predpisov, ki se uporabljajo pri delu v upravnem postopku in sodnem varstvu pravic oziroma zakonitosti posameznih upravnih
aktov.
UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR
Knjiga, ki jo je pripravil dr. Vilko Androjna, je učni
pripomoček študentom, tistim, ki se pripravljajo na
strokovne izpite in je praktični pripomoček za tiste, ki
vodijo upravni postopek in odločajo v konkretnih upra vnih stvareh ali opravljajo samo posamezna dejanja v
upravnem postopku.

poročevalec
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VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN - 22. 2. 1978
Kaj je narobe v mesni industriji?
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
Maribora Je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Že vrsto let, posebno pa še v
letu 1976 in 1977 se mesnopredelovalna industrija srečuje z izgubami, ki so posledica
nesorazmerja med odkupnimi
cenami živine in prodajnimi
cenami mesa in mesnih izdelkov. Po podatkih zveznega sekretariata za kmetijstvo so
znašale v letu 1976 izgube v
klavni industriji 580 milijonov
dinarjev, odstopanje od
osnovnih cen živine pa je znašalo celo 294 milijonov din, kar
pomeni, da bi v primeru nesorazmerja cen poslovala mesna industrija s 344 milijonov
dinarjev pozitivnih razlik.
Nesorazmerje med cenami
je isto tudi v letu 1977 in 1978.
Taka situacija vodi mesno industrijo v ukrepe, ki imajo hude posledice za preskrbo trga.
V prvi vrsti gre za zmanjševanje prodaje svežega mesa in
za preusmerjanje v predelavo
mesa v klobasne izdelke, v
strukturi klobasnih izdelkov
pa v proizvodnjo trajnih izdelkov in še bolj v proizvodnjo
konzerv, ki jih večinoma izvaža in kjer se dosežejo ugodne
cene (kurz dolarja 33,64 din).
Na resnost situacije je opozoril tudi Izvršni odbor živinorejske poslovne skupnosti. V
dopisu, ki ga je poslal republiškemu komiteju za trg in cene,
ugotavlja, da po sedaj veljavnih cenah živine, katere so
osnova za izračun prodajnih
cen mesa in izdelkov, ni mogoče nabaviti klavne živine in
so zato klavnične organizacije
v interesu oskrbe prebivalcev
primorane plačevati živino po
znatno višjih cenah, kar povzroča naraščanje izgub.
Rejci živine pa po obstoječih cenah niso pripravljeni
prevzemati pogodbenih obvez
za pitanje in izdobavo klavnih
živali in obstaja bojazen, da
pri neizpremenjeni situaciji ne
bo izpolnjen plan razvoja kmetijstva 1976 do 1978 za področje živinoreje, kar bo povzročilo
velike motnje v preskrbi trga
na daljši rok.
Samo dve klavnici v severovzhodni Sloveniji (Maribor
in Murska Sobota) bosta po
sedaj znanih podatkih zaključili poslovno leto 1977 s poporočevalec

slovno izgubo, ki bo presegla
70 milijonov din.
Iz navedenega sledi, da je
situacija izredno kritična in da
so nujne takojšnje rešitve na
področju ureditve cen.
V sedanjem neenakopravnem položaju pridobivanja dohodka v primerjavi z ostalo industrijo je ogrožena tudi socialna varnost zaposlenih v
mesni industriji, prav tako je
zavrt vsakršen napredek in
nadaljnji razvoj.
Glede na izredno resen položaj v tej za oskrbo zelo pomembni gospodarski panogi,
prosimo Izvršni svet SR Slovenije, kaj meni o naslednjih
vprašanjih:
1. Kako pokriti izredno visoko poslovno izgubo klavnične industrije v letu 1977, ki je
nastala zunaj vpliva kolektivov, in kako zagotoviti sociajno varnost zaposlenih ter minimalne potrebe za skupno
porabo delavcev, ki delajo v
tej panogi?
2. Kako zagotoviti programirani razvoj (enostavno in
razširjeno reprodukcijo) in minimalne higienske ukrepe
klavniške industrije, glede na
to, da je poslovna izguba v tej
panogi prisotna že več let in
se izredno hitro veča in glede
na to, da sedanja sistemska
ureditev na tem področju ne
dopušča učinkovite sanacije?
3. Kako zagotoviti oskrbo s
svežim mesom v letu 1978, ker
je le-ta glede na položaj na
tržišču in glede na veljavni sistem nabavnih in prodajnih
cen živine resno ogrožena?
Na vprašanje je odgovoril Štefan Korošec, član Izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije
in predsednik Republiškega
komiteja za tržišče in cene:
1. Izgube v klavnično-predelovalni industriji za leto 1977
še niso ugotovljene. Ugotavljamo pa, da so že poslovni rezultati v devetih mesecih leta 1977
izkazovali izgubo v višini
55,749.000 din. Organizaciji
združenega dela, ki ustvarjata
največje izgube, sta Tovarna
mesnih izdelkov KOŠAKI v Mariboru in Mesna industrija KIK
POMURKA, Murska Sobota.
Ocenjuje se, da so bile izgube
samo pri teh dveh organizacijah v letu 1977 preko 70 mio.
din. Koliko je bilo izgub zaradi
zunanjih in koliko zaradi notra-
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njih vzrokov, bodo pokazali
zaključni računi in analize, izdelane na njihovi podlagi.
2. Klavniško-predelovalna
industrija v SR Sloveniji je pretežno razdrobljena zaradi poslovne politike nekaterih OZD v
preteklosti, lokalističnih interesov posameznih občin. Posledica takšne razdrobljenosti
je nizka stopnja izkoriščenosti
kapacitet in tudi težave, s katerimi se srečujejo sodobno
opremljene in organizirane
klavnice, kar se izraža v velikih
obremenitvah z anuitetami,
ipd.« Zaradi tega je že dalj časa
v težkem ekonomskem položaju. Z realizacijo samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in živilske industrije naj
bi se izvedla koncentracija
klavniško predelovalne industrije, uvedla sodobna tehnologija in posodobil izbor izdelkov. Poleg tega je treba pospeševati proces združevanja
sredstev in dela med proizvodnjo, predelavo in trgovino, da
se pospeši realizacija razvojnih
programov klavniško predelovalne industrije in omogoči
ekonomska varnost vseh udeležencev v sporazumu.
Za skladnejši razvoj slovenske klavniško-predelovalne industrije in s tem za načrtno
odpravljanje vzrokov za večje
motnje v poslovanju, bo sklenjen samoupravni sporazum o
izgradnji klavniških kapacitet v
SR Sloveniji, katerega bo pripravila Gospodarska zbornica
SR Slovenije v sodelovanju s
Kmetijsko-živilsko
razvojno
skupnostjo, Združeno banko
Ljubljanske banke, Živinorejsko poslovno skupnostjo ob
pomoči pristojnih republiških
organov.
Za pokrivanje izgub v klavniško-predelovalni industriji je
treba izhajati iz zakona o pogojih in postopku sanacije (Uradni list SFRJ, št. 58/76 in
20/77). Pri tem pa se zavedamo, da je v osnovi potrebno
izhajati iz združenega dela ter
zainteresirati vse delovne organizacije v okviru lastne organizacije in vse ostale delovne
organizacije, ki sodelujejo v
procesu proizvodnje, predelave in prodaje v dotični klavniško-predelovalni industriji za
združevanje sredstev in kreditne deleže na osnovi izdelanih
sanacijskih programov. Za pokrivanje bo potrebno pritegniti
tudi družbeno organizirane
sklade rezerv.
3. Glede na trenutni položaj
preskrbe trga z mesom so bili
storjeni ukrepi, dasezagotovi v

letu 1978 zadostna količina perutninskega mesa.
Preskrba s svinjskim mesom
se v zadnjem obdobju poboljšuje, kar je posledica večje ponudbe prašičev na jugoslovanskem trgu. Ocenjujemo, da se
bo ponudba tudi v naslednjih
mesecih nekoliko poboljšala in
normalizirala.
Slaba pa je ponudba z govejim mesom, zato je preskrba
nezadostna. Tudi v bodoče ne
pričakujemo bistvene spremembe, zlasti zaradi premajhnega privezovanja telet v letu
1977.
Potrebno pa je opozoriti na
pojave na trgu pri ponudbi in
cenah koruze, ki ima lahko bistven vpliv na spremembe cen
krmil in na cene živine.
Za stabilizacijo tržnih razmer
bo po potrebi treba izvršiti interventni uvoz koruze in določenih količin mesa, predvsem
za predelavo.
Istočasno pa je treba odstraniti vse ovire, da pride še v tem
srednjeročnem obdobju do
planirane izgradnje kapacitet
za proizvodnjo prašičev v SRS,
kar bo omogočilo trajnejšo
oskrbo in zagotoviti tudi izgradnjo kapacitet za skupne
zaloge krme.
4. Izvršni svet skupščine SR
Slovenije je na svoji 148. seji
dne 8.12.1977 obravnaval problematiko v proizvodnji in prometu z živino in oskrbo z mesom v SR Sloveniji ter sprejel
sledeče sklepe, s katerimi je
javnost že seznanjena:
- v skladu z akcijskim programom za izvajanje dogovora
o temeljih družbenega plana
Jugoslavije
v
obdobju
1976-1980 naj Gospodarska
zbornica Slovenije, Zadružna
zveza Slovenije, Živinorejska
poslovna skupnost Slovenije,
Republiški komite za tržišče in
cene ter Republiški sekretariat
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano spodbujajo konkretno aktivnost za oblikovanje dohodkovnih odnosov na področju proizvodnje in prometa
z živinorejskimi proizvodi, kar
naj bi pripomoglo k večji načrtnosti in stabilnosti proizvodnje. S proizvodnjo za znanega
kupca bi se zoževalo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in s tem zmanjšali
pritiske in vzroke oscilacij v cenah;
- Gospodarska zbornica
Slovenije naj se zavzema pri
Gospodarski zbornici Jugoslavije, da ustrezne organizacije
združenega dela oziroma njihove asociacije podpišejo samoupravni sporazum o obvez11

nem ugotavljanju kvalitete invrednost mesa goved vseh kategorij na liniji klanja;
- Živinorejska
poslovna
skupnost Slovenije naj zaostri
odgovornost, da bi organizacije združenega dela spoštovale
dogovorjene oziroma pogodbene odkupne cene živine;
vsekakor morajo v tem smislu
nuditi ustrezno podporo tudi
ukrepi nadzora s strani pristojnih občinskih inšpekcijskih organov.
- Republiški komite za tržišče in cene naj se pri pristojnih
zveznih organih zavzema, da
se bodo čimprej oblikovale
proizvajalčeve cene živine v
skladu z veljavnim sistemom in
dogovorom o razvoju agroživilskega kompleksa do leta 1980;
- Tržni inšpektorji bodo tekoče spremljali promet z mesom. V tem trenutku pa je nujno, da svojo aktivnost razširijo
na tista področja, na katerih
prihaja do večjih nepravilnosti
(promet z živino). Izvršni svet
bo predložil skupščini predlog
za spremembo predpisov, da
se kmetijska in tržna inšpekcija
vključita v nadzorovanje izvajanja samoupravnih sporazu-

mov, sklenjenih v Živinorejski
poslovni skupnosti.
5. Na osnovi ocene razmer
na trgu in ekonomskega položaja organizacij združenega
dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, bodo napori za zboljšanje
ekonomskega položaja OZD in
urejanje razmer na tržišču,
usmerjeni predvsem v naslednje:
- določiti odkupne cene živine in uskladiti drobnoprodajne cene mesa in mesnih izdelkov na nivoju federacije;
' - stanje na tržišču koruze in
Živalske krme je nenormalno.
Nerazumljivo je, da ob rekordni
letini koruze, v kateri je bil letni
pridelek 9,8 mio ton, na domačem trgu ni koruze. Prav tako
pa je tudi cena koruze v zadnjem obdobju naglo porasla in
je za 1,2 din višja kot je na
svetovnem trgu. V tej nenormalni situaciji bo potrebno
sprejeti ustrezne ukrepe, kateri
bodo lahko celo nelogični,
vendar ekonomsko nujni in sicer intervenirati bo potrebno z
blagovnimi rezervami in uvozom koruze;.
- zagotovitev zadostnih količin mesa za predelavo iz uvoza.

Kdo odloča o cenah komunalnih storitev?
Skupina delegatov za pošiljanje delegatov na seje Zbora
občin Skupščine SR Slovenije
za območje občine Celje je postavila naslednje delegatsko
vprašanje:
- ali velja, da o cenah komunalnih storitev soodločajo
porabniki z izvajalci v skupščini komunalne skupnosti skladno z določili 4. člena zakona
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena
odnosno
— o cenah teh storitev morebitno odloča kdo drug in na
osnovi katerega predpisa.
Na vprašanje je odgovoril
Štefan Korošec, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene.
Po 2. členu zakona o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena (Uradni
list SRS, št. 24/75 in 13/77)
delovni ljudje in občani - uporabniki komunalnih storitev zagotavljajo svoje interese v komunalnih organizacijah s
soodločanjem v »zadevah
skupnega odločanja« in sicer v
organih upravljanja komunalnih organizacij, v krajevnih
skupnostih, v skupnostih krajevnih skupnosti, v samoupravnih komunalnih skupnostih ter v organih občinskih
skupščin. Glede na to, da po
12

določbah omenjenega zakona
med zadeve skupnega odločanja spada tudi odločanje o cenah za komunalne storitve, delovni ljudje in občani soodločajo o cenah komunalnih storitev, med drugim tudi prek organov občinske skupščine.
Zakon o ureditvi nekaterih
vprašanj družbene kontrole
cen v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 32/72) ne določa pristojnosti zborov občinske
skupščine in njenih organov
glede ukrepanja na področju
cen in zagotavljanju neposredne družbene kontrole cen,
ampak samo dajo razmejitev
pristojnosti na omenjenem področju med republiko in občinami. Predpise o ukrepih neposredne družbene kontrole
cen iz občinske pristojnosti
sprejema občinska skupščina,
če za to ni pooblastila izvršnega sveta. Zaradi tega tudi odlok
o natančnejših pogojih za
ukrepe družbene kontrole cen
iz pristojnosti občin (Uradni list
SRS, št. 6/73,21 /73) določa, da
občinske
skupščine
predpisujejo za komunalne
storitve najvišjo raven cen storitev (maksimalne cene) ali pa
ukrep dajanja soglasja na tarife
storitev.
Odgovor na zastavljeno
vprašanje torej lahko na kratko
strnemo v tem, da o cenah komunalnih storitev soodločajo

delovni ljudje in občani - uporabniki storitev tako v komunalnih skupnostih kot v organih občinskih skupščin, in sicer v slednjih med drugim tudi
pri sprejemanju predpisov o
maksimalnih cenah komunalnih storitev.
Pri oblikovanju cen pa so ta-

ko organizacije združenega
dela, posamezne skupnosti,
kot tudi organi pristojni za cene, dolžni upoštevati sprejeto
in dogovorjeno politiko cen,
zapisano v resolucijah o družbenoekonomskem razvoju ter
v dogovorih o izvajanju politike
cen za posamezno leto.

Kaj je z zakonom o Triglavskem narodnem parku?
Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije občine Radovljice je postavila naslednje
delegatsko vprašanjem
Komisija za varstvo okolja
izvršnega sveta SO Radovljica je predložila obema skupinama delegatov vlogo z navedbo problematike o Triglavskem nacionalnem parku s
prošnjo, naj skupini delegatov
predložita zadevo skupščini
SR Slovenije kot delegatsko
vprašanje.
Komisija navaja, da je že
tretje leto v programu dela Republiške skupščine sprejetje
zakona o Triglavskem narodnem parku, toda do realizacije tega iz nepojasnjenih vzrokov še ni prišlo.
Posledice zavlačevanja so
očitne, ker se prizadete občine nadejajo, da bo več perečih
vprašanj pri regionalnem in
prostorskem planiranju, urbanizaciji itd. rešil omenjeni zakon.
Nesporno je, da je po členu
6. zakona o varstvu narave (U.
I. SRS št. 7/70) dolžan pripraviti predloge o zavarovanju Narodnega parka Republiški sekretariat za urbanizem in varstvo okolja.
Akcija za pripravo potrebnih
študij ter konkretnih predlogov se je začela že v letu 1970.
Republiški zavod za regionalno planiranje je skupaj z Zavodom za Spomeniško varstvo
SRS in drugimi institucijami izdelal valorizacijo terenov iz
raznih vidikov. Bilo je več
koordinacijskih delovnih sestankov z gozdarstvom, kmetijstvom in prizadetimi občinami. Doseženo je bilo soglasje
o zunanji meji, coniranju režimskih stopnjah tako, da je bil
predlog za vse posestnike In
upravljalce sprejemljiv.
Ta predlog o Triglavskem
narodnem parku so v letu 1972
obravnavale teritorialne prizadete občine Radovljica, Jesenice in Tolmin in ga tudi
podprle.
Predlagamo, da delegacija
predloži delegatsko vprašanje:
1. zakaj glede na zgornje
navedbe ni prišel osnutek za-

kona pred ustrezne odbore in
skupščino kot je bilo v programu,
2. delegaciji naj zahtevata,
da se sprejme sklep, do kdaj
mora biti zakon predložen
skupščini.
Skupini delegatov sta vlogo
s predlogom obravnavali na
skupni seji dne 20. januarja
1978 in sprejeli sklep, da se
vloga komisije IS SO Radovljica za varstvo okolja v celoti
sprejme in predlagata Skupščini SR Slovenije, da sporoči
vzroke, zakaj še ni prišlo do
sprejetja samega zakona in
da sporoči, kdaj bo zadeva
predložena na sejo in kdaj bo
zakon sprejet.
Na vprašanje je odgovoril
Maver Jerkič, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem:
Odgovor na delegatsko vprašanje skupine delegatov za
Zbor občin in skupine delegatov za Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije občine
Radovljica.
Priprave za nov zakon o Triglavskem narodnem parku potekajo že dalj časa. Opravljena
so bila določena preddela v
zvezi z valorizacijo prostora in
zunanjih mej posameznih con
ter s tem v zvezi številne konzultacije. Kljub temu pa niso še
rešena sistemska vprašanja
upravljanja bodočega parka in
njegovega financiranja. Prav ta
vprašanja pa so po našem
mnenju bistvena ne le za pasivno varstvo tega območja, temveč tudi za njegovo obogatitev
v smislu izkušenj sodobnih nacionalnih parkov in za trajno
financiranje njegovega urejanja in vzdrževanja.
Ob času priprave tega zakona je bil uveljavljen nov sistem
družbenega planiranja, ki vsebuje tudi komponento prostorskega planiranja, in je nastala
dilema o tem, ali naj se Triglavski park uredi z družbenim dogovorom ali z zakonom. Šele
ob razpravi v Skupščini SR Slovenije o nekaterih perečih
vprašanjih izvajanja prostorske, urbanistične in zemljiške
politike se je izoblikovalo stališče, da se za to edinstveno sloporočevalec

vensko območje pripravi poseben zakon.
Med republiškimi upravnimi
organi, ki so zadolženi za prostorsko in urbanistično planiranje, za varstvo naravnih znamenitosti in varstvo okolja po
zakonu o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št.

39/74), je bilo doseženo soglasje, da bo nosilec priprav za
zakon o Triglavskem narodnem parku Republiški sekretariat za urbanizem. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je določil rok za dostavo predloga
za izdajo tega zakona do 15.
marca 19'78.

Izvajanje določil zakona o varstvu, gojitvi
in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
Skupščina občine Kamnik je
dne 9. 2. 1978 zastavila naslednje delegatsko vprašanje:
Zakon o varstvu, gojitvi in
lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (Ur. list SRS, št. 25/76) v
členih 33-36 govori o družbenem dogovoru o določenih
skupnih zadevah pri gospodarjenju z divjadjo in upravljanju lovišč, ki ga sklenejo lovske organizacije, gozdnogospodarske organizacije, kmetijske zemljiške skupnosti,
krajevne skupnosti in druge
samoupravne organizacije in
skupnosti ter občinske skupščine.
Rok za začetek postopka za
sklenitev omenjenega dogovora je po zakonu potekel že
aprila 1977. Ker se s tem dogovorom urejajo pomembna
vprašanja s področja varstva
in gojitve divjadi, prosimo

poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor na naslednja vprašanja:
1. Kje so vzroki za takšno
zaostajanje pri sklepanju
družbenih dogovorov o skupnih zadevah pri gospodarjenju
z divjadjo?
2. Kaj namerava ukreniti
Izvršni svet oz. Sekretariat za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi zakon o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter
upravljanju lovišč v celoti začel uresničevati?
Na vprašanje je odgovoril Marjan Trebežnik, predstavnik Republiškega sekretariata za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zakon o varstvu, gojitvi in
lovu divjadi ter upravljanju z
lovišči v 33. do 36. členu določa
sklenitev družbenih dogovorov
glede vzpostavljanja in ohranjanja biološkega ravnotežja

ter usklajevanja različnih interesov v zvezi z divjadjo med
vsemi, ki so pri tem zainteresirani in so v 34. členu podrobno
našteti. V 86. členu je predvideno, da se mora postopek za
sklenitev družbenega dogovora pričeti najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve zakona. Ker
se družbeni dogovor sklepa za
posamezno lovsko-gojitveno
območje, je predpogoj za njegovo sklepanje predhodna določitev lovsko-gojitvenih območij. Lovsko-gojitvena območja še niso določena.
Tu tiči glavni razlog za kasnitev pri sklepanju družbenih dogovorov o skupnih zadevah pri
gospodarjenju z divjadjo.
32. člen zakona določa, da
lovsko-gojitvena območja določa in spreminja Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na
predlog Lovske zveze Slovenije in Poslovne skupnosti organizacij združenega dela ter na

podlagi mnenja pristojnih občinskih skupščin.
Lovska zveza in Poslovna
skupnost organizacij združenega dela sta izdelala predlog
za določitev območij in ga
predložila Izvršnemu svetu SR
Slovenije.
Predlog je bil poslan vsem*
skupščinam občin z vabilom,
da podajo o njem svoje mnenje. Večina občin je s predlogom soglašala, nekaj občin pa
je imelo dopolnilne in spreminjevalne predloge. Nekatere od
teh predlogov je bilo mogoče
upoštevati, pri drugih pa je bilo
potrebno usklajevati poglede
in stališča. To usklajevanje se v
teh dneh zaključuje in predvidevamo, da bo v začetku meseca marca mogoče Odlok o določitvi lovsko-gojitvenih območij sprejeti.
Z določitvijo lovsko-gojitvenih območij bo podan okvir za
sklepanje omenjenih družbenih dogovorov.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22. 2.1978
Kaj je z zakonom o
dnem parku?
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela Skupščine SR
Slovenije občine Radovljica je
postavila enako vprašanje kot
je bilo postavljeno v Zboru občin Skupščine SR Slovenije.

Triglavskem naroEnak odgovor kot ga objavljamo v tej številki Poročevalca je
posredoval dr. Miro Saje, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za. urbanizem.
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NAROČILNICA

Naročamo

izvodov »POROČEVALCA«, od tega

\
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):
izvodov za (ime in naslov prejemnika):

Letno naročninodin
Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204.

(120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina ŠR

Žig podpis naročnika
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poročevalec

ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA:
dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik.
dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso.
dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno prakso.
dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem
pravu.
dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna
razmerja 2. knjiga.
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič PRAVDNI POSTOPEK.
Franc Šink - PRAVNI IZRAZI - primerjalni z decimalno klasifikacijo - slovensko - srbohrvaško - franconemško
dr. France Čeme - UVOD V EKONOMSKO VEDO temelji politične ekonomije.
TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE
USTAVA SRS - z ustavnim zakonom
USTAVA SFRJ
USTAVI SRS IN SFRJ
USTAVA SRS v italijanščini
USTAVA SRS v madžarščini
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLA VIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasnila dr. Ljubo Bavcon.
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna pojasnila dr. Peter Kobe.
ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasnila Lojze Ude
PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon
z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk.
GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili
ZBIRKA PREDPISOV
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DEDOVANJE
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ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stanovanjska skupnost
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stavbami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI
OBVEZNOSTI
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA
PRA VILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNIKOV
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU
ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN
STROKOVNIH IZPITIH
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA
UČENCE SREDNJIH ŠOL V SRS
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE
OTROKE V SRS
REGISTER PREDPISOV 1969-1971

OBRAZCI:
VOLILNI IMENIK, ki je na podlagi veljavnih predpisov
prirejen za volitve članov delegacij, za nadomestne
volitve, za glasovanje o odpoklicu, referendumu, o
uvedbi samoprispevka, kakor tudi za volitve v delavske
svete.
OVITEKZA VOLILNI IMENIK (s podrobnimi navodili za
izpolnjevanje volilnega imenika)
M-4 do M-10, za matično evidenco pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
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VSEBINA
SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
SKLEPI OB OBRAVNAVI ANALIZE O AKTUALNIH
VPRAŠANJIH ORGANIZACIJE IN DELOVANJA
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV
- Zborzdruženegadela
- Zborobčin
- Družbenopolitični zbor
Predlog stališč in priporočil o samoupravnem
sporazumevanju o združevanju dela delavcev v
temeljnih organizacijah (ESA-1069)
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- Predlog zakona o založništvu (ESA-815)
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o urbanističnem planiranju (ESA-909)
- Predlog zakonao civilnih invalidih vojne (ESA-991)
VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN-22.2.1978
- Kaj je narobe v mesni industriji?
- Kdo odloča o cenah komunalnih storitev?
- KajjezzakonomoTriglavskemnarodnemparku?
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-22.2.1978
- KajjezzakonomoTriglavskem narodnem parku?
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- Izvajanje določil zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč
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