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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

SKUPŠČINA SRS
Predlog za izdajo
zakona o dopolnitvi
zakona o javnih cestah z
osnutkom zakona
Ustavna podlaga za izdajo
zakona o dopolnitvi zakona o
javnih cestah je podana v 6.
točki 321. člena Ustave SR
Slovenije, po kateri je republika pristojna, da z'zakonom
uredi področje javnih cest.
Veljavni zakon o javnih cestah (Ur. I. SRS št. 51/71) zagotavlja v 30. členu šest načinov pridobivanja sredstev za
javne ceste:
1. določen znesek od cene
za bencin in plinsko olje v prodaji na drobno;
2. pristojbine, ki se plačujejo za cestna motorna vozila;
3. takse na tuja motorna vozila;
4. zneski, ki jih namenjajo
za ceste družbenopolitične
skupnosti iz svojih proračunov;
5. posojila;
6. druga sredstva, določena
za javne ceste s posebnimi
predpisi.
Način plačevanja in višino
zneskov oziroma pristojbin iz
druge točke je določil Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije z
odlokom o višini pristojbin, ki
se plačujejo za cestna motorna vozila (Ur. I. SRS št. 39/74).
Odlok določa, da se za cestna
motorna vozila plačuje pristojbina za uporabo javnih cest
(cestnina) za dobo dvanajstih
mesecev, in sicer pred vložitvijo zahteve za registracijo oziroma za podaljšanje veljavnosti registracije vozila. Za osebna vozila se cestnina plačuje
glede na delovno prostornino
motorja. Vozila, ki so preurejena na plinski pogon, morajo
poleg cestnine plačevati tudi
letno dodatno pristojbino v višini 2.000 din.
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(ESA-470)

V SR Sloveniji, ne plačujemo
nadomestila za uporabo cest,
vsebovanega v prodajni ceni
plina, ker pa se na petih plinskih črpalkah prodaja plin,
predvsem kupcem iz Italije in
sosednje Hrvatske, je zaradi
tega v lanskem letu izpad dohodka dosegel 9,75 mio din.
Mnogi občani se sprašujejo,
do kdaj bo takšno stanje trajalo, postavljeno pa je bilo tudi
delegatsko vprašanje.
Zakonske podlage za predpisovanje in določitev višine
nadomestila za uporabo cest,
ki naj bi se plačevalo od cene
za plin v prodaji na drobno še
ni. V pripravi je novi zakon o
javnih cestah, katerega osnutek predvideva kot vir sredstev
za ceste tudi nadomestilo za
uporabo cest, vsebovano v
prodajni ceni plina. Ker bo novi zakon sprejet šele konec tega leta, gre pa za uvedbo
splošne obveznosti, ki se lahko predpiše le z zakonom, naj
bi se dopolnil 30. člen Zakona
o javnih cestah (Ur. I. SRS št.
51/71). Omenjeni člen bi se
dopolnil tako, da se kot vir
sredstev uvede tudi nadomestilo za uporabo cest, vsebovano v prodajni ceni plina v prodaji na drobno. Način plačevanja in višino nadomestila bo
določil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije z odlokom. Tako
odslej lastniki vozil, ki uporabljajo za pogon plin, ne bi več
pri registraciji plačevali letne
pristojbine za ceste v višini
2.000 din.
Z izvedbo zakona o dopolnitvi zakona o javnih cestah ne
bodo nastale obveznosti za
proračune družbenopolitičnih

OBRAVNAVALA
skupnosti. Nove materialne
obveznosti pa bodo nastale za
lastnike motornih vozil, ki uporabljajo za pogon plin, ne bodo pa več plačevali posebne
letne pristojbine.
Po mnenju Republiške

skupnosti za ceste bi bila višina nadomestila za ceste vsebovanega v prodajni ceni plina
enaka nadomestilu za ceste
vsebovanem v prodajni ceni
plinskega olja, ki trenutno znaša 1,80 din za liter.

ZBORI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
BODO NADALJEVALI SEJE 9.
APRILA 1980
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije bodo nadaljevali obravnavo o predlogu zakona o usmerjenem izobraževanju 9.
aprila 1980.
Sej zborov se bodo udeležili delegati, ki so bili prisotni
na sejah zborov 25. marca 1980.
SKLIC SEJE
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 9.
APRILA 1980
Seja Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je sklicana za sredo, 9. aprila 1980. Družbenopoli'
tični zbor bo obravnaval:
- predlog odloka o sestavi republiških komitejev (ESA
466);
- osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih osnovah sistema
vzgoje in izobraževanja (ESA 474).
SKLIC SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA IN ZBORA
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
25. APRILA 1980
Seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in
Zbora občin Skupščine SR Slovenije sta sklicani za petek, 25. aprila 1980.
Zbora bosta obravnavala:
- analizo družbene reprodukcije, sredstev za reprodukcijo in akumulativne sposobnosti (ESA 469);
- osnutek zakona o družbeni kontroli cen (ESA 176);
- predlog za izdajo zakona o kompenzacijah (ESA 468);
- predlog zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične
republike Slovenije v graditev zaklonišč za republiške or-

gane in organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990
(ESA 274);
- predlog zakona o obveznem posojilu za izpolnitev
obveznosti Socialistične republike Slovenije za vračanje
anuitet za kredite, dane Socialistični avtonomni pokrajini
Kosovo iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin v dobi do leta 1980 (ESA 432);
- predlog za izdajo zakona o igrah na srečo (ESA 458);
- predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva pred
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih
naprav (ESA 465);
- predlog za izdajo zakona o varnosti na žičnicah in
vlečnicah (ESA 473);
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o javnih
cestah z osnutkom zakona (ESA 470);
- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji za leto 1980 (ESA 467);
- predlog odloka o sestavi republiških komitejev (ESA
466);
- osnutek dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih vzgojnoizobraževalnega sistema (ESA 474);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim
izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Kanade o zavarovanju investicij (ESA 460);
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita Socialistični republiki Bosni in Hercegovini
za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26.
in 27. oktobra 1969 (ESA 464);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim
izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in mednarodnim centrom za podjetja v družbeni
lastnini v državah v razvoju, o sedežu Mednarodnega
centra za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju
(ESA 471);
- osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva
železniškim transportnim organizacijam združenega dela
(ESA 475).
Oba zbora imata na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja,
- predloge in vprašanja delegatov.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. marca 1980
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor skupščine SR Slovenije
so na sejah 25. marca 1980
obravnavali predlog zakona o
usmerjenem izobraževanju.
Zbori so sklepanje o predlogu zakona odložili, obravnavo
pa bodo nadaljevali 9. aprila
1980. Zbori so imenovali medzborovsko skupino delegatov,
ki bo s predstavniki Izobraževalne skupnosti Slovenije in
predstavniki predlagatelja zakona proučila predlagane
amandmaje, predloge, mnenja in stališča iz razprav na
sejah zborov ter nato poročala zborom. Medzborovska
skupina delegatov naj upošteva tudi stališča In predloge
Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije k
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predlogu zakona, ki sta jih
oba zbora tudi sprejela.
Vsi trije zbori so na sejah
sprejeli:
- predlog zakona o skupnostih socialnega varstva;
- predlog za izdajo zakona
o republiški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino;
- predlog odloka o organizaciji in delu služb Skupščine
SR Slovenije;
Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela tudi:
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o revalorizaciji in
amortizaciji stanovanjskih hiš
in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovah ter načinu

obračunavanja in plačevanja
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih
dejavnosti v letih 1975 do
1980;
- predlog za izdajo zakona
o vodnem prispevku za leto
1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma z osnutkom
zakona;
- predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (letališka
infrastruktura);
- predlog odloka o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Naro-

vitvi sredstev za financiranje
programa druge faze graditve,
adaptacije in modernizacije
zaščitnih objektov za potrebe
zveznih organov v obdobju od
leta 1981 do leta 1985.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o imenovanju članov sveta Narodne
banke Slovenije; za člane sveta Narodne banke Slovenije so
bili imenovani Franc Bravhar,
dr.Rudi Crnkovič, Stanislav
Dolenc, Rado Golob, Zdenka
Jurančič, Bernard Krivec, Peter Kune, Bogomila Mitič,
Marjan Planine, Slavko Polanič, dr.lvo Ribnikar, Mitja Sve-

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Peter VVinkler, Breda Kolarič-Lah, Ivan Zelenšek, Janko
Muraus, Marko Čavlovič, Stanko Jaki, Avgust Ošlaj, Bojan
Butolen, Irena Kernel, Mirko Vintar, Sonja Marič, Jože
Gabrovšek, Andrej Kuzman, Franc Hočevar, Evlalija Pajer,
Silva Jelenko, Franc Kolmanič, Bojan Sever, Romana Vranješ, Pavla Glavač, Zorka Mikuš, Metod Kovač, Karli Lobnikar, Ivan Kastrevc, Emil Tomažič, Vojko Turel, Franc
Premk, Franc Cvetko.
Zbor občin:
Leopold Kejžar, dr. Lojze Ude, Peter Tulipan, Niko Lukež, Alojz Strmole, Janez Arsenjuk, Cvetko Gatnik, Marko
Kobe, Božidar Tvrdy, Kristina Šmid, Maver Jerkič, Margareta Marjetič, Anton Bolko, Magda Groboljšek, Metod Kovač, Jože Vilfan, Igor Vandot, Srečko Brus, Silva Jereb,
Franjo Lunder, Angela Podlesek, Franjo Turk.
Družbenopolitični zbor:
Majda Poljanšek, Zdenko Medveš, Vili Vindiš, Geza Bačič, Tilka Blaha, Srečko Mlinarič, Vida Mikuž, Jože Marolt,
Dušan Šinigoj, Milan Kučan, Peter Toš, Ludvik Golob, Igor
Uršič, dr. Marjan Premik, Ludvik Golob, Dušan Brglez,
Tone Krašovec, Lojzka Čotar, Vito Habjan, Tina Tomlje,
Jože Globačnik.

dni banki Slovenije (Izseljen- telj, Jolanda Vidali in Angelca
Vrbnjak;
ska matica);
- predlog odloka o imeno- predlog odloka o finaciranju programa vzpostavitve in vanju viceguvernerja Narodne
organizacije republiške osnov- banke Slovenije; za viceguverne mreže merilnih postaj za nerja Narodne banke Slovenije
varstvo zraka na območju SR je bil imenovan Ljubomir
Knop.
Slovenije;
- predlog odloka o soglasju Zbor združenega dela Je
k predlogu zakona o ratifikaciji
evropskega sporazuma o glav- sprejel še:
nih mednarodnih prometnih - predlog odloka o razrešižilah;
tvi in izvolitvi člana odbora za
- predlog odloka o soglasju družbenopolitični sistem Zboin o pristopu k sklenitvi druž- ra združenega dela Skupščine
benega dogovora o enotnih te- SR Slovenije; dolžnosti člana
meljih za klasifikacijo poklicev tega odbora je bil razrešen
in strokovne izobrazbe.
Vladimir Jurančič, za članico
Zbora sta dala soglasje k: odbora pa je bila izvoljena Ma- osnutku zakona o zagoto- rija Rafolt
poročevalec

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
STALIŠČA IN PREDLOGI
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
usmerjenem izobraževanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. marca 1980
obravnaval predlog zakona o usmerjenem izobraževanju in na podlagi 88. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel

Stališča in predloge
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri
pripravi predloga zakona v veliki meri
upošteval stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora k osnutku zakona. Tako je v skladu s stališči in predlogi k
osnutku zakona razdelal načela usmerjenega izobraževanja v temeljnih določbah
zakona, opredelil vlogo izobraževalnih
centrov v organizacijah združenega dela,
natančneje določil samoupravno organiziranost v izobraževalnih delovnih organizacijah, vnesel določila o kriterijih za
vpis dijakov in študentov ter opredelil
status in funkcije domov za študente.
Predlagatelj je tudi opredelil strokovne
svete v skladu s stališči in predlogi Družbenopolitičnega zbora, tako glede njihove funkcije, kot tudi glede njihove organiziranosti.
2. Kljub prizadevanju predlagatelja, da v
predlogu zakona razdela temeljne institute usmerjenega izobraževanja v skladu
s političnimi izhodišči, so v predlogu zakona nekatere rešitve še vedno neustrezne. Na to je opozorila razprava o predlogu zakona v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti na seji Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, na seji Predsedstva Zveze sindikatov Slovenije, Sveta za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, na konferenci
mladih v vzgoji in izobraževanju Republiške konference ZSMS, pa tudi razprava v
Republiškem svetu za vzgojo in izobraževanje. Na pomanjkljivosti predloga zakona so opozorila tudi delovna telesa Skupščine in zbora. Na podlagi razprav v na-

vedenih organih in telesih zbor ugotavlja,
da so neustrezno urejena zlasti naslednja
vprašanja:
a) Predlog zakona ni povsem uredil možnosti enakopravnega vključevanja v
vzgojnoizobraževalni proces, tako za pridobitev izobrazbe, kot za usposabljanje
in izpopolnjevanje; izhajajoč iz tega tudi
ni ustrezno uredil položaja vseh vrst udeležencev v usmerjenem izobraževanju.
Predlog zakona je pomanjkljiv zlasti v
tistem delu, ki ureja udeležence strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja,
kar je pomembno za posamezne udeležence in organizacije združenega dela;
na to vprašanje je zbor opozarjal že ob
osnutku zakona. Čeprav bodo ta vprašanja urejali samoupravni akti temeljnih in
drugih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti, mora zakon jasneje
opredeliti položaj udeležencev izobraževanja iz dela in ob delu. Zato je potrebno
v tem smislu dopolniti 11., 31. in 32. člen
predloga zakona.
b) Usposabljanje in izpopolnjevanje v organizacijah združenega dela, kot ga
opredeljuje zakon, je del sistema usmerjenega izobraževanja. Zaradi tega bi morali delavci v temeljnih organizacijah
združenega in v delovnih skupnostih, ki
sprejemajo programe za usposabljanje in
izpopolnjevanje, oceniti programe tudi z
vidika vključevanja sestavin teh programov v celovit program usmerjenega izobraževanja na njihovem področju združenega dela. Le tako je mogoče zavarovati interese delavcev na področju izobraževanja in uveljaviti odgovornost do
družbenih sredstev, s katerimi delavci
delajo in upravljajo. Zaradi tega bi bilo
potrebno dopolniti 24. člen predloga zakona z določbo, da si morajo delavci v
temeljni organizaciji oziroma delovni
skupnosti pred sprejemom in izvajanjem
teh programov pridobiti mnenje strokovnega sveta posebne izobraževalne skupnosti. Pri tem ne gre za nadzorstvo ali
vmešavanje, ampak za sodelovanje strokovnega organa, ki ga delavci sami ustanovijo kot svoj strokovni organ v okviru

posebne izobraževalne skupnosti za
strokovno kvalificirano pripravo vzgojnoizobraževalnih programov,
c) V poglavju predloga zakona, ki ureja
pogoje za vključitev udeležencev v izobraževanje, je potrebno jasneje izpeljati
načelo, da uporabniki in izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti določijo
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za vključitev v različne vzgojnoizobraževalne programe. V skladu z načelom odprtosti vzgojnoizobraževalnega
sistema je sestavni del teh pogojev lahko
tudi preizkus znanja, ki je potrebno za
nadaljevanje študija, pri čemer predhodno končan vzgojnoizobraževalni program ne more biti nujni pogoj. Znanja, ki
so sestavni del vpisnih pogojev preizkušajo komisije, ki jih določijo posebne izobraževalne skupnosti; komisije delujejo
pri vzgojnoizobraževalnih organizacijah,
ki izvajajo zahtevnejše vzgojnoizobraževalne programe. Izhajajoč iz tega Družbenopolitični zbor predlaga, da Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije ponovno prouči svoj amandma za
nov 64. a člen in v skladu z razpravo na
zboru predlaga ustreznejšo formulacijo.
Č) Zbor meni, da tako izpopolnjen zakon
dosledneje ureja sistem in dejavnost
usmerjenega izobraževanja, pri čemer pa
poudarja, da izpeljava teh načel v praktični izobraževalni politiki zahteva temljite vsebinske, kadrovske, organizacijske
in materialne priprave; le-te je treba
skrbno pripraviti v prehodnem obdobju.
Zato so posebej pomembne prehodne
določbe v predlogu zakona, glede oblikovanja vzgojnoizobraževalnih programov in njim prirejeno mrežo vzgojnoizobraževalnih institucij, ustanovitev in delovanje posebnih izobraževalnih skupnosti in njihovih strokovnih svetov ter pripravo srednjeročnih planov vzgojnoizobraževalnih organizacij in samoupravnih
interesnih skupnosti. Predlagatelj naj do
končnega odločanja o predlogu zakona
oceni ali je možno izpolniti pogoje za
postopno uveljavljanje zakona,kot je predvideno v 215. členu predloga zakona.

ANALIZA
Javnega pravobranilstva SR Slovenije občinskih odlokov o

upravljanju in

razpolaganju s

stavbnim zemlji-

ščem
UVOD
Pri svojem delu v zvezi s problematiko pravne ureditve
prometa z nepremičninami so javna pravobranilstva v SR
poročevalec

Sloveniji ugotavljala, da v praksi pogosto prihaja do kršitev
določila 2. odstavka čl. 248 zakona o združenem delu, ki
izrecno določa, da je med družbenopravnimi osebami dovoIjen zgolj neodplačen prenos zemljišč in gozdov, odplačen pa
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le do višine lastnih vlaganj v ta zemljišča. Te kršitve so
posebej pogoste pri oddajanju stavbnih zemljišč v uporabo za
gradnjo, ki poteka še nadalje po postopkih, vtečenih pred
sprejetjem zakona o združenem delu (25. 11. 1976) in pred
uveljavitvijo zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem (31. 3. 1977). Upravljalci stavbnega zemljišča namreč še naprej oddajajo stavbna zemljišča z licitacijo izklicne
cene, ne glede na to, aH je pridobitelj stavbnega zemljišča
družbenopravna oseba in občan in neg lede na to, ali izklicna
cena predstavlja ceno zemljišča samega, ali pa stroške za
urejanje tega zemljišča.
V svojem poročilu z dne 12. 7. 1979, v katerem obravnava
problematiko v zvezi z izvajanjem 2. odstavka čl. 248zakona o
združenem delu, je Javno pravobranilstvo SR Slovenije med
drugim opozorilo komisijo za spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu Skupščine SRS tudi na nezakonito prakso
oddajanja stavbnih zemljišč družbenopravnim osebam na odplačen način in dalo pobudo, da komisija oceni skladnost
določil zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem z določbami čl. 248/2 zakona o združenem delu.
Komisija je v svojem mnenju z dne 26. 10. 1979 zavzela
stališče, da cena prenosa ne sme presegati vrednosti vlaganj
v zemljišče, da pa zakon o upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem ni v nasprotju z 2. odstavkom čl. 248
zakona o združenem delu, vendar pa bo treba z ustreznimi
občinskimi odloki zagotoviti izvajanje zakonskih določil v
praksi.
O istem vprašanju je na pobudo Javnega pravobranilstva
SR Slovenije Pravni svet pri Izvršnem svetu Skupščine SRS v
svojem mnenju z dne 28. 9. 1979 ugotovil, da zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v svojem sedanjem besedilu omogoča nadaljevanje nezakonite prakse in bi
bilo zato treba zakon dopolniti z določbami, ki bi tako prakso
preprečile - čeprav zakon sam nima protiustavnih ali protizakonitih določb.
Tudi sekretariat za zakonodajo Izvršnega sveta Skupščine
SRS je v svojem mnenju z dne 24. 9. 1979 izrazil podobno
stališče, namreč, da zakon o upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem ni v nasprotju z 2. odstavkom čl. 248
zakona o združenem delu, da pa se praksa res ni prilagodila
temu zakonu, ker občine niso sprejele ustreznih odlokov o
načinu, pogojih in postopku oddaje stavbnega zemljišča.
Ta vprašanja je obravnavala tudi konferenca vseh javnih
pravobranilcev in njihovih namestnikov v SR Sloveniji dne 10.
12. 1979 inje bilo tedaj sklenjeno, da se izdela analiza občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ter da se na podlagi ugotovitev izdelajo ustrezni predlogi za rešitev problematike v zvezi z razpolaganjem s stavbnim zemljiščem.
Namen tega sestavka je uresničiti sklep konference javnih
pravobranilcev in ob razčlenitvi pravne ureditve oddajanja
stavbnega zemljišča za gradnjo prikazati ugotovitve analize
občinskih odlokov o oddaji stavbnih zemljišč ter na podlagi
tega predlagati ustrezne rešitve.
ZAKONSKA UREDITEV ODDAJE STAVBNIH
ZEMLJIŠČ
Oddajo stavbnih zemljišč v družbeni lastnini v uporabo za
gradnjo, kot posebno obliko prometa z nezazidanim stavbnim
zemljiščem, ureja zakon o upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem - v nadaljnjem besedilu zakon (Ur. I.
SRS, št. 7/77 z dne 31. 3. 1977). Razpolaganje s stavbnim
zemljiščem obravnava 3. poglavje tega zakona. Po določilu čl.
33 upravljalec stavbnega zemljišča oddaja zemljišče v uporabo organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim, drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim za gradnjo objektov za njihove potrebe in civilno
pravnim osebam ter občanom za gradnjo hiš in objektov, na
katerih imajo lahko lastninsko pravico. Čl. 34 določa, da se
zemljišče oddaja z javnim natečajem s pogodbo, v posebej
navedenih izjemnih primerih pa tudi brez javnega natečaja,
neposredno s pogodbo. V 3. odstavku tega člena je rečeno,
da način, postopek in pogoje oddaje stavbnega zemljišča
predpiše z odlokom občinska skupščina. Zakon nadalje določa v čl. 35, da morajo biti pogoji za oddajo stavbnega
zemljišča v skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v
občini ter morajo zagotoviti smotrno uporabo stavbnega zem4

ljišča, interese varstva okolja in druge splošne interese pri
urejanju in uporabi prostora. Za primer, če se stavbno zemljišče odda občanom za graditev stanovanjske družinske hiše z
javnim natečajem, morajo pogoji oddaje upoštevati tudi stanovanjske, delovne in socialne razmere ponudnikov.
Stavbno zemljišče, za katero je bil razpisan javni natečaj se
odda ponudniku, ki v največji meri izpolnjuje pogoje razpisa
(čl. 36).
Čl. 37 nadalje določa, da se stroški urejanja stavbnega
zemljišča, ki v skladu z načeli tega zakona bremenijo investitorja, določijo s pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča.
DOLOČILA ČL. 248/2 ZAKONA O ZDRUŽENEM
DELU V ZVEZI Z ODDAJO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA
Pri razpolaganju s stavbnim zemljiščem v smislu tega zakona sicer ne gre za prenos pravice uporabe v klasičnem
smislu, ker se upravijalčeva pravica upravljanja in razpolaganja pri oddaji zemljišča spremeni in investitor ne pridobi take
pravice, pač pa pravico uporabe za gradnjo, kar je pravica sui
generis. Navzlic temu je oddajo stavbnega zemljišča v uporabo za gradnjo vsekakor treba šteti za prenos zemljišča v
smislu 2. odstavka čl. 248 zakona o združenem delu, kadar se
prenos opravi na drugo družbenopravno osebo. Za tak prenos
torej veljajo v celoti načela o neodplačnosti s tem, da je
dosedanji upravljalec upravičen le do povrnitve stroškov lastnih vlaganj v zemljišče.
Tako stališče kot nesporno zastopajo v svojih mnenjih o
pravni problematiki v zvezi z izvajanjem čl. 248/2 zakona o
združenem delu Pravni svet Izvršnega sveta Skupščine SRS,
Sekretariat za zakonodajo Izvršnega sveta Skupščine SRS in
komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Skupščine SRS.
POGOJI ODDAJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN
STROŠKI UREJANJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
ne vsebuje nobene določbe, ki bi bila v nasprotju z načelom
neodplačanosti prenosa zemljišča med družbeno pravnimi
osebami. Med pogoji javnega natečaja za oddajo stavbnega
zemljišča cena zemljišča ni omenjena. Tudi sicer zakon nima
nobenega določila o ceni zemljišča. Vprašanja povračila stroškov za urejanje stavbnega zemljišča obravnava zakon ločeno
od pogojev oddaje u čl. 37 in določa da se tisti stroški za
urejanje stavbnega zemljišča, ki po načelih tega zakona bremenijo investitorja, določijo s pogodbo med investitorjem in
upravljalcem. Pogoji javnega natečaja za oddajo stavbnega
zemljišča se po čl. 35 nanašajo na zagotovitev smotrne uporabe stavbnega zemljišča, na interese varstva okolja in druge
splošne interese pri urejanju in uporabi prostora, ter morajo
biti v skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v občini;
v primeru oddaje stavbnega zemljišča občanom, pa morajo
pogoji upoštevati tudi stanovanjske, delovne in socialne razmere ponudnikov. Med pogoji javnega natečaja za oddajo
stavbnega zemljišča torej niso omenjeni stroški lastnih vlaganj investitorja v zemljišče. Brez dvoma bo investitor moral
upravljalcu povrniti stroške njegovih vlaganj v urejanje stavbnega zemljišča, ker sicer glede na določilo čl. 37 upravljalec z
investitorjem ne bo sklenil pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča. Toda to vprašanje je, kot rečeno, izdvojeno iz določil o
vsebini pogojev javnega natečaja, iz česar nujno sledi zaključek, da stroški po čl. 37 zakona niso in ne morejo biti predmet
javnega natečaja v smislu, da bi se licitiral znesek, ki predstavlja te stroške in da bi se štelo za najugodnejšega ponudnika v javnem natečaju tistega, ki ponudi najvišji znesek za
povračilo stroškov urejanja stavbnega zemljišča. Določila čl.
26 in 27 zakona predpisujejo, kateri in kako določeni stroški
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča bremenijo investitorja. Ti stroški so torej točno določeni in po višini znani.
Zato je pojmovno nemogoče stroške licitirati, torej višati, ker
znesek, ki presega izračunane stroške, ne predstavlja več
povračila teh stroškov, pač pa predstavlja za upravljalca korist, do katere ni upravičen. To velja enako za oddajo stavbnega zemljišča družbeno pravnim osebam, kot tudi občanom
in civilno pravnim osebam. Gre torej za to, da upravljalcu
nedvomno pripada pravica do povračila lastnih vlaganj v
poročevalec

stavbno zemljišče, da pa se ti stroški določijo s pogodbo o
oddaji stavbnega zemljišča, po načelih zakona (čl. 37) in ne na
licitaciji.
CENA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Vprašanje cene zemljišča - torej ne stroškov urejanja stavbnega zemljišča - pa je treba obravnavati ločeno za primer, ko
se zemljišče oddaja družbeno pravni osebi in ločeno, ko se
oddaja občanu kot zasebnemu investitorju.
Za oddajo stavbnega zemljišča za gradnjo družbenopravnim osebam velja določilo čl. 248/2zakona o združenem delu,
kar pomeni, da je v tem primeru oddaja zemljišča lahko samo
neodplačna. Za kršitev tega določila zakon o združenem delu
v čl. 249 predvideva sankcijo ničnosti pravnega posla. Zakon
o združenem delu dopušča odplačnost le v toliko, kolikor gre
s tem za povrnitev vrednosti vlaganj v zemljišče. S tem predpisom zakona o združenem delu se v celoti ujema predpis čl. 37
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem,
ki govori o plačilu stroškov za urejanje stavbnega zemljišča.
Prej navedeni predpis zakona o združenem delu ne velja za
primer oddaje stavbnega zemljišča v uporabo za gradnjo
občanom, ker se nanaša izrecno le na prenos zemljišč med
družbenopravnimi osebami. Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem nima nobenega določila o ceni
zemljišča, ki se oddaja. Pač pa ima ustrezno določilo zakon o
prometu z nepremičninami (Ur. I. SRS, št. 19/76), ki v čl. 6
predpisuje, da občani, društva in druge civilnopravne osebe,
ne morejo brez plačila pridobiti pravico uporabe oz. lastninsko pravico na nepremičninah v družbeni lasti, s pristavkom,
da je nična pogodba, ki je v nasprotju s to določbo. Iz tega
sledi, da velja načelo neodplačnosti le za prenos zemljišč med
družbenopravnimi osebami, torej znotraj družbene sfere, da
pa sme biti prenos iz družbeno v zasebno sfero samo odplačen. To potrjuje tudi princip odplačnosti, ki velja v obratni
smeri, n. pr. pri razlastitvi. Vendar pa cena zemljišča pri oddaji
občanu za gradnjo ne more biti poljubna in se zato ne more
oblikovati na licitaciji, pač pa mora biti določena na osnovi
družbeno sprejetih meril. Kriteriji za določanje cene zemljišča
obstojajo in morajo veljati tudi v primeru oddajanja stavbnega
zemljišča za gradnjo. Poljubno postavljene cene ali pa cene,
izoblikovane na licitaciji, kolikor bi presegale na osnovi veljavnih meril določene cene, pomenijo za upravijalca vir neupravičeno pridobljene koristi, kar nasprotuje ustavnim načelom, da je človekovo delo edina podlaga za prilaščanje proizvoda družbenega dela in da si ne more nihče, na kakršnikoli
lastninskopravni podlagi prilaščati proizvode družbenega
dela, niti ne more upravljati družbenih sredstev in razpolagati
Z njimi.
Iz tega sledi zakluček, da ni pomislekov, da bi upravljalec
stavbnega zemljišča zaračunal investitorju - občanu ali drugi
civilnopravni osebi ceno oddanega zemljišča, s pridržkom, da
je cena določena v skladu z veljavnimi družbeno sprejetimi
merili in da je torej določena v realnem sorazmerju s cenami
za druga zemljišča.
LICITACIJA
Oblikovanje cene z licitacijo ni združljivo s pravkar obrazloženim stališčem, ker v primeru licitacije na določitev končne
cene vplivajo okoliščine, ki v tem pogledu ne bi smele biti
relevantne (višina izklicne cene, interes ponudnikov, plačilna
moč ponudnikov ipd ). Licitiranje cen je tudi v nasprotju s
smislom in duhom zakona o upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem, saj zakon jasno določa, da je treba med
pogoji za oddajo zemljišča občanom med drugim upoštevati
tudi socialne razmere ponudnikov. Temu nasprotno licitacija
spravlja socialno šibkejše ponudnike v slabši položaj v odnosu na socialno močnejše in torej s takim načinom oddaje
stavbnih zemljišč namen zakona glede upoštevanja socialnih
razmer ponudnika vsekakor ne more biti dosežen.
ANALIZA OBČINSKIH ODLOKOV
Odloki občin o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem kot izvršilni predpisi za izvajanje zakona glede načina,
pogojev in postopka oddaje stavbnega zemljišča v uporabo za
gradnjo bi morali določila in smisel zakona v celoti upošteporočevalec

vati. Analiza sprejetih občinskih odlokov pa kaže, da nekatera
bistvena vprašanja v odlokih niso rešena pravilno.
Ustreznega odloka o upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem doslej (januarja 1980) niso sprejele naslednje občine: Ajdovščina, Brežice, Kočevje, Kranj, Krško, ljubljanske
mestne občine, Novo mesto, Ptuj, Slovenske Konjice in Velenje. Ostale občine so odloke sprejele. Odloki so objavljeni
bodisi v Uradnem listu SRS, bodisi v uradnih glasilih občin,
kot je to razvidno iz priloženega seznama.
Odloki predvsem ne ločijo pogojev za oddajo zemljišča
družbenopravnim osebam in občanom, dasi bi glede na navedeno in tudi glede na izrecno določilo člena 35 zakona morali
biti pogoji oddaje v obeh primerih različni.
Praviloma, z izjemami, ki bodo posebej obravnavane, vsi
doslej sprejeti odloki o upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem vsebujejo določila, da je odločilen pogoj za oddajo stavbnega zemljišča v uporabo za gradnjo najvišja cena,
ki jo v javnem natečaju ponudi investitor. Odloki določajo
licitacijo cene enako za družbenopravne osebe in za občane.
Način izvedbe javnega natečaja je določen različno: ali z
zbiranjem pismenih ponudb, ali z ustno javno licitacijo. Oba
načina pripeljeta do enakega končnega rezultata. Stavbno
zemljišče, ki se oddaja, si pridobi ponudnik, ki je voljan
plačati najvišjo ceno.
Odloki praviloma uporabljajo izraz »izklicna cena« in določajo, da zemljišče pridobi najugodnejši ponudnik, zadnji ponudnik oz. tisti, ki ponudi najvišjo ceno, pri čemer vsi ti izrazi
pomenijo isto.
Posamezni odloki vsebujejo pravila o načinu višanja ponudb na licitaciji. Tako odloki občin Izola, Koper in Trebnje
predpisujejo višanje ponudb po najmanj 1.000 din za parcelo,
odloki občin Lendava, Ljutomer in Ormož po 500 din za
parcelo, odloki občin Nova Gorica,
Radovljica, Ravne in Šentjur pri Celju pa po 1 din za m2 oddanega zemljišča.
Nekateri odloki ločijo stroške ureditve stavbnega zemljišča
od »cene« aH, »odškodnine« za zemljišče samo, drugi odloki
tega ne ločijo. Vendar pa neglede na to, kako posamezni
odloki označijo oz. imenujejo denarni znesek, ki se licitira, gre
vselej za to, da upravljalec pridobi kar najvišjo denarno odmeno za oddano gradbeno zemljišče, povsem neodvisno od
višine dejanskih stroškov za urejanje tega zemljišča.
Odloki predpisujejo ugodnosti za posamezne kategorije
interesentov za pridobitev stavbnega zemljišča in to: za družine z manjšimi dohodki, za družine z več otroki, za mlade
družine, za družine s slabimi stanovanjskimi pogoji, za tiste, ki
bi si z gradnjo pridobili stanovanje bliže delovnemu mestu, za
zadružne graditelje, za borce NOB itd. Vendar pa se vse te
ugodnosti nanašajo le na obročno odplačevanje ali pa na
odložitev plačila izHcitiranega zneska. Posamezni odloki sicer
določajo, da imajo navedene kategorije investitorjev pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi, toda vsi ti odloki hkrati
predpisujejo tudi licitacijo, izklicno ceno, zadnjo ponudbo in
podobno, kar povzroča, da je cena odločilen pogoj za pridobitev stavbnega zemljišča. Ostali pogoji pridejo do izraza
namreč šele, če je investitor iz kroga oseb, ki imajo prednost,
predhodno izlicitiral znesek, ki je vsaj enak najvišjemu ponudku. Taka določila vsebujejo odloki občine Celje, Črnomelj,
Izola, Laško, Murska Sobota, Postojna in Tržič.
Občinski odloki o upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem ne predpisujejo pogojev, kot jih navaja čl. 35
zakona. Po tem določilu bi namreč odloki morali predpisati
pogoje, ki bi zagotovili gradnjo v skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v občini in bi hkrati zagotovili smotrno
uporabo stavbnega zemljišča, interes varstva okolja in druge
splošne interese pri urejanju in uporabi prostora. Gre za
vprašanje, ki so po svoji vsebini taka, da bi težko bila predmet
natečaja, če se natečaj razume v smislu stopnjevanja ponudb.
Tovrstna vprašanja so, ali pa bi vsaj morala biti rešena že z
izdelavo urbanističnih in zazidalnih načrtov. Ti morajo biti
vsekakor podlaga za oddajo stavbnega zemljišča. Ker je natečaj mogoč edinole v okviru sprejetih urbanističnih oz. zazidalnih dokumentov, je seveda gradnja rta oddanem zemljišču
dopustna samo, če je v skladu s temi dokumenti. Ker tu
odstopanja ni, tudi ni možno tovrstnih pogojev izpolnjevati v
večji ali manjši meri. Dana je samo alternativa popolne zadovoljitve pogojev, ali pa neizpolnitve le-teh. Izkaže se torej, da
tovrstni pogoji niso take narave, da bi jih bilo mogoče na
natečaju licitirati, ampak da gre dejansko za zahteve, katerih
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izpolnjevanje bi moralo veljati kot predpogoj za udeležbo na
natečaju.
Odloki torej ne predpisujejo pogojev tako, kot predvideva
zakon v čl. 35, pač pa določajo, kaj naj obsega razpis javnega
natečaja. Razpis mora praviloma obsegati geodetske podatke
ali zazidalni načrt, rok za začetek in dokončanje graditve,
izklicno ceno, rok plačila izklicne cene, višino varščine in rok
za predložitev ponudb oz. čas in kraj javne licitacije. Očitno je
torej, da na tak način določena vsebina razpisa javnega natečaja ne obsega tistih pogojev, kot jih predvideva zakon. Tako
ostaja to vprašanje v odlokih neurejeno, kar ima v praksi za
posledico, da se kot edini ali kot prevladujoči pogoj pojavlja
pri oddajanju stavbnega zemljišča izlicitirana najvišja cena.
Posamezni odloki pa sicer vendarle vsaj deloma urejajo
nekatera vprašanja drugače, kot je bilo doslej opisano. Zato je
treba te odloke posebej omeniti in oceniti.
Odloki občin Domžale, Ilirska Bistrica, Piran, Vrhnika, Trbovlje in Zagorje določajo, da dodatne pogoje oz. »kriterije«
predpišejo samoupravne interesne enote za upravljanje s
stavbnimi zemljišči. Čeprav bodo morda te samoupravne interesne enote na ta načim pogoje opredelile bolj v skladu z
zakonitimi določili, kot je bilo to doslej storjeno z odloki
občin, je vendarle vsaj dvomljivo, ali je dopustno, da občine
prenašajo dalje svojo z zakonom določeno dolžnost in pravico, da ta vprašanja uredijo v svojih odlokih. V besedilu
zakona ni mogoče najti opore za tak prenos pristojnosti, saj
zakon v 3. odstavku 34. člena jasno določa, da način, pogoje
in postopek oddaje stavbnih zemljišč predpiše z odlokom
občinska skupščina. Tudi sicer velja, da so stavbna zemljišča
tako kot druga naravna bogastva pod posebnim varstvom in
se uporabljajo pod pogoji in na način, kot to določa zakon (čl.
102 Ustave SRS). Zato gre pri upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem za vprašanje širšega družbenega pomena in upoštevajoč to, je treba tolmačiti določilo čl. 34/3
zakona tako, da je zakonodajalec pridržal določitev pogojev
oddaje stavbnega zemljišča občinam, ne pa tudi samoupravnim interesnim enotam ali delovnim organizacijam. Le-te bi s
svojimi pravilniki lahko urejale le tehnična vprašanja postopka, ne pa vsebinskih vprašanj načina, pogojev in postopka oddaje.
V dveh primerih (Trbovlje, Zagorje) odlok izrecno predpisuje, da se pri izbiri najugodnejše ponudbe enakovredno
obravnavajo vsi pogoji. Iz takega določila bi bilo sicer mogoče
sklepati, da najvišja finančna ponudba ni odločilna. Toda
odloka ne predvidevata kakšnega drugega pogoja, ki bi se
lahko obravnaval enakovredno najvišji ponudbi cen in je zato
omejeno določilo brez praktične vrednosti.
Odlok občine Sevnica precizira, kdo naj se šteje za najugodnejšega ponudnika in s tem omejuje učinke licitacije. Po
določilu odloka je najugodnejši ponudnik občan Sevnice, ki
je ponudil najmanj izklicno ceno za zemljišče in za stroške
urejanja zemljišča, ter je bodisi udeleženec NOB, vojni aH
mirnodobni invalid, oz. ima ob času ponudbe številčno večjo
družino, kot drugi ponudniki.
Odlok občine Žalec vsebuje določila, ki dajejo določenim
kategorijam ponudnikov prednost pred ostalim ne glede na
izlicitirano ceno, če so le ponudili izklicno ceno. Tako imajo
po odloku prednost ponudniki, ki nimajo primernega stanovanja, pred tistimi, ki ga majo; družne z manjšim osebnim
dohodkom ali z večjim številom družinskih članov, pred onimi
z večjimi osebnim dohodki, oz. manjšim številom družinskih
članov; borci NOB brez stanovanj pred drugimi; mlajše družine pred družinami s preskrbljenim otroci. Ta odlok izpolnjuje zahteve zakona tudi v tem, da določa med pogoji oddaje, da se smejo oddati zemljišča le za gradnjo objekta po
veljavnih urbanističnih dokumentih in da je gradnja v skladu s
pol i tko stanovanjske in druge graditve v občini.
Odlok občine Vrhnika je edini, ki ne predvideva licitiranja
cene pri oddaji stavbnega zemljišča. Določa, da je treba v
razpisu upoštevati stanovanjske, socialne in delovne razmere
ponudnikom s tem, da bi moral natančnejša merila opredeliti
pravilnik samoupravne interesne skupnosti.
Odlok občine Šmarje pri Jelšah določa kot pogoj za oddajo
stavbnega zemljišča, da se gradi na urejenih zemljiščih, da so
zavarovani interesi varstva okolja in da investitor plača stroške urejanja stavbnega zemljišča pred izdajo gredbenega
dovoljenja. Ne glede na to pa določa izklicno ceno in licitacijo
brez razlike za družbenopravne osebe in občane.
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Tako tudi ti, posebej omenjeni odloki, kljub nekaterim prednostim, ne izpolnjujejo v celoti zahtev zakona.
SKLEPI IN PREDLOGI
Na podlagi navedenega je mogoče torej na kratko povzeti:
Vsi občinski odloki določajo odplačno oddajo stavbnega
zemljišča v uporabo tudi v primerih, ko se zemljišče oddaja
investitorjem - družbenopravnim osebam in pogoje oddaje
le-tem glede odplačnosti ne ločijo od pogojev za oddajo
zemljišča občanom. Vsi odloki - razen enega - urejujejo
oddajo z licitacijo izklicne cene, ki največkrat vsebuje tudi
stroške urejanja zemljišča in postavljajo najvišji ponudek, kot
edini, ali vsaj prevladujoči pogoj za oddajo.
Primerjava pravne ureditve pogojev oddaje stavbnih zemljišč po občinskih odlokih z ureditvijo po zakonu o upravljanju
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ob upoštevanju drugih
predpisov, predvsem določbe drugega odstavka čl. 248 zakona o združenem delu, vodi do naslednjih zaključkov:
1. nezakonita je odplačna odaja stavbnega zemljišča v
uporabo za gradnjo družbenopravnim osebam, v kolikor plačilo presega znesek lastnih vlaganj upravljalca zemljišča v
stavbno zemljišče.
2. nezakonita je licitacija stroškov urejanja stavbnega zemljišča tako v primeru oddaje zemljišča družbenopravnim osebam, kot tudi v primeru oddaje zemljišča občanom.
3. z intencijo zakona nezdružljiva in z vidika zakonitosti
vprašljiva je licitacija cene zemljišča, ko se to oddaja v uporabo za gradnjo občanom.
Čeprav zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem nima določb, ki bi bile v nasprotju z ustavo in z
določilom 2. odstavka čl. 248 zakona o združenem delu, pa so
kljub temu potrebne spremembe in dopolnitve tega zakona.
Zakon je očitno premalo jasen in premalo natančen, ter zato
omogoča nadaljevanje opisane in nezakonite prakse. Zakon
bi moral bolj jasno določiti vsebinski okvir pogojev za oddajo
stavbnih zemljišč v uporabo za gradnjo in bi moral izrecno
ločiti pogoje za oddajo stavbnih zemljišč družbeno pravnim
osebam od pogojev za oddajo zemljišč občanom. Zakon bi
moral opredeliti vsebino javnega natečaja tako, da bi bilo
nedvomno, da pri tem ne gre za licitacijo ponudb, pač pa za
javno obveščanje o pogojih za oddajo stavbnega zemljišča z
namenom, da se ugotovi, kdo od ponudnikov v največji meri
izpolnjuje te pogoje. Zakon bi se moral tudi opredeliti glede
vprašanja cene zemljišča, kadar se zemljišče oddaja občanom. Dejstvo, da tega vprašanja zakon ne obravnava, pa
povzroča neenotno prakso in pomeni določeno vrzel v sedanji
ureditvi tega vprašanja. V zvezi s tem bi se moral zakon
opredeliti tudi glede vprašanja dopustnosti in primernosti
licitiranja cene. Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi
finančne posledice za upravljalca stavbnega zemljišča, če bi
se sedanji režim spremenil in možnost, da bi v tem primeru
odpadel interes upravljalcev stavbnih zemljišč za financiranje
urejanja zemljišč.
- Ker je v teku postopek za spremembe in dopolnitve
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
in sicer glede drugega oddelka III poglavja tega zakona, ki
ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, bi bilo
primerno v okviru tega postopka proučiti tudi potrebo za
spremembo in dopolnitev prvega oddelka istega poglavja, ki
ureja oddajo stavbnega zemljišča v družbeni lastnini v uporabo za gradnjo.
- V primeru, če bi obveljalo stališče, da spremembe in
dopolnitve zakona niso potrebne, bi bilo smotrno sporna
vprašanja rešiti z obveznim tolmačenjem zakona. Dejstvo
namreč je, da pravno zgrešena in pomanjkljiva ureditev
obravnavanih vprašanj v občinskih odlokih dokazuje, da so
občinski odloki zakon dosledno napačno tolmačili. Zato bo
uskladitev določil odlokov kot izvršilnih predpisov za izvajanje zakona z veljavnimi predpisi mogoče doseči le, če se
obravnavana vprašanja jasno rešijo s spremembami aH dopolnitvami zakona ali pa z obveznim tolmačenjem zakona. Ne gre
namreč za posamezen primer napačnega razumevanja zakonskih določil, ampak za dosledno prakso, ki jasno nakazuje
na delno pomanjkljivost v zakonu samam.
- Na osnovi tega bodo nato morale občine svoje odloke o
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem uskladiti z
veljavnimi predpisi, pri čemer bodo morale določiti pogoje
poročevalec

oddaje v smislu zakonskih določb, upoštevati načelo neodplačnosti prenosa pravice uporabe za gradnjo na družbenopravne osebe, ločiti stroške urejanja zemljišča od cene zemljišča, opustiti načelo licitiranja stroškov urejanja in prilagoditi

SEZNAM
OBČINSKIH ODLOKOV O
UPRAVLJANJU IN RAZPOLAGANJU
S STAVBNIM ZEMLJIŠČEM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

AJDOVŠČINA - odlok še ni sprejet
BREŽICE - odlok še ni sprejet
CELJE - Ur. I. SRS 24/77, stran 1833
CERKNICA - Ur. I. SRS 15/77, stran 940
ČRNOMELJ - Skupščinski Dolenjski list št. 3.78
DOMŽALE - Uradni vestnik občine Domžale z dne 20.
7. 1979
DRAVOGRAD - Medobčinski vestnik z dne 26. 10.
1978
GORNJA RADGONA - Uradne objave št. 21/78
GROSUPLJE - Ur. I. SRS 15/78, stran 1428
HRASTNIK - Uradni vestnik Zasavja 2/78 in dopolnitev
8/78
IDRIJA - Ur. I. SRS 20/77
ILIRSKA BISTRICA - Uradne objave 18/79
IZOLA - Uradne objave 20/78
JESENICE - Uradni vestnik Gorenjske 2/78
KANMIK- Uradni list SRS 24/77, stran 1860
KOČEVJE - odlok še ni sprejet
KOPER - Uradne objave 18/78
KRANJ - odlok še ni sprejet
KRŠKO - odlok še ni sprejet
LAŠKO - Uradni list SRS 9/78, stran 887
LENART- Ur. I. SRS 21/77
LENDAVA - Uradne objave 24/79
LITIJA - Ur. I. SRS 12/78, stran 1269
LJUBUANA-BEŽIGRAD
predviden je skupen odlok, ki pa še ni sprejet
LJUBLJANA-CENTER
predviden je skupen odlok, ki pa še ni sprejet
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE

določanje cene zemljišča pri oddaji občanom stališču, ki ga
bo o tem vprašanju zavzel zakonodajalec. Javni natečaj bi bilo
treba opredeliti ne kot licitacijo ponudb, pač pa kot javno
obvestilo o pogojih oddaje zemljišča za gradnjo.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

predviden je skupen odlok, ki pa še ni sprejet
LJUBLJANA-ŠIŠKA
predviden je skupen odlok, ki pa še ni sprejet
LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK
predviden je skupen odlok, ki pa še ni sprejet
LJUTOMER - Uradne objave 20/78
LOGATEC-Ur. I. SRS 14/78, stran 1487
MARIBOR - Medobčinski vestnik z dne 21. 2. 1978
METLIKA - Skupščinski Dolenjski list št. 2/78
MOZIRJE - Ur. I. SRS št. 3/79, str. 292
MURSKA SOBOTA - Uradne objave 52/78
NOVA GORICA - Uradno glasilo 6/77
NOVO MESTO - odlok še ni sprejet
ORMOŽ - Uradni vestnik občine Ormož-Ptuj 12/78
PIRAN - Uradne objave 25/78
POSTOJNA - Uradne objave 18/78
PTUJ - odlok še ni sprejet
RADLJE OB DRAVI - Medobčinski uradni vestnik z
dne 27. 9. 1978
RADOVLJICA - Uradni vestnik Gorenjske 12/78
RA VNE NA KOROŠKEM - Medobčinski vestnik 10/77
RIBNICA - Skupščinski Dolenjski list 32/77
SEVNICA - Ur. I. SRS 13/78, stran 1401
SEŽANA - Uradne objave 18/78
SLOVENJ GRADEC - Medobčinski uradni vestnik
6/78
SLOVENSKA BISTRICA - Medobčinski uradni vestnik
z dne 20. 6. 1978
SLOVENSKE KONJICE — odlok še ni sprejet
ŠENTJUR PRI CELJU - Ur. I. SRS 2/78, stran 273
ŠKOFJA LOKA - Uradni vestnik Gorenjske 6/79
ŠMARJE PRI JELŠAH - Ur. I. SRS 5/79, stran 466
TOLMIN - Uradno glasilo 15/79
TRBOVLJE - Uradni vestnik Zasavja 12/77
TREBNJE - Skupščinski Dolenjski list 10/78
TRŽIČ - Uradni vestnik Gorenjske 10/78
VELENJE - odlok še ni sprejet
VRHNIKA - Ur. I. SRS 9/78, stran 926
ZAGORJE - Uradni vestnik Zasavja 4/78
ŽALEC - Ur. I. SRS 20/78, str. 1874

POROČILO
Komisije za družbeno nadzorstvo in Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije
k analizi občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
Komisija za družbeno nadzorstvo in
Komisija za pravosodje Skupščine SR
Slovenije sta na skupni seji dne 21. marca 1980 obravnavali analizo občinskih
odlokov o upravljanju in razpolaganju s
stavbnim zemljiščem, ki jo je Skupščini
SR Slovenije predložilo Javno pravobranilstvo SR Slovenije.
Komisiji sta gradivo, ki ga je pripravilo
Javno pravobranilstvo SR Slovenije visoko ocenili, saj sistematično, pregledno in
argumentirano, izhajajoč iz analize občinskih odlokov, opozarja na problematiko, ki se pojavlja v občinah v zvezi s
pridobivanjem in oddajanjem stavbnih
zemljišč družbenim pravnim osebam in
občanom.
Razpravljalci so soglašali z oceno analize, da so določbe zakona o upravljanju
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
poročevalec

(Ur. I. SRS št. 7/77), ki sicer niso v nasprotju z ustavo in zakonom o združenem delu, nejasne oz. pomanjkljive, kar
povzroča in omogoča nezakonito prakso
v pridobivanju in oddajanju stavbnih
zemljišč. Nedorečene oz. nejasne so
predvsem določbe zakona o pogojih za
oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo ter
glede vsebine javnega natečaja, poleg
tega pa zakon sploh ne ureja vprašanja
cene zemljišča, kadar se le-to oddaja občanom. Ne posledice takšne pomanjkljive zakonske ureditve je opozorila analiza
občinskih odlokov o upravljanju in oddajanju stavbnih zemljišč, iz katere izhaja, da so skoraj vsi občinski odloki v
nasprotju z zakonom o upravljanju in
razpolaganju s stavbnim zemljiščem in
delno tudi z zakonom o združenem delu.
Tako se v praksi dogaja, da nekateri

upravljalci stavbnih zemljišč nezakonito
- odplačno, ne glede na višino lastnih
vlaganj, oddajajo stavbna zemljišča v
uporabo za gradnjo družbenim pravnim
osebam, nadalje se nezakonito licitirajo
stroški urejanja stavbnega zemljišča, ki
bi se sicer morali urejati s pogodbo o
oddajanju stavbnega zemljišča, v nasprotju z intencijo zakona pa se licitira
tudi cena zemljišča, ko se to oddaja v
uporabo za gradnjo občanom. Upravljalci zemljišč si zaradi takšne nezakonite
prakse pridobivajo neupravičen dohodek, kar hkrati na drugi strani pomeni
tudi neupravičen odliv dohodka občanov
in družbenih pravnih oseb, vse to pa je v
nasprotju z ustavnimi načeli.
Razprava pa je poleg tega opozorila še
na nekatere druge slabosti in odstopanja
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na tem področju kot so: težave in pomanjkljivosti v delovanju in samoupravni
organiziranosti stavbnih zemljišč skupnosti oz. enot komunalnih skupnosti za
to področje, nekatera nerazčiščena vprašanja v odnosih le-teh do komunalnih
skupnosti, nadalje nenamensko trošenje
sredstev, dobljenih na licitaciji, neustrezna organiziranost uporabnikov odn. bodočih graditeljev itd.
Komisiji sta podprli zaključke v analizi,
pri čemer sta bili mnenja, da bi kazalo
nakazana odprta vprašanja, ki so le del
širše in kompleksnejše problematike, reševati v dveh smereh: prvič z zakonodajno aktivnostjo, ki pomeni dolgoročno in
kompleksno reševanje teh vprašanj in
drugič, z operativno akcijo, usmerjeno v
takojšnje spreminjanje nezakonite prakse na tem področju. '
Ugotovitve analize Javnega pravobranilstva SR Slovenije zadevajo kompleksno problematiko in zakonsko ureditev
še nekaterih drugih področij (komunalnega gospodarstva s financiranjem, ure-

jenje prostora, graditev objektov), zato bi
jih bilo potrebno upoštevati ob obravnavi
sprememb in dopolnitev zakona o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč, ki je
vključen v periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje, ter še nekaterih drugih zakonov.
Ocena Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o planskih aktivnostih za pripravo družbenega plana za naslednje
srednjeročno obdobje še posebej opozarja na zaostajanje pri prostorskih vidikih planiranja v okviru enotnega družbenega planiranja in obstaja bojazen, da bi
se takšno stanje utegnilo nadaljevati tudi
v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Komisija za družbeno nadzorstvo in
Komisija za pravosodje Skupščine SR
Slovenije pozivata občinske skupščine
ter njihove pristojne organe, predvsem
pa občinske komisije za družbeno nadzorstvo, da se na področju upravljanja in
razpolaganja s stavbnim zemljiščem kot
sestavini širše zemljiške politike, dosledno zavzemajo za zakonitost in spošto-

vanje določb zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (predvsem kar zadeva 1. in 2. točko predlogov,
kjer so zakonske določbe jasne in nesporne). Občinske komisije bi se v okviru
svojih pristojnosti lahko angažirale zlasti
pri razčiščevanju in graditvi samoupravne organiziranosti bodočih uporabnikov
ter pri vzpostavljanju vsebine družbenoekonomskih odnosov med njimi in izvajalci del pri pridobivanju in urejanju zemljišč v skladu z zazidalno politiko občin.
Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora pa naj bi občinam zagotovil ustrezno strokovno pomoč, še
posebej pri reševanju tistih odprtih vprašanj, ki zadevajo pogoje za oddajanje
stavbnih zemljišč, licitacijo ter oblikovanje cene stavbnega zemljišča.
Analiza Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije ter poročila delovnih teles
Skupščine SR Slovenije in zborov bodo
glede na predloge iz dosedanje razprave,
objavljeni v skupščinskem Poročevalcu.

POROČILO
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
Zbora občin Skupščine SR Slovenije k analizi občinskih odlokov o upravljanju in
razpolaganju s stavbnim zemljiščem
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja sta na skupni seji
dne 18. marca 1980 obravnavala analizo
občinskih odlokov o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, ki jo je
Skupščini SR Slovenije predložilo Javno
pravobranilstvo SR Slovenije.
V uvodni obrazložitvi je predsednik
predlagatelja ponovno opozoril na glavne dileme, ki so ugotovljene v analizi.
Nedvomno je ugotovljeno, da so našteti
občinski odloki neskladni z zakonom o
upravljanju in razpolaganju s stavbnim
zemljiščem. Rešitve v zakonu so ustavne,
vendar za prakso ne dovolj jasne in so
pravzaprav tudi pripomogle k temu, da je
prišlo pri pridobivanju in pri oddajanju

stavbnih zemljišč do kršitve ustavnih
norm.
S predloženimi zaključki in predlogi
sta se odbora v celoti strinjala. Ob tem pa
sta opozorila, da se že pripravljajo in da
so tudi v periodični delovni načrt zborov
Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje
1980 vključene obravnave sprememb in
dopolnitev zakonov s tega področja. Zato
predlagata Republiškemu komiteju za
varstvo okolja in urejanje prostora, da
ustrezne ugotovitve iz predložene analize vključi tako v analizo o uveljavljanju
družbenoekonomskih odnosov na področju komunalnega gospodarstva kot
tudi v spremembe in dopolnitve ustreznih zakonov. Spremembe samo nekaterih določil zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v tem času ne bi bile smotrne, ker je problem
kompleksen in zadeva zakonske ureditve

tudi drugih področij kot npr.: zakonsko
urejanje komunalnega gospodarstva v
celoti, skupaj z njegovim financiranjem,
zakonsko urejanje prostora in zakonsko
urejanje graditve objektov.
Kljub temu pa odbora pozivata občin-'
ske skupščine, da temeljito proučijo tiste
določbe svojih odlokov o upravljanju in
razpolaganju s stavbnim zemljiščem, ki
zadevajo postopek licitiranja cene pri oddajanju stavbnih zemljišč in to družbenopravnim osebam in občanom, ob čemer
odbora pričakujeta, da bo Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora nudil občinam pri tem ustrezno strokovno pomoč.
Odbora predlagata, da se predložena
analiza skupaj s poročili vseh delovnih
teles skupščine in zborov objavi v skupščinskem Poročevalcu.

POROČILO
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
Zbora občin Skupščine SR Slovenije z obravnave poročila v zvezi z vprašanjem
sistemskih rešitev financiranja aktivnosti za odpravo virov onesnaženosti okolja v
Socialistični republiki Sloveniji
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja sta na skupni seji
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dne 18. marca 1980 obravnavala poročilo
v zvezi z vprašanjem sistemskih rešitev
financiranja aktivnosti za odpravo virov
onesnaženosti okolja v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini SR

Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Odbora sta ugotovila, da je poročilo
pripravljeno v skladu z zahtevo Skupščine SR Slovenije, ki je bila podana ob
poročevalec

sprejemanju odloka o poroštvu SR Slovenije za najetje premostitvenega kredita, ki ga bo najeta temeljna organizacija
združenega dela Ti02 v sestavu delovne
organizacije Cinkarne Celje za svojo ekološko sanacijo. Menita, da je izvršni svet
v predloženem poročilu celovito proučil
sistemska vprašanja financiranja aktivnosti za odpravo virov onesnaženosti
okolja. Hkrati odbora tudi ugotavljata, da
so ponujeni pristopi k reševanju problematike primerni, ker se vključujejo v si-

steme planiranja določenih srednjeročnih obdobij. V zvezi s tem odbora podpirata vse v gradivu vsebovane zaključke in
predvideno dejavnost izvršnega sveta v
zvezi s pripravo planskih aktov za nslednje srednjeročno in dolgoročno plansko
obdobje.

sistemsko reševanje, zlasti zaradi finančnih problemov, ki nastopajo ob takih primerih. Ob uveljavljenem sistemu planiranju so delegati menili, da je treba take in
podobne probleme reševati z rebalansiranjem planskih dokumentov.

Ob tem pa je bilo vendar opozorjeno,
da kljub temu obstojajo možnosti, da se
pojavi nepričakovano podoben problem
kot je bil Ti02, skupaj z zahtevo za izven-

Odbora sta predlagala, da se predloženo poročilo skupaj z poročilom odborov
objavi v skupščinskem Poročevalcu ter
na ta način z njim seznani vsa delegatska
baza.

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR OBČIN-25. 3.1980
/
-Ali bo zakon o krajevni skupnosti?
Delegacija za delegiranje jevne objekte in akcije tudi
delegata v zbor občin Skup- samoprispevek občanov in
ščine SR Slovenije skupščine druge oblike soudeležbe.
občine Litija je na podlagi doV prihodnosti bo moralo, na
ločb 166., 345. člena Ustave kar kažejo družbeno sprejete
SR Slovenije postavila na- usmeritve, zapisane tudi v
slednje delegatsko vpraša- zvezni resoluciji o razvoju
nje:
krajevnih skupnosti, dosedaAli namerava Izvršni svet nji načini zbiranja sredstev
Skupščine SR Slovenije pri- nadomestiti neposredno dopraviti in predložiti Skupščini govarjanje krajevnih skupnoSR Slovenije v razpravo in sti o njihovih programih in fisklepanje Zakon o krajevnih nanciranju teh s temeljnimi
skupnostih, s katerim bo po- organizacijami združenega
leg temeljnih načel za organi- dela. Kakšne možnosti se kazacijo samoupravljanja dolo- žejo v prihodnje pri zagotavčen tudi ustavno opredeljen ljanju materialne osnove krasistem financiranja oziroma jevnih skupnosti. Znano je, da
materialna osnova za njihovo je v Skupščini SR Hrvatske v
dejavnost.
pripravi zakon, ki bo urejal ta
Ce izhajamo iz zvezne reso- vprašanja.
lucije o nadaljnjem razvoju Na vprašanje je odgovoril Mikrajevnih skupnosti, ki jo je lan Ba&kovič, predsednik Resprejela Skupščina SFRJ, po- publiškega komiteja za zakotem sodi k poglabljanju ustav- nodajo:
ne zasnove krajevne skupnoVprašanje potrebnosti posti predvsem njeno povezo- sebnega zakona o krajevnih
vanje z organizacijami zdru- skupnostih se je v SR Sloveniji
ženega dela in samouprav- po sprejemu ustave leta 1974
nimi interesnimi skupnostmi že večkrat obravnavalo v reputer izgrajevanje sistema sa- bliških organih kakor tudi v
moupravnega načrtovanja. političnih organizacijah. V
To pomeni, da mora temeljiti vseh teh razpravah pa je doslej
materialna osnova krajevne vedno prevladovalo stališče,
skupnosti predvsem na sa- da se ob sistemski ureditvi v
moupravnem združevanju de- ustavi SR Slovenije druga nala in sredstev, ki naj bo na- čelna vprašanja ureditve kramenska na podlagi sklenje- jevnih skupnosti ne urejajo z
nega samoupravnega spora- zakonom, pač pa s statuti krazuma o temeljih razvojnega jevnih skupnosti samih in z obpiana krajevnih skupnosti in činskim statutom, tekoča vpraplanov samoupravnih orga- šanja pa s samoupravnimi
nov in skupnosti, če so v sti- sporazumi, družbenimi dogokih s krajevno skupnostjo.
vori, referendumi na zborih
Po občinah zbirajo sredstva občanov itd. To je enaka
oziroma prispevek združene- usmeritev, kot velja tudi glede
ga dela v obliki določenega občine vse od ustave iz leta
odstotka od bruto osebnega 1963 dalje, ko nismo več imeli
dohodka ali določenega zne- posebnih zakonov o ljudskih
ska, ki se giblje od 150 dinar- odborih oziroma zakona o objev do 700 dinarjev in se je v činah, samoupravna regulativa
praksi poimenoval »glavari- v občinah temelji neposredno
na«. Seveda ima poleg te ob- na ustavi. Taka orientacija naj
like združevanja sredstev po- bi varovala krajevne skupnosti
membno vlogo pri zagotavlja- (kakor tudi občine) pred nenju materialnih virov za kra- varnostjo, da se zakonskim
poročevalec
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DELEGATOV

potom zožujejo okviri ustavno
opredeljene samoupravnosti
teh skupnosti. Tako tudi stališča, priporočila in sklepi
Skupščine SR Slovenije iz leta
1975 o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 24/75) ne govore o
potrebi posebnega zakonskega urejanja kakršnegakoli
vprašanja s področja krajevnih
skupnosti; govore le o tem, da
je treba uveljaviti vlogo krajevnih skupnosti pri sprejemanju
drugih zakonov in splošnih aktov, zlasti tistih s področja
združenega dela, družbene
lastnine in družbenega planiranja (tako je vloga krajevne
skupnosti izražena v vrsti novejših zakonov); tudi vprašanje
financiranja skupnih potreb v
krajevnih skupnostih prepuščajo navedena stališča družbenemu dogovarjanju v okviru
skupnosti slovenskih občin.
Podobno velja tudi za stališča
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR
Sloveniji iz leta 1977 (Uradni
list SRS, št. 2/77), ki se navezujejo na stališča iz leta 1975.
Taka stališča so podprta z
okoliščino, da ima ustava SR
Slovenije razmeroma številna
in razčlenjena določila o krajevnih skupnostih (72. do 74.
člen ter 139. do 142. člen). V
šestih členih ureja ustava sama vsa bistvena vprašanja, ki
se tičejo položaja, organizacije
in dela krajevnih skupnosti; pri
tem je treba še posebej opozoriti na določbe 74. člena ustave, SRS ki urejajo problematiko financiranja skupnih potreb

v krajevnih skupnostih, in ki
navajajo tudi vse možne oblike
samoupravnega združevanja
sredstev kakor tudi fiskalnega
financiranja določenih potreb
v krajevnih skupnostih.
V skladu s to ustavno osnovo se v delegatskem vprašanju
pravilno ugotavlja, da mora temeljiti materialna osnova krajevne skupnosti na samoupravnem združevanju dela in
sredstev na podlagi planov razvoja krajevnih skupnosti. Ta
način bo moral nadomestiti do
sedaj uveljavljeno zbiranje
sredstev po drugih načelih, ki
ne temeljijo na samoupravno
sprejetih razvojnih planih. Poleg tega je v sistemu financiranja splošne porabe predvideno tudi financiranje nalog v
krajevnih skupnostih, ki so vezane na izvajanje delegatskega sistema ali na izvrševanje
nalog na področju ljudske
obrambe. Pa tudi samoprispevek občanov naj bi bil tudi v
bodoče vir zadovoljevanja
skupnih potreb občanov v krajevnih skupnostih.
Ker sistemska ureditev financiranja skupne porabe, sistem financiranja splošne porabe in sistem samoupravnega
planiranja vključujejo tudi potrebe za izvrševanje nalog v
krajevnih skupnostih, ni potrebe po posebnem zakonu o financiranju krajevnih skupnosti.
Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
doslej ni pristopil k pripravi zakona o krajevnih skupnostih in
takega zakona tudi ni uvrstil v
zakonodajni program za leto
1980.

- O sredstvih za pospeševanje kmetijstva
Skupina delegatov za pošiljanje delegata v zbor občin
skupščine SR Slovenije iz občine Tolmin, je postavila naslednje delegatsko vprašanje:

V januarju preteklega leta
je bil skupaj z drugimi samoupravnimi sporazumi o skupni
porabi dan y obravnavo in
sprejemanje v združenem delu tudi sporazum o ustanovitvi
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in delovanju samoupravne interesne skupnosti za razvoj in
pospeševanje kmetijstva ter
o združevanju sredstev za razvoj in pospeševanje kmetijstva občine Tolmin.
Ta sporazum v 8. členu določa, da delavci v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, delavci v delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki opravljajo samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, združujejo 0,5% iz dohodka vključno z
obveznostmi, ki se plačujejo
iz osebnega dohodka.
Sporazum je bil v združenem delu zelo ugodno sprejet
in k njemu je pristopila velika
večina TOZD.
To obenem pomeni, da so
delavci v združenem delu zelo
dobro obveščeni o kritičnem
stanju v kmetijstvu na Tolminskem ter, da so obenem pripravljeni v okviru ekonomskih
možnosti pomagati pri razreševanju kritičnih vprašanj, ki
so bila v programu, ki je bil
predložen, predvideva, da se
finančno podpore. Da je stanje res vse bolj kritično moramo povedati, da je stalež govedi še vedno v upadanju ter
da tudi med letoma 1978 in
1979 beležimo 10% padec
staleža govedi. Tako je trenutno pri nas le še okoli 7.900
glav govedi, medtem ko smo
še leta 1968 beležili 13.200
glav govedi.
Po sprejemu tega sporazuma v združenem delu Tolminske smo bili sprva obveščeni,
da se bo dogovorjeni prispevek TOZD v višini 0,5% od
BOD lahko plačeval iz dohodka TOZD. Kaj kmalu pa je prišla od SDK vest, da se ta dogovorjena obveznost lahko izpolnjuje samo iz ostanka dohodka TOZD. Tako je bila kasneje dana pobuda za spremembo zakona o intervencijah v gospodarstvu, ki naj
omogoči, da se ta dogovorjena sporazumska obveznost
izplačuje iz dohodka TOZD in
ne iz ostanka dohodka.
Predlog te spremembe zakona je bil objavljen že v 26.
številki Občana iz preteklega
leta. Pričakovali smo, da bo ta
sprememba sprejeta še do
sprejema bilanc za leto 1979
in da bo tako omogočeno delavcem v TOZD, da izpolnijo
dogovorjeno obveznost za to
leto.
Glede na to, da bo ta čas
utekel, predlagamo, da se k
temu pristopi takoj, da bo to
vprašanje rešeno vsaj za leto
1980.
Na zastavljeno delegatsko
vprašanje je odgovoril Zvone
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Kovač, pomočnik predsednika
Republiškega komiteja za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
1. Podano delegatsko vprašanje se nanaša na pobudo za
izdajo zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi
hrane, ki jo je skupina delegatov Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije iz 1.
okoliša dne 17. 12. 1979 predložila Skupščini SR Slovenije.
Po predlagani pubudi naj bi se
4. člen zakona o intervencijah
v kmetijstvu in porabi hrane
spremenil in dopolnil tako, da
bi se sredstva za intervencije
zagotavljala namesto iz čistega dohodka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je omenjeno pobudo
obravnaval in v zvezi z njo
sprejel načelno opredelitev, ki
je bila že podana v odgovoru
na delegatska vprašanja skupin delegatov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije na področju kmetijstva iz 8.
in 10. volilnega okoliša in sporočena delegatom na seji Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije dne 19. 2. 1980.
2. Ob obravnavi delegatske
pubude je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovil
naslednje:
Doslej so se sredstva za intervencije v kmetijstvu zagotavljala v proračunu SR Slovenije in delno za nekatere namene v proračunih občin - tudi v letu 1980. V nobeni občini
ni prišlo do ustanovitve samoupravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v skladu z zakonom, ker to
ob enotni ureditvi kompenzacij iz proračuna SR Slovenije
tudi ni bilo potrebno. V vrsti
občin pa so na lastno iniciativo
ustanovili samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva ali sklenili družbene dogovore ter v enem in
drugem primeru sklenili samoupravne spurazume o zagotavljanju sredstev iz dohodka
TOZD na območju občine. Po
določbah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane pa navedeni družbeni dogovori oziroma samoupravni
sporazumi niso mogli biti izvedeni in je edini vir ostal le še
proračun občine.
3. Na podlagi navedenih
ugotovitev je Izvršni svet sprejel naslednji sklep:
a) Glede na to, da je bila
proizvodnja hrane oziroma
kmetijstvo v družbenem planu
SR Slovenije za obdobje
1976-80 opredeljeno kot prednostna dejavnost, sprejete

- da bi rešitev predstavljala
planske obveznosti pa se ne
izpolnjujejo v skladu z dogo- podlago za sistem zbiranja
vori in samoupravnimi spora- sredstev za določene intervenzumi o temeljih plana, Izvršni cije v kmetijstvu v obdobju
svet ugotavlja, da je problem, 1981-85 in
- da bi glede na enakomerki ga postavljajo delegati v iniciativi za spremembo zakona nost proizvodnje in potrošnje
oziroma navedenih delegat- hrane zagotovili tudi ustrezskih vprašanj, treba razrešiti. nejšo in skladnejšo razporediPri tem pa je treba razčistiti, na tev sredstev.
b) V primeru, da bo Skupščikakšne načine zagotavljati potrebna sredstva, da bi bilo za- na SR Slovenije sprejela pobudoščeno naslednjim kriteri- do delegatov za dopolnitev zakona, bo IS Skupščine SR Slojem:
venije predložil osnutek zako- da bi rešitev učinkovala še na v roku, ki ga bo določila
Skupščina SR Slovenije.
v letu 1980,
- Ob sporazumu med vladama SFRJ in
Albanijo o povezavi z železniško progo
Na 32. seji Zbora občin
skupščine SR Slovenije,ki je
bila dne 20. februarja 1980, je
Florjana Mušič, delegatka iz
občine Nova Gorica zastavila
naslednje delegatsko vprašanje:
»Delegati podpiramo sporazum med vlado SFRJ in vlado Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi
dveh držav z železniško progo
obenem pa opozarjamo na 3.
člen zakona, ki pravi:
»Sredstva za izpolnitev obveznosti SFRJ, ki jo je prevzela s sporazumom, bodo zagotovljena s posebnim zveznim
zakonom.«
Z ozirom na to, da je sporazum v interesu celotne države
je prav, da se ta sredstva zagotavljajo na zvezni ravni.
Obstajajo podobni meddržavni sporazumi - n. pr. Osimski
sporazum med SFRJ in republiko Italijo - financiranje nalog iz teh sporazumov pa ni
rešeno na zvezni ravni.
Financiranje nalog iz Osimskih sporazumov je prenešeno na SRS. Tudi zaradi nerešenega financiranja se določene naloge odlašajo oz. ne
izvajajo. Na primer:
- V Osimskih sporazumih je
predvidena tudi gradnja mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba in avtocesta Vrtojba (Nova Gorica) - Selo Razdrto (to je del avtoceste
Šentilj - Postojna - Nova Gorica).
- Mejni prehod bo zgrajen dokončan letos jeseni. Avtocesta na italijanski strani je
že na mejnem prehodu.
- Gradnja avtoceste Nova
Gorica - Selo - Razdrto je sicer v srednjeročnem planu
SRS 1976 - 198C, vendar zaradi pomanjkanja sredstev se ni
začelo z gradnjo.
Sprašujemo sledeče:
- Zakaj se financiranje nalog iz Osimskim sporazumov

ne reši na način iz predloženega zakona - zvezna pristojnost?
- Kako bo rešen problem
financiranja nalog Iz Osimskih sporazumov? Kdaj bo začetek gradnje avtoceste Nova
Gorica - Selo - Razdrto?
V kolikor ni ali ne bo ustrezno rešeno vprašanje financiranja nalog iz Osimskih sporazumov predlagamo, da delegacija SRS v Zboru republik
In pokrajin sporoči v Skupščini SFRJ ob obravnavi zakona
vprašanje financiranja nalog
iz Osimskega sporazuma in
drugih podobnih meddržavnih
sporazumov.
Na vprašanje je odgovoril
Metod Kovač,republiški podsekretar v republiškem Komiteju za mednarodno sodelovanje:
Financiranje obveznosti, ki
izhaja iz mednarodnih sporazumov je zagotovljeno v okviru
veljavnega sistema iz sredstev
samoupravnih
interesnih
skupnosti, organizacij združenega dela in zainteresiranih
družbeno političnih skupnosti.
Kar zadeva sporazum med
vlado SFR Jugoslavije in vlado
Ljudske socialistične republike Albanije o povezavi dveh
držav z železniško progo obstaja predlog, da se sredstva
zagotovijo s posebnim zveznim zakonom. SR Slovenija je
že dala svoje soglasje k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma. Federacija je predložila način financiranja s posebnim zakonom, ker gre za
investicijo posebnega pomena
v gospodarsko manj razviti republiki.
Kar zadeva financiranje obveznosti iz Osimskih sporazumov, je v zveznih organih v pripravi sistemska ureditev financiranja dela Osimskih sporazumov, ki se nanaša na prosto
industrijsko cono, kjer je preporočevalec

dvidena tudi finančna udeležba federacije.
Pri realizaciji drugih obveznosti iz Osimskih sporazumov
menimo, da si moramo prizadevati, da se omogoči financiranje tudi z dodatnim zadolževanjem v tujini.
Na področju cestne infrastrukture smo iz Osimskih
sporazumov doslej realizirali
naslednje:
- cestno povezavo LivekKambreško, za kar je bilo porabljeno 8,5 mio din;
- v zaključni fazi je gradnja
mejnega prehoda Vrtojba, ki
bo odprt letos, izvedbena dela
so zahtevala 65 mio din;
- letos se bodo začela dela
na cestni povezavi SolkanBrda (sabotinska cesta), za kar

so izdelani vsi projekti in je
bilo do sedaj že porabljeno 3,5
mio din.
Vse te gradnje so bile predvidene v srednjeročnem planu vzdrževanja in izgradnje
magistralnih in regionalnih
cest v SR Sloveniji za obdobje
1976-1980. Vsa vložena sredstva za zgoraj imenovane cestne povezave so bile predvidene v tekočem srednjeročnem
planu SR Slovenije.
V tem srednjeročnem planu
je bila predvidena tudi izgradnja cestne povezave Nova Gorica-Selo kot del ceste Nova
Gorica -Razdrto, vendar odvisno od možnosti najemanja
mednarodnih kreditov. Zaradi
omejenih možnosti zadolževanja v tujini, glede na sklenjeni

medrepubliški dogovor, ni bilo
doslej možno zagotoviti virov
financiranja za to cestno povezavo.
Za cestno povezavo Nova
Gorica-Selo je že izdelan glavni projekt, za odsek od Sela do

Razdrtega pa idejni projekt.
Menimo, da je treba cestno
povezavo Nova Gorica—Selo
vključiti v plan za naslednje
srednjeročno obdobje in jo v
skladu s finančnimi sredstvi, ki
bodo na voljo, tudi realizirati.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 3.1980
- Ob sporazumu med vladama SFRJ in
Albanijo o povezavi z železniško progo
Enako vprašanje kot je bilo postavljeno na Zboru občin je
postavila tudi skupina delegatov za Zbor združenega dela okoliš 7 Nova Gorica.

Enak odgovor je posredoval
Metod Kovač, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje. marca 1980

POROČILO
o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ za obdobje od 1.1.
1979 do 31.12.1979
V prvem poročilu (od 15. 5. 1978 do 31. 12. 1978) smo
prikazali organiziranost zbora in organiziranost ter način
dela slovenskih delegatov. Zato bomo sedaj izpustili vse
podatke o organiziranosti delegatov, o njihovih zadolžitvah
v delovnih telesih in Zveznem zboru, o načinu dela, o zadolžitvah za povezavo z občinskimi skupščinami Itd., ker v tem
pogledu v preteklem letu 1979 nI bilo bistvenih sprememb.
Poročilo zajema:
I. delo Zveznega zbora v letu 1979;
II. delo delovnih teles Zveznega zbora;
III. sklepne ugotovitve.
I. DELO ZVEZNEGA ZBORA V LETU 1979
Zvezni zbor je v letu 1979 iz svojega programa, ki je vseboval 108 točk, izvršil dve tretjini teh nalog; v svoje delo pa je
vnesel še vrsto novih vprašanj, ki jih je narekovala aktualnost
in potreba.
Zvezni zbor je v tem letu sprejel 23 zakonov, na 17 pa je bila
začeta zakonodajna procedura. Posebno pozornost je posvetil spremljanju uresničevanja sprejete politike, analizi izvrševanja zveznih zakonov in drugih predpisov in mednarodnih
pogodb. Obravnaval je 33 tem, s katerimi je v okviru svoje
pristojnosti preučeval funkcioniranje sistema v družbeni
praksi.
Na področju družbenoekonomskih odnosov je dejavnost
zbora bila osredotočena na spremljanje uresničevanje ustavnih načel, določb zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov. Zbor je posebej analiziral uresničevanje srednjeročnega plana do leta 1980, stanje akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva in produktivnosti dela,
funkcioniranje enotnega jugoslovanskega tržišča, rezultate
združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela, ki
se bavijo s proizvodnjo in prometom itd. Na osnovi teh analiz
je bila sprejeta vrsta konkretnih zaključkov, da bi zagotovili
izvajanje sprejetih sistemskih zakonov.
Vendar še ni bil dokončan posel za sprejem nekaterih
pomembnih sistemskih zakonov, s katerimi bi bil zaokrožen
porevalec

naš sistem družbenoekonomskih odnosov, kot so: zakon o
osnovah družbenoekonomskih odnosov v razširjeni reprodukciji, zakon o osnovnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in še nekateri drugi.
Zbor je dodatno k sprejetemu programu obravnaval tudi
vprašanja, ki jih je narekovala aktualna ekonomska situacija,
zlasti razmere na področju energetike in potrebe stabilizacijske politike. Sprejel je tako zakon o omejitvi uporabe in
vožnje osebnih in drugih motornih vozil, zakon o začasni
prepovedi uporabe družbenih sredstev za financiranje izgradnje novih elektrarn, toplarn in energan na tekoča goriva,
zakon o posebnih pogojih za dajanje in črpanje investicijskih
kreditov. Sprejel je tudi zakon o pomoči SR Črni gori za
odpravo posledic potresa iz sredstev stalne proračunske rezerve.
Na področju družbenopolitičnih odnosov je zbor sprejel tri
pomembne resolucije: o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti, o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih in o
družbenem sistemu informiranja. Med zakoni s tega področja
velja posebej omeniti zakon o družbenih svetih.
Na osnovi iniciative tovariša Tita o nadaljnjem uresničevanju načela kolektivnega dela in na predlog Predsedstva SRFJ
je Zvezni zbor začel postopek za spremembo Ustave SFRJ in
zadolžil komisijo za ustavna vprašanja, da pripravi predlog
ustavnih sprememb. Po programu dela Zveznega zbora naj bi
bi(e spremembe Ustave sprejete do konca leta 1980.
Zvezni zbor se je v okviru svoje pristojnosti bavil z vprašanji
izgradnje in utrditve sistema splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite. V postopku je tudi zakon o vojaški
obveznosti. Posebej je obravnaval vprašanja varnosti v prometu.
Zvezni zbor je tudi v preteklem letu posvečal veliko pozornost vprašanjem zunanje politike Jugoslavije in mednarodnih
odnosov. Obravnaval je, med drugim, priprave za šesto konferenco šefov držav in vlad neuvrščenih dežel v Havani, uresničevanje sklepov o ekonomskem sodelovanju Jugoslavije z
deželami v razvoju in vrsto drugih aktualnih vprašanj s področja mednarodne politike in vrsto zakonov o ratifikaciji
mednarodnih sporazumov.
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Delegati iz ŠR Slovenije smo v delu zbora in njegovih
delovnih teles aktivno sodelovali in si prizadevali, da uveljavimo stališča, ki smo jih dobili bodisi v svoji ožji delegatski
bazi ali na osnovi razprav s predstavniki zainteresiranih organov in organizacij v republiki. Pri tem smo se zlasti zavzemali,
da ta stališča, predloge in zakonske amandmaje, uveljavimo
že v fazi razprave v delovnih telesih- O razpravah in predlogih
na sejah zbora smo se dogovarjali na pogovoru delegatov.
Predhodni dogovor delegatov pa ni bil vselej mogoč, ker smo
nekatere predloge zakonov za sprejem po hitrem postopku
dobili šele v zadnjem trenutku. I
V veliko pomoč delegatom pri oblikovanju stališč za njihovo
delo v Zveznem zboru so razprave v delovnih telesih in zborih
Skupščine SR Slovenije. Aktiven odnos Skupščine SRS in
njenih delovnih teles se manifestira v usklajevanju programa
♦ dela Zveznega zbora in zborov Skupščine SR Slovenije in v
sodelovanju pri njegovem uresničevanju.
Prav tako je bilo v veliko pomoč delegatom sodelovanje z
izvršnim svetom in organi republiške uprave, Republiško konferenco socialistične zveze, Republiškim svetom zveze sindikatov in Gospodarsko zbornico Slovenije v obravnavi posameznih vprašanj.
Delegati iz Slovenije so postavili Zveznemu izvršnemu svetu
tudi več delegatskih vprašanj. Pri tem so bili zlasti aktivni
delegati iz združenega dela, ki so tako opozarjali na probleme, ki nastopajo pri izvajanju sprejete politike in zakonov,
zlasti pa na nerešena vprašanja v zvezi z izvršilnimi predpisi
ali na probleme delovanja upravnih organov, kakor se ti
kažejo v njihovi sredini.
Delegatska vprašanja so v delo zbora vnašala aktualnost in
opozarjala na probleme v praksi. Žal so odgovori na delegatska vprašanja pogosto formalni in nekonkretni, predvsem pa
se pri tem ni razvila možnost, ki jo daje poslovnik, da se na
osnovi vprašanj sproži širša razprava o problemu, ki bi vodila
k njegovi rešitvi.
V pogledu sodelovanja delegatov z delegatsko bazo je bil
dosežen določen napredek, čeprav problematika Zveznega
zbora še vedno ni dovolj prisotna v temeljnih delegacijah in v
občinskih skupščinah Občinske skupščine zdaj prejemajo
vse materiale za seje Zveznega zbora, pa tudi obvestila o
pogovoru delegatov in predvidenem dnevnem redu seje
zbora, o kateri bodo na pogovoru razpravljali, tako, da se
lahko vključujejo v pripravo s svojimi predlogi in vprašanji. To
se tudi že dogaja; delegatom, ki komunicirajo s posameznimi
občinami pa tudi koordinatorju, že prihajajo posamezni predlogi in opozorila. To se je pokazalo zlasti pred sprejemanjem
zakonov, ki posegajo v gospodarsko poslovanje, pa tudi ob
drugih vprašanjih. Tudi iniciativa za delegatska vprašanja že
prihaja iz same baze, kar je prav tako napredek. Pri tem pa se
včasih pojavijo težave, kadar se od delegatov v Zveznem
zboru zahteva, da postavljajo vprašanja, ki zadevajo tekočo
gospodarsko politiko in, ki po ustavi, niso v pristojnosti federacije ali vsaj niso v pristojnosti Zveznega zbora.
Važno vlogo v obveščanju delegatske baze ima Poročevalec pa tudi nekatera občinska delegatska skupščinska glasila.
Pomanjkljiv pa je povratni tok informacij, sistem informiranja
o sprejetih stališčih in ukrepih in njihovega tolmačenja. Obveščanje javnosti o delu Zveznega zbora se tudi v tem obdobju
ni bistveno izboljšalo. Več napredka pa je v obveščanju o
sejah zbora in o dejavnosti slovenskih delegatov na teh sejah;
povsem nezadostno pa je obveščanje javnosti o delu delegatov v delovnih telesih.
II. DELO DELOVNIH TELES ZVEZNEGA ZBORA
IN SKUPNIH DELOVNIH TELES ZBOROV
SKUPŠČINE SFRJ
Odbor za družbenoekonomske odnose
Odbor je veliko svojega dela posvetil zakonodajni dejavnosti, manj pa drugi prioritetni nalogi, politično-kontrolni funkciji in spremljanju izvajanja sprejetih sistemskih zakonov. V
proceduro so naknadno prišli zakoni, ki v sprejetem programu dela niso bili predvideni.
Pri izvrševanju politično kontrolne funkcije v zvezi z izvajanjem sprejetih sistemskih zakonov s področja družbenoekonomskih odnosov so nekatere pomanjkljivosti, zmanjševale
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efikasnost obravnave in ukrepov pri tolmačenju in dopolnjevanju družbenoekonomskega sistema. Analize o izvajanju zakonov in o uveljavljanju sistema so največkrat faktografske,
formalistične, premajhen odraz stvarnih oz. praktičnih dognanj in potreb združenega dela. Konkretizacijo te naloge
skupščine bo treba prav gotovo opraviti, kot prioritetno, v
naslednjem obdobju.
Delegati smo preko odbora poskušali uresničiti nekatere
delegatske iniciative, ki bi v rešitvi zahtevale ustrezno tolmačenje ali pa spremembe zakonov. Ena takih je bila iniciativa za
spremembo zakona o knjigovodstvu organizacij združenega
dela v delu, ki predpisuje majhnim porabnikom, kot so krajevne skupnosti, društva in organizacije enako knjigovodstvo
kot organizacijam združenega dela. Odbor in zbor sta iniciative? sprejela, zvezni sekretariat za finance pa odlaša s predlogom zakonskih sprememb, zaradi česar po nepotrebnem nastaja protizakonita situacija, ki jo mora tolerirati SDK. Delegati
iz SR Slovenije so predlagali ustrezno tolmačenje zakona o
temeljih sistema o zavarovanju premoženja in oseb (čl. 27. tč.
5.), o pravnem statusu samoupravnih enot glede njihove pravice razpolaganja z materialnimi sredstvi, ki se v SR Sloveniji
razlikuje od stanja drugih republik in pokrajin. Na osnovi
predloga bodo v letu 1980 na seji zbora sprejeti konkretni
zaključki.
Odbor je kot predlagatelj zakona o temeljih lastninskopravnih razmerij to nalogo v preteklem letu uspešno opravil,
in predlog zakona je bil pripravljen za sprejem na prvi seji
Zveznega zbora v letu 1980.
Delegati iz SR Slovenije so v uresničitvi programa dela
odbora ustvarjalno sodelovali z dajanjem predlogov, amandmajev, sugestij in mišljenj. Prispevali so h konkretizaciji zaključkov ob analizi akumulativne in reproduktivne sposobnosti
gospodarstva, ob analizi stanja na enotnem jugoslovanskem
tržišču, zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela itd. V razpravi o uresničevanju srednjeročnega
plana družbenega razvoja Jugoslavije do leta 1980 so slovenski delegati opozarjali na potrebo bolj kritičnega prikaza
doseženih ciljev in rezultatov, zlasti pa na dejstvo, da bo le ob
realno spoznani razvojni stopnji možno začeti pravočasne
priprave na sprejem novega srednjeročnega plana razvoja za
obdobje od leta 1981 do 1985.
Delegati iz SR Slovenije so intervenirali in dosegli, da zakon
o patentih, s katerim se je predvidela »nacionalizacija« vseh
izumov in patentov, ni bil sprejet v taki obliki.
Delegati iz SR Slovenije so sprožili iniciativo, da se racionalizira obveze dajanja podatkov organizacij združenega dela za
potrebe SDK in Zavoda za statistiko, na podlagi spoznanj in
upravičenih predlogov v SR Sloveniji ob analizi zaključnih
računov leta 1978. Formirana je bila posebna delovna skupina
v okviru Zveznega zbora pri komisiji za informiranje, ni pa bil
sprejet ponujeni osnutek zmanjšanega števila kazalcev, na
podlagi katerega bi bilo združenemu delu omogočeno pravočasno in razumljivo informiranje o rezultatih gospodarjenja.
Ker gre za konkreten predlog uresničevanja sprejete resolucija o sistemu družbenega informiranja, bo to nalogo oz.
predlog v letu 1980 potrebno aktualizirati.
Odbor za družbenopolitične odnose
Odbor Zveznega zbora za družbenopolitične odnose je v
preteklem letu delal po sprejetem programu dela, ki je bil v
glavnem realiziran. V letu 1980 je bila s sklepom zbora prenešena naloga o uresničevanju ustavne zasnove občine. Dve
drugi nalogi iz programa dela odbora sta začeti in sta vnešeni
v program za leto 1980. To sta 1) uresničevanje ustavnih
pravic in svoboščin človeka in občana in 2) uresničevanje
ustavne koncepcije odnosov med federacijo in socialističnimi
republikami oz. avtonomnima pokrajinama.
V preteklem letu je odbor pripravil dve resoluciji, ki ju je
sprejel Zvezni zbor: resolucijo o nadaljnjem razvoju krajevnih
skupnosti in resolucijo o svobodni menjavi dela v družbenih
dejavnostih. Priprava obeh resolucij je zahtevala veliko
ustvarjalnega napora vseh delegatov, članov odbora in še
posebej onih, ki so delali v delovnih skupinah.
Kot matično telo se je odbor posebej angažiral na sistemskem zakonu o družbenih svetih in zakonu o pravicah in
dolžnostih zveznih organov v pogledu sredstev v družbeni
lastnini, s katerimi oni upravljajo.
poročevalec

Samostojno, kot predlagatelj, je odbor pripravil tudi nov
zakon o nagradi AVNOJ. Tvorno se je odbor vključil v priprave
za resolucijo o osnovah družbenega sistema informiranja, ki
jo je pripravila komisija Skupščine SFRJ za informiranje. Med
pomembne opravljene naloge odbora štejemo tudi obravnavo
Informacije o uresničevanju družbene zaščite samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine skozi funkcijo družbenega pravobranilca samoupravljanja. Zvezni zbor je na
predlog odbora sprejel zaključke, ki usmerjajo delovanje
družbenega pravobranilca samoupravljanja v prihodnjem obdobju. Odbor je obravnaval več informacij, analiz, poročil iz
področja dela Zveznega zbora in iz svojega področja dela ter
o njih redno obveščal Zvezni zbor. Pomembnejša gradiva
drugih predlagateljev so bila npr.: poročilo odbora za nagrado AVNOJ, Fonda Moše Pijade, Arhiva Jugoslavije, Titovega fonda, Informacija o družbenem dogovarjanju, o dogovarjanju republik in pokrajin, o uresničevanju planskih dokumentov, proračuna federacije in drugo. Analiziral pa je tudi
organizacijo in metode dela v odboru in zboru, da bi zagotovil
čim uspešnejše vključevanje delegatov v delu odbora in zbora
oz. da bi olajšal povezovanje delegatov z delegatsko bazo.
Odbor je imel v letu 1979 sedemnajst sej in blizu petdeset
točk dnevnega reda.
Odbor za notranjo politiko
V letu 1979, je imel odbor za notranjo politiko 16. sej.
Delegati iz Slovenije v odboru za notranjo politikoso v
obsežnem programu dela odbora in Zveznega zbora največjo
pozornost namenili vprašanjem varnosti vseh vrst prometa.
Zvezni zbor je o varnosti cestnega in železniškega prometa
dvakrat razpravljala.
Delegati so o vprašanjih varnosti prometa razvili uspešno
sodelovanje s številnimi zainteresiranimi organizacijami, in
organi v republiki in nekaterimi občinami, kar je pripomoglo k
boljšemu oblikovanju stališč in aktivnejšemu nastopu delegatov v odboru in na sejah zbora.
Poleg aktivnosti članov odbora na pripravi informacij, analiz in stališč ter predlogov iz delovnega področja odbora, so
delegati posebno pozornost namenili pravosodju in nekaterim resolucijam skupnega pomena za razvoj našega družbenega in ekonomskega sistema in še posebej delegatskega
skupščinskega sistema.
Odbor je obravnaval zakone, ki se nanašajo na dopolnitve
in spremembe zakona o osnovah varnosti cestnega prometa,
na urejevanje mednarodnega cestnega prometa, potnih listin
državljanov SFRJ in prehoda državne meje in gibanja v obmejnem pasu, o spremembah in dopolnitvah zakona o objavljanju dela iz pristojnosti zveznih organov uprave, o carinski
službi in drugih.
Odbor je precej pozornosti namenil vprašanjem varnosti na
sploh in pripravam za obravnavo družbene samozaščite pri
nas.
Odbor za zunanjo politiko
Odbor za zunanjo politiko je imel v preteklem letu 14. sej.
Redno je obravnaval vprašanja zunanje politike in mednarodnih odnosov. Stanje odnosov s posameznimi deželami je
največkrat obravnaval hkrati s poročili ambasadorjev, ki so
bili na delu v teh deželah, še posebno pozornost pa je posvetil
odnosom Jugoslavije s sosednimi državami. Odbor je obravnaval tudi poročila delegacij, ki so sodetevale v mednarodnih
razgovorih ali na multilateralnih sestankih, še posebej pa je
spremljal sodelovanje Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav. Na dnevnem redu so bili tudi zakon o
ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih je sprejel Zvezni zbor.
Med njimi je bila vrsta sporazumov o vzajemnem priznavanju
spričeval, diplom in znanstvenih stopenj, zakon o pogojih
zaposlovanja naših delavcev v tujini in drugi.
Zunanje politični odbor je v letu 1979 še posebno pozornost
posvetil pripravam na šesto konferenco neuvrščenih dežel v
Havani in sodelovanju Jugoslavije z deželami v razvoju.
V sodelovanju z odborom za ekonomske odnose s tujino
Zbora republik in pokrajin je obravnaval program ekonomskega sodelovanja Jugoslavije z deželami v razvoju in širše
probleme zunanjetrgovinske menjave Jugoslavije.
Posebno pozornost je odbor posvečal odnosom s soseporočevalec

dnimi deželami. Njegova skupina, ki spremlja uresničevanje
Osimskih sporazumov, je imela konec junija sestanek v Ljubljani in je ob tej priložnosti obiskala tudi obmejne občine, da
bi se na kraju samem seznanila s problemi obmejnega sodelovanja z Italijo in uresničevanjem Osimskih sporazumov.
Odbor za ljudsko obrambo
Odbor je v omenjenem obdobju obravnaval vse pomembne
zakonske predloge iz svojega delovnega področja (spremembe v JLA, teritorialni obrambi, v proizvodnji za JI_A, o
spremembi zakona o vojaški obveznosti in o proračunu federacije za leto 1980.)
Delegati iz Slovenije so aktivno sodelovali v razpravah.
Sodelovali so tudi v delu delovnih skupin znotraj odbora in
bili vključeni v posebno skupino delegatov, ki je obiskala II.
armijsko oblast z namenom spoznavanja problemov v zvezi z
financiranjem JLA.
Odbor za proračun federacije
V delu odbora so prisotni napori delegatov, da bi se vsebina
dela aktualizirala in da bi se zlasti točneje opredelil postopek
sprejemanja resolucije in proračuna v obeh zborih.
Dosežen je napredek v tem, da se mora razprava o zaključnem računu proračuna federacije opraviti vsako leto do julija
meseca. To pa delegatom omogoča pravočasen vpogled v
politiko financiranja federacije in uveljavljanje zahtev za neracionalno potrošnjo proračunskih sredstev. Na seji zbora so
bili sprejeti sklepi, da mora biti pripravljen poseben program
varčevanja, da se mora odgovornost proračunskih potrošnikov tudi kazensko v celoti izenačiti z odgovornostjo v združenem delu, da morata proračunska inšpekcija in SDK ter devizna inšpekcija okrepiti svoje delo; sprejeta je bila zahteva,
da je treba pripraviti program nedeficitarnega financiranja
federacije že v letu 1979, ki jo je ZIS sprejel z zagotovilom, da
bo pripravljen v letu 1980; dani so bili tudi predlogi, da se
podrobneje prouči sistem financiranja federacije ob analizi o
izvajanju zakona o financiranju federacije, ker sedanji reproducira anticipirano potrošnjo in valorizacijo glede na višino
inflacije, pa zato proračunska potrošnja ni usklajena z realnimi gibanji v gospodarstvu. Slovenski delegati pa smo še
posebej zahtevali proučitev in tolmačenje čl. 35 in 37. zakona
o financiranju federacije, ki določata finančne obveznosti
republik in pokrajin do proračuna.
V pripravah proračuna federacije za leto 1980 je bilo sklenjeno, da ZIS:
- prouči in pripravi spremembe in dopolnitve zakona o
financiranju federacije, kot osnova za politiko proračunske
potrošnje v naslednjem srednjeročnem razdobju;
- da se za naslednje srednjeročno obdobje 1981-1985 pripravi celovit ptogram negospodarskih investicij financiranih
iz proračuna federacije, ki bo okvir za pripravo ustreznih
zakonskih aktov, ki bo sprejet istočasno s srednjeročnim
planom.
Delegati so že najavili, da bo v letu 1980 potrebno zaključiti
razpravo o načinu in obsegu sredstev za financiranje statističnih raziskav pomembnih za vso državo (angažirajo se proračunska sredstva iz proračunov federacije, republik in pokrajin). Dokončati bo treba razpravo o sistemu blagovnih rezerv,
ki se sedaj financirajo iz proračunskih sredstev, ne glede na
njihov namen (strateške, tržne, itd.).
Odbor za pravosodje
Odbor je na 11 sejah obravnaval 36 zadev. Največ pozornosti je posvetil analizam in informacijam, ki so prikazovale kako
se v praksi izvajajo že sprejeti zakoni s področja pravosodja
ter uresničuje podružbljanje pravosodne funkcije.
Posebne pozornosti sta bili deležni: Informacija o predpisovanju kazenskih določb v zveznih zakonih in drugih zveznih
predpisih, ter pregled problematike gospodarskih prestopkov
in težnja njihovega naraščanja. Pri obravnavi teh gradiv je bila
izpostavljena zlasti ugotovitev - oblikovana tudi v telesih
Skupščine SR Slovenije ter v pravosodnih organih =■ da so
kazenske določbe v nekaterih zveznih zakonih med seboj
neusklajene ter ne odražajo v zadostni meri teženj splošne
kaznovalne politike. S tega vidika je odbor temeljiteje obravnaval tudi osnutek zakona o temeljih varnosti prometa na
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cestah. Skoraj v celoti so bila sprejeta stališča teles Skupščine SR Slovenije pri obravnavi osnutka zakona o lastninskopravnih razmerjih, ki ga je odbor temeljito obravnaval.
Tudi s stališča, v koliki meri se je v zveznih pravosodnih
organih že uveljavila ustavna preobrazba pravosodja, so bila
obravnavana poročila o delu zveznega sodišča, zveznega
tožilstva in zveznega javnega pravobranilstva, ter skupaj s
komisijo za volitve in imenovanja tudi gradivo o kadrovski
problematiki v zveznih pravosodnih organih.
Med gradivi problemske narave so bile deležne posebne
aktivnosti odbora: Analiza o funkcioniranju enotnosti jugoslovanskega tržišča, analiza o stanju in problemih kršitev
zakonitosti v gospodarstvu in drugih oblikah napada na družbeno lastnino, informacija o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine.
Analiza o mladoletniški delinkvenci ter informacija o izvrševanju kazni odvzema prostosti ter vzgojnih ukrepov v vzgojnopoboljševalnih domovih.
Tako pri obravnavi programa dela za leto 1979, kakor tudi
pri obravnavi drugih pomembnejših gradiv je bilo vzpostavljeno dobro sodelovanje s komisijo za pravosodje Skupščine
SR Slovenije in republiškimi pravosodnimi organi, ki so posredovali delegatom iz SR Slovenije, članom tega odbora,
številne predloge in stališča.
Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko
Najpomembnejša aktivnost na področju, ki ga pokriva ta
odbor, se je odvijala v preteklem letu ob naslednjih zadevah:
Izvajanje zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo celo državo glede na pesticide. Obravnavana je bila analiza izvajanja zakona o prometu strupov,
varstvu rastlin in zdravstveni neoporečnosti hrane ob uporabi
pesticidov.
Ob analizi o izvajanju zakona o ugotavljanju in razporejanju
skupnega prihodka in dohodka je odbor med drugim ocenil,
da obseg rasti sredstev za razširitev materialne osnove dela
govori v prid predlogu radikalne spremembe v politiki razporejanja čistega dohodka in to tako, da se upočasni rast osebnih dohodkov in izplačevanje sredstev za skupno porabo.
Tako bi zagotovili večja sredstva za širitev materialne osnove
dela. Odbor je predlagal, da se Sredstva za stanovanjsko
gradnjo in za topli obrok izplačajo tako kot za OD v akontacijah, po periodičnih obračunih kot tudi, da se razišče možnost
oprostitve davkov in prispevkov na ta sredstva.
Izvajanju stanovanjske politike je odbor posvečal posebno
pozornost, posebej še, ker se je v tem obdobju ugotovila
očitna stagnacija v gradnji stanovanj v odnosu na predvidevanje v družbenem planu. Ob tej priliki smo podrobno prikazali
izkušnje stanovanjske politike v Sloveniji, predvsem z vidika
uvajanja novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
v stanovanjskem gospodarstvu.
Temeljito je bila obravnavana resolucija o družbenoekonomskem razvoju v letu 1980. Med številnimi pripombami in
stališči naj izločimo zahtevo, da se ob graditvi novih in rekonstrukciji obstoječih industrijskih in podobnih objektov kot
sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije vključi
ocena vpliva teh objektov na človekovo sredino in predvidi
ukrepe za njeno varstvo.
Analizo o problemih na področju politike zdravil je odbor
sprejel z vrsto sklepov, v katerih se prek Zveznega zbora
zadolžuje Zvezni izvršni svet, da v sodelovanju z republiškimi
in pokrajinskimi izvršnimi sveti, drugimi pristojnimi organi in
organizacijami sprejemajo ukrepe za izdelavo in sprejem dogovora o skupnem dolgoročnem programu ukrepov in akcij
za področje proizvodnje in preskrbe s prioritetnimi zdravili do konca leta 1980.
Odbor je v drugi polovici leta 1979 pripravil predlog priporočil o izvajanju in nadaljnjem dograjevanju politike zaposlovanja. V tem je posebna pozornost veljala razvoju malega
gospodarstva, kmetijstva, hitrejšemu zaposlovanju žena, usklajevanju potreb po ustreznih profilih kadrov v gospodarstvu
in šolanju.
V preteklem letu je imel odbor 12 sej, na katerih je obravnaval 57 zadev (zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
priporočil, resolucij, odlokov, analiz in poročil).
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Odbor za vprašanja borcev in vojaških
invalidov
je na sedmih sejah razpravljal o 31 točkah dnevnih redov, ki
so bile predvsem rutinske, vezane zlasti na program dela
odbora in zbora (poročilo proračunske inšpekcije) ter proračun oz. zaključni račun federacije. Vsa borčevska zakonodaja
je bila reprogramirana v leto 1980.
Poleg tega je razpravljal o aktualnih vprašanjih zdravstvene
zaščite borcev in invalidov na posebnem posvetu na ravni
federacije.
Prav tako je odbor razpravljal o informaciji o stanju borčevsko-invalidske zaščite po predpisih republik in pokrajin in
vprašanja, ki bi se z dogovorom republik in pokrajin lahko
po.voljnejše in enotnejše rešila. Stališča po tej sporni problematiki pa se bodo sprejemala šele v letošnjem letu.
Komisija za ustavna vprašanja
Komisija je z odlokom Zveznega zbora v postopku za spremembo Ustave dobila nalogo, da pripravi spremembo Ustave
SFRJ na osnovi iniciative tovariša Tita in predloga Predsedstva SFRJ, da bi se zagotovilo doslednejše uresničevanje
načela o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti organov družbenopolitičnih skupnosti.
V dosedanjih razpravah je prevladovalo stališče, da v osnovnih načelih Ustave niso potrebne spremembe, da pa je
treba v normativnem delu pripraviti amandmaje, ki bodo omogočali realizacijo sklepov Predsedstva SFRJ.
O vseh teh vprašanjih so še v toku konsultacije v posebnem
koordinacijskem telesu za vprašanja ustavnih sprememb.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine
SFRJ
Komisija za volitve, imenovanja Skupščine SFRJ je v sodelovanju z ustreznimi telesi skupščin in avtonomnih pokrajin
pripravljala in dajala zboroma Skupščine SFRJ predloge za
volitve oziroma imenovanja in razrešitve funkcionarjev Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, zveznih organov in
organizacij ter drugih funkcionarjev in kolegijskih teles, ki so
določeni z zakonom ali drugim aktom Skupščine SFRJ. Mimo
tega rednega dela, ki je zadovoljivo potekalo, je komisija
obravnavala nekaj tematskih vprašanj, ki so bistvenega pomena za uresničevanje kadrovske politike v federaciji. Tako je
obravnavala uresničevanje načela zastopanosti kadrov iz republik in avtonomnih pokrajin v organih, organizacijah in
skupnostih v federaciji. Razpravljala je o problemih kadrov v
službah Skupščine SFRJ. Aktivno se je vključila v razpravo o
odloku o organizaciji in delu služb SFRJ. Skupaj z odborom
Zveznega zbora za pravosodje je komisija obravnavala tudi
informacijo o stanju kadrov in problemih kadrovske politike v
zveznih pravosodnih organih
Zakonodajno-pravna komisija
Zakonodajno-pravna komisija je na 22 sejah obravnavala
128 zadev, t. j. vse zakone in druge akte, ki jih je obravnaval
Zvezni zbor Skupščine SFRJ ter vse tiste informacije, analize,
poročila in druga gradiva, na podlagi katerih je bilo mogoče
oceniti kako se določeni zakoni oz. drugi akti uresničujejo v
praksi.
Komisija je bila ob obravnavanju predloženih aktov pozorna
zlasti na skladnost le-teh z Ustavo, zakonom o združenem
delu in našim pravnim sistemom.
Komisija je opozarjala Zvezni zbor na ustavnost oz. zakonitost predloženih aktov oz. posameznih določb, predlagala pri
zakonih sistemskega značaja sprejemanje zakona v treh fazah, ugovarjala utemeljenosti sprejemanja določenega zakona po hitrem ali skrajšanem postopku, predlagala, v posebno spornih primerih, da se o sistematskih vprašanjih
izreče Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve.
Komisija je bila tudi predlagatelj sedmih obširnejših informacij ustavnopravnega značaja (informacija o družbenih dogovorih pri katerih sklepanju sodelujejo organi federacije;
informacija o dogovorih, ki se sklepajo na podlagi Ustave
SFRJ in informacija o predpisovanju kazenskih določb v zveznih zakonih in drugih zveznih predpisih in dr.).
poročevalec

Komisija za spremljanje izvajanja poslovnika
Skupščine SFRJ in poslovnika Zveznega zbora
Skupščine SFRJ
Komisija je obravnavala številne pripombe in predloge za
eventualne spremembe in dopolnitve poslovnika, ki so bili
podani predvsem v drugih delovnih telesih zbora, zlasti z
vidika učinkovitejšega uveljavljanja skupščinskega delegatskega sistema, ustreznejših možnosti povezovanja delegatov
v Zveznem zboru z delegatsko bazo, določenih dilem, ki so
bile predvsem prisotne v zvezi z metodami dela zbora in
njegovih delovnih teles.
Komisija za pripravo zakona o osnovnih
pravicah iz pokojninsko-invalidskega
zavarovanja
je poverila posebni delovni skupini pripravo tez za zakon. To
gradivo je bilo v letu 1979 obravnavano v koordinacijskem
telesu komisije (9.-10. januarja 1980 pa tudi že v komisiji).
V tezah so podane konkretne rešitve glede pogojev za
pridobivanje pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugih institutov sistema. V razpravi je še vedno prisotna dilema ali oblikovati nov pokojninsko-invalidski sistem
ali samo dograjevati obstoječi sistem. Predložene teze bolj
ustrezajo reformi obstoječega sistema in niso dovolj usklajene s spremembami v družbenoekonomskih odnosih. Različna republiška stališča glede pristopa, pa tudi drugi momenti bodo zahtevali daljši čas za pripravo tega zakona.
Administrativna komisija Skupščine SFRJ
je na osnovi poslovnika Skupščine SFRJ pripravljala in
predlagala zboroma v sprejem predpise o nadomestilu osebnega dohodka in drugih prejemkov delegatov in zveznih funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ. Sodelovala
je v pripravljanju družbenih dogovorov, ki urejajo to področje.
V skladu s sprejeto politiko varčevanja so delegati v komisiji
vztrajali, da se pripravi program ukrepov in akcij za štednjo in
racionalno izkoriščanje sredstev, namenjenih za delovanje
Skupščine SFRJ. ,
Nadomestilo osebnih dohodkov delegatov in osebnih dohodkov zveznih funkcionarjev se do oktobra 1979 niso povečali, z oktobrom pa so se povečali za 12%.
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Komisija o svojem delu:
- analitično spremlja izvajanje zakona o združenem delu
na vseh področjih družbenoekonomskih odnosov,
- tolmačila posamezna zakonska določila na podlagi vprašanj in zahtevkov oz. neposredne prakse združenega dela,
- sodelovala v proceduri sprejemanja zakonskih predpisov
na podlagi zakona o združenem delu.
Stalna praksa v delu komisije so tudi neposredne konsultacije in posvetovanja z določenimi sredinami združenega dela
na določenih kompleksnih vprašanjih (bančništvo, zavarovalstvo, trgovina in proizvodnja) glede na pripravo z zakona o
obveznem združevanju, v zvezi z zakonom o ugotavljanju in
delitvi skupnega prihodka in dohodka organizacij združenega
dela oz. na podlagi neposrednih zahtevkov posameznih organizacij združenega dela.
V delu komisije bi kazalo vzpodbujati aktivnejšo vlogo delegatov, članov te komisije. Na sejah komisije se sedaj uveljavljajo prvenstveno interpretacije predstavnikov delovnih skupin in predstavnikov republiških in pokrajinskih skupščinskih
komisij o stališčih, predlogih in mišljenjih, ki so bila sprejeta v
njihovih predhodnih sejah, ne pa tudi delegatov, ker v tem
smislu niso angažirani.
Komisija za vloge in predloge
je v letu 1979 imela osem sej ter eno dvodnevno posvetovanje v Novem Sadu. Zlasti navedeno posvetovanje, kateremu
so prisostvovali delegati republiških in občinskih komisij, je
izpostavilo celovitost problematike in pomen dela navedenih
poročeval

komisij. Še vedno je namreč veliko državljanov (preko 30.000),
ki vidijo edino možnost za rešitev nekaterih problemov v tem,
da se neposredno obrnejo na posamezne zvezne organe, med
katerimi je tudi zvezna skupščina.
Komisija pa posveča zlasti posebno pozornost obravnavi
predlogov OZD in drugih organizacij in institucij, ki predlagajo posamezne predloge v zvezi nadaljnje izgradnje zvezne
zakonodaje.
Komisija je v letu 1979 imela tudi skupno sejo s komisijo
Predsedstva SFRJ, kjer je bila ugotovljena potreba, da se
ustanovi poseben zvezni svet za to področje.
Sekcija za slovenski jezik pri Komisiji za
ugotavljanje istovetnosti besedil v jezikih
jugoslovanskih narodov
Delo Komisije, prav tako Sekcije za slovenski jezik, je vezano na zakonodajno dejavnost Zveznega zbora in Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
Člani sekcije se srečujemo s problemi, povezanimi z načinom sprejemanja zakonov; smo mnogokrat časovno utesnjeni, zato delo ne more biti tako natančno kot bi moralo biti.
Ugotavljanje istovetnosti besedil bi moral spremljati stalni
lektor. Sekcija za slovenski jezik pa lektorja nima. Zato so
mnogokrat pomisleki članov ob čudnih, nenavadnih besedah
strokovnojezikoslovno neutemeljeni. Lektor bi poznal pravniški jezik, vedel bi, katere besede se v slovenskem pravniškem
jeziku spreminjajo, katere ostajajo, marsikatero izpeljanko,
sestavljenko ali sklop bi znal teoretično utemeljiti. Suha jezikovna pravilnost in natančnost ter enopomenskost besede pa
še ne omogočajo lepega jezika. Lektorjevo sodelovanje bi
pomagalo skrbeti tudi za lep jezik. Pod istovetnostjo besedila
moramo razumeti tudi lepoto besedila. Te pa v sedanjih razmerah mnogokrat ni.
Klub delegatov Zveznega zbora Skupščine
SFRJ
Vloga Kluba delegatov, ki je načelno oblika dela ZK SZDL
Jugoslavije, še vedno ni bliže opredeljena. Vsi poizkusi, da bi
do take opredelitve prišlo, zlasti v razpravah ob analizah o
delovanju delegatskega skupščinskega sistema, do sedaj niso
dali rezultatov. Iz teh razlogov se delo Kluba odvija po že
obstoječi praksi. Sklicujejo se pretežno informativni sestanki,
ki naj bi delegatom zagotavljali ustrezne informacije o pomembnejših notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih dogodkih
in problemih in informacije o razvoju posameznih republik in
pokrajin. V Klubu je bila organizirana tudi razprava o pogojih
in možnostih za delo delegatov tako v Skupščini SFRJ oz.
Zveznem zboru, kot v delegatski bazi, s tem, da se bo drugi
del te razprave nadaljeval v letu 1980.
V bodoče bo moral Klub oz. njegov izvršni odbor zagotoviti
večjo pomoč delegatom Zveznega zbora pri opravljanju njihove družbenopolitične funkcije in v tem smislu vsebinsko
obogatiti svoje delovanje.
III. SKLEPNE UGOTOVITVE
1. Izboljšanje programiranja in metod dela
Zveznega zbora
Ob osnutku programa dela zbora za leto 1980 so delegati iz
SR Slovenije ponovno opozorili na pomembne naloge pri
programiranju dela. Da bi program postal politični dokument,
ki bo omogočil boljšo sinhronizacijo vseh samoupravnih dejavnikov v uresničevanju delegatskih odnosov, je predvsem
potrebno, da delegatska baza sodeluje pri njegovem nastajanju. Zato mora biti program selektiven, s poudarjenimi prvenstvenimi nalogami in drugimi nalogami, ki bi jih delovna
telesa in zbor opravila v skladu s časovnimi možnostmi. Program dela bi moral ohraniti odprtost, zlasti za vse delegatske
iniciative pri sprejemanju novih. oz. dopolnjevanju sprejetih
zakonov.
Iz prikazanih statističnih podatkov je razvidno, da je v delu
zbora še vedno prevladovala normativna dejavnost, kontrolna
dejavnost oz. preverjanje uresničevanja sprejetih sistemskih
zakonov pa še vedno ni prišla dovolj do izraza. Tudi to je zbor
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opravljal kontrolnopolitično funkcijo, je to bilo včasih zgolj
formalno, zato ker so bili delegatom na razpolago le več ali
manj faktografski podatki zveznih upravnih organov oz. ZIS,
običajno brez predlogov za ukrepe in delo oz. prakso, s katero
bi prispevali k odpravi napak, težav in problemov. Običajno
delegati tudi zaradi nedodelanega koncepta in metod v opravljanju politično kontrolne funkcije danih podatkov niso mogli
preverjati. To je povod, da so delegati iz SR Slovenije predlagali tudi dopolnitev poslovniških določb o programiranju dela
in zlasti o spremljanju njegovega uresničevanja.
V delu zbora je bil opazen napredek v pogledu uresničevanja vloge družbenopolitičnih organizacij in asociacij združenega dela v delu skupščinskega delegatskega sistema in sicer
v večjem usklajevanju programov dela, v pogostnejši prisotnosti njihovih predstavnikov v delu delovnih teles in zbora,
vendar pa različno glede na področja dela zbora (več v delu
na družbenopolitičnem sistemu in manj v družbenoekonomskem sistemu). Glede na pomen ukrepov za stabilizacijo gospodarstva pa bi bila zaželena še večja prisotnost in aktivnost
Zveze sindikatov Jugoslavije in Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Delegati iz SR Slovenije imamo pripombe tudi na metodo
dela Zveznega zbora, ki smo jih že izražali na sejah zbora in v
delovnih telesih, zlasti v zvezi z nujnostjo bolj fiksnega programiranja sej, določanja dnevnih redov in terminov. Zlasti
delegati iz združenega dela se zavzemajo za tako racionalizacijo, ker oni najtežje občutijo posledice kratkih rokov in nepredvidljivosti terminov sej zbora in delovnih teles.
O teh pripombah je bilo govora tudi na sestanku koordinatorjev delegatov iz vseh republik in pokrajin, ki je bil na
iniciativo Slovenije 17. januarja 1980 v Ljubljani.
2. V republiki se delegati v okviru svojih pogovorov in
osebnih stikov uspešneje konsultirajo predvsem z izvršnim
svetom Skupščine SR Slovenije, od katerega dobijo največ
pripomb in predlogov v zvezi s pripravo sej zveznega zbora.
Določene težave nastajajo v primerih, ko se v pripravi posameznih predpisov in drugih aktov že uskladijo stališča med
predstavniki zveznih in republiških organov, kar otežuje ali
celo onemogoča uveljavljanje drugačnih rešitev, zlasti tistih,
ki so se tekom priprave naknadno oblikovale v republiških
organih in organizacijah.
Sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, zlasti z
Socialistično zvezo, je bilo uspešno v posameznih primerih,
ko se te organizacije posebno zainteresirajo za neko vprašanje, sicer pa je še precej pomanjkljivo, tako na republiškem
nivoju, kot na občinskem. Na sestanku s predsednikom in
člani Izvršnega odbora Predsedstva RK smo obravnavali ta
vprašanja in zlasti potrebo večjega angažiranja Socialistične
zveze v pospeševanju delegatskih odnosov in funkcioniranju
skupščinskega sistema, ker se mnoga pomembna vprašanja,
o katerih razpravljajo skupščine, ne morejo reševati samo s
predpisi, ampak je potrebna široka družbena akcija. Hkrati
smo se dogovorili o večjem angažiranju delegatov v sekcijah
in drugih oblikah delovanja Socialistične zveze.
3. V letu 1979 so občinske skupščine v svoje programe
vključile tudi nekatere zakone in teme iz pristojnosti Zveznega
zbora. Vendar so le redko naloge iz področja Zveznega zbora
vključene v dnevne rede občinskih skupščin, razen razprave o
poročilu o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru.
Kljub obsežnosti njihovega lastnega programa bi občinske
skupščine morale posvetiti več pozornosti tematiki Zveznega
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zbora. Prav zaradi znanih težav bi bilo potrebno uresničiti
dogovor, da bodo pri občinskih skupščinah formirane posebne delovne skupine (grupe delegatov), ki bodo tekoče
spremljale delo Zveznega zbora in na osnovi predvidenih
dnevnih redov sej Zveznega zbora dajale pobude za sklicevanje sestankov delegatov najbolj zainteresiranih organizacij ali
skupnosti, na katerih bi obravnavali ta vprašanja. V tem smislu so še vedno aktualni sklepi in priporočila Zbora občin z
dne 23. maja 1979. leta.
4. Nadaljevati bo treba akcijo za izboljšanje informiranja o
delu Zveznega zbora preko sredstev množičnega obveščanja.
Preko skupščine in v dogovoru z Zvezo sindikatov bo potrebno doseči dogovor o neposrednem koriščenju glasil združenega dela znotraj OZD in občinskih glasil za objavljanje
povratnih informacij o sprejetih odločitvah v Zveznem zboru o
motivih za določene rešitve, kot elementu za ustrezno obnašanje znotraj združenega dela. Ta glasila bi morala posvetiti
več pozornosti tudi delegatskim pobudam za reševanje problemov, ki se pojavljajo v praksi uresničevanja zakonov.
Izboljšanje informiranja zahteva tudi tesnejšo povezavo skupščinske informativne službe z delom zbora in njegovih delovnih teles.
5. Realizacija obsežnega in zahtevnega programa Zveznega zbora za leto 1980 bo zahtevala še boljše sodelovanje
vseh dejavnikov v delegatskem sistemu.
Vgrajevanje sprejetega programa ZIS pri izvajanju nalog
določenih v resoluciji o ekonomski politkiki v letu 1980 bo
zahtevalo spremembe v programu Zveznega zbora in analogno k temu bo potrebno vnesti tudi spremembe v program
Skupščine SR Slovenije.
Številni predvideni ukrepi bistveno posegajo v pogoje gospodarjenja OZD, zato bo še toliko bolj potrebno razviti
obravnavo o teh vprašanjih v temeljnih delegacijah ob pomoči
družbenopolitičnih organizacij in še zlasti SZDL in sindikatov
ter Gospodarske zbornice.
V delu delegatov Zveznega zbora Skupščine SFRJ se morda
najbolj nazorno odraža funkcioniranje delegatskih odnosov
od temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti do federacije. V reševanju aktualnih nalog, ki so pred nami vtem letu,
bomo morali zagotoviti, da na tej celi relaciji ne bo prekinitev
in da bo zlasti o vprašanjih, ki zadevajo interes vseh delovnih
ljudi, prišlo do izraza njihovo mišljenje v delu Zveznega zbora.
6. Pogovori delegatov so se potrdili kot zelo koristna oblika
priprave delegatov za delo v delovnih telesih in zboru, pa tudi
usklajevanja stališč ob udeležbi predstavnikov zainteresiranih
organov in organizacij v republiki.
Zato bi na teh pogovorih moralo priti do stalne direktne
izmenjave mnenj, ki so se oblikovala v družbenopolitičnih
organizacijah. Te pa so največkrat le formalno zastopane po
svojih predstavnikih.
Izboljšanje stika delegatov v Zveznem zboru z delegatsko
bazo - za kar smo si prizadevali tudi v tem letu - še vedno v
veliki meri zavisi od organiziranosti delegatskega življenja,
zlasti v občinah in temeljnih delegacijah.
Na začetku leta 1979 je bilo v tem pogledu veliko razprav v
vseh občinskih skupščinah in na regijskih posvetovanjih.
Praksa kaže, da bo treba akcijo nadaljevati in razprave o
uresničevanju delegatskega sistema predvsem usmeriti na
konkretne probleme v zvezi z izpolnjevanjem programa za
leto 1980.
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI
POMEMBNEJŠI
KAZALNIKI RAZVOJA
SR SLOVENIJE
V FEBRUARJU 19801
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Indeksi
II 80
I 80
99,933
100,03
99,6

II 80
II 79
102,8"
103,0"
101,9"

l-ll 80
l-ll 79
102,8"
103,0"
101,9"

Delavci v združenem delu skupaj
gospodarska dejavnost
negospodarska dejavnost
Industrijska proizvodnja
-fizični obseg
(109,2)
(107,0)
(111,5)
Skupaj
(121,9)
(113,9)
(110,0)
sredstva za delo
(110,1)
(108,2)
(110,8)
reprodukcijski material
(107,2)
(105,1)
(103,8)
blago za potrošnjo
Notranja trgovina
- vrednost po tekočih cenah
(144)
(109)
(145)
promet na drobno
(130)
(131)
(112)
promet na debelo
Zunanja trgovina
- vrednost po tekočih cenah
(US$ = 19,00 din)
188
156
120
Izvoz skupaj
111
186
153
sredstva za delo
176
147
140
reprodukcijski material
204
169
106
blago za potrošnjo
183
132
106
Uvoz skupaj
198
113
156
sredstva za delo
177
139
96
reprodukcijski material
77
173
150
blago za potrošnjo
Odkup-vrednost
(116)
(165)
(160)
po tekočih cenah
(111)
(107)
(88)
Turizem - nočitve skupaj
(123)
(116)
(125)
nočitve tujih gostov
Cene
industrijskih izdelkov
102,4
116,1
115,9
pri proizvajalcu
126.8
125,4
105,0
na drobno
101,8
125.9
125,7
gostinskih storitev
104,4
123,3
123,1
življenjskih potrebščin
Osebni dohodki
3
124,8"
124,8"
94,53
nominalni
91,7
101,5"
101,5"
realni
Investicije v osnovna sredstva
3
122,7"
122,7"
60,53
Skupaj
124,8"
124,8"
66,53
gospodarska dejavnost
116,9"
116,9"
48,03
negospodarska dejavnost
127,7"
127,7"
101.6
Krediti za obratna sredstva
98,7
140,2
138,3
Prihodki OZD iz gospodarstva
2' Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih.
Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke OZD
3iz gospodarstva je SDK.
Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za januar, in sicer 180/XII
479.
Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za januar, in sicer 180/1
79.
V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezultate mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gibanj, ki jih opravlja po
statističnih metodologijah enotnih za SFRJ.
Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične podatke so
objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za statistiko »Mesečni
statistični pregled«.
Po naraščanju števila delavcev v združenem delu v zadnjih mesecih
lanskega leta, ki pa je bilo dosti zmernejše v primerjavi z rastjo
zaposlenosti v predhodnem obdobju, je število delavcev v januarju v
primerjavi z decembrom za desetino odstotka manjše Tako je v januarju združevalo delo 769.669 delavcev, od tega v gospodarstvu
652.224 delavcev. V januarju je bilo 10.313 iskalcev zaposlitve, od teh
55%, žensk. Največ je med iskalci zaposlitve polkvalificiranih delavcev
ali 42% od vseh 10.313 nezaposlenih v januarju. To število je za
polovico odstotka manjše kot v decembru in za 9,1% večje kot v
januarju lanskega leta in za 2,7% večje kot je bilo poprečno število
nezaposlenih delavcev v 1979. V januarju se je prijavilo 1552 iskalcev
zaposlitve, na delo je bilo vključenih 1285 oseb.
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Fizični obseg industrijske proizvodnje je v februarju v primerjavi z
januarjem večji za 11,5%, kar je nad pričakovanji industrijskih organizacij in je to hkrati večje povečanje kot se je poprečno povečeval
obseg industrijske proizvodnje v zadnjih desetih letih (za 5,4%). Dvomesečni obseg industrijske proizvodnje v letošnjem letu je za 7% večji
kot v prvih dveh mesecih lanskega leta. Pregled po namenskih skupinah kaže, da je bilo v enaki primerjavi doseženo največje povečanje pri
sredstvih za delo (za 10%), sledi proizvodnja reprodukcijskega materiala (8,2%) in blaga za široko potrošnjo (3,8%). Zaloge izgotovljenih
izdelkov so bile konec februarja za odstotek nižje tako od poprečnih
lanskoletnih zalog kot od zalog izgotovljenih izdelkov v februarju 1979.
Pregled po namenskih skupinah zalog izgotovljenih izdelkov kaže, da v
zadnjih mesecih najhitreje naraščajo zaloge sredstev za delo; te so ob
koncu februarja za 10,6% presegle stanje pred letom dni. Zaloge blaga
za široko potrošnjo kažejo umirjeno tendenco naraščanja, medtem ko
stanje zalog reprodukcijskega materiala v prvih dveh letošnjih mesecih
stagnira in je za 3,6% manjše od poprečnega stanja zalog reprodukcijskega materiala v letu 1979. Če pa primerjamo zaloge tovrstnega
materiala v prvih dveh mesecih letošnjega leta z enakim obdobjem
lani, pa je njihov obseg manjši skoraj za desetino (9,6%).
V prvih dveh mesecih letošnjega leta smo iz SR Slovenije izvozili za
5.899 milijonov din vrednosti blaga in uvozili blaga v vrednosti 10.038
milijonov din, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 56% večji
izvoz in za 32% večji uvoz. Tako je zunanjetrgovinski primanjkljaj v
naši republiki po prvih dveh mesecih 4,14 milijard din, medtem ko
znaša letošnji dvomesečni zunanjetrgovinski primanjkljaj za SFR Jugoslavijo 25,33 milijard din: SR Slovenija je v skupnem zunanjetrgovinskem primanjkljaju udeležena s 16,3%. Več kot tri petine celotne
vrednosti uvoženega blaga predstavlja v slovenskem uvozu material za
reprodukcijo. Tega smo v prvih dveh mesecih letos uvozili v vrednosti
6268 milijonov din ali za 39% več kot v prvih dveh mesecih lanskega
leta. Uvoz opreme ali sredstev za delo predstavlja z 2557 miljonov din
za 13% večji uvoz tovrstne namenske skupine v primerjavi z enakim
obdobjem lani, medtem ko je bilo blaga za široko potrošnjo uvoženega
kar za polovico več ali v vrednosti 1213 milijonov din.
Za zdaj ocenjena vrednost odkupa kmetijskih proizvodov v februarju
kaže v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta povečanje za 65%.
Ker je ta vrednost prikazana po tekočih cenah, naj povemo, da so cene
kmetijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu dni (od lanskega do
letošnjega januarja) porasle za 36,7% kar je nedvomno v veliki meri
vplivalo na visok indeks odkupa kmetijskih proizvodov v februarju, še
zlasti ko primerjamo porast vrednosti odkupa iz januarja v februar, ko
se je odkup povečal za 16%.
Zimska turistična sezona in manjše število dni v februarju v primerjavi z januarjem sta vplivala na 12% padec skupnega števila nočitev v
turizmu, kljub dejstvu, da se je število nočitev tujih gostov v februarju v
primerjavi z januarjem povečalo za četrtino. Podobno, skoraj za četrtino, pa se je povečalo tudi število nočitev tujih gostov v letošnjem
februarju v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta.
Skupni indeks cen industrijskih izdelkov pri slovenskih proizvajalcih
kaže v februarju porast za 2,4% v primerjavi z januarjem in za 4,4% v
primerjavi z decembrom 1979 Največ so v februarju porasle cene
reprodukcijskega materiala V primerjavi z januarjem so bile višje
poprečno za 3,4%, predvsem zaradi dražje električne energije in naftnih derivatov. Naftni derivati so bili v februarju v primerjavi z januarjem
pri proizvajalcih dražji za 42,6%. Od lanskega do letošnjega februarja
so te cene porasle že za 137,5%. Vpliv tega povišanja na skupno
povišanje cen reprodukcijskega materiala (gledano v okviru SR Slovenije) pa ni tako močan, ker ima ta panoga razmeroma majhno udeležbo
v slovenski industrijski proizvodnji. Cene električne energije, ki se v
zadnjih letih običajno povišajo v tem času so se letos v februarju
povišale za 20,4%. V prvih dveh mesecih letos so naraščale cene pri
proizvajalcih industrijskih izdelkov hitreje od lanskih. V februarju letos
so bile, kot že rečeno, za 4,4% višje od cen v decembru 1979, medtem
ko so bile v februarju 1979 za 3,3% višje v primerjavi s cenami v
decembru 1978. Med namenskimi skupinami so bile najbolj umirjene
cene sredstev za delo, ki so se v mesecu dni od januarja do februarja
povišale za 1,2%. V okviru SFR Jugoslavije pa so cene industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih porasle bolj kot v naši republiki: v februarju je
znašal ta porast v primerjavi z januarjem 4,6%, v primerjavi z decembrom 1979 pa 7,8%
Cene na drobno so v februarju porasle za 5,0% in za 6,4% v
primerjavi z decembrom. Tako so cene na drobno v prvih dveh mesecih letošnjega leta naraščale hitreje in ne relativno počasneje v primerjavi z 1979 letom kot je predvideno v Družbenem dogovoru o izvajanju
politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980. Tu je
navedeno, naj bo rast cen letos počasnejša kot je bila v preteklem letu.
Na porast cen na drobno v februarju so vplivale zlasti višje cene
industrijskih izdelkov, od teh pa najbolj cene industrijskih neživilskih
izdelkov, ki so bile v februarju v primerjavi z januarjem višje za 6,9%.
Med industrijskimi neživilskimi izdelki so zelo opazno porasle cene
tekočih goriv in maziv za 21,4%, kurilnega olja 42,3% in plina v
jeklenkah za 18,3%. Cene električne energije so v februarju višje za
20,3%.
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Medtem ko so delavci v združenem delu na območju SR Slovenije
prejeli lani v decembru poprečno za 5% višji osebni dohodek kot v
novembru, se jim je ta v januarju letos zmanjšal za 472 din oziroma za
5,5%. Pri tem se je osebni dohodek za delo prek polnega delovnega
časa zmanjšal skoraj za petino, periodična izplačila pa so obsegala le
desetino decembrskih. Brez teh postavk je znašal poprečni čisti osebni
dohodek v januarju le 7678 din kar je za 4,8% manj. Zaradi naraščanja
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cen življenjskih potrebščin tudi v januarju je nominalni poprečni čisti
osebni dohodek v vrednosti 8064 din realno manjši v januarju v
primerjavi z decembrom za 8,3%. V januarju seje poprečni čisti osebni
dohodek v gospodarstvu zmanjšal za polovico manj kot v poprečju za
združeno delo t. j. za 2,3%, medtem ko se je osebni dohodek v
negospodarstvu zmanjšal kar za 18,5%, to je toliko kolikor se je
povečal v decembru 1979.
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/z

Skupščine

NOVI

Novi

SFRJ

PREDPISI

krediti za obratna sredstva bodo

izboljšali

poslovanje železnice

• Železniške transportne organizacije bodo v letu 1980 iz primarne emisije dobile
kredit v višini 1,5 milijarde dinarjev
• Za kredit je določen osemletni odplačilni rok ob 6,5-odstotni obrestni meri
Stalne izgube pri poslovanju, nelikvidnost, zadolženost
ter v mnogih letih najnižja
stopnja reprodukcijske sposobnosti, so značilnosti ekonomskega položaja jugoslovanskih železnic. Vse to negativno vpliva na materialni položaj delovnih ljudi, razvoj samoupravnih in dohodkovnih odnosov, kakor tudi na kakovost
storitev, ki jih železnica nudi
gospodarstvu in prebivalstvu.
Med dejavniki, ki neposredno vplivajo na tak položaj železnice, je tudi nenehno pomanjkanje obratnih sredstev
za tekočo reprodukcijo in investicijsko vzdrževanje.
Za saniranje sedanjega položaja in zagotovitev potrebnih
pogojev za normalno gospodarjenje te dejavnosti posebnega pomena je, poleg prej
sprejetih ukrepov, Zvezni
izvršni svet poslal Skupščini
SFRJ Osnutek zakona o odo-
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obrokih, od 15. marca 1983 na- ženega dela na temelju njihoprej, ob obrestni meri največ vega samoupravnega sporazu6,5 odstotka letno. Obresti za ma, sklenjenega v okviru
te kredite tečejo od dneva Skupnosti jugoslovanskih žeuporabe kredita, plačujejo pa leznic. Dogovor je bil v Skupse v rokih, predvidenih v kre- nosti jugoslovanskih železnic
ditnih pogodbah.
že sprejet 25. februarja letos.
Po dogovoru in ob upošteV istem obdobju (osem let)
in pod podobnimi pogoji (ob vanju, da položaj pri pomanjPOGOJI
6-odstotni obrestni meri) bodo kanju obratnih sredstev ni v
KREDITIRANJA
banke, prek narodnih bank re- vseh organizacijah enak, se bo
1,5 milijarde dinarjev kredita
Osnutek zakona predvideva, publik in pokrajin, vrnile celot- razporedilo med naslednje
da bi v letu 1980 zagotovili kre- ni kredit Narodni banki Jugo- uporabnike: ŽTO Zagreb - 436
dit za obratna sredstva želez- slavije.
milijonov dinarjev, ZTO Beoniškim transportnim organizagrad - 284, ŽTO Sarajevo cijam združenega dela v zne- DELITEV SREDSTEV
236, ŽTO Ljubljana - 212, ŽTO
sku 1,5 milijarde dinarjev. KreKakor predvideva Osnutek Novi Sad - 150, ŽTO, Skopje dit bo bankam, ki jih bodo do- zakona, se bo odobreni kredit 77, ŽTO Priština - 56 in ŽTO
ločile železniške transportne razporedil med železniške Titograd - 49 milijonov dinarorganizacije, odobrila Naro- transportne organizacije zdru- jev.
dna banka Jugoslavije, prek
narodnih bank republik in pocosecoeoooooooacoeeoaeoecoaoooooecf
krajin. Sredstva se bodo zagotovila iz primarne emisije.
Železniške transportne organizacije združenega dela
bodo bankam odplačevale
kredite v šestih enakih letnih
britvi kredita za obratna sredstva železniškim transportnim
organizacijam združenega dela (AS 256). Za obravnavo in
sprejem tega Zakona je pristojen Zbor republik in pokrajin
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MEDNARODNE

POGODBE

Prispevek k napredku ekonomskega
sodelovanja med

neuvrščenimi

državami

• Mednarodnemu centru za podjetja v družbeni lastnini v državah v razvoju,
katerega sedež je v Ljubljani, so zagotovljene precejšnje finančne olajšave in
zadovoljivi pogoji za delo
Na pobudo Zveznega izvršnega sveta je bil v Jugoslaviji
ustanovljen leta 1974 Mednarodni center za podjetja v
družbeni lastnini v državah v
razvoju, katerega sedež je v
Ljubljani. Naloga centra je
preučevanje, raziskovanje in
vzajemna izmenjava izkušenj v
zvezi z vsemi vidiki delovanja
in razvoja podjetij v družbeni
lastnini ter prispevanje k razvoju novega mednarodnega
ekonomskega reda. Center
olajšuje in spodbuja sodelovanje med državami članicami in
pomaga pri znanstvenoraziskovalnem delu, na področju
izobraževanja in v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in
dokumentov, na ravni podjetij
v družbeni lastnini.
Center je imel že od same
ustanovitve podporo neuvrščenih držav in držav v razvoju. Podpora in zanimanje neuvrščenih držav za delo Centra
je bila izražena predvsem v
sklepnem dokumentu VI. konference šefov držav in vlad
neuvrščenih držav v Havani,
kjer je bilo poudarjeno zadovoljstvo spričo uspešnega dela
centra. Konferenca je pri tem,
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ko je njegovo delo ocenila kot šane njegove fizične obvezno- Sporazumu je nadalje predvikonkreten in pomemben pri- sti. Predlog zakona o ratifika- deno varstvo Centra, olajšave
spevek k zboljšanju sodelova- ciji Sporazuma je bil poslan v zvezi s komuniciranjem, imunja med neuvrščenimi država- Skupščini SFRJ v razpravo in niteta premoženja in predstavnikov držav-članic, ki sodelumi in drugimi državami v ra- sprejem.
zvoju pri izvajanju načela koNa podlagi sklenjenega jejo v delu organov in odborov
lektivne oslombe na lastne Sporazuma se Centru da in centra.
Sredstva za financiranje
moči, izrazila upanje, da bo Center sprejme v uporabo
Center ob aktivni podpori in zemljišče, stavbo in ustrezni Centra zagotavlja federacija
udeležbi neuvrščenih in dru- inventar proti nadomestilu prek Zveznega zavoda za megih držav v razvoju, nadaljeval enega jugoslovanskega dinar- dnarodno znanstveno, pros svojimi koristnimi aktiv- ja na leto. Dogovorjena je tudi svetno-kulturno in tehnično
nostmi.
pravica Centra, da dograjuje sodelovanje, glede na to, da še
Konferenca v Havani je hkra- prostore, pri čemer mora upo- vedno obstajajo določene teti povabila vse neuvrščene in števati veljavne gradbene žave pri samostojnem financidruge države v razvoju, naj, če predpise za raziskovalne, do- ranju. Vse pa kaže, da se bo s
tega še niso storile, pristopijo kumentacijske in druge te- povečanjem števila članic
k Centru in s svojim aktivnim hnične potrebe pri uresničeva- Centra ter z razvijanjem zvez z
mednarodnimi institucijami,
prispevkom omogočijo njego- nju sprejetih programov.
vo še bolj uspešno delovanje
V Sporazumu Centra je do- posebej s tistimi iz sistema
ločeno, da so prostori Centra Združenih narodov in regioSPORAZUM O SEDEŽU nedotakljivi. Organi jugoslo- nalnih institucij v prijateljskih
vanskih oblasti smejo priti v državah, situacija spremenila
CENTRA
prostore samo ob izrecnem in da bo že v neposredni boZa nadaljnji razvoj, organi- soglasju izvršnega direktorja dočnosti Centru zagotovljena
zacijo in poslovanje Centra je ali osebe, ki jo ta pooblasti. V finančna neodvisnost.
posebnega pomena sklenjen
»scosooocooaoososoosooooo
Sporazum med Zveznim izvršnim svetom in Mednarodnim
centrom o sedežu Centra, ki je S PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
bil podpisan julija 1979. S Spo- U ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SFRJ IN MEDNARODNIM
razumom so zagotovljeni za- X CENTROM ZA PODJETJA V DRUŽBENI LASTI V DRŽAdovoljivejši pogoji za delo 0 VAH V RAZVOJU O SEDEŽU CENTRA - AS 250
Centra, občutno pa so zmanj-
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IZVAJANJE ZAKONOV

Ustvarjeni so temeljni
vsebinsko

pogoji za nadaljnjo

preobrazbo odnosov v

združenem delu
• V zadnjih treh letih se je razvila široka samoupravna, politična in družbena
dejavnost delavcev pri izvajanju Zakona o združenem delu
• Opravljen je največji del institucionalne in organizacijske preobrazbe ter
usklajevanje samoupravnih aktov z določbami Zakona, čeprav ponekod le formalno
• Pri združevanju dela in sredstev niso doseženi zadovoljivi rezultati, pogosti pa so
tudi pojavi regionalnega zapiranja
• V svobodni menjavi dela še naprej prevladujejo fiskalne metode in posredovanje
pri financiranju družbenih dejavnosti, namesto sporazumevanja in dogovarjanja
• Počasi se uveljavlja načelo delitve po delu in rezultatih dela
• Pri sprejemanju samoupravnih odločitev je opazen še precejšen vpliv
poslovodnih organov in delavcev v delovnih skupnostih
• V mnogih delovnih kolektivih informiranje delavcev še ni razvito, čeprav je pogoj
za njihovo večje samoupravno angažiranje
V treh letih izvajanja Zakona
o združenem delu so bili izpeljani pomembni organizacijski,
institucionalno pravni in samoupravni ukrepi za nadaljnjo
krepitev in vsebinsko spreminjanje družbenoekonomskih
odnosov na temeljih omenjenega Zakona. Razvila se je široka samoupravna, politična
in splošna družbena dejavnost. Še v nobeni fazi našega
razvoja se ni tako široko in aktivno izrazilo sodelovanje delavcev, posebej neposrednih
proizvajalcev, kot je bilo to ob
akciji za neposredno uresničitev tega zelo pomembnega zakonskega akta.
Kljub pomembnim uspehom
pa je pred nami še dolgo in
sistematično delo pri vsebinskem uresničevanju teženj in
opredelitev Zakona o združenem delu. V vseh organizacijah združenega dela še ni v
celoti izpeljano, namesto
upravljanja v imenu delavcev,
upravljanje delavcev samih z
delovnimi sredstvi, pogoji gospodarjenja, delom in rezultati
dela. V zadnjem času se je v
številnih primerih družbena
dejavnost pri izvajanju omeporočevalec

njenega Zakona precej zmanjšala. Zaznavno je tudi napačno
prepričanje, da je z iztekom
prehodnega dveletnega roka
za usklajevanje samoupravnih
aktov, proces izvajanja ZZD
zaključen.
Te ocene in ugotovitve prinaša Poročilo o izvajanju Zakona o združenem delu, ki ga
je pripravila Komisija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanja Zakona o združenem delu.
To je prva celovita analiza in
ocena izvajanja ZZD v treh letih njegove uporabe. V prihodnjih dveh mesecih bodo Poročilo obravnavali tudi delegati v
Skupščini SFRJ.

splošnih aktov je tudi usklaje- ševanja, saj v teh okoljih niso
na z določbami ZZD. Kakor ve- poiskali rešitev in meril, ki bi
mo, je bil za to delo predviden ustrezala njihovim pogojem
dveletni prehodni rok, ki se je dela in poslovanja.
iztekel 11 decembra leta 1978.
Pri izvajanju ZZD so temeljKljub relativno dolgemu ne organizacije poprečno izdveletnemu obdobju, so mno- delale in sprejele od 40 do 50
ge organizacije združenega različnih samoupravnih splošdela izvedle kampanjske akcije nih aktov. Prav toliko so jih
za prilagoditev svoje organiza- sprejeli v delovnih organizacicije in uskladitev samouprav- jah, medtem ko so v sestavljenih aktov z določbami ZZD. nih organizacijah te številke
Nekatere organizacije so to precej večje. Vendar pa spredelo opravile formalnopravno, jetje velikega števila teh aktov
torej le v toliko, da so se lahko povzroča težave mnogim devpisale v sodni register Tako lovnim kolektivom, ker njihove
so se izognile odgovornosti strokovne službe niso kadrovzaradi nespoštovanja zakon- sko in strokovno dovolj usposkih rokov. Nekatere organiza- sobljene za pripravljanje in
cije pa niti do konca leta 1979 ustrezno izvajanje teh aktov.
niso izvedle nobenega usklaje- Mimo tega so zelo visoki stroSAMOUPRAVNO
vanja svojih aktov.
ški dela strokovnih služb, poORGANIZIRANJE
Poročilo
nato
opozarja
na
sebej v sestavljenih organizaZDRUŽENEGA DELA
pojave v praksi, da so nekatere cijah. Včasih so večji kot vsa
Ko govorimo o samouprav- organizacije od drugih prevze- sredstva za osebne dohodke
nem organiziranju združenega le in uporabile sprejete rešitve na stroškovnih načelih po sidela in o usklajevanju samo- Zaradi tega prihaja do posplo- stemu »prispevkov«
upravnih splošnih aktov z določbami ZZD, Poročilo ome- eoeooeBOoooecoooBOOOssisoosoaooosiBceocos^
nja, da je bil doslej opravljen
pretežen del institucionalne K POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM 8
preobrazbe in organizacijsko- d DELU
8
pravnega preoblikovanja organizacij. Večina samoupravnih i
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Ne glede na omenjene sla- DISLOCIRANE
bosti, Poročilo poudarja, da so DELOVNE ENOTE
se številne temeljne organizaPri dosedanjem organiziracije v minulem obdobju uveljavile kot osnovna oblika zdru- nju temeljnih organizacij Inforževanja dela delavcev in te- macija ugotavlja, da imajo štemeljni subjekt združevanja de- vilne temeljne in delovne orgala in sredstev.
nizacije dislocirane delovne
enote. Mnoge teh enot pa izpolnujejo vse pogoje, da se orZDRUŽEVANJE V
ganizirajo kot temeljne organiDELOVNE IN
zacije.
V samoupravnih splošnih
SESTAVLJENE
aktih niso v dovolj veliki meri
ORGANIZACIJE
razčlenjene določbe ZZD, ki
Z združevanjem temeljnih v omenjajo delovne enote. Zato
delovne organizacije in delov- delavci v teh enotah ne morejo
nih v sestavljene organizacije uresničiti vseh samoupravnih
združenega dela, poslovne pravic.
skupnosti in širše samoupravPosebej nujna je organizirane asociacije na temeljih do- na družbena in samoupravna
hodkovne medsebojne odvis- akcija pri zagotavljanju pogonosti, se je začel širši proces jev, da se temeljne opredelitve
gradnje sistema samouprav- Zakona izvedejo v organizacinega združevanja dela - to je jah združenega dela, ki opravnjegove integracije na samo- ljajo investicijska dela v tujini.
Na tem področju veljajo številupravnih temeljih.
Vendar pa v določenem delu ni predpisi, ki niso usklajeni z
organizacij samoupravno or- ZZD.
ganiziranje ni izpeljano iz temeljne organizacije združene- PRILAGAJANJE
ga dela kot nosilke odločanja
o celotnem dohodku. Ti pojavi BANČNIH
in težnje se še izražajo v pri- ORGANIZACIJ
sotni podjetniški miselnosti in
V bankah so bile v obravnaobnašanju v organizacijah vanem obdobju izpeljane
združenega dela (posebej v predvsem
institucionalne
delovnih in sestavljenih orga- spremembe, ki se kažejo v prinizacijah). Kažejo se težnje k lagajanju organizacije bank in
zapiranju v ozke okvire organi- uvajanju delegatskega sizacije, zapiranju tržišča in mo- stema.
nopolizmu, k skupnolastninProces samoupravne preoskemu obnašanju in miselno- brazbe odnosov v bankah na
sti, zmanjševanju števila te- novih osnovah in njihovo premeljnih organizacij, razlašča- raščanje v finančne asociacije
nju njihovega dohodka jn po- združenega dela pa zahteva
dobno.
globoke in vsebinske spreZdruževanje
organizacij membe pri formiranju, upravzdruženega dela v poslovne ljanju, koncentraciji in uporabi
skupnosti je često izpeljano sredstev družbene akumulaprav tako le formalno. Poročilo cije.
pravi, da so se v glavnem
Do vsebinske preobrazbe
prejšnja poslovna združenja odnosov v bankah, kakor poupreregistrirala v poslovne darja Poročilo, še ni prišlo. Poskupnosti.
časno je tudi prodiranje novih
Posebej počasi poteka obli- rešitev pri gradnji dohodkovkovanje skupnosti za medse- nih odnosov na področju zdrubojno plansko in poslovno so- ževanja sredstev za financiradelovanje. S sporazumom o nje razvojnih programov na
združevanju se v te skupnosti načelih skupnega dohodka, s
lahko združujejo vse oblike or- čimer naj bi premagali klasičganiziranja združenega dela, ne kreditne odnose.
Kreditni odnosi so namreč
od proizvajalcev surovin prek
predelovalcev do končnih pro- še vedno temelj bančnega poizvajalcev, kakor tudi promet- slovanja. To povzroča prezadolženost organizacij združene in finančne organizacije.
Zaradi opravljanja nalog, ki nega dela in velike izdatke za
jih imajo organizacije združe- Obresti.
V začetni fazi je tudi sodelonega dela pri uresničevanju
politike ekonomske stabiliza- vanje organizacij pri realizaciji
cije, je vse bolj poudarjena skupnih programov, ki bi jih
nujnost poslovnega, razvojne- uresničili, na temelju skupno
ga, dohodkovnega in drugega ustvarjenega dohodka in
povezovanja med njimi, pri če- skupnega rizika, prek združemer bi morale posebno vlogo nih sredstev v bankah.
Temelj bančnega sistema so
odigrati skupnosti za medsebojno plansko in poslovno so- interne banke v organizacijah
združenega dela. Okoli 200 tadelovanje.
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kih bank, kolikor jih je sedaj, je
z dosedanjim delom dokazalo
svojo upravičenost. Vendar pa
so se pojavile določene težave
pri njihovem delu, ki so predvsem posledica neusklajenosti
posameznih predpisov z ZZD.
Zato bi morali v prihodnje posebno pozornost nameniti njihovemu razvijanju in uveljavitvi.
Ves kreditno-monetarni sistem še ni tako oblikovan, da
bi se vključeval v sfero dohodkovnega sistema združenega
dela, monitizacije in demonetizacije iz primarne emisije, tako
da bi to področje postalo dejavnik razvoja temeljne organizacije združenega dela.
Na začetni razvojni stopnji
so tudi vsebinske spremembe
družbenoekonomskih
odnosov na področju zavarovanja, čeprav so zavarovalne
skupnosti organizirane na delegatskih temeljih.
V zavarovalnih skupnostih,
rizičnih skupnostih in pozavarovalnih skupnostih še v veliki
meri upravljajo in poslujejo na
načine, ki dejansko pomenijo
odtujevanje sredstev za zavarovanje združenemu delu. Če
ta sredstva niso v svoji funkciji,
se centralizirajo pri posameznih bankah, kjer je sedež zavarovalne skupnosti. Prek teh
bank njihov plasman poteka
na kreditnih osnovah. Ta sredstva pa niso majhna, saj dosegajo okoli 30 milijard dinarjev.
Preobrazba takih odnosov
na področju zavarovanja terja
večjo zavzetost delavcev v temeljnih organizacijah ter njihovih delegatov in delegacij.
Dosedanje število in stopnja
organiziranosti kmetijskih zadrug ter združenj kmetov v temeljne združene organizacije
in v temeljne kooperantske organizacije ne ustreza potrebam in možnostim. Vendar Poročilo poudarja, da hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov na vasi, na temelju ZZD,
v veliki meri pogojuje ves družbeni razvoj kot tudi ekonomsko stabilizacijo.
POGODBENE
ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA
Združevanje dela in sredstev
v pogodbenih organizacijah
združenega dela, ki jih ustanavljajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost
z osebnim delom in delovnimi
sredstvi v lasti občanov, poteka zelo počasi in različno v posameznih republikah in pokrajinah, čeprav so te organizacije pomemben dejavnik pri razvoju malega gospodarstva.

Ker premalo pozornosti namenjajo planiranju in programiranju in ker ni spodbujevalnih ukrepov na posameznih
območjih, v občinah in krajevnih skupnostih, se ta del gospodarstva premalo oziroma
stihijsko razvija. Ni tudi prilagojeno možnostim in potrebam. Pa tudi v občinah in na
območjih, kjer so sprejeli programe in plane, v večini primerov niso dovolj konkretne akcije za njihovo realizacijo.
V nekaterih okoljih lahko
zaznavamo tudi odpore in napačno tolmačenje razvoja
osebnega dela, pogodbenih
organizacij in obrtnih zadrug
kot oblike povezovanja individualnega dela in zasebnih
sredstev v sistemu združenega
dela.
ZDRUŽEVANJE DELA
IN SREDSTEV
Čeprav je sodelovanje pri
delu in pridobivanju dohodka
temeljna naloga izvajanja ZZD,
prav na tem področju niso doseženi zadovoljivi uspehi, ker
to načelo ni dosledno izpeljano. Sklenjeni samoupravni
sporazumi o združevanju dela
in sredstev so bolj formalni kot
vsebinski. Prepisujejo določbe
Ustave in ZZD, ne urejajo pa
konkretnih odnosov, obveznosti in odgovornosti. Po zaključnih računih za leto 1978,
delež pridobivanja dohodka v
skupaj ustvarjenem dohodku
gospodarstva znaša le okoli 7
odstotkov.
Proces združevanja dohodka med organizacijami združenega dela otežuje tudi pomanjkanje družbeno ugotovljenih kriterijev in meril za objektiviziranje prispevkov na temelju tekočega in minulega
dela pri ustvarjanju skupaj
ustvarjenega dohodka vsakega med udeleženci združevanja dela in sredstev.
Izrazite so še težnje, da vsak
»svoj dohodek« vlaga v svojo
organizacijo oziroma svojo
občino in republiko, v razvoj
obstoječe ali nove proizvodnje. Pri tem ne upoštevajo nujnosti odpravljanja strukturalnih in drugih nesorazmerij v
družbeni reprodukciji. To usklajevanje najbolj pogosto organizacije preprečuje državi in
njeni intervenciji.
Osrednje vprašanje bodočega razvoja je vsekakor svobodnejše gibanje prometa blaga
in storitev, družbenega kapitala in akumulacije, združevanje
dela in sredstev na dohodkovnih načelih v gospodarsko najbolj rentabilnih celotah ne glede na teritonalne meje. Sedanja nestabilna ekonomska giporočevalec

banja ne ustrezajo širšemu
združevanju dela in sredstev.
Združevanje na dohodkovnih
temeljih namreč zahteva stabilnejše odnose in pogoje
združevanja, ki se lahko izrazijo v celotah in pričakovanem
dohodku na temelju skupnega
dela in vlaganja, ki niso podvrženi pogostim spremembam in
odstopanjem od samoupravnih sporazumov.
Ko gre za povezovanje dela
in sredstev proizvodnih in prometnih organizacij, Poročilo
opozarja, da novi dohodkovni
odnosi na načelih pridobivanja
skupnega prihodka in dohodka težko utirajo pot v praksi.
Formalno je sicer to delo v minulem obdobju opravljeno.
Podpisano je bilo veliko število
samoupravnih sporazumov o
trajnem poslovanju sodelovanju proizvodnih in prometnih
organizacij, vendar se, prav tako v velikem številu primerov,
ti sporazumi dosledno ne izvajajo. Bolj so načelni in formalni
in zadovoljujejo predvsem
splošne zahteve družbe, manj
pa notranje potrebe urejanja
dohodkovnih odnosov na temeljih ZZD.
Kot omenja gradivo, so se v
praksi pojavile tudi negativne
težnje regionalnega zapiranja
Podatki dokazujejo, da v zadnjih petih letih narašča promet
blaga in storitev v okvirih republik in pokrajin, promet prek
njihovih meja pa upada. Take
težnje pa so nevzdržne, še posebej, ko se naše gospodarstvo vse bolj odpira v svet in ko
sta nujna ekspanzija izvoza in
širjenje tržišča prek jugoslovanskih meja.
SVOBODNA MENJAVA
DELA
Na področju svobodne menjave dela prav tako niso bili
narejeni odločilni koraki. Svobodna menjava dela med delavci v proizvodnji in delavci v
družbenih dejavnostih in način
financiranja delovnih skupnosti v delovnih in sestavljenih
organizacijah še ni neposredno odvisna od dejanskega
prispevka teh dejavnosti
ustvarjenemu dohodku gospodarstva.
Dohodek v materialni proizvodnji je vir in okvir vseh oblik
porabe v družbi. Kljub temu pa
še naprej prevladujejo fiskalne
in parafiskalne metode pri plačevanju teh dejavnosti. Prevladuje pa tudi posredništvo namesto samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja.
Odločno bi se morali zoperstaviti težnjam, da samoupravne interesne skupnosti postajajo institucije centralizacije in
poročevalec

distribucije sredstev. Zaradi
tega je nujno potrebno razvijati širše oblike družbenega vpliva na njihov razvoj in financiranje, pri čemer morajo imeti
posebno odgovornost skupščine
družbenopolitičnih
skupnosti. V praksi se samoupravne interesne skupnosti,
ki jih je okoli 7000, najpogostje
spreminjajo v samostojne institucije z močnim aparatom,
ki pogosto prerastejo v silo
nad združenim delom.
Mimo tega namenjamo za
splošno in skupno porabo več
sredstev kot so realne možnosti gospodarstva. Sredstva za
te namene naraščajo hitreje od
ustvarjenega dohodka in povratno vplivajo na interno delitev čistega dohodka v temeljnih organizacijah. Taka delitev
pa se negativno odraža na krepitev materialne osnove združenega dela.
Poročilo prav tako omenja,
da ni bilo namenjene dovolj
pozornosti samoupravnemu
organiziranju na področjih in v
dejavnostih materialne proizvodnje, kjer delovanje zakonitosti tržišča ne more biti edina
osnova usklajevanja odnosov
in vrednotenja rezultatov dela
Skupna politika za ta področja
ni jasno opredeljena Zahtevnost družbenoekonomskih odnosov in premajhna družbena
aktivnost, da bi rešili nastale
probleme, pa ustvarjata napačno prepričanje, da ZZD na
tem področju ni izvedljiv
NAČELO DELITVE PO
DELU
Pri razporejanju sredstev za
osebne dohodke, poudarja
Poročilo, se počasi uveljavlja
načelo delitve po delu in rezultatih dela. Čeprav je največjo
število samoupravnih organizacij in skupnosti že proti koncu leta 1977 sprejelo akte o
temeljnih merilih za delitev
osebnih dohodkov, rezultati
dela še niso postali niti bistveno niti prevladujoče merilo
materialnega položaja delovnega človeka.
V praksi sta dve kategoriji
delavcev. V prvo lahko uvrstimo tiste, katerim se meri delo
in prispevek k ustvarjanju dohodka (materialna proizvodnja), medtem ko se drugim to
ne meri (v delovnih skupnostih, družbenih dejavnostih in
vsej družbeni nadgradnji). V
praksi so formalni elementi še
naprej osnove za delitev sredstev za osebne dohodke, kakor
so na primer: šolska izobrazba, kvalifikacija, delovno mesto oziroma položaj temeljne
organizacije v primarni delitvi
in gospodarskem sistemu. Ve-

čanje osebnih dohodkov delavcev je povezano v glavnem
z gibanjem življenjskih stroškov, namesto da bi osebni
dohodki naraščali skladno z
rastjo produktivnosti in realiziranim dohodkom.
V prihodnjem obdobju bo
potrebno, v družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih na področju delitve dohodka in razporejanja sredstev
za osebne dohodke, povsod
poiskati ustrezna merila in kriterije, ki bodo omgočili doslednejšo izpeljavo načela delitve
po delu in rezultatih dela.
Hkrati pa morajo ti kriteriji in
merila zagotoviti pokrivanje
skupnih potreb v skladu z
ustvarjenim dohodkom.

je odstopila združenemu delu.
Zakonsko načelo, da devize
pripadajo tistim, ki so jih
ustvarili, ni sporno. V praksi pa
še nimamo samoupravnih sporazumov o tem, da pri njihovi
delitvi sodelujejo vsi, ki so ta
sredstva ustvarili v reprodukcijski verigi.
SAMOUPRAVNO
ODLOČANJE
DELAVCEV
Sistem samoupravnega odločanja delavcev v vseh okoljih
še ni tak, da bi odločanje delavcev o njihovih neodtujljivih
pravicah v temeljni organizaciji postalo temelj tega sistema.
Poslovodni ograni in delavci v
delovnih skupnostih še v znatni meri vplivajo na odločitve
temeljne organizacije, saj razpolagajo z informacijami, obenem pa je tudi njihova naloga,
da pripravljajo in predlagajo
odločitve, ki jih sprejemajo delavci. To često povzroči sprejetje takih odločitev, ki niso v
skladu z interesi, za katere bi
se zavzemali delavci.
Sedanji sistem informiranja,
poudarja Poročilo, ne omogoča točnega in popolnega pregleda nad vprašanji, o katerih
delavci odločajo Ta sistem
bolj informira o že sprejetih
odločitvah, manj pa prinaša informacij, ki bi jih delavci koristno uporabili pri sprejemanju odločitev.
Vse večje število delavcev se
obrača po nasvete k družbenim pravobranilcem samoupravljanja in na sodišča združenega dela zaradi varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine in vsestranskega
angažiranja v dejavnostih pri
urejanju socialističnih samoupravnih odnosov v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Največje
število vlog odpade na kršitev
pravic iz delovnega razmerja
in nespoštovanja meril pri dodeljevanju stanovanj, nekatere
zadeve pa opozarjajo na širše
probleme.
Kljub mnogim težavam se
samoupravna delavska kontrola uveljavlja Vendar pa je v
posameznih organizacijah njeno delo vse slabše, in sicer na
vseh področjih Mnoge nepravilnosti so šle mimo delavske
kontrole, to pa so predvsem
uzurpacija samoupravnih pravic, nezakoniti postopki, nego
spodaren odnos do družbene
lastnine in podobno

MATERIALNA OSNOVA
ZDRUŽENEGA DELA
Materialna osnova združenega dela, to je njegova akumulacijska in reprodukcijska
sposobnost, slabi, kljub temu
da narašča skupno družbeno
bogastvo in da je v vseh dokumentih predvideno, kako lahko hitreje od dohodka narašča
samo akumulacija.
Po besedah Poročila je tak
položaj predvsem posledica
nizke produktivnosti dela glede na vlaganja in krepitev tehnične opremljenosti dela, kot
tudi posledica neustrezne oziroma prezahtevne delitve
družbenega proizvoda, narodnega dohodka in čistega dohodka. Pogosto lahko opazimo rušenje proporcev sekundarne delitve dohodka in internega razporejanja čistega dohodka v samoupravnih sporazumih in dogovorih na temeljih razvojnih planov. Posebej
niso ustrezno urejeni interno
dogovorjeni odnosi pri razporejanju čistega dohodka, saj se
več kot za akumulacijo namenja ^a osebno in skupno porabo.
Zaradi tega je zelo pomembno, da je ta poraba odvisna od
rasti produktivnosti in ustvarjenega dohodka v skladu z
družbeno
dogovorjenimi
osnovami in merili.
Nujno je potrebno preučiti in
spremeniti veljavne dogovore
in sporazume o razporejanju
dohodka in osebnih dohodkov
in vse odloke in dogovore o
splošni in skupni porabi ter o
investicijskih vlaganjih.
Za devizni režim Poročilo
ugotavja, da je združeno delo
naredilo šele prve korake pri
prevzemanju
ekonomskih NADALJNJA
funkcij države. To področje je DEJAVNOST PRI
bilo dolgo obdobje nedotaklji- IZVAJANJU ZZD
va funkcija države in tudi zadZadnji del tega obsežnega
nje ekonomsko področje, ki ga Poročila opozarja na temeljne

smeri nadaljnje dejavnosti pri
izvajanju ZZD. Težišče je, da je
potrebno vsebinsko spreminjati družbenoekonomske odnose, posebej pa nadalje razčleniti in konkretizirati odnose
pri pridobivanju, razporejanju
in delitvi dohodka v skladu z
Zakonom.
Temeljni cilj uresničevanja
ZZD mora biti nadaljnja krepitev samoupravnega položaja
delavcev na temeljih njihovih
pravic dela z družbenimi sredstvi in samoupravljanja v proizvodnji in na drugih področjih
družbene reprodukcije ter v
vsej družbi.
Glede na to, da je to dolgoročen proces, je potrebno nenehno spremljati izvajanje samoupravnih splošnih aktov in
izpopolnjevati samoupravne
rešitve. Potrebno je racionalnejše samoupravno normiranje v splošnih aktih, tako da
delavci lahko ocenijo vse odnose, ki so po pravilu urejeni v
velikem številu aktov.
Dejavnost pri uresničevanju
ZZD mora biti namenjena reševanju nalog tekočih družbe-
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noekonomskih vprašanj, stabilizacije gospodarstva, uresničevanja proizvodnih' programov in produktivnosti dela.
Posebej pomembno je dosledno izvajanje določb o dohodku, združevanju dela in sredstev, povezovanju proizvodnje
in prometa, vlogi združenega
dela na področju bančnega in
kreditnega sistema in na področju svobodne menjave
dela.
Pri razčlenjevanju dohodkovnih odnosov morajo biti rešitve vedno povezane s pogoji
pridobivanja dohodka in z uresničevanjem plansko določenih nalog.
Pomembna naloga je tudi
uporaba načela nagrajevanja
po delu in rezultatih dela. S
tem razumemo obveznost delovnih ljudi, njihovih samoupravnih in poslovodnih organov
ter strokovnih služb, da spoštujejo in dosledno izvajajo
sprejete rešitve v veljavnih samoupravnih splošnih aktih in
da nenehno dograjujejo in
izboljšujejo sprejeta določila.

IN

Pomemben element krepitve
materialne osnove združenega
dela je večja stopnja združevanja dela in sredstev in na tem
temelju pridobivanje dohodka
s sodelovanjem pri ustvarjanju
skupnega prihodka in dohodka. Nujno si je potrebno prizadevati za krepitev samoupravne skupnosti v vseh oblikah
združevanja dela in sredstev
ne glede na meje posamezne
družbenopolitične skupnosti.
V organizacijah združenega
dela je potrebno kritično oceniti rezultate, dosežene pri samoupravnem organiziranju,
posebej pa oceniti sprejete rešitve v tistih primerih, kjer so
še vedno take temeljne in delovne organizacije združenega
dela, ki izpolnjujejo pogoje za
preoblikovanje v več temeljnih
organizacij združenega dela.
Praksa dokazuje, da je stopnja angažiranosti delovnih ljudi neposredno odvisna od kakovosti informacij, ki so temelj
za opredelitve in odločitve. Zaradi tega bi morali vztrajati na
dosledni uporabi določb ZZD,

ki govore o informiranju znotraj združenega dela.
Nujno je potrebno tudi intenzivirati vso družbeno in samoupravno dejavnost pri vsebinskem uresničevanju ZZD v
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, predvsem zbori
združenega dela, izvršilni organi, družbeni pravobranilci
samoupravljanja,
sodišča
združenega dela in drugi pristojni organi, sindikat in družbenopolitične
organizacije
morajo, v ovkiru svojih pravic
in odgovornosti, sprejemati
ukrepe, dajati pobude in začenjati akcije za zagotavljanje
nujnih pogojev, ki bodo omogočili čimbolj dosledno uresničevanje dohodkovnih odnosov in samoupravljanje v
združenem delu, končuje Poročilo Komisije Skupščine
SFRJ za sprejemanje izvajanja
Zakona o združenem delu.
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Učinkoviteje zatirati

pojave

spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega
trga
• Krepiti družbenopolitično odgovornost za obnašanje, ki ni v skladu s sprejeto
ekonomsko politiko
• Združevanje proizvodnje in prometa ter enakopravni odnosi pri pridobivanju in
delitvi dohodka so podlaga za nadaljnji razvoj trga
• Treba je določiti podrobna merila za pridobivanje pravic do tujine in enotno urediti
ustvarjanje in razpolaganje z devizami
• Spodkopavanje enotnosti jugoslovanskega trga se pojavlja na področju
zaposlovanja in gibanja delovne sile
• Sprejet bo dogovor o izdelavi materialnih bilanc za osnovne proizvode, ki so
namenjeni končni porabi, da bi se izboljšala organiziranost in preskrbljenost trga
V skladu s sklepi Zveznega
zbora in Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ je Zvezni izvršni svet pripravil predlog
programa ukrepov in akcij za
preprečevanje pojavov spodkopavanja enotnosti jugoslo24

vanskega trga in njegov nadaljnji razvoj. Predlog je bil
poslan v obravnavo delegatom
v Skupščini SFRJ.
Pri izdelavi programa ukrepov in akcij so upoštevali ugotovitve v Analizi o delovanju
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enotnega
jugoslovanskega
trga, zatem mnenja sugestije
in sklepe s sej skupščinskih
zborov, zveznih svetov, SZDLJ,
Gospodarske zbornice Jugoslavije ter drugih organov in
organizacij, ki so obravnavali
to problematiko.
Na podlagi stališč in sklepov
vseh teh organizacij izhaja, da
je treba glavne smeri aktivnosti za preprečevanje pojavov
spodkopavanja enotnosti jugoslovanskega trga usmeriti
predvsem na odpravljanje
vseh pojavov in to s pritegnitvijo vseh subjektov gospodarjenja in odločanja ter z razvojem samoupravnih institucij
gospodarskega sistema. Prav
tako je potrebna najširša angažiranost samoupravnih in
družbenopolitičnih struktur,
kakor tudi stalno spremljanje
gospodarskih tokov in izvajanje ukrepov, ki prispevajo k
njegovemu skladnemu delovanju.
Z dosledno uporabo Zakona
o sistemu družbenega planiranja in o Družbenem planu Jugoslavije bomo hitreje premagovali težnje teritorializacije in
avtarkičnih koncepcij razvoja
in ustvarjali pogoje za širšo
medrepubliško integracijo. Z
večjo odprtostjo pri planiranju
bo omogočeno, da pridemo do
optimalnih razvojnih rešitev,
kar daje možnost za premagovanje težav na tem področju.
ZDRUŽEVANJE DELA
IN SREDSTEV
Z združevanjem dela in sredstev, je poudarjeno v tem gradivu, naj se poiščejo najprimernejše rešitve za realizacijo
projektov, ki so skupnega pomena. Pri pripravi novega
srednjeročnega
razvojnega
plana bo problematika združevanja dela in sredstev v središču pozornosti vseh subjektov
planiranja. Zaradi pospešitve
tega procesa je treba sprejeti
še vrsto spodbujevalnih ukrepov. Razvojne programe, ki so
zasnovani na združevanju dela
in sredstev med gospodarsko
razvitimi in gospodarsko manj
razvitimi področji, je treba
podpreti tudi na ravni federacije in to z določenimi carinskimi olajšavami in zmanjševanjem uvoznih davščin.
Na ravni republik in pokrajin
je treba izdelati mehanizme
davčnih olajšav in zagotoviti
prednost projektom, s katerimi
se pospešuje združevanje dela
in sredstev.
Za večjo realizacijo združevanja je nujna tudi večja aktivnost Sklada federacije za kreditiranje razvoja manj razvitih
republik in SAP Kosova. Sklad
bi namreč moral vplivati na neporočevales

posredno povezovanje in
združevanje organizacij združenega dela, ki imajo izdelane
programe in dohodkovne interese za samoupravno združevanje dela in sredstev, kakor
tudi, da z razpravami o razvojnih projektih prispevajo k hitrejšemu združevanju.
Pri določitvi sistema spodbujevalnih ukrepov in ukrepov
za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosova za dobo od leta 1981
do 1985 je treba upoštevati dosedanje izkušnje pri združevanju dela in sredstev, kar bi vsekakor omogočilo, da zgradimo
učinkovitejši mehanizem povezovanja in združevanja dela
in sredstev organizacij združenega dela v manj razvitih področjih.
Združevanje dela in sredstev
med proizvodnjo in prometom
ter vzpostavitev enakopravnih
pogojev pri pridobivanju in delitvi dohodka je podlaga za nadaljnji razvoj trga in njegovo
boljše delovanje. Zato je treba
pospešiti izdajo zakona o obveznem združevanju dela in
sredstev, spremljati potek tega
procesa s predlaganjem
ustreznih ukrepov za hitrejše
in učinkovitejše izvajanje in
spremljati uporabo samoupravnih sporazumov s tega področja.
PRAVICE IN
OBVEZNOSTI V
PRESKRBI
Nujno je treba poskrbeti, da
bodo na vseh ravneh čim prej
sprejete materialne bilance, na
podlagi katerih bo mogoče
spremljati gibanje blagovnih
tokov. Na ravni federacije bodo zajeti osnovni proizvodi
oziroma skupine proizvodov,
namenjene osnovni in končni
potrošnji. Na ravni republik in
pokrajin bodo materialne bilance širše, saj bodo zajele
blagovne rezerve, ki niso zajete v bilancah federacije. Občinske, mestne in regionalne
skupnosti bodo spremljale
preskrbljenost trga z blagom
široke porabe, medtem ko bodo na ravni organizacij združenega dela deločene bilance
surovin, polproizvodov in proizvodnje namenjene reprodukcije. Pri izdelavi materialnih bilanc je potrebna njihova uskladitev s temelji planov družbenopolitičnih skupnosti.
Da bi jugoslovanski trg pravilno deloval, je treba zagotoviti tudi višjo stopnjo organiziranosti, da bi bila tudi preskrbljenost boljša. Zato je treba
nujno razdeliti pravice in obveznosti pri preskrbi, zlasti kadar gre za preskrbo mest in

velikih potrošniških središč
To vprašanje bo urejeno z
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi med novoustanovljenimi skupnostmi
Za preskrbo. Pristojni organi
bodo sprejemali ukrepe za nadaljnjo krepitev blagovnih rezerv, tako zveznih, kakor tudi
republiških središč.
Za nadaljnji razvoj enotnosti
lugoslovanskega trga ter premagovanja negativnih pojavov
na tem področju morajo družbeni
subjekti
učinkovito
opravljati svoje preventivne in
represivne funkcije. Zaradi tega bo potrebno večje sodelovanje in enotna akcija tržnih
inšpektorjev na vseh ravneh,
PRIDOBIVANJE IN
ZDRUŽEVANJE DEVIZ
Za zagotovitev svobodnega
gibanja in združevanja dela in
sredstev, svobodne menjave
na enotnem jugoslovanskem
trgu ter enakopravnega položaja organizacij združenega
dela je treba določiti enotna
merila in postopek za pridobitev pravice do plačevanja nasproti tujini, nato pa enotno
urediti ustvarjanje in razpolaganje z devizami. To predvsem
v primeru, koje prišlo do nesoglasij v republiških in pokrajinskih skupnostih.
Interesna skupnost Jugoslavije in samoupravne interesne
skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokrajin, bi morale z
dogovorom določiti elemente,
na podlagi katerih bi začele
postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o medsebojni udeležbi organizacij
združenega dela pri ustvarjanju in združevanju deviz
V dolgoročni program ureditve zunanjetrgovinskega prometa (ki bo stopil v veljavo 1
januarja 1981) je treba vgraditi
merila in elemente, ki naj bolj
objektivno opredelijo uvrstitev
blaga v posamezne uvozne in
izvozne režime. Ponovno je
treba pretehtati spodbujevalne
instrumente za naslednje srednjeročno plansko obdobje in
sicer s posebnim poudarkom
na možnosti za povečanje
izvoza proizvodov, v katerih
ima večji delež domačega substanca.
UKREPI KREDITNOMONETARNE
POLITIKE
Na kreditno-monetarnem
področju so s sistemskimi zakoni uveljavljena načela enotnosti jugoslovanskega trga.
Pri izvajanju politike pa je bilo

mogoče ugotoviti določene
pojave, ki niso povsem v skladu s postavljenimi načeli. Da bi
to odpravili je treba, da zvezni
organi čim prej sprejmejo program za postopno zmanjšanje
angažiranja primarne emisije
za kritje primanjkljaja proračuna federacije. Prav tako je treba zagotoviti vire financiranja
ustreznih rezerv, ki bi rabile za
odpravo posledic morebitnih
elementarnih nesreč, selektivni program kreditne politike je
treba postopno prenesti na
poslovne banke, pospešiti in
izboljšati pa je treba monetarizacijo vrednostnih papirjev, da
bi postali prevladajoča oblika
emisije denarja.
Za pospešitev procesa združevanja dela in sredstev naj
banke predvidijo ukrepe za
pospeševanje tega procesa,
Narodna banka pa naj preuči,
kakšne so možnosti, da se z
monetarno-kreditno politiko
spodbuja združevanje dela in
sredstev za tekočo reprodukcijo.
Pojavi spodkopavanja enotnosti trga so predvsem rezultat
različno urejenih pristojnosti
družbene kontrole cen in obnašanja posameznih družbenopolitičnih skupnosti pri
izvajanju dogovorjene politike
cen, kakor tudi različnega režima cen. Da bi takšne pojave
odpravili je treba zagotoviti
dosledno izvajanje dogovorjene politike, obenem s krepitvijo družbenopolitične odgovornosti za obnašanje, ki ni v skladu s sprejeto ekonomsko politiko. Pri tem je posebej pomembno dosledno izvajanje
Zakona o temeljih sistema cen
in družbene kontrole cen, kakor tudi izdaja ustreznih podzakonskih aktov v predvidenem roku.
DOGOVOR O
TEMELJIH DAVČNEGA
SISTEMA
Za zagotovitev skladnega
delovanja enotnega jugoslovanskega trga je treba uskladiti osnove politike posebnega
davka in sprejeti dogovor o usklajevanju osnov te politike in
dogovor o osnovah sistema
davka. S tem bi se izognili razlikam stopenj posebnega
davka, kakor tudi pojavom na
trgu, ki so vzrok ustvarjanja
neenakopravnega
položaja
določenih proizvajalcev.
Na področju prenosa tehnologije, inovacij in informatike
je nujno predvsem učinkoviteje in hitreje premagovati dosedanjo prakso preširoke uporabe tuje tehnologije in licenc.
Treba se je usmeriti na čim širšo uporabo domačih dosež25

kov. Nujno je veliko širše vključevanje znanstvenoraziskovalnega dela, če hočemo priti
do kakovostnih programov in
projektov in zagotoviti tudi
ugodnejše pogoje za financi*
ranje takih raziskovanj.
S pojavi spodkopavanja
enotnosti
jugoslovanskega
trga se srečujemo tudi na področju zaposlovanja in gibanja
delovne sile. Strokovni kadri
so preveč koncentrirani v velikih mestih, kjer je hkrati tudi
največja brezposelnost. Poleg
tega je prisotna praksa gibanja
delovne sile v eno smer to je iz
manj razvitih v razvita območja, kjer so večje možnosti za
zaposlitev, boljši delovni pogoji in večji osebni dohodki.
Glede zaposlovanja delovne
sile za zdaj niso bili doseženi
zadovoljivi uspehi in bi kazalo

Nuđenje

poyečati vlogo in pristojnost združenega dela, nato spresamoupravnih
interesnih membe in dopolnitve Zakona o
skupnosti za zaposlovanje.
zveznih blagovnih rezervah,
dogovora federacije, republik
in pokrajin o financiranju stalOPERATIVNI
nih blagovnih rezerv in stalnih
PROGRAM UKREPOV
virov, kakor tudi dogovora o
IN AKCIJ
izdelavi materialnih bilanc za
Na podlagi predloga progra- osnovne proizvode oziroma
ma ukrepov in akcij za prepre- skupine proizvodov, namenječevanje pojavov spodkopava- ne osnovni in končni porabi.
Program predvideva tudi iznja enotnosti jugoslovanskega
trga in njegov nadaljnji razvoj, delavo več informacij in analiz
je v gradisu ZIS določen kon- o aktualnih vprašanjih s tega
kreten operativen delovni pro- področja, na podlagi katerih bi
gram za leto 1980, roki za izvr- določili stanje na posameznih
področjih in sprejeli ustrezne
šitev in nosilci nalog.
V okviru tega programa je ukrepe. Predvidena je inforpredvidena izdaja zakona o macija o organizirani preskrbi
obveznem združevanju dela in velikih mest in potrošniških
sredstev organizacij združene- središč, o ugotovitvah tržne
ga dela, ki se ukvarjajo s pro- inšpekcije glede na uporabo
metom blaga in storitev, s pro- predpisov, ki zagotavljajo svoizvajalnimi
organizacijami bodno menjavo blaga in stori

pravne pomoči

zagotavlja varstvo

tev na enotnem jugoslovanskem trgu, o pregonu zaradi
kršitve enotnosti jugoslovanskega trga, o pridobivanju in
razpolaganju z devizami v zvezi z opravljanjem zunanjetrgovinskega prometa in drugo.
Potrjen bo tudi dolgoročen
program za ureditev zunanjetrgovinskega prometa, zatem
program selektivne kreditne
politike in njegovega postopnega prenosa na poslovne
banke, program organiziranja
informativnih središč za seznanjanje in evidentiranje s tujimi in domačimi tehničnimi dosežki in drugo. Sprejeti bodo
ukrepi za pospeševanje monetarizacije vrednostnih papirjev
in pripravljeno poročilo o uresničevanju skupne politike zaposlenosti in zaposlovanja v
SFRJ.

prispeva in

ustavnosti

in

zakonitosti
• Pravna pomoč je definirana kot dejavnost posebnega pomena, vendar v mnogih
krajih še ni zagotovljena
• Konec decembra 1978 je bilo v naši državi 2.869 odvetnikov, od katerih je bila
polovica v glavnih mestih republik in pokrajin
• Posebne službe pravne pomoči so potrebne v vseh občinah, vendar ni bilo dovolj
storjenega pri organiziranju in usposabljanju
• Spodbujati samoupravno povezovanje odvetništva z drugimi družbenimi
strukturami, kakor tudi svobodno menjavo dela odvetnikov z uporabniki njihovih
storitev
Od leta 1971 do danes je
odvetništvo doseglo pomembne uspehe pri razširjanju samoupravnih kompetenc odvetniških organizacij, pri njihovi
decentralizaciji in povezovanju z drugimi družbenimi
strukturami.
Pravna pomoč v celoti, katere sestavni del je odvetništvo,
ni v vseh republikah in pokrajinah povsem urejena V mnogih krajih še sploh ni zagotovljena, ali v premajhnem obsegu, niti z odvetništvom, niti z
drugimi oblikami.
V zadnjih letih se število
odvetnikov v naši državi neprestano zmanjšuje, tako da
jih je bilo konec decembra leta
1978 še 2.869, od tega je 166
ali 5,79 žena in le 206 odvetni26

ških pripravnikov. Skoraj polovica odvetnikov (1290) je v
glavnih mestih republik in pokrajin.
To so osnovne značilnosti, ki
so naštete v Analizi Zveznega
sekretariata za pravosodje in
organizacijo zvezne uprave o
stanju in aktualnih problemih
odvetništva in drugih oblik
pravne pomoči, ki jo je Zvezni
izvršni svet poslal Skupščini
SFRJ v obravnavo.

in zakoni, kakor tudi z varstvom svobode, pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, samoupravljanja, družbene lastnine, samoupravnih in
drugih pravic organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih
samoupravnih organizacij in
skupnosti, ima pomembno
mesto tudi pravna pomoč, ki je
zagotovljena z odvetništvom
ali z drugimi oblikami pravne
pomoči.
Urejanje vprašanj, ki se nanašajo na nuđenje pravne po-

moči, vključujoč tudi odvetništvo, je povsem v pristojnosti
republik in pokrajin. Z republiškimi in pokrajinskimi zakoni
so na skupnih načelnih ustavnih osnovah, ob spoštovanju
določenih posebnosti definirane osnovne pravice, družbenoekonomskih položaj in dolžnosti odvetnikov in globalna
organizacija odvetništva. Vse
ostalo je prepuščeno, da samoupravno uredijo odvetniki
sam L
Glede zakonskega urejanja
so prišli najdlje v SR Sloveniji,

POMEMBNO MESTO
ODVETNIŠTVA
Z zagotavljanjem in varstvom ustavnosti in zakonitosti
O STANJU IN AKTUALNIH PROBLEMIH S
in z ustvarjanjem družbenp- L ANALIZA
ODVETNIŠTVA IN DRUGIH OBLIK PRAVNE POMOČI
0
ekonomskih in političnih odseoseeoaosooseoeoeooeososoceoooeoosoee««
nosov, ki so določeni z Ustavo
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kjer so z Zakonom o pravni
pomoči dane povsem originalne rešitve glede organizacijskih oblik opravljanja odvetništva, pridobivanja dohodka
odvetnikov na podlagi samoupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela in vključevanju predstavnikov družbene
skupnosti v organe in organizacije odvetnikov. Nuđenje
pravne pomoči je definirano
kot dejavnost posebnega
družbenega pomena.
Osnovna značilnost tega Zakona je, da je odvetništvo v
vseh svojih oblikah in pravna
pomoč v občinah, organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih
in drugih samoupravnih organizacijah, postavlja kot enakopravna oblika nuđenja pravne
pomoči, s pooblastili za dajanje polne pravne pomoči.

ševanju posameznih eksistenčnih vprašanj odvetnikov,
kot so zagotavljanje poslovnih
prostorov (odvetniške pisarne)
in stanovanj za odvetnike, nadomestila za čas letnega dopusta in bolezni do 30 dni.
V Odvetniški zbornici SR Srbije bodo sprejeta Pravila sklada za štipendiranje študentov
prava in kreditiranje odvetniških pripravnikov in mladih
odvetnikov, pripravljen pa je
tudi samoupravni sporazum z
Gospodarsko zbornico SR Srbije o pogojih pod katerimi
mladi pripravniki, zaposleni v
organizacijah združenega dela
lahko opravljajo pripravniško
prakso pri odvetnikih. Odvetniška zbornica SR Hrvatske organizira tečaje za pripravo
odvetniških pripravnikov za
opravljanje pravosodnega izpita.
Kljub pomembnim uspehom
pri skupnem samoupravnem
organiziranju
odvetništva,
SAMOUPRAVNA
združevanje dela v odvetniško
PREOBRAZBA
delovne skupnosti in druge
ODVETNIŠTVA
oblike združevanja dela odvetV Analizi so poudarjena pri- ništva, zaostaja za objektivnizadevanja, da se samoupravno mi možnostmi. Za to se niso
uredi vse tisto, kar presega ok- dovolj angažirali niti odvetniki,
vire osnovnih načel organiza- ki so prepuščeni sami sebi, niti
cije, dolžnosti in dela odvetni- drubenopolitične skupnosti.
kov, za katerih enotno ureditev
je družba zainteresirana in da STRUKTURA IN
se uredi na enoten način. Na- TERITORIALNA
mesto prejšnjih pet republiških in ene pokrajinske odvet- RAZPROSTRAniške zbornice, so zdaj v vseh NJENOST
republikah in pokrajinah advoTeritorialna razprostranjekatske zbornice na ustrezni nost odvetnikov ni ustrezna.
ravni. V SR Bosni in Hercego- Tako je na ožjem mestnem obvini, SR Makedoniji in SAP Sr- močju Beograda več odvetnibiji je več območnih temeljnih kov kot v vsej SR Srbiji brez
odvetniških zbornic v SR Hr- pokrajin (550 proti 481). V Zavatski, SR Sloveniji in SR Voj- grebu je 340 odvetnikov od
vodini so območni zbori oziro- skupaj 732 v vsej SR Hrvatski,
ma občinske organizacije v Ljubljani pa 105 od skupaj
odvetnikov s pomembnimi sa- 245 v SR Sloveniji.
moupravnimi pooblastili.
Najslabša situacija je v SAP
Na ravni federacije je Zveza Kosovu, kjer je na 24.000 prerepubliških in pokrajinskih bivalcev en odvetnik.
odvetniških zbornic JugoslaviStarostna struktura odvetnije. Organi vseh zbornic in Zve- kov prav tako ni ustrezna. Njiza so organizirani na delegat- hova povprečna starost je 50
skem načelu.
let, kar je posledica kadrovOdvetniške zbornice SR Ma- skega dopolnjevanja odvetniškedonije, SR Slovenije in SAP tva v glavnem iz vrst pravnikov,
Vojvodine so podpisnice druž- ki so prej opravljali druge nabenega dogovora na ravni re- loge.
publike oziroma pokrajine o
Posebno zaskrbljujoče je
ugotavljanju obveznosti odvet- nenavadno majhno število
nikov iz osebnega dohodka na odvetniških pripravnikov, poosnovi davkov in prispevkov, sebej še ker iz leta v leto pada.
medtem ko je v drugih republi- Mladi pravniki niso stimulirani,
kah in regijah dogovarjanje še da bi se opredelili za odvetnišv teku.
tvo, ker je vprašanje standarV Analizi je prav tako ugo- da, strokovnega izpopolnjevatovljeno, da se je začel proces nja in družbenega položaja
združevanja sredstev odvetni- lažje rešljivo, če delajo v orgakov v posameznih republiških, nizacijah združenega dela,
pokrajinskih in regionalnih upravnih organih, pravosodju
odvetniških zbornicah. Prav ali podobno.
tako je rečeno, da so bili doseNarodna struktura odvetniženi pomembni uspehi pri re- kov se pojavlja kot problem v
poročevalec

posameznih republikah in pokrajinah, oziroma v okoljih s
heterogeno sestavo prebivalstva, kot je primer v SAP Kosovo in SAP Vojvodini, kjer
odvetništvo ni sposobno zagotoviti pravne pomoči v postopku, ki poteka v jezikih narodov
in narodnosti.
Sicer odvetniki nudijo pravno pomoč pretežno občanom,
znatno manj pa sodelujejo pri
dajanju pravne pomoči organizacijam združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim ali drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim.

PRAVNA POMOČ
OBČINSKIM SLUŽBAM
Kljub potrebam za posebne
službe pravne pomoči v občinah, glede njihovega oblikovanja in usposabljanja ni bilo dovolj storjenega. Tako je na primer v SR Bosni in Hercegovini
od skupaj 109 občin služba
pravne pomoči ustanovljena
samo v 55, v petih od njih pa
ne deluje. V tej republiki se
službe pravne pomoči v organizacijah združenega dela zelo
malo uporabljajo. V SR Črni
Gori so od skupaj 20 občin te
službe oblikovane samo v petih, v SR Makedoniji so vse občine (34) sprejele odlok o ustanovitvi, vendar pa delajo samo
v 11 občinah.
Od skupaj 113 občinah v SR
Hrvatski je služba pravne pomoči organizirana samo v 34
občinah.
V SR Sloveniji je od skupaj
60 občin služba pravne pomoči organizirana v 12 občinah
pri občinskih upravah. Poleg
tega pa je še 28 organiziranih
služb pravne pomoči pri občinskih sindikalnih svetih, ena
takšna služba pa je v organizaciji združenega dela pri Tovarni avtomobilov in motorjev v
Mariboru.
V SR Srbiji je od skupaj 114
občin služba pravne pomoči
organizirana samo v 25, v 6
občinah pa so ustanovljene
vendar ne delajo zaradi pomanjkanja kadrov.
V 22 občinah kolikor jih je v
SAP Kosovo, takšne službe delajo samo v dveh občinah, v
SAP Vojvodini pa je služba
pravne pomoči orgnizirana v
petih večjih mestih.
Poleg tega nudijo brezplačno pravno pomoč občanom
tudi temeljna sodišča, posebej
v oddaljenih mestih, kjer ni
druge možnosti za pravno pomoč, kakor tudi drugi pravosodni organi.

EKONOMSKI POLOŽAJ
ODVETNIŠTVA
Pri uresničevanju ustavnopravnega položaja odvetništva, je poudarjeno v Analizi, so
precejšnje težave, zaradi katerih dejanski položaj odvetništva trenutno še ni v skladu z
njegovim ustavnim in zakonskim definiranjem. Ekonomski
položaj odvetništva je odvisen
od številnih dejavnikov, kot so
pogoji za začetek opravljanja
poslov, nagrajevanje odvetnikov, obdavčevanje, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Ko gre za politiko in instrumente obdavčevanja, prispevke za samoupravne interesne
skupnosti in za socialno zavarovanje, odvetniki še niso izenačeni z drugimi delovnimi
ljudmi v združenem delu. Občinski davki iz odvetniške dejavnosti se gibljejo letno po
stopnji od 8 do 11 odstotkov.
V SR Makedoniji, SR Sloveniji in SAP Vojvodini so po
sklenitvi medobčinskih družbenih dogovorov o politiki obdavčevanja odvetniki v precej
večji meri izenačeni z delavci v
združenem delu.
Sicer pa kot kaže so prav ta
neurejena vprašanja osnovni
vzrok za nezadovoljivo številčno stanje in teritorialno prerazporejenost odvetnikov, nezadovoljivo starostno strkuturo in majhno število pripravnikov.
PREDLOGI ZA
IZBOLJŠANJE STANJA
ODVETNIŠTVA
Na koncu Analize je več
predlogov za izboljšanje stanja
na tem področju. Predvsem je
poudarek na afirmiranju in razvijanju pravne pomoči kot
družbene službe, ki je v združenem delu gotovo zanemarjeno in zahteva široko aktivnost
vseh družbenih dejavnikov.
Razvoj družbenih odnosov
in družbenoekonomskega položaja delovnega človeka v
skladu z Ustavo in Zakonom o
združenem delu, zahteva doslednejše izvajanje družbene
funkcije in vsebine pravne pomoči. Posebej je v tem
pomembna vloga in odgovornost občin, organizacij združenega dela, samoupravnih iiv
teresnih skupnosti in SZDL.
Prav tako je pomembna aktivnost odvetnikov in njihovih
samoupravnih organizacij, tako glede zagotavljanja pogojev za afirmacijo in razvoj vseh
oblik pravne pomoči, posebej
odvetništva, kakor tudi na področju zagotavljanja kadrov,
27

usposabljanja za nuđenje stro
kovnih uslug, kar bo prispevalo k popolnejši samoupravni
preobrazbi odvetništva.
Še naprej je treba spodbujati
samoupravno
povezovanje
odvetništva z drugimi družbe-

nimi strukturami, kakor tudi
svobodno menjavo dela odvetnikov z uporabniki njihovih
storitev. Čim prej je treba tudi
preučiti sistem določanja nagrad za odvetnike (odvetniške
tarife), merila za vrednotenje

njihovega dela uskladiti z določili Zakona o združenem delu - toliko kolikor je to mogoče, z merili, ki veljajo za delavce v združenem delu.
Poleg tega je nujno, da se
zaradi zagotavljanja samoup-

ravnih pravic delovnih ljudi in
varstva družbene lastnine, afirmirajo tudi druge oblike pravne pomoči (izven odvetništva)
kakor družbena služba, ki je
sposobna nuditi popolno pravno varstvo.

Nujno potrebno je nadalje modernizirati
carinsko službo
• Premalo usklajeni programi modernizacije carinske in drugih služb, ki sodelujejo
v postopku nadzorstva blaga in potnikov na mejnih prehodih
• Sedanje mreža carinarnic ni dobro razporejena, kar povzroča težave pri
carinjenju blaga in draži carinski postopek
• Zaradi velike rasti potniškega in blagovnega prometa je potrebno zagotoviti več
sredstev za gradnjo novih in modernizacijo ter rekonstrukcijo sedanjih mejnih
prehodov
Carinska služba je pomemben dejavnik pri zagotavljanju
enakih pogojev gospodarjenja
vseh subjektov na enotnem jugoslovanskem tržišču. Hkrati
prek carinske službe ščitimo
domačo proizvodnjo. S svojim
delom pa carinska služba tudi
neposredno vpliva na uresničevanje družbenogospodarskega razvoja in ukrepov tekoče gospodarske politike na področju ekonomskih odnosov s
tujino.
Te ocene prinaša Informacija o materialnem položaju in
učinkovitosti organov carinske
službe pri izvajanju njihovih
funkcij in nalog, ki jo je pripravil Odbor Zveznega zbora za
proračun federacije in jo poslal v obravnavo Zboru. Informacija je izdelana po obisku
skupine delegatov tega Odbora v večjem številu carinarnic
in njihovih organizacijskih
enot na območjih SR Slovenije, SR Hrvatske, SR Makedonije in SR Srbije in po razpravah
na sejah Odbora. Vsebuje
skupne ocene, stališča in
predloge ukrepov za nadaljnje
razvijanje omenjene službe.
USTREZNO
OBRAVNAVANJE
CARINSKE SLUŽBE
Informacija poudarja, da je
predvsem potrebno sprejeti
ustrezne ukrepe, ki bi carinski
službi zagotovili primerno
družbeno obravnavanje, saj
sedaj često poenostavljamo
njene funkcije. Prav tako so
nujno potrebna večja prizade28

vanja za samoupravni razvoj
carinske službe, njeno organizacijsko in kadrovsko krepitev
ter modernizacijo, da bi zagotovili še kakovostnejše opravljanje zadev in nalog.
Z uresničitvijo zadnjih dveh
petletnih programov modernizacije carinske službe so se
precej izboljšali delovni pogoji
carinskih delavcev. Toda, ker
so bila v minulih letih precej
omejena proračunska sredstva
za negospodarske investicije,
je vprašanje, če bo mogoče zagotoviti večjo raven modernizacije te službe, čeprav jo zahtevajo tudi sprejete obveznosti iz mednarodnih pogodb
(odpiranje in gradnja novih
mednarodnih in meddržavnih
mejnih prehodov). Modernizacijo nadalje terjajo vse večje
zahteve gospodarstva (odpiranje novih carinarnic, carinskih
izpostav in referatov, nabava
sodobne opreme in instrumentov za pregled potnikov,
blaga in prevoznih sredstev).
Kar zadeva uresničevanje tekočih modernizacijskih programov, Informacija poudarja,
da izdelava teh programov ni
vedno in povsem usklajena ter
prilagojena potrebam drugih
služb, ki sodelujejo v postopku
nadzorovanja blaga in potnikov na mejnih prehodih. So
primeri, ki kažejo, da plani oziroma programi modernizacije
carinske službe, gradnja objektov, njihovo opremljanje in
nabava opreme, niso vedno v
celoti perspektivno ocenjeni.
Po izvedbi del za to postanejo
ti objekti nefunkcionalni tako

Predvsem je vse več pobud
glede lokacije kot njihove
za združevanje sredstev pri fizmogljivosti in podobno.
nanciranju različnih objektov
infrastrukture, izobraževanju
NEUSTREZNA MREŽA
kadrov
in podobno. PredstavCARINARNIC
niki carinske službe in združePri izdelavi projektov leta- nega dela se tudi že dogovarlišč, pristanišč, železniških po- jajo o lokaciji posameznih obstaj in drugih podobnih objek- jektov in o tolmačenju carintov, prek katerih poteka pro- skih predpisov, posebej tistih,
met blaga in potnikov s tujino, ki določajo poslovanje konsigskoraj nihče ne vpraša za mne- nacij, začasni uvoz, uporabo
nje tudi predstavnike carinske politike carinskih olajšav itd.
službe. Podobno pa investitorji ne načrtujejo deleža carin- MATERIALNI POLOŽAJ
ske službe pri financiranju CARINSKE SLUŽBE
gradnje delovnih prostorov in
nabave opreme za carinske
Informacija posebej omenja,
potrebe.
kakor so ugotovili delegati
Informacija omenja, da se- med razpravo na seji Odbora,
danja mreža carinarnic in nje- da se poslabšuje materialni
ne organizacijske enote niso položaj carinske službe. Pri
vedno razporejene tako, da bi tem gre predvsem za neustrezustrezale potrebam združene- no obravnavanje osebnih doga dela oziroma zagotavljale hodkov carinskih delavcev v
najbolj ekonomičen in učinko- predlogu novega družbenega
vit carinski postopek. Posledi- dogovora, za stanovanjske
ce tega pa so velike težave pri probleme in za težave, povezacarinjenju blaga in dražji ca- ne z delom prek polnega derinski postopki.
lovnega časa, nočnim delom
Zelo zapleteno je vprašanje in delom med prazniki. Ker teh
oblikovanja partnerskih od- vprašanj ne rešujemo ustrezno
nosov med carinsko službo in merilom, ki veljajo v gospodarzdruženim delom. Čeprav je stvu in zunanjegospodarskih
mnogo primerov, ki opozarjajo dejavnostih na območju carina premajhen razvoj tega so- narnic, je fluktuacija delavcev
delovanja, je zaznavno tudi vse carinske službe vse večja.
večje zanimanje za povezovaNa učinkovitost dela carinnje omenjenih dejavnikov.
ske službe pomembno vplivajo
INFORMACIJA O MATERIALNEM POLOŽAJU IN UČINKOVITOSTI ORGANOV CARINSKE SLUŽBE PRI IZVAJANJU NJIHOVIH FUNKCIJ IN NALOG
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tudi pogoste spremembe in
dopolnitve carinskih in zunanjetrgovinskih predpisov, ka«
kor tudi sama tehnika sistematizacije in preglednosti teh
predpisov.
Po opažanjih med obiskom
carinarnic in po zbranih podatkih ter ocenah, Informacija
nadalje ugotavlja, da je rast
potniškega in blagovnega prometa v tem trenutku prekoračila razpoložljiva finančna sredstva za njegovo pravočasno in
ustrezno urejanje. Kolone vozil, ki so ob konicah turistične
sezone dolge tudi po dvajset
kilometrov, fizične možnosti
za pregled vsaj vsakega desetega avtomobila in natančnejši
pregled vsakega dvajsetega
vozila in predlog čakanje tovornih vozil na carinski pregled, so samo prvi najbolj alarmantni in očitni kazalci, da bo
potrebno odpreti nove mejne
prehode, prekategorizirati nekatere sedanje ter poskrbeti za
nova vlaganja v objekte, opre-

SPREJETI
Delegati v Zveznem zboru so
na seji, ki je bila 26. marca
sprejeli naslednje zakone:
Zakon o varstvu državljanov SFRJ na začasnem delu v
tujini (AS 127), ki zagotavlja
boljše varstvo naših državljanov na delu v tujini, to se pravi,
zagotavlja pravico do zdravstvenega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, otroški dodatek, varstvo
pri delu in drugo. Naši državljani bodo imeli iste pravice iz
dela, ki jih imajo domači delavci v državah v katerih so zaposleni. Zaradi zagotovitve popolnejšega varstva državljanov, ki so začasno zaposleni
pri tujih delodajalcih, je v Zakonu točneje določeno, da bodo zaposlovanje pri njih posredovale samoupravne interesne
skupnosti za zaposlovanje. Organizacije združenega dela ne
morejo odstopati svojih delavcev tujim poslovnim partnerjem.
Zakon o ratifikaciji Konven-

poročevalec

mo, infrastrukturo, kadre in za proračun federacije predlapodobno.
ga določene zaključke na temelju sprejetih stališč in ocen
Ne nazadnje to dokazuje tu- Med drugim, da naj bi se ZIS
di podatek, da so sosednje dr- obvezal, da bo Zvezni carinski
žave izvedle pomembne te- upravi omogočil financiranje
hnične ukrepe na mejah, da bi gradnje novih objektov na
rešile te probleme. To pa vse- mejnih prehodih iz razpoložljikakor obvezuje tudi našo drža- vih sredstev. Gre za tiste mejne
vo, da čimprej ustrezno ukre- prehode, ki jih mora carinska
pa. Seveda položaja ne bo mo- služba zgraditi po meddržavgoče izboljšati brez angažira- nih pogodbah, vendar jih pronja večjih sredstev za moder- gram modernizacije ne zajenizacijo in rekonstrukcijo ob- ma. Prav tako naj bi ZIS omostoječih mejnih prehodov, gočil sodelovanje pri financipredvsem prehodov Fernetiči, ranju gradnje cestne infraVrtojba, Turija in Horgoš, Ge- strukture za tovorni in razširiderovci in Kuzma, Delčevo in tev cest za potniški promet v
Novo selo ter drugih. Zgraditi višini 25 odstotkov od vrednoin rekonstruirati pa bo potreb- sti del na mejnih prehodih.
no tudi carinske izpostave v
Koprivnici, Doboju, Titovem
Sklep je tudi, naj Zvezni seVelesu, Svetozarevu, Splitu, kretariat za finance analizira
Osijeku, ter carinarnice v Dra- materialni položaj carinske
vogradu, Pulju, Zadru, Kragu- službe in predlaga merila za
jevcu, Sarajevu, Splitu, v Bitoli ustrezno zagotavljanje sredin drugih mestih.
stev, skladno z objektivnim položajem, nalogami in specifičNa koncu Informacije Odbor nostmi carinske službe. Nada-

lje naj bi preučili umestnost in
smotrnost upravljanja in vzdr
zevanja carinskega stanovanjskega sklada zunaj beograjskega mestnega območja.
Predlagano je tudi, naj Zvezni izvršni svet sprejme stališče
o predlogih in zahtevah za
priznavanje beneficirane delovne dobe carinskim delavcem na mejnih prehodih. Zvezni carinski upravi pa naj bi
omogočili sprožanje zakonskih pobud in večjo vlogo pri
izdelavi zakonov in drugih
predpisov na zunanjetrgovinskem in deviznem področju, ki
jih mora carinska služba izvajati.
Posebej pa sklepi obvezujejo Zvezno carinsko upravo, da
v okviru sedanjih materialnih
možnosti sistematično in programirano izboljšuje delovne,
stanovanjske in druge pogoje,
ki vplivajo na družbeni standard carinskih delavcev, posebej tistih, ki delajo na mejnih
prehodih.

ZAKONI
cije o kodeksu obnašanja linijskih konferenc (AS 243); S
Konvencijo je doseženo ravnotežje interesov med pomorskimi linijskimi konferencami, kot
izvajalci prevoznih storitev in
nakladalcev, kot uporabniki
teh storitev (to so v glavnem
države v razvoju). Temeljni namen Konvencije je izboljšanje
sedanjega pomorskega linijskega sistema in prispevek k
razvoju rednih in učinkovitih
linijskih služb, ki bodo usklajene s potrebami ustreznega
prevoza blaga. Dokument naj
zagotovi ravnovesje med izvajalci in uporabniki ladijskih
storitev brez diskriminacije ladij, nakladalcev in zunanje trgovine katerekoli države.
Po skrajšanem postopku so
delegati na tej seji sprejeli:
Zakon o dopolnitvi Zakona
o vrednostnih papirjih (AS
245) s katerim se uvajajo sankcije za organizacije združenega dela ali druge družbeno
pravne osebe, ki prodajajo dr-

žavljanom blago za obveznice
ali anuitetne kupone, ki jih izdajajo ali zanje garantirajo republike oziroma pokrajini, če
je amortizacijski rok daljši od
90 dni od dneva, ko je bilo prodano blago.
Dopolnitev tega Zakona ima
namen preprečiti negativne
težnje pri določenem številu
organizacij združenega dela,
ki so prodajale blago državljanom za obveznice, katerih
amortizacijski rok je leta 1985.
Občani bodo lahko kupovali
blago za široko porabo samo
če zapade rok amortizacije obveznice oziroma njenega anuitetnega kupona najdalj v 90
dneh od nastanka kupoprodajnega razmerja.
Delegati v Zboru republik in
pokrajin so prav tako 26. marca sprejeli:
Zakon o sredstvih za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je v letu 1979 prizadel SR Črno goro (AS 219) s
katerim je določeno, da se za

odpravo posledic, ki jih je povzročil potres aprila lani zagotovijo sredstva v skupnem znesku 53 milijard in 637 milijonov
dinarjev. V tem znesku so vračunana tudi sredstva 1.637 milijonov dinarjev za odpravo posledic potresa na objektih in
opremi Jugoslovanske ljudske
armade na prizadetem področju.
Zakon prav tako določa, da
bodo vsoto 39 milijad in 937
milijonov dinarjev zagotovile
republike in pokrajini s svojimi
prispevki za obnovo in izgradnjo - brez obveznosti vračanja.
Kot kredit pa bodo republike in
pokrajini zagotovile sredstva v
vrednosti 13 milijard in 699 milijonov dinarjev - kot kredite
občanom. Sredstva, ki jih dajejo republike in pokrajini brez
obveznosti vračanja, bodo zagotovljena v določenih vsotah
v naslednjih desetih letih.
Sredstva, ki so namenjena kot
kredit pa bodo zagotovljena v
obdobju od leta 1980 do 1983.
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