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IN DELEGATE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
6. novembra 1985
Seja Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo,
6. novembra 1985.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFR Jugoslavije;
- gradivo »Kakovost - bistveni element naše gospodarske
uspešnosti«;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
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- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obdavčitvi tujih oseb;
- predlog zakona o spremembah zakona o posebnem
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
- osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa pridobivanja stanovanj za zvezne organe v
obdobju 1986-1990;
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in vlado Republike Irak o ekvivalenci spričeval, stopenj in diplom, dodeljenih v srednjih šolah, na univerzah in drugih pooblaščenih
ustanovah v SFR Jugoslaviji in v Republiki Irak;
- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in kazenskih
zadevah;
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Ljudsko republiko Madžarsko o kontroli prehajanja
čez državno mejo na Donavi v Bezdanu in Mohacsu.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.

IZ SKUPŠČINE SFRJ:
ANALIZE IN OCENE
- Nekatera temeljna vprašanja dohodkovnega povezovanja organizacij združenega dela na enotnem
jugoslovanskem trgu
Str. 3
- Analiza materialnega položaja energetike, posebej s stališča potreb in možnosti za njen nadaljnji
razvoj
Str. 5
- Analiza o dvojnem socialnem zavarovanju jugoslovanskih gospodarskih predstavnikov, ki delajo v
tujini
_
Str. 8
MEDNARODNE POGODBE
- Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ in Republiko Ciper o pravni pomoči v civilnih in
kazenskih zadevah - AS 524
Str. 9

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah.združenega dela, ki poslujejo z
izgubo (ESA-791)
gtn 11
OSNUTEK ZAKONA
o nepravdnem postopku (ESA-620)

^

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (ESA^e)^ 33

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o valorizaciji
katastrskega dohodka
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 53. seji dne 25. septembra 1985 ob
obrava w predloga odloka o valorizaciji
katastrskega dohodka na podlagi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
Sklep:
1. Zbor občin soglaša s predlogom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
spremembo dogovorov republik in avtonomnih pokrajin o valorizaciji katastrske-

ga dohodka in noveliranju metodologije
2. Zbor priporoča občinskim skupščio ugotavljanju in metodologije o valori- nam, da pri pripravi svojih predpisov (odzaciji katastrskega dohodka giede na to, lokov) upoštevajo predlagane rešitve iz
da veljavni sistem valorizacije za ugotovi- dogovora o usklajevanju davčne politike
tev valorizacijskih količnikov ne upošte- za obdobje 1986-1990; samoupravne inva tekočih cen kmetijskih pridelkov in teresne in druge skupnosti pa naj pri
materialnih stroškov. Hkrati naj Izvršni planiranju obsega potrebnih sredstev za
svet prouči in posreduje Zveznemu izvrš- prihodnje leto upoštevajo valorizacijski
nemu svetu tudi druge elemente, ki so količnik, ki ga bo v skladu s tem odlokom
podlaga za ugotavljanje katastrskega do- do 31. oktobra 1985 določil Izvršni svet
hodka.
Skupščine SR Slovenije.
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Najmanj uspeha je bilo pri združevanju deia in sredstev izven meja republik in
pokrajin, izjema pri tem je le združevanje na podlagi dela sredstev Sklada
federacije za kreditiranje nerazvitih
Nestabilnost splošnih pogojev poslovanja, visoka inflacija in odsotnost tržnih
ter drugih zakonitosti so le nekateri od številnih vzrokov za počasno
združevanje in dohodkovno povezovanje
Pospeševanje procesov združevanja dela in sredstev morajo spodbujati tudi
ustrezni ukrepi tekoče in razvojne ekonomske politike, podpirati pa jih mora
dejavnost vseh subjektivnih sil
Samoupravno združevanje, skupnem interesu še ni zaži- dela, dezintegracije, zmanjše- monopolnega obnašanja, zapovezovanje in sodelovanje vel, kljub jasnim družbenim vanja produktivnosti dela in piranja tržišča in pogojevanja
delavcev v jugoslovanskem opredelitvam in njegovi eko- učinkovitosti gospodarjenja, dobave blaga, kar je gotovo
gospodarskem prostoru, na nomski nujnosti, še posebej, hkrati pa so se povečevali stro- velika ovira za razvoj tega propodlagi ekonomskih interesov če ga širše ocenjujemo. Začet- ški poslovanja in se je nadalje cesa.
proizvajalcev, reprodukcijskih ni uspehi so doseženi le, ko krepila konkurenčna nespoZaradi motenih odnosov na
vezi in razmerij ter na načelu gre za sredstva Sklada federa- sobnost našega gospodarstva trgu, prizadeti ne iščejo rešitve
z združevanjem dela in sreddohodka, je ena ključnih zah-1 cije za kreditiranje hitrejšega na svetovnem trgu.
Združevanje deia in sredstev stev in oblikovanjem dohodtev, stabilizacijskega progra razvoja gospodarsko manj razma, saj je to pogoj za prihodnji vitih republik in avtonomnih na podlagi samoupravnih spo- kovnih odnosov, temveč v
razvoj gospodarstva in družbe. pokrajin, čeprav je tudi na tem razumov in dogovorov za pri- galvnem zahtevajo enostranTo poudarja gradivo z naslo- področju veliko več drugih vrst dobivanje skupnega prihodka ska vlaganja, pogoste sprevom Nekatera temeljna vpraša- povezovanja, kot pa povezova- in skupnega dohodka, po po- membe cen in drugo, to pa še
datkjh zaključnih računov in bolj upočasnjuje proces preonja dohodkovnega povezova- nja na dohodkovni podlagi.
nja organizacij združenega deDoseženi uspehi pri združe- periodičnih obračunov, šele brazbe družbenoekonomskih
la na enotnem jugoslovan- vanju sredstev za nekatere ve- beleži začetne uspehe. O odnosov teh organizacij.
Mimo tega zakonska obvezskem tržišču, ki so ga dobili like objekte gospodarske in- skromnih rezultatih govore tudelegati Skupščine SFRJ. Gra- frastrukture v republikah in di podatki o zagotovljenih nost združevanja dela in sreddivo sta pripravila Zvezni za- pokrajinah (obvezno združeva- sredstvih za investicijske ob- stev za skupno poslovanje ne
vod za družbeno planiranje in nje za energetiko, nekatere jekte v gradnji na podalgi zdru- velja za proizvodne organizaGospodarska zbornica Jugo- prometne povezave in posa- ževanja, ki so leta 1984 znašala cije, ki ne sprejemajo rade
slavije. Obravanva teh vpra- mezne velike industrijske ob- vsega 237 milijard dinarjev, ali predlogov prometnih organišanj sodi v pristojnost Zbora jekte), so plod združevanja le 13,5 odstotka skupnih sred- zacij za sklenitev samoupravnih sporazumov oziroma vzporepublik in pokrajin.
sredstev na podlagi zakonskih stev za investicije.
Na začetni razvojni točki je stavitev novih oblik ali razširiGradivo seznanja z nekateri- predpisov. Doseženi uspehi
mi doseženimi uspehi na tem združevanja na podlagi do- tudi proces združevanja dela tev obstoječih oblik sodelopodročju, navaja vzroke po- hodkovnih
interesov
pri in sredstev prometnih in proiz- vanja.
Ko gre za proces združevačasnega razvijanja dohodkov- ustvarjanju skupnega prihod- vodnih organizacij združenega
nega povezovanja in združeva- ka in dohodka pa so zelo dela. Ko so moteni odnosi v nja dela in sredstev v posaprocesu družbene reprodukci- meznih industrijskih panogah,
nja dela in sredstev, omenja pa skromni.
je, vse pogosteje prihaja do gradivo omenja, da so na tem
tudi možne dejavnosti in ukreNajmanj
uspehov
je
bilo
pe za oživitev teh procesov.
prav pri širših oblikah samoupravnega združevanja, poseNEKATERA TEMELJNA VPRAŠANJA
DOSEŽENI USPEHI
bej zunaj republik in pokrajin.
DOHODKOVNEGA POVEZOVANJA ORGANIZACIJ
Na podlagi dosedanjih razi- Izjema je le združevanje dela
ZDRUŽENEGA DELA NA ENOTNEM
skav je nesporno, da proces sredstev Sklada federacije. To
JUGOSLOVANSKEM TRGU
združevanja dela in sredstev je v končni posledici pripeljalo
do
parcializacije
družbenega
na dohodkovni podlagi in v
poročevalec
♦

področju doseženi določeni
uspehi, vendar je še veliko težav. V črni metalurgiji je bil v
minulih letih ta proces soočen
z velikimi težavami, kot na primer z nizko akumulacijsko in
reprodukcijsko sposobnostjo
organizacij združenega dela, s
pomanjkanjem spodbujevalnih ukrepov in instrumentov za
združevanje ter omejenimi deviznimi pravicami in deviznimi
sredstvi za realizacijo skupnih
programov.
Dosedanje združevanje za
nekatere velike metalurške objekte je bilo v glavnem plod
združevanja sredstev na podlagi zakonskih predpisov, čeprav gre pri tem za skupna vlaganja za povečanje proizvodnje surovin. Doseženi uspehi
na področju združevanja na
podlagi dohodkovnih interesov in ustvarjanja skupnega
prihodka in dohodka pa so zelo skromni.
Čeprav ni dovolj zanesljivih
podatkov o številu sklenjenih
sporazumov o združevanju v
tej industrijski panogi je bilo,
po nekaterih informacijah
splošnih združenj in delovnih
organizacij, doslej v metalurgiji sklenjenih 15 pomembnejših
samoupravnih sporazumov.
Premajhna stopnja ekonomsko-dohodkovnega povezovanja je značilna tudi za industrijo predelave kovin. Na podlagi
analize splošnih tokov povezovanja in zruževanja v jugoslovanskem gospodarstvu (v
družbenem sektorju odpade
na predelavo kovin približno
15 odstotni delež), je zaznavna
izrazita ožja teritorializacija
gospodarstva, kar je gotovo
pomemben omejevalni dejavnik pravega, vsebinskega ekonomskega povezovanja in
združevanja.
Če omenimo najznačilnejše
probleme medsektorskega povezovanja, gradivo poudarja,
da je to med drugim naš model
gospodarstva z nepokritim
povpraševanjem in odsotnostjo potrebnih instrumentov, s
katerimi bi morala za te primere razpolagati ekonomska politika. Instrumenti torej ne zagotavljajo prostora za delovanje objektivne ekonomske prisile, ki bi stalno spodbujala
proizvodno-tehnološke in dohodkovne povezave med partnerji v in na podlagi industrije
predelave kovin.
Po drugi strani pa nekatere
dejavnosti že dajejo prve uspehe. Kljub vsem težavam se je
začelo povezovanje med primarno in finalno tekstilno industrijo zaradi povečevanja
proizvodnje in rasti izvoza, k
Čemer je prispeval tudi sklenjeni Sporazum o ugotavljanju
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dela deviz za zagotavljanje
družbeno priznanih reprpdukcijskih potreb OZD tekstilne in
oblačilne industrije.
Za povečevanje izvoza in
boljše izkoriščanje razpoložljivih proizvodnih dejavnikov, je
bil podoben sporazum sklenjen tudi v usnjarsko predelovalni industirji. Gibanja zunanjetrgovinske menjave pa kažejo, da se za dokument le deloma izvaja, saj za njegovo
uresničevanje ni vseh pogojev.
V kemični in gumarski indindustriji potekajo skupna vlaganja za graditev in razširitev obr
stoječih zmogljivosti, in sicer
za proizvodnjo umetnih gnojil,
sintetičnega kavčuka, osnovnih surovin za proizvodnjo
pralnih praškov in izdelavo penicilina, kakor tudi drugih surovin za potrebe farmacevtske
industrije.
V kmetijstvu in industriji
kmetijskih proizvodov so prav
tako zabeleženi primeri skupnih vlaganj v posamezne kmetijske kombinate. Sredstva se
združujejo za razširitev obdelovalnih površin, izgradnjo silosov, za uvoz bele pločevine
in odkup kmetijskih zemljišč.
VZROKI POČASNEGA
ZDRUŽEVANJA DELA
IN SREDSTEV
Gradivo omenja le nekatere
med mnogimi vzroki, ki bistveno vplivajo na tokove dohodkovnega povezovanja oziroma
na proces združevanja dela in
sredstev na jugoslovanskem
območju.
Gre predvsem za pogoje poslovanja v našem gospodarstvu, ki so bili zadnja leta dokaj
nestabilni, medtem ko so bili
ukrepi ekonomske politike
praviloma kratkoročni, nekateri pa tudi začasni, tako da organizacije združenega dela
sporazumno niso mogle načrtovati svojega razvoja.
Nestabilnost pogojev gospodarjenja so povzročile visoke
inflacijske stopnje, ki so negativno vplivale tudi na procese
dohodkovnega povezovanja,
saj so destimulirale in demotivirale prizadevanja, da bi s kakovostnim gospodarjenjem,
večjo produktivnostjo
in
zmanjševanjem stroškov dosegli čim večji dohodek. Tako je
bilo v zadnjih letih več kot 95
odstotkov dohodka oblikovanega kot posledica inflacije in
rasti cen, ne pa povečevanja
produktivnosti dela in uspešnega ekonomskega poslovanja.
Na počasno združevanje dela in sredstev je vplivala tudi
odtujenost sredstev za razširjeno reprodukcijo delavcem in

organizacijam združenega dela, kar je objektivno vodilo k
zapiranju gospodarstva v ožje
teritorialne okvire, brez pravega interesa, možnosti in ekonomske prisile, da bi povezovanje in združevanje prekoračilo te okvire.
Ko organizacije združenega
dela v glavnem morajo plačevati dolgove za poslovna sredstva in ko je vloga bank velika,
ni motivov za združevanje
sredstev. Raven lastnih sredstev za te namene ni zadostovala, pri združevanju kreditnih
sredstev pa niso bile premagane vse težave, predvsem alokacija bančnih sredstev v okviru
območja ožjih družbenopolitičnih skupnosti. Tako tudi ni
bilo rezultatov.
Tudi sistem delitve dohodka,
davčni sistem, kakor tudi sistem prispevkov SIS ne spodbujajo združevanja, saj so
družbenopolitične skupnosti
objektivno zainteresirane le za
združevanje v eni smeri, to je,
da drugi združujejo sredstva z
organizacijami združenega dela na njihovem območju, hkrati
pa naj se čim manj dohodka
odlije na druga območja.
Negotovost ohranitve dejanske vrednosti združenih sredstev zaradi visoke inflacije se
kaže tudi v dejanski nemožnosti vplivanja na poslovanje organizacij združenega dela, ki
uporabljajo združena sredstva,
kar je eden vzrokov počasnega
združevanja. Združevalci sredstev v praksi namreč nimajo
nikakršnih možnosti, da vplivajo na poslovanje in poslovno
politiko organizacije, v kateri
so združili sredstva. Če ta organizacija posluje z izgubami,
so združena sredstva dokončno izgubljena, saj ni dohodka,
ki bi se skupaj razporejal.
Prav tako brez delovanja tržnih ekonomskih zakonitosti
kot temeljnega merila učinkovitosti gospodarjenja, ni mogoče razviti niti procesov združevanja dela in sredstev, v zadnjem času pa so ekonomska
prisila in tržne zakonitosti vse
bolj nadomeščene z administrativno prisilo, ki pa se je pokazala kot neučinkovita.
Gradivo prav tako omenja,
da so slabosti pri delovanju sistema samoupravnega družbenega planiranja tudi vplivale
na združevanje. Ne deluje sistem skupnega planirnaja, v
praksi pa ni niti skupne razvojne politike v okvirih reprodukcijsko odvisnih proizvajalcev
določenega blaga. Brez skupnega načrtovanja pa ne more
biti niti združevanja sredstev,
ki so nujno potrebna za optimalizacijo razširjene družbene

reprodukcije na makroekonomski ravni.
Poleg omenjenih vzrokov,
na neustrezno intenziviranje
združevanja dela in sredstev
vpliva tudi visoka raven tehnično-tehnološke odvisnosti in
neustrezna usmeritev k lastnim močem. Nadalje nato vpliva neustrezna denarno-kreditna politika, nestimulativni pa
so tudi okviri in merila delitve
skupnega dohodka med zdru-,
ženimi partnerji.
PREDLOG UKREPOV IN
DEJAVNOSTI
Ob upoštevanju zahteve, da
mora združevanje dela in sredstev postati prevladujoča oblika oblikovanja medsebojnih
razmerij delavcev v združenem
delu in najzanimivejša oblika
samoupravnega povezovanja
gospodarskih subjektov, gradivo navaja nekaj možnih
predlogov in ukrepov, da bi
pospešili te procese. To, je zapisano, ne more biti le spontana akcija delavcev temeljnih
organizacij združenega dela,
temveč morajo te procese
spodbujati tudi ustrezni ukrepi
tekoče ekonomske politike in
organizirana dejavnost subjektivnih sil.
Na področju razvojne politike je treba kritično, ob strogi
selektivnosti, določiti, katere
prednostne panoge lahko zagotovijo premagovanje protislovij v materialnem in družbenem razvoju in dajo pomembne učinke pri proizvodnji izdelkov z višjo stopnjo predelave,
namenjenih izvozu. To je treba
storiti že v prihodnjem srednjeročnem planu razvoja države, prednost pa bi morali dati,
omenja gradivo, energetiki,
proizvodnji osnovnih materialov, nekaterim pomembnejšim grupacijam v industriji
predelave kovin, primarni
kmetijski proizvodnji, deviznemu turizmu in železniškemu
prometu.
Ko gre za ugotavljanje in
razporejanje dohodka, gradivo
predlaga, da bi morali sredstva, namenjena združevanju
in realizaciji skupnih razvojnih
programov, nujno oprostiti dajatev (davkov in prispevkov),
ali pa uvesti manjše prispevne
stopnje. Take rešitve bi bistveno spodbujale gospodarske
subjekte k intenzivnejšemu
združevanju, posebej, ko gre
za povečevanje proizvodnje"
premoga in električne energije, kakor tudi za povečanje
proizvodnje nafte oziroma za
zmanjševanje uvoza nafte in
naftnih derivatov.
Na področju primarne delitve je nujno treba bolj upošteporočevalec

vati tržne zakonitosti in samoupravno določene razvojne
plane pri oblikovanju cen surovin, ki so nujno potrebne za
proizvodnjo, namenjeno izvozu. Namen mora biti vzpostavitev realnih paritet teh cen s
cenami na svetovnem tržišču
ter cenami končnih izdelkov.
Potrebno je prav tako z ukrepi ekonomske politike destimulirati izvoz domačih surovin, ob hkratnem zagotavljanju
nujnih deviznih sredstev za surovinske panoge, da bi tako
zagotavljali kontinuirano proizvodnjo surovin. Le na ta način je izvoz ekonomsko upravičen in je lahko v funkciji povečevanja proizvodnje in skladnejšega razvoja.
Po drugi strani uvoz določenih surovin zaradi proizvodnje,
namenjene izključno izvozu,

Nadaljnji

še posebej če se njihova vrednost preko novih izdelkov bistveno poveča, lahko spodbuja združevanje dela in sredstev
ob pogoju, da pri tem devizna
zajemanja veljajo le za neto
devizni priliv. Tudi carinske
dajatve bi morale biti nižje, ko
gre za skupna vlaganja na dohodkovnih podlagah proizvajalcev in predelovalcev določenih surovin, če je cilj tega uvoza povečanje izvoza.
Spodbude, carinske zaščite
in tečaj dinarja bi morali biti v
funkciji povečevanja izvoza,
predvsem
konvertibilnega,
vendar na podlagi dohodkovne povezanosti proizvajalcev
surovin in proizvajalcev izvoznega blaga z višjo stopnjo predelave. V tej smeri so nujne
tudi spremer be v bančnem in
kreditnem sistemu.

razvoj

zboljšanjem

Ker je sedanja razdrobljenost gospodarstva in zapiranja
v lastne okvire zelo resno ovirala hitrejše dohodkovno povezovanje in združevanje, je
nujno tudi stalno in ustrezno
dograjevanje sistema združenega dela v enotnem gospodarskem prostoru države.
Spodbujati je treba nadalje
oblikovanje SOZD, poslovnih
skupnosti in skupnosti za
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje, v katere
se bodo združevale in povezovale v proizvodnji in razvoju
medsebojno odvisne organizacije združenega dela.
Poleg tega bi morali sprejeti
ukrepe za hitrejše in uspešnejše delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča posebej
spodbujati povezovanje organizacij združenega dela, od

energetike je

njene

proizvajalcev surovin do proizvajalcev končnih izdelkov, za
povečevanje izvoza izdelkov z
višjo stopnjo obdelave - na
Kosovu in v gospodarsko manj
razvitih republikah.
Za spodbujanje hitrejšega
dohodkovnega povezovanja in
združevanja je treba, poleg
ukrepov ekonomske politike, z
najširšo konzultacijo združenega dela, tudi pripravljati pomembne sistemske zakone,
posebej na področju ekonomskih odnosov s tujino in na področju bančnega in kreditnega
sistema. Prizadevati pa si je tudi treba za dosledno izvajanje
Zakona o družbeni kontroli'
cen in predpisov na področju
knjigovodstva, celotnega prihodka in dohodka, davkov, carin in na drugih področjih.

pogojen

z

produktivne

sposobnosti
• Dosedanji razvoj energetike kljub temu, da je bii precej intenziven, precej
zaostaja za potrebami gospodarstva in prebivalstva, kar je posledica nizke
akumulativnosti in reprodukcijske sposobnosti energetskih panog in
pomanjkanja enotne razvojne politike
• Najboljši položaj je imela proizvodnja nafte in plina, najslabšega pa
elektrogospodarstvo, ki je imelo tudi največje izgube - prek 20 milijard
dinarjev
• Največja stopnja zadolženosti je pri proizvodnji naftnih derivatov in v
elektrogospodarstvu, najnižja pa pri proizvodnji nafte in plina
• Izkoriščanje zmogljivosti pri proizvodnji premoga in električne energije je bilo
precej nad povprečjem, medtem ko je bila proizvodnja naftnih derivatov pod
povprečjem
• Za razvoj energetike, posebej elektroenergije, bodo v prihodnjem
srednjeročnem obdobju potrebna zelo visoka vlaganja dinarskih in deviznih
sredstev, od katerih bodo morale precejšen del zagotoviti OZD s področja
energetike, toda samo če se bo zboljšal njihov materialni položaj
Delegatom v Skupščini
SFRJ je bila poslana v obravnavo analiza materialnega položaja energetike, posebej s
stališča potreb in možnosti za
njen nadaljnji razvoj. Ta dokument so pripravili Zvezni komite za energetiko in industrijo,
Zvezni sekretariat za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
in Zvezni zavod za cene.
V analizi, obravnava katere
je v pristojnosti Zbora republik
in pokrajin, je najprej govora o
proizvodnji in porabi energije
in izkoriščanju zmogljivosti v
energetiki, nato pa so prikazaporočevalec

ni rezultati gospodarjenja, gibanja cen in možnosti za nadaljnji razvoj energetike.
Dokument zajema obdobje
od leta 1982 do 1984, dani pa
so tudi določeni kazalci, ki se
nanašajo na prvih šest mesecev leta 1985.
PROIZVODNJA
IN PORABA PREMOGA
V prvem poglavju je beseda
o proizvodnji in porabi premoga. Po prikazanih podatkih je v
letu 1983 znašala skupna rast
proizvodnje 9 odstotkov, v letu

1984 pa 10 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, medtem
ko je bila v prvih šestih mesecih leta 1985 v primerjavi z
enakim obdobjem v letu 1984
ustvarjena stopnja rasti 6 odstotkov. Največja rast proizvodnje je bila dosežene pri lignitu.
Opaziti je, da delež proiz-

vodnje premoga iz podzemne
eksploatacije upada predvsem
zaradi pomanjkljive modernizacije in ostalih delovnih pogojev v rudnikih.
Poraba premoga v prikazanem obdobju se je gibala v
glavnem na ravni proizvodnje
in je leta 1982 znašala 54.356
tisoč ton, leta 1983 59.459, leta
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1984 65.217 tisoč ton in v prvih
šestih mesecih letos 32.659 tisoč ton. Največja poraba - 75
odstotkov se nanaša na termoelektrarne. V tem obdobju je
bilo potrebam termoelektrarn
v glavnem zadovoljeno, medtem ko so bile potrebe industrije in široke porabe zaradi
pomanjkanja kakovostnih vrst
premoga in nerešenih problemov v transportu deloma nezadovoljene.
Ko je govor o stopnji izkoriščenosti zmogljivosti premogovnikov je ugotovljeno, da je
bila le-ta okrog 90 odstotkov,
kar sodi v panoge z največjo
stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti. Toda posamezna oprema večjih zmogljivosti je bila
premalo izkoriščena zaradi pomanjkanja rezervnih delov.
PROIZVODNJA
IN PORABA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Iz objavljenih podatkov izvira, da proizvodnja električne
energije v letih 1982 in 1983,
čeprav je imela relativno visoko stopnjo rasti - od 4 do 6
odstotkov, ni mogla popolnoma zadovoljiti porabe, ki je v
absolutni vrednosti presegla
proizvodnjo. Zato so bile posebej leta 1983 v določenih kritičnih mesecih uvedene precejšnje omejitve porabe električne energije. V letu 1984 je
proizvodnja električne energije v primerjavi z letom 1983
narasla za 10 odstotkov, poraba pa za 7 odstotkov, medtem
ko je v prvih šestih mesecih
letos v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta narasla
za okrog 6 odstotkov, poraba
pa za 7 odstotkov. Ker je bila
proizvodnja električne energije v tem obdobju nad potrebami porabe je šla razlika na račun povečanega izvoza.
IZKORIŠČANJE
ZMOGLJIVOSTI
V ELEKTROGOSPODARSTVU
Izkoriščanje zmogljivosti v
termoelektrarnah na premog,
ki se giblje povprečno letno od
5.324 do 5.848 ur predstavlja
okrog 90 odstotkov izkoriščenosti zmogljivosti in jo imamo
lahko v primerjavi z zahodnoevropskimi državami za zelo visoko stopnjo izkoriščenosti. V
prvi polovici letošnjega leta je
odstotek izkoriščenosti nekoliko nižji, saj je bil večji del
zmogljivosti termoelektrarn v
tem obdobju v popravilu. Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti
termoelektrarn na mazut in
plin je manj kot polovico izko6

riščenosti zmogljivosti v termoelektrarnah na premog in
od leta 1982 postopoma upada. V letu 1984 so te zmogljivosti delale le 1.024 ur, zmogljivosti izkoriščenosti pa je 6.000
ur.
Jedrska elektrarna Krško je
imela leta 1983 in posebej
1984 zelo visoko stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti. V prvi
polovici letošnjega leta pa je ta
elektrarna delala prek 3.500 ur,
pri tem pa je treba upoštevati,
da je bila v začetku druge polovice leta v remontu, tako da
bo letna izkoriščenost verjetno
na ravni leta 1984.

kot je podčrtano v analizi, je
mogoče govoriti samo o izkoriščenosti zmogljivosti v predelavi surove nafte in zmogljvosti jugoslovanskega naftovoda. Zmogljivosti rafinerij so,
brez zmogljivosti Lendave (2
milijona ton), konec leta 1984
znašale okrog 28,5 milijona
ton in so se po predelani količini izkoriščale povprečno 55
do 60 odstotkov, kar lahko
ocenjujemo za zadovoljivo.
Obenem pa se zmogljivosti jugoslovanskega naftovoda izkoriščajo manj kot 30 odstotkov.

Dohodek v panogah energetike v letu 1984 beleži večji rast
od rasti v industriji. Precej hitrejša rast dohodka in to skoraj
trikratna je bila dosežena v
proizvodnji naftnih derivatov
in je v letu 1983 znašala 16,5
leta 1984 pa 45,8 milijarde dinarjev. Razlog za to je počasnejša rast porabljenih sredstev
zaradi manj izkazanih stroškov
tečajnih razlik, ki so časovno
razmejene.
V elektrogospodarstvu se je
dohodek leta 1984 povečal za
okrog dvakrat, leta 1983 pa le
za 13 odstotkov.

PROIZVODNJA,
UVOZ IN PORABA
NAFTE IN PLINA
V dokumentu je poudarjeno,
da je uvoz nafte naraščal in to
leta 1983 za okrog 10 odstotkov, leta 1984 v primerjavi s
preteklim letom za okrog 4 odstotke, medtem ko se je v prvi
polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 19 odstotkov.
Prav tako je poudarjeno, da
se je domača proizvodnja nafte v letu 1983 zmanjšala za 5
odstotkov, leta 1984 za 2 odstotka v primerjavi s predhodnim letom, v prvi polovici letošnjega leta pa se v primerjavi
z enakim obdobjem lani povečala za 2 odstotka.
Uvoz plina se je v letu 1983
povečal za 19 odstotkov, leta
1984 pa za 34 odstotkov, medtem ko se je v prvih šestih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za
10 odstotkov. Domača proizvodnja plina pa je leta 1983
zabeležila visoko stopnjo rasti
22 odstotkov, leta 1984 se je
povečala le za 1 odstotek, v
prvih šestih mesecih letos pa
za 16 odstotkov.
Iz teh podatkov je videti, da
se predvidevanja iz energetske
bilance niso uresničila in to tako glede uvoza kot glede domače proizvodnje nafte in plina. Osnovni razlog je pomanjkanje deviznih sredstev za
uvoz nafte oziroma za raziskovanja in za nujne rezervne dele
ter reprodukcijski material pri
proizvodnji domače nafte in
plina.
Poraba naftnih derivatov in
plina se pokriva s proizvedenimi in uvoženimi količinami.
Toda potrebe po porabi določenih naftnih derivatov, posebej mazuta in plina so bile največkrat precej večje od zagotovljenih količin, toda zaradi
pomanjkanja deviznih sredstev vsem potrebam ni moglo
biti zadovoljeno.
O izkoriščenosti zmogljivosti v naftnem gospodarstvu,

REZULTATI
POSLOVANJA
Skupen prihodek v panogah
energetike v letu 1984 je imel
visoko rast, precej višjo kot v
industriji, kjer je bilo doseženo
povečanje 67 odstotkov v primerjavi z letom 1983 razen v
proizvodnji nafte in plina. Leta
1983 pa je bil porast v vseh
panogah energetike nižji kot v
industriji.
V elektrogospodarstvu in
proizvodnji premoga je imela
precejšen vpliv na porast
skupnega prihodka rast fizičnega obsega proizvodnje. Poleg rasti cen in fizičnega obsega proizvodnje je imel v elektrogospodarstvu vpliv na nominalno rast skupnega prihodka tudi izvoz električne energije, kar se je posebej kazalo pri
menjavah tečajev tujih valut.
V mejah energetike so porabljena sredstva v letu 1983
hitreje naraščala od rasti skupnega prihodka, v letu 1984 pa
počasneje.
Naraščanje stroškov in s tem
zmanjšana ekonomičnost v
elektrogospodarstvu v letu
1983 je bilo za 20 indeksnih
točk večje od rasti skupnega
prihodka, kar je vplivalo tudi
na precej počasnejšo rast dohodka. Toda v letu 1984 je prišlo do povečane ekonomičnosti in dohodka. K temu je prispevala rast cen električne
energije konec leta 1983. Toda
takšna gibanja so lahko samo
relativna, saj porabljena sredstva niso realno prikazana v
zaključnih računih posameznih OZD elektrogospodarstva,
kot na primer stroški proizvodnje termoelektrarn na premog,
ki so še kot delovne organizacije v ustanavljanju (Gacko, Bitola, Plevlja in Kosovo B), čeprav je njihova proizvodnja
električne energije plačana in
vsebovana v skupnem prihodku. Podobno je z jedrsko elektrarno Krško za katero je bilo
gorivo kupljeno leta 1983 in ni
prikazano kot strošek v letu
1984.

IZGUBE IZ TEKOČEGA
POSLOVANJA
Posebno poglavje analize je
posvečeno izgubam iz tekočega poslovanja. Po več letih, kot
je poudarjeno, v proizvodnji
naftnih derivatov ni bilo velikih
izgub. Znašale so samo 475
milijonov dinarjev, medtem ko
so bile leta 1983 17 milijard
dinarjev.
Največje izgube v letu 1984 v
panogah energetike so bile zabeležene v elektrogospodarstvu in so znašale 20 milijard
dinarjev, kar je za 5 odstotkov
več kot v letu 1983. Toda dejanske izgube so bile še večje
kot prikazane, ker v zaključnih
računih elektrogospodarstva
niso prikazane visoke neporavnane obveznosti po kreditih
za novozgrajene elektrarne,
kot tudi nepokrite izgube iz
prejšnjih let.
Izgube v elektrogospodarstvu prispevajo, da se pošilja
električna energija direktnim
porabnikom po 15 odstotkov
nižji prodajni ceni kot ostalim
porabnikom.
Izgube v proizvodnji premoga so znašale 2,9 milijarde dinarjev in so ža 13 odstotkov
večje v primerjavi z letom
1983.
Iz podatkov o dokumentu je
videti, da dosedanji razvoj
energetike, čeprav je bil precej
pospešen, precej zaostaja za
potrebami razvoja gospodarstva in porabe prebivalstva. To
je predvsem posledica nizke
akumulacije in reprodukcijske
sposobnosti določenih energetskih panog, kot tudi pomanjkanje enotne razvojne politike in skupnih razvojnih pro->
gramov posameznih virov
energije.
Akumulacijska sposobnost
je imela v letu 1984 hitrejšo
rast v panogah energetike kot
pa v industriji razen v proizvodnji nafte in plina, kjer se je
akumulativnost zmanjšala za 7
odstotkov.
Ko je govor o zadolženosti
energetskih panog je le-ta raporočevalec

zlična. Tako je bila v proizvodnji nafte in plina simbolična le 2 odstotka, v proizvodnji
premoga 26 odstotkov, v elektrogospodarstvu 39, medtem
ko je v proizvodnji naftnih derivatov znašala 112 odstotkov.
Istočasno je bila stopnja zadolženosti v industriji 38 odstotkov.
Glede rezultatov dela oziroma višine dohodka, čistega
dohodka, sredstev skupne porabe in osebnega dohodka na
delavca je poudarjeno, da so v
panogah energetike v letu
1984 imeli bolj poudarjeno dinamiko rasti kot v industriji.
Tako je imel dohodek na delavca v proizvodnji naftnih derivatov visoko rast 154 odstotkov, v elektrogospodarstvu pa
90 odstotkov. Pri proizvodnji
premoga je to povečanje znašalo 76 odstotkov, proizvodnji
nafte in plina 67 in na področju
industrije kot celote 64 odstotkov.
Obenem podatki o učinkovitosti poslovanja v letu 1984 kažejo, da je bila dinamika rasti v
panogah energetike, razen v
proizvodnji nafte in plina, v primerjavi z industrijo hitrejša.
REZULTATI
POSLOVANJA V PRVIH
ŠESTIH MESECIH 1985
V panogah energetike in industrije rezultati poslovanja po
periodičnem obračunu za obdobje januar-junij 1985 niso bili analizirani. Podatki iz istega
obdobja 1984 so neprimerljivi
zaradi znanih sprememb v
obračunskem sistemu, ki so
sledile sprejetju novega zakona o določitvi in razporejanju
skupnega prihodka in dohodka ter razporejanju prihodka,
ki velja od začetka letošnjega
leta.
Kljub temu pa je mogoče
ugotoviti, da so porabljena
sredstva precej hitreje naraščala od rasti skupnega prihodka, zaradi česar se je ekonomičnost poslabšala, da je dohodek rastel počasneje od ra-

poročevalec

sti skupnega prihodka in porabljenih sredstev, kot tudi, da
so se izgube iz tekočega poslovanja, obresti na kredite in
čisti osebni dohodek na zaposlenega občutno povečali, tako v panogah energetike kot v
industriji.
GIBANJE CEN
V ENERGETIKI
Čeprav je v strategiji dolgoročnega razvoja energetike
predvideno, da je treba spraviti
cene energije in energetskih
goriv v pariteto s cenami z zahodnoevropskimi državami, se
to ni zgodilo. Prav tako se niso
uresničila predvidevanja v resoluciji o razvoju za leto 1985,
da bo cena premoga in električne energije usklajevanja tako, da bo njihova rast hitrejša
od povprečne rasti cen industrijskih proizvodov zaradi hitrejšega odpravljanja disparitet.
Cene nafte in plina ter cene
naftnih derivatov so v preteklih
dveh in v prvi polovici letošnjega leta naraščale precej hitreje
od rasti cen industrijskih proizvodov. Razlog za to je predvsem rast tečaja dolarja, izenačevanje cen domače nafte s
cenami uvožene in zelo visok
delež stroškov nafte (prek 90
odstotkov) v cenah naftnih derivatov.
MOŽNOST
ZA NADALJNJI
RAZVOJ ENERGETIKE
V osnutku družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 19861990 je zaradi predvidenega
razvoja industrije in zadovoljevanja potreb porabe prebivalstva in ostalih porabnikov
predvidena gradnja novih
elektroenergetskih zmogljivosti 3.500 MW. Z izgradnjo novih in z boljšim izkoriščanjem
obstoječih zmogljivosti - je
predvideno, da bo proizvodnja
električne energije leta 1990
dosegla raven okrog 98 milijard kw/h.

Obenem je predvideno, da
se zagotovi proizvodnja premoga okrog 92 milijonov ton,
surove nafte okrog 5 milijonov
ton in naravnega plina okrog
4,5 milijarde m .
Po prvi projekciji razvoja
rudnikov v naslednjem srednjeročnem obdobju je treba
zaradi zagotovitve predvidene
ravni proizvodnje do leta 1990
nujno zagotoviti 92 milijonov
ton premoga, s tem da bi se
zmogljivosti rudnikov povečala za okrog 32 milijonov ton.
Da pa bi to dosegli so predvidena vlaganja okrog 259 milijard dinarjev. Viri financiranja
pa še niso ocenjeni, da pa bi
bili rudniki kreditno sposobni,
da bi lahko zagotovili lastni delež v financiranju teh zelo visokih vlaganj je nujno, da se z
ukrepi ekonomske politike in
ustrezno politiko cen premoga
ustvarijo zadovoljivejši materialni pogoji.
Ko je govor o gradnji elektroenergetskih zmogljivosti,
gre za 3.500 MW. Razen tega je
predvideno, da se bo z boljšim
izkoriščanjem
obstoječih
zmogljivosti povečala proizvodnja električne energije od
okrog 77 milijard KW/h v letu
1985 na okrog 77 milijard kWlh
v letu 1990. Za izgradnjo predvidenih
elektroenergetskih
zmogljivosti bo treba zagotoviti okrog 18.000 milijard dinarjev.
Viri financiranja za tako velika vlaganja še niso ocenjeni. V
skupnosti
jugoslovanskega
elektrogospodarstva, da bi na
ravni vsega elektrogospodarstva lahko zagotovili okrog 10
odstotkov sredstev.
Da pa bi elektrogospodarstvo lahko opravilo ta velika
investicijska vlaganja ob
ustreznem deležu lastnih sredstev in da bi bilo kreditno sposobno je med drugim nujno,
da se mu z doslednim uresničevanjem sprejete politike cen
električne energije in z ukrepi

ekonomske politike ustvarijo
pogoji za ugodnejše ekonomsko poslovanje. V prihodnjem
srednjeročnem obdobju se
mora povečati proizvodnja
nafte od okrog 4 milijone ton v
letu 1985 na 5 milijonov tov
leta 1990 in proizvodnja plina
od 2,63 milijarde 3 na 4,5 milijarde m . Za uresničevanje teh
predvidevanj bo potrebnih 280
milijard dinarjev. 80 odstotkov
teh sredstev bo treba zagotoviti iz poslovnega sklada oziroma iz lastnih sredstev OZD
proizvodnje nafte in plina,
ostali del pa iz bančnih kreditov. Precejšen del teh sredstev
se nanaša na devizna sredstva,
potrebna za uvoz opreme, ki
se ne izdeluje v naši državi.
Samo za investicije v naslednjem srednjeročnem obdobju,
brez raziskovanj in obdelovanj
polj, bo treba zagotoviti okrog
465 milijonov dolarjev.
STALIŠČA ZIS
Zaradi izboljšanja materialnega stanja in zagotavljanja
potrebnih sredstev, ki so nujna
za razvoj energetike, posebej
pa za graditev elektroenergetskih objektov bo ZIS v kratkem
v okviru ukrepov razvojne in
tekoče ekonomske politike
predložil hitrejšo rast cen premoga in električne energije od
rasti cen industrijskih proizvodov, nato pa realno amortizacijo, kot tudi spodbujanje
združevanja sredstev za gradnjo in razvoj premogovnikov in
elektroenergetskih zmogljivosti med proizvajalci in porabniki teh oblik energije in energetskih goriv.
Prav tako bo predložil zadovoljivejše pogoje kreditiranja
graditve energetskih objektov
glede odplačilnih rokov in
obrestnih stopenj glede na sedanje pogoje, kot tudi obvezno
združevanje sredstev porabnikov za razvoj in graditev energetskih zmogljivosti če potrebnih sredstev ni mogoče zagotoviti iz drugih virov.
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Preprečevanje dvojnega socialnega
zavarovanja delavcev,

ki

delajo v tujini

© Med leti 1971 do 1983 je bilo med vsemi gospodarstveniki, ki so delali v tujini,
le v Jugoslaviji zavarovanih okrog 69 odstotkov teh ljudi, samo v tujini jih je
bilo zavarovanih 10 odstotkov, medtem ko je imelo dvojno zavarovanje okoli 21
odstotkov predstavnikov
& Od 160 anketiranih organizacij jih je na zastavljena vprašanja odgovorilo 136,
med katerimi jih je bilo 16, ki so imele svoje delavce dvojno zavarovane
• Praksa dvojnega zavarovanja, ki ni niti pravno niti družbeno upravičena, je
predvsem posledica neiznajdljivosti pri pripravi mednarodnih pogodb in
njihovega slabega poznavanja
© Da bi preprečili dvojno socialno zavarovanje, ki razen v izjemnih primerih ni
upravičeno, bi bilo najbolje, da se delavci, ki odhajajo v tujino, izključno
zavarujejo v Jugoslaviji
Delegati Skupščine SFRJ
bodo kmalu obravnavali Analizo o dvojnem socialnem zavarovanju jugoslovanskih gospodarskih predstavnikov, ki delajo v tujini. Pripravil jo je Zvezni
komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo. Obravnava
tega dokumenta sodi v pristojnost Zveznega zbora.
Gradivo govori o pravnih vidikih tega problema, prikazuje
stanje na področju dvojnega
socialnega zavarovanja in posebej opozarja na določbe
sklenjenih sporazumov o socialnem zavarovanju. Predlaga
pa tudi ukrepe, s katerimi bi
odpravili sedanje pomanjkljivosti.
Analiza se omejuje samo na
tiste organizacije in delavce, ki
so zaposleni v državah, s katerimi ima Jugoslavija sklenjene
mednarodne pogodbe o socialnem zavarovanju, saj je le za
te ljudi urejeno vprašanje obveznega socialnega zavarovanja. V teh državah pa je tudi
sicer zaposlen pretežen del
delavcev, ki jih jugoslovanske
organizacije pošljejo na delo v
svoje poslovne enote in v lastna ali mešana podjetja v tujini.
Pri pripravi Analize so bila
upoštevana tudi mnenja in pripombe Zveznega družbenega
pravobranilca
samoupravljanja.
Na podlagi podatkov, zbranih z anketo, ki je bila razposlana 160 jugoslovanskim organizacijam, ki imajo svoje delavce zaposlene v tujini, je mogoče povezati nekaj pomembnih ugotovitev, ki razgrinjajo
pojave dvojnega zavarovanja
in družbenoekonomske posledice teh pojavov.
Uvodoma je poudarjeno, da
je med 136 organizacijami, ki
8

so odgovorile na anketna vprašanja, 16 takih organizacij (iz
SR Bosne in Hercegovine, SR
Hrvatske, SR Slovenije, SR Srbije in SAP Vojvodine), kjer so
delavci dvojno zavarovani. Iz
tega je mogoče sklepati, da je
večina organizacij, ki imajo
lastna ali mešana podjetja v tujini, sprejela ustrezne ukrepe
za preprečevanje dvojnega socialnega zavarovanja.
Anketa je prav tako opozorila, da je bilo med vsemi jugoslovanskimi
gospodarskimi
predstavniki, ki so bili v času
od leta 1971 do leta 1983 zaposleni v tujini, samo v Jugoslaviji zavarovanih 69 odstotkov teh
ljudi, izključno v tujini jih je
bilo zavarovanih 10 odstotkov,
medtem ko jih je bilo dvojno
zavarovanih približno 21 odstotkov predstavnikov.
Za delavce, ki so bili socialno zavarovani izključno v tujini, je bilo za to zavarovanje v
omenjenem obdobju vplačanih 2,304.084 dolarjev, izračunano po povprečnem tečaju za
leto 1983. Hkrati je bilo za
dvojno zavarovane delavce
vplačanih 2,882.477 dolarjev.
Večina organizacij, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v
tujini, si je prizadevala sprejeti
ustrezne ukrepe, da bi bili delavci zavarovani izključno v Jugoslaviji.
Vendar pa se je določen del
naših predstavnikov v tujini zavaroval sam v državah, kjer so
delali, kar dokazuje, da se jugoslovanske organizacije in
njihovi delavci niso poslužili
možnosti, da bi jih v posebnem
postopku, ki ga dovoljuje mednarodna pogodba, oprostili
obveznosti socialnega zavarovanja v državi, kjer delajo, ali
socialnega zavarovanja v Ju-

goslaviji. Kakor omenja Analiza, je bilo izhodišče pri tem, da
gre za pravico, ne pa za obveznost sprožitve postopka. Zaradi tega se je ta možnost ocenjevala kot ugodnost za delavce, ki delajo v tujini. Bili pa so
tudi primeri, ko pristojni zavarovalni organi v tujini, kjer je
posameznik delal, niso hoteli
ugoditi prošnji, da bi bil predstavnik izvzet iz njihovega zavarovanja.
Glede izključnega zavarovanja jugoslovanskih gospodarskih predstavnikov le v državah, kjer so delali, oziroma glede dvojnega socialnega zavarovanja, Analiza poudarja, da
ni niti pravno niti družbeno
upravičeno. Taka praksa, kakor ugotavlja dokument, se je
razvila zaradi neiznajdljivosti
delavcev v določenem številu
organizacij, ki niso poznali ali
niso znali uporabiti določb
mednarodnih pogodb o socialnem zavarovanju. Do tega je
prihajalo tudi zaradi napačne
uporabe Zakona o varstvu državljanov SFRJ na začasnem
delu v tujini, kakor tudi zaradi
neustrezne ureditve teh vprašanj v splošnih aktih OZD, ki
določajo pravice delavcev, zaposlenih v lastnih ali mešanih
podjetjih v tujini, ali pa pravice
delavcev v tujih podjetjih in
drugih organizacijah v tujini,
če jih na delo v te organizacije
napotijo naše organizacije
združenega dela. Te vzroke
Analiza navaja na podlagi podatka, da se je po uveljavitvi
omenjenega Zakona, torej po

letu 1980, povečalo število primerov dvojnega zavarovanja.
Po pogovorih, ki jih je opravila Zveza skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Jugoslavije s pristojnimi
skupnostmi pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Analiza povzema, da v Jugoslaviji
ni bilo primerov, ko bi se zavarovali zaposleni, ki so že zavarovani v državah, s katerimi
ima SFRJ sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju.
Iz tega izhaja, da so skupnosti
zavarovale jugoslovanske gospodarske predstavnike, ki so
zaposleni v tujini. Predvidevale
so, da ti ljudje niso zavarovani
pri tujem nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, čeprav za potrditev te
domneve niso imele na razpolago ustrezne dokumentacije.
PREDLOGI UKREPOV
Da bi odpravili dvojno socialno zavarovanje in smotrneje
uporabljali sredstva, potrebna
za socialno zavarovanje delavcev, Analiza predlaga več
ukrepov. Predvsem organizacije ne bi smele delavcev, ki jih
pošiljajo na delo v svoja ali mešana podjetja v tujini, kakor tudi v tuja podjetja ali organizacije, če ima Jugoslavija z državami, kjer so ta delovna mesta,
sklenjene pogodbe o socialnem zavarovanju, zavarovati
hkrati v Jugoslaviji in v tujini.
Ko organizacije pošiljajo jugoslovanske delavce na delo v
tuje države, morajo ustrezno

ANALIZA O DVOJNEM SOCIALNEM ZAVAROVANJU
JUGOSLOVANSKIH GOSPODARSKIH
PREDSTAVNIKOV. KI DELAJO V TUJINI
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urediti vsa vprašanja glede njihovega socialnega zavarovanja za čas opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini. Pri
tem morajo upoštevati, da je
najbolj smotrno zagotoviti socialno zavarovanje izključno
pri skupnostih zdravstvenega
oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Jugoslaviji. Le v primerih, ko tudi
po izvedenem postopku ni mogoče delavca oprostiti obveznosti, da bi bil zavarovan v državi, kjer je njegovo delovno
mesto, bi zavarovali delavca v
državi, kjer dela, pri čemer pa
ga seveda ne bi bilo treba zavarovati še pri pristojni skup-

nosti v Jugoslaviji.
Prav tako Analiza priporoča,
da bi vsem organizacijam, ki
imajo predstavništva v tujini,
preko Gospodarske zbornice
Jugoslavije priporočili, naj
upoštevajo devizne potrebe jugoslovanskega gospodarstva
in se optimalno poslužujejo,
glede plačila prispevkov za zavarovanje pri tujih nosilcih zavarovanja, vseh možnosti za
oprostitev teh obveznosti. Realizacija teh opredelitev pa je
odvisna od stališča pristojnih
tujih organov, tako da je treba
tudi vplivati na njihov odnos
do teh vprašanj.
Glede minulih zavarovalnih

obdobij pa si je treba prizadevati, kjer je to mogoče, da bi
retroaktivno dobili soglasje v
državah, kjer predstavniki delajo, za oprostitev obveznosti
zavarovanja. S tem bi bilo namreč omogočeno, da bi zahtevali povrnitev sredstev, ki so
jih naše organizacije plačale
za zavarovanje v tujini. Zaradi
tega je tudi potrebna organizirana akcija v vseh organizacijah, kjer so bili taki primeri
dvojnega zavarovanja.
Zvezni komite za delo,
zdravstvo in socialno varstvo,
mora, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije,
Zvezo skupnosti zdravstvene-

ga zavarovanja in zdravstva
Jugoslavije ter Zvezo skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, celovito in
razumljivo s predpisi in sporazumi seznanjati vse organizacije, ki opravljajo gospodarske
dejavnosti v tujini, kakor tudi
samoupravne interesne skupnosti zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
Prizadevati pa bi si tudi morali, da z državami, s katerimi
SFRJ nima sklenjenih pogodb
na tem področju, država sklene pogodbe o socialnem zhavarovanju in s tem prepreči
dvojno plačavanje prispevkov
za socialno zavarovanje.

MEDNARODNE POGODBE

Hitrejši

in

učinkovitejši

Jugoslavijo

in

pravni

promet

med

Ciprom

• Pogodba med Jugoslavijo in Ciprom prvič ureja nudenje pravne pomoči v
civilnih in pravnih zadevah
G Prispevek k pospeševanju blagovne menjave med obema državama, ki ima
sicer tendenco nadaljnjega razvoja
v postopkih glede kazniZvezni izvršni svet je poslal spodarske stike, ki imajo tudi priznavanje in izvrševanje sod- močdejanj,
za katera so bila, v
Skupščini SFRJ Predlog zako- sicer tendenco nadaljnjega nih odločb, pravna pomoč v vih
ko je bila pravna pomoč
na o ratifikaciji Pogodbe med razvoja. So možnosti in zahte- kazenskih zadevah, zavrnitev času,
pristojna sodišča
SFR Jugoslavijo in Republiko ve obeh držav, da bi se pove- pravne pomoči oziroma so na- zahtevana,
strani. OmenjeCiper o pravni pomoči v civil- čala blagovna menjava, veliko vedena kazniva dejanja, za ka- zaprositeljske
Pogodba se ne bo uporabnih in kazenskih zadevah (AS pa je tudi zanimanje naših tera pravna pomoč ne bo nu- na
ljala le za izvršitev kazenske
524), ki je bila podpisana 19. gradbenih delovnih organiza- dena, kakor tudi predaja oseb, sodbe
in za kazniva dejanja zaseptembra 1984 v Nikoziji. Za cij za graditev objektov na ki jim je bila odvzeta prostost, radi kršitve
vojaških dolžnosti.'
preiskava in zaplemba stvari in
sprejem tega Zakona je pristo- Cipru.
oblika vloge v kazenskih zajen Zvezni zbor.
Omenjeno pomoč pa je modevah.
Med Jugoslavijo in Republi- PRAVNO VARSTVO
Za oprostitev plačila stro- goče zavrniti, omenja Pogodko Ciper doslej ni bilo pogod- DRŽAVLJANOV
škov Pogodba določa, da bo- ba, če gre za kaznivo dejanje,
be, ki bi urejala nudenje pravPrvi med štirimi deli Pogod- do državljani ene pogodbene ki ni predpisano v kazenskem
ne pomoči med obema državazakonu zaprošene države, če
ma v civilnih in kazenskih za- be govori o pravnem varstvu stranke oproščeni plačila teh bi to lahko ogrozilo njeno supogodbenih stroškov pred sodišči druge verenost in varnost ali pa ta
devah. Medsebojni pravni pro- državljanov
met pri nudenju pravne pomo- Strank. Določeno je med dru- sopogodbenice, in sicer pod država obravnava omenjeno
či v civilnih zadevah je doslej gim, da bodo državljani ene enakimi pogoji in v enakem kaznivo dejanje kot politični
potekal po Konvenciji o ureja- pogodbene strani uživali na obsegu kot državljani pogod- delikt.
nju medsebojne pomoči pri območju druge pogodbene benice. Prav tako pa državi povodenju postopka v civilnih in stranke enako pravno varstvo godbenici ne bosta zahtevali
Več pogodbenih členov gotrgovinskih zadevah, ki so v svoje osebnosti in premoženja nadomestila stroškov na svo- vori o pričah ali izvedencih, ki
postopku, ali bi bile lahko v kot državljani druge pogodbe- jem območju za izvedenstvo in so poklicani na sodišče s strapostopku, pred pristojnimi nice. Lahko nastopajo tudi drugih stroškov, ki so nastali s ni zaprositeljice, kakor tudi o
sodnimi oblastmi med Jugo- pred sodišči, in sicer pod ena- tem v zvezi.
preiskavi in zaplembi premoslavijo in Veliko Britanijo, ki je kimi pogoji kot državljani te
ženja.
Med drugim je predpisapogodbene
stranke.
POMOČ V KAZENSKIH
bila sprejeta leta 1936, in je
no, da se oseba, ki ji je odvzeta
Pogodba nato podrobneje ZADEVAH
bila z izmenjavo not uveljavljeprostost, če tako zahteva zagovori o načinu in jeziku kona tudi za Ciper.
Pogodba nadalje določa, da prositeljica, pojavi osebno v
V kazenskih zadevah je prav- municiranja, izmenjavi pravnih
sodnem procesu kot priča ali
na pomoč med obema država- obvestil, oprostitvi od plačeva- si bosta pogodbeni stranki zaradi soočenja, začasno izromedsebojno
nudili
pravno
ponja
stroškov
postopka,
dokazma, omenja obrazložitev, potekala na podlagi dejanske reci- ni moči listin in oprostitvi legaprocitete. Podpis Pogodbe pa lizacije, pošiljanju aktov, obliki
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
omogoča tudi učinkovitejši in vsebini prošnje za pravno
SFRJ IN REPUBLIKO CIPER O PRAVNI POMOČI V
pravni promet med obema pri- pomoč ter postopku njegove
CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH - AS 524
jateljskima državama. To je ze- obravnave. Nato je opredeljelo pomembno za nadaljnje go- no varstvo prič in izvedencev,
poročevalec
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či na območje, kjer naj bi bilo ustreza najmanj znesku, predzaslišanje, in sicer pod pogo- videnem po njenih veljavnih
jem, da bo druga država to tarifah in odločbah. Ti stroški
osebo poslala nazaj v roku, ki pa se računajo od kraja, kjer
ga je določila zaprošena stran. prebiva priča ali izvedenec.
Sicer pa priči ali izvedencu, ki Znesek teh sredstev pa mora
se javi na poziv, pripadajo na- biti približno naveden v vlogi
domestilo, potni stroški in za izročitev poziva.
stroški bivanja, ki jih mora plaGlede preiskave in zaplembe
čati zaprositeljica v znesku, ki stvari, Pogodba predpisuje, da

bo tej zahtevi ugodeno, če gre
za kaznivo dejanje po pravu
obeh držav in če to ni v nasprotju s pravom zaprošene
države pogodbenice. Predmete, pisma in druge akte je mogoče zapleniti in predati drugi
strani le, če obstaja odločba
pristojnega organa zaprositeIjice. Zaprošena država pa lah-

ko zavrne predajo teh predmetov ali aktov, če jih potrebuje v
kazenskem postopku, ki je v
teku. Država pogodbenica, ki
je te stvari zahtevala, mora po
Pogodbi vrniti te stvari po zaključku postopka, zaradi katerega so zahtevane, če medtem
druga stran ni sporočila, da jih
teh svari ni treba vračati.

I
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PREDLOG

ZA

IZDAJO ZAKONA

o spremembah

in

dopolnitvah

zajamčenem

osebnem

izplačevanju

osebnih

organizacijah
poslujejo z

zakona o

dohodku

dohodkov v

združenega dela,

izgubo

in

ki

(ESA-791)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 85. seji dne 26. 9.
1985 določil besedilo:
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAJAMČENEM OSEBNEM
DOHODKU IN IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO
Z IZGUBO S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. člena ter drugega odtavka 269. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovnije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega
komiteja za delo,
- Franc ŠKUFCA, namestnik ptedsednika Republiškega komiteja za delo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
POVZETEK
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo.
Predlagane spremembe pomenijo uskladitev zakona o
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih
dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z
izgubo z določili zveznega zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Uskladitev je opravljena v
tistih členih, ki določajo višino akontacij za osebne
dohodke v primerih, ko organizacija izkazuje izgubo v
poslovanju ob periodičnem obračunu (17. in 18. člen
veljavnega republiškega zakona). Za organizacije združeI. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga je podana z določbo 1. točke 321. člena
Ustave SR Slovenije, po kateri republika zagotavlja z ustavo
določen družbenoekonomski položaj in pravice delovnih ljudi
in občanov v združenem delu ter izenačevanju splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in
solidarnosti, ureja medsebojna razmerja v združenem delu,
zaposlovanje in varstvo pri delu ter zagotavlja družbeno varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov ter družbene lastnine.
II. Ocena stanja in razlogi za spremembo
zakona
Omejevanje izplačil osebnih dohodkov delavcev v primerih
poslovanja z izgubo je bilo do sedaj urejeno z republiškim
zakonom o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združeega dela, ki poslujejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7/82, 15/84) in sicer na
poročevalec

nega dela, ki izkazujejo nekrito izgubo ob zaključnem
'ačunu se predlaga neposredna uporaba določil zveznega
zakona in se zato črtata 19. in 20. člen veljavnega republiškega zakona.
Neposredna uporaba zveznega zakona pomeni, da
organizacija v primeru poslovanja z izgubo po zaključnem
računu do pokritja izgube oziroma nadomestila sredstev
do višine nepokrite izgube s sanacijskim kreditom izplačuje osebne dohodke v višini z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov, oziroma do višine poprečnega mesečnega
čistega osebnega dohodka izplačanega na delavca za
predhodno leto v tej organizaciji.
drugačen način, kot to sedaj ureja zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 25/81,
66/81, 28/83, 20/84, 7/85). Odstopanje oziroma neskladnost
rešitev republiškega zakona z določbami zveznega zakona se
kažejo v naslednjih glavnih točkah:
1. Organizacije združenega dela, ki so izkazale nekrito
izgubo v zaključnem računu izplačujejo akontacijo osebnih
dohodkov v višini poprečnih osebnih dohodkov v zadnjem
tromesečju predhodnega leta in šele, če izgube ne pokrijejo v
3 mesecih, preidejo na izplačevanje zajamčenih osebnih
dohodkov, kar člena 49. in 221. a zveznega zakona ne dopuščata.
2. Predvidena je možnost, da skupščina družbenopolitične
skupnosti ali od nje pooblaščen organ v primeru izkazane
izgube v periodičnem obračunu lahko odobri organizaciji
združenega dela izplačilo večjih akontacij osebnih dohodkov
od predpisanih, če ugotovi objektivni značaj vzrokov za
izgubo ali oceni, da je zaradi narave in pomena dejavnosti to
opravičljivo, kar prav tako ni predpisano v zveznem zakonu.
3. V republiškem zakonu je predvidena tudi možnost, da
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skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen
organ lahko odobri organizaciji združenega dela izplačilo
večjih osebnih dohodkov tudi v primeru izgube v zaključnem
računu, če so za razliko zagotovljena nepovratna sredstva.
Tudi ta možnost ni predvidena v zveznem zakonu o sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela.
Navedena različna ureditev v doslej veljavnem republiškem
zakonu torej narekuje postopek za spremembo republiškega
zakona v smislu uskladitve določil republiškega zakona z
določbami in intencijami zveznega zakona, ki sistemsko uraja
to področje in pomeni oziroma razrešuje problematiko enotnega obravnavanja področja izplačevanja osebnih dohodkov
delavcev v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z
izgubo, za vso SFRJ.
Položaj delavcev v organizacijah združenega dela v SR
Sloveniji, ki izkazujejo v svojem poslovanju izgubo, bo glede
izplačevanja osebnih dohodkov po tako predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona manj ugoden od dosedanjega.
III. Predlagane rešitve
V veljavnem republiškem zakonu se naj bi črtala 19. in 20.
člen, ki urejata izplačevanje osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izkazujejo izgubo v zaključnem
računu. To pomeni, da se v primerih ugotovljene izgube v
zaključnem računu za izplačevanje akontacij osebnih dohodkov uporabljajo neposredno določila zveznega zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (49. člen,
49. a člen do 49. d člen). Ti členi navedenega zakona določajo, da lahko organizacija združenega dela, ki je izkazala
nepokrito izgubo po zaključnem računu, do pokritja izgube
oziroma do nadomestitve sredstev do višine nepokrite izgube
s sanacijskim kreditom, izplačuje osebne dohodke v višini z
zakonom zajamčenih osebnih dohodkov oziroma do višine
poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka izplačenega na delavca za predhodno leto v tej organizaciji.
Drugačno izplačevanje akontacij osebnih dohodkov od
zgoraj navedenega je v skladu z zakonom mogoče le v pre-

hodnem obdobju, ob izkazani izgubi v zaključnem računu za
leto 1984 in leto 1985 v organizacijah združenega dela določenih panog in podskupin dejavnosti, ki jih zakon v 221 .b členu
izrecno navaja (elektrogospodarstvo, pridobivanje premoga,
proizvodnja kemikalij za kmetijstvo, mletje in luščenje žita,
proizvodnja kruha in peciva, proizvodnja sladkorja, proizvodnja rastlinskih olj in masti, železniški promet in organizacije
združenega dela v kmetijstvu, ki so jih prizadele dolgotrajnejše posledice suše v poljedelski proizvodnji). Zato v republiškem zakonu ni mogoče predvideti dodatnih izjem, ker bi s
tem zakon ponovno prišel v nasprotje z zveznim zakonom o
sanaciji.
Po letu 1986 pa bo zakon veljal brez izjem, zato je treba
poslovanje v prejšnjem odstavku omenjenih organizacij v
času, ki je še na razpolago, prilagoditi določilom tega zkona.
Takoj je treba pričeti z delom na razreševanju vzrokov, ki
pogojujejo nastajanje izgub, pri čemer je potrebno proučiti
tudi aktiviranje možnosti kompenzacij, kadar je to zaradi
določene politike cen družbeno upravičeno.
Prav tako predlagamo, da se črtata 17. in 18. člen republiškega zakona oziroma da se združita v novi 17. člen, ki na
novo ureja izplačevanje akontacij osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izkazujejo izgubo v periodičnem
obračunu. Zvezni zakon omogoča, da republike to vprašanje
uredijo z republiškimi zakoni, ob tem pa je v zveznem zakonu
določena zgornja meja za višino izplačanih akontacij osebnih
dohodkov. Le ti ne smejo biti višji od poprečnega mesečnega
osebnega dohodka, izplačanega na delavca v tej organizaciji
v predhodnem obračunskem obdobju.
Predlagani novi 17. člen republiškega zakona v celoti povzema vsebino 22. člena zveznega zakona, ker menimo, da
kljub dani možnosti za drugačno ureditev v republiškem
zakonu ostrejša omejitev ni potrebna.
IV. Finančne posledice
Predlagane rešitve ne bodo zahtevale nobenih dodatnih
sredstev iz proračuna družbenopolitične skupnosti.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem
osebnem dohodku, in izplačevanju osebnih dohodkov v
organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo
1. teza
V zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki posljujejo z izgubo (Ur. I. SR Slovenije, št. 7/82, 15/84) se črtajo 18.,
19. in 20. člen.
2. teza
17. člen se spremeni tako, da glasi: »Temeljna organizacija,
ki je v periodičnem obračunu za šest oziroma devet mesecev
izkazala izgubo v poslovanju, sme od dneva ko poteče rok,
predpisan za predložitev periodičnega obračuna, v katerem je
bila ugotovljena izguba, pa do dneva, ko začne poslovati brez
izgube, izplačevati akontacije čistih osebnih dohodkov največ
do višine povprečnega mesečnega čistega osebnega
dohodka, izplačanega na delavca v tej organizaciji v predhodnem obračunskem obdobju.

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme temeljna organizacija izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine:
1. določene s samoupravnim splošnim aktom, če je izguba v
poslovanju manjša od rezervnega sklada temeljne organizacije zadnjega dne obračunskega obdobja, za katero je v
periodičnem obračunu ugotovljena izguba v poslovanju;
2. določene s samoupravnim sporazumom, če je z njim določeno obvezno medsebojno kritje izgub, pod pogojem, da
temeljne organizacije, ki so prevzele to obveznost, ne posljujejo z izgubo, in da so denarna sredstva prenesle najmanj v
znesku izkazane izgube na žiro računu oz. na interni račun
temeljne organizacije, katere izgubo krijejo.«
3. teza
Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu SR
Slovenije.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Zvezni zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela je v novelah 22. in 49. člena (Ur. I. SFR Jugoslavije,
št. 7/85) določil omejitve za izplačila osebnih dohodkov v
primerih poslovanja z izgubo. Zato določbe republiškega
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju
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osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo, niso več v skladu z določbami zvezne zakonodaje.
To dejstvo je narekovalo potrebo po spremembi zakona. S
temi spremembami se črtajo vse tiste določbe, ki so urejale
poročevalec

izplačevanje osebnih dohodkov v primerih poslovanja z
izgubo v zaključnem računu, poenostavljajo in preoblikujejo
pa se tiste določbe, ki so urejale izplačevanje osebnih dohodkov v primerih poslovanja z izgubo med letom.
Na predlagani način je republiški zakon usklajen z zveznim
zakonom, kar pomeni, da v republiškem zakonu ni mogoče
opredeliti drugačnih izjem kot jih opredeljuje zvezni zakon. Ta
zakon omogoča drugačno izplačevanje akontacij od predvidenega le v prehodnem obdobju, do konca leta 1986 v organizacijah določenih panog in podskupin, ki jih v 221. b členu
izrecno navaja. Iz navedenega razloga je v teh organizacijah
združenega dela, ki so spričo administrativnega poseganja na
področje določanja cen, glede učinkovanja zveznega zakona
v težjem položaju od drugih, potrebno takoj pristopiti k razreševanju problematike cen, pri čemer je potrebno proučiti tudi
aktiviranje možnosti kompenzacij, kadar je to družbeno upravičeno.

ČLENI ZAKONA O ZAJAMČENEM
OSEBNEM DOHODKU IN
IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA
DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO
(URADNI LIST SRS, ŠT. 7/82 IN 15/84),
KI SE SPREMINJAJO
17. člen
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu za šest
oz. devet mesecev izkazala izgubo v poslovanju, sme od
dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev periodičnega
obračuna, v katerem je bila ugotovljena izguba, in do dneva
ko začne poslovati brez izgube, izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine zneska povprečnega osebnega
dohodka, izplačanega na delavca v obračunskem obdobju
pred periodičnim obračunom, v katerem je izkazana izguba v
poslovanju, največ pa do višine povprečnega osebnega
dohodka, izplačanega na delavca, ki ga za območje SR Slovenije ugotovi Služba družbenega knjigovodstva na podlagi
podatkov za to predhodno obračunsko obdobje za podskupino, v katero je temeljna organizacija uvrščena po predpisih
o enotni klasifikaciji dejavnosti.
Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za temeljne
organizacije združenega dela turističnega gospodarstva in
temeljne organizacije združenega dela za letališke storitve, ki
poslujejo sezonsko, za ugotovljene rezultate poslovanja po
periodičnem obračunu za obdobje januar-junij.
18. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko temeljna organizacija izplačuje akontacije osebnih dohodkov v večjem znesku, in to:
- do višine, določene s samoupravnim splošnim aktom o
delitvi sredstev za osebne dohodke, če je izguba v poslovanju
manjša od stanja rezervnega sklada na zadnji dan obračunskega obdobja;
- do višine, določene s samoupravnim sporazumom, če je s
tem samoupravnim sporazumom določeno obvezno medsebojno kritje izgub in pod pogojem, da temeljne organizacije,
ki so to obveznost prevzele, ne poslujejo z izgubo ter da
razliko med zneskom sredstev, potrebnih za izplačilo akontacij osebnih dohodkov, in zneskom sredstev, ki jih je za ta
namen zagotovila temeljna organizacija, ki je poslovala z
izgubo, oz. dobljenih iz sklada skupnih rezerv, prenesejo na
žiro račun te temeljne organizacije.
19. člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu
nekrito izgubo pri svojem poslovanju, izplačuje prve tri
mesece od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev
zaključnega računa oz. od dneva, ko postane dokončna
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odločba pristojne Službe družbenega knjigovodstva o ugotovitvi nekrite izgube, osebne dohodke največ do višine zneska
poprečnih osebnih dohodkov, izplačanih na delavca v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. Kolikor pa izguba tudi po tem
roku ni pokrita ali ni sklenjen samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih v sanaciji oz. sklenjena prisilna poravnava
ali sprejeta odločitev o uvedbi stečaja, pa se izplačujejo
osebni dohodki v višini zajamčenih osebnih dohodkov, določenih na podlagi tega zakona.
20. člen
Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od
tistega, ki je določen v skladu s prvim odstavkom 17. člena
tega zakona, če ugotovi objektivni značaj vzrokov za izgubo,
ali oceni, da je zaradi narave in pomena dejavnosti to opravičljivo.
Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaščen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od
tistega, ki je določen v skladu z 19. členom tega zakona, če so
za razliko zagotovljena nepovratna sredstva.

ČLENI ZAKONA O SANACIJI
IN PRENEHANJU ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA, KI UREJAJO
IZPLAČEVANJE OSEBNIH DOHODKOV
V PRIMERU POSLOVANJA Z IZGUBO
(URADNI LIST SFRJ, ŠT. 41/80, 25/81,
66/81, 28/83, 20/84, 7/85 in 39/85)
a) v periodičnem obračunu:
22. člen
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu izkazala izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče rok,
predpisan za predložitev periodičnega obračuna, do dneva,
dokler ne začne poslovati brez izgube, akontacije osebnih
dohodkov v skladu z republiškim oz. pokrajinskim zakonom,
vendar največ do višine povprečnega mesečnega čistega
osebnega dohodka, izplačnega na delavca v tej organizaciji v
predhodnem obračunskem obdobju.
Ne glede na prvi odstavek tega člena sme temeljna organizacija izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine:
1. določene s samoupravnim splošnim aktom, če je izguba v
poslovanju manjša od rezervnega sklada temeljne organizacije zadnjega dne obračunskega obdobja, za katero je v
periodičnem obračunu ugotovljena izguba v poslovanju;
2. določena s samoupravnim sporazumom, če je z njim
določeno obvezno medsebojno kritje izgub, pod pogojem, da
temeljne organizacije, ki so prevzele to obveznost, ne poslujejo z izgubo, in da so denarna sredstva prenesle najmanj v
znesku izkazane izgube na žiro račun oz. interni račun
temeljne organizacije, katere izgubo krijejo.
23. člen
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo sestavljala periodični obračun po poteku vsakega meseca; če po tem obračunu ugotovi, da ne posluje z izgubo, prenehajo<obveznosti iz
18. člena ter posledice iz 20. člena in 22. člena tega zakona.
Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje
temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovodstva.
24. člen
Določbe 18., 21. in 22. člena tega zakona se ne uporabljajo
za ugotovljene rezultate poslovanja po periodičnem obračunu za obdobje januar-marec, v temeljnih organizacijah
združenega dela turističnega gospodarstva in temeljnih organizacijah združenega dela za letališke storitve, ki poslujejo
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sezonsko - pa tudi ne za ugotovljene rezultate poslovanja po
periodičnem obračunu za odobje januar-junij.

temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovodstva.

b) v zaključnem računu:

49. b člen
Odstotek rasti izplačanih akontacij čistih osebnih dohodkov na delavca s področja gospodarstva v republiki oz. avtonomni pokrajini ugotovi služba družbenega knjigovodstva na
podlagi podatkov iz zadnjih periodičnih obračunov oz. zaključnih računov, ki so jih temeljne organizacije poslale službi
družbenega knjigovodstva v 30 dneh po poteku roka, predpisanega za predložitev periodičnega obračuna oz. zakliučneaa
računa.
Odstotek rasti iz prvega odstavka tega člena objavi služba
družbenega knjigovodstva.

49. člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu
nepokrito izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče
rok, predpisan za predložitev zaključnega računa, do dneva
dokler ne pokrije izgube oz. dokler ne nadomesti sredstev v
višini nepokrite izgube s sanacijskim kreditom, akontacije
čistih osebnih dohodkov v višini z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov.
Če je temeljna organizacija izkazala v zaključnem računu za
predhodno leto nepokrito izgubo v poslovanju, sme do
pokritja oz. nadomestitve izgube izplačevati akontacije
čistega osebnega dohodka do višine povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka, izplačanega na delavca za
predhodno leto v tej organizaciji.
Če je s samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmerjih v sanaciji oz. sklepom sanatorja predvideno, se sme povprečni mesečni čisti osebni dohodek iz drugega odstavka
tega člena povečati do 50% rasti izplačanih akontacij čistih
osebnih dohodkov na delavca s področja gospodarstva na
območju republike oz. avtonomne pokrajine v tekočem letu v
primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za temeljne organizacije, ki so po odloku o enotni
klasifikaciji dejavnosti (Ur. I. SFR Jugoslavije, št. 34/76, 62/77,
77/80, 77/82 in 71/83) razvrščene v področje 13- Zdravstveno
in socialno varstvo.
49.a člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala izgubo v zaključnem
računu za predhodno leto, lahko zaradi uporabe 49. člena
tega zakona odloči, da periodični obračun sestavi po poteku
vsakega meseca.
Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje
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49.C člen
Temeljna organizacije mora poslati službi družbenega knjigovodstva skupaj z nalogom za izplačilo akontacije osebnih
dohokov podatke o določenem znesku, do katerega sme
razpolagati z družbenimi sredstvi za izplačevanje akontacije
čistih osebnih dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega
zakona.
49.d člen
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, predpiše naslednji dan po uveljavitvi tega zakona način za določitev zneska sredstev za izplačilo akontacij čistih osebnih
dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega zakona.
221.a člen
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu
za leto 1984 nepokrito izgubo v poslovanju, sme v letu 1985
izplačevati od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev
zaključnega računa za leto 1984, do dneva, dokler ne pokrije
izgube oz. dokler ne nadomesti sredstev v višini nepokrite
izgube s sanacijskim kreditom in ne začne poslovati brez
izgube, akontacije čistih osebnih dohokov do višine povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na delavca v tej
organizaciji za leto 1984.

poročevalec

OSNUTEK ZAKONA
o

nepravdnem

postopku

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 86. seji dne 3. 10.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O NEPRAVDNEM POSTOPKU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije

(ESA-620)

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška
sekretarka za pravosodje in upravo,
- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za pravosodje in upravo.

Socialistična republika Slovenije
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA PRAVOSODJE
IN UPRAVO
POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 4. 5.
1985 sprejela predlog za izdajo zakona o nepravdnem
postopku s tezami. Predlagatelj je v skladu s predlogom za
izdajo zakona in upoštevajoč mnenja, predloge in stališča,
ki so bila dana v razpravi, pripravil osnutek zakona.
Poglavitni namen predlaganega zakona o nepravdnem
postopku je, zaradi učinkovitejšega varstva določenih
osebnih in premoženjskih pravic delovnih ljudi in občanov
v skladu s splošnimi interesi pravne ureditve, da se
obsežna in heterogena nepravdna procesna materija, ki
doslej v SR Sloveniji še ni pozitivno pravno urejena,
enotno uredi z zakonom ter se s tem postopkovna zakonodaja zaokroži.
•
Eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo osnutka
zakona je bila opredelitev, da se v zakonu celovito uredijo
nepravdni postopki za posamezna področja družbenih
razmerij, izvzamejo pa se le tista področja, kjer medsebojna povezanost materialnih in procesualnih določb
opravičuje celotno ureditev razmerij v posebnih zakonih.
Predlagatelj je zato v osnutek zakona vključil procesualne
določbe tudi s tistih področij, na katerih veljavna zakonodaja postopek v celoti ali deloma že ureja. Ob takšni
usmeritvi, ki je bila dana predlagatelju v obravnavanju
predloga za izdajo zakona, bodo postopki, v katerih se
urejajo določena osebna stanja, družinska razmerja ter
premoženjska razmerja, pravice in upravičenja, ki jih
glede na njihovo naravo ni mogoče reševati v kakšnem
drugem sodnem postopku, smotrno zaokroženi v določeno celoto, kar bo koristilo praktični uporabi zakona.
Nekatera družbena razmerja, ki jih bodo sodišča obravnavala v nekaterih postopkih iz tega zakona, v naši zakonodaji vsebinsko niso podrobneje urejena. Zaradi večje
učinkovitosti sodnega postopka na teh področjih vsebuje
osnutek zakona pri nekaterih vrstah nepravdnih postopkov tudi ustrezne materialno-pravne določbe.
Nepravdni postopek sodi v širši pojem civilnih sodnih
postopkov in mora potekati v načelu po enakih pravilih,
kot veljavjo za pravdni postopek. Pretežnega dela teh
pravil osnutek zakona ne vsebuje, ker bi bil z njihovo
kodifikacijo po eni strani preobsežen, po drugi strani pa
podrobno urejanje postopkovnih pravil ne bi ustrezalo
potrebi po elastičnosti nepravdnih postopkov, ki izvira iz
narave razmerij, ki se v teh postopkih urejajo. V osnutek
zakona so zajeta le tista pravila postopka, ki so za
nepravdni postopek specifična, glede ostalih pa zakon
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napotuje na subsidiarno uporabo zakona o pravdnem
postopku.
Zakonski osnutek obsega tri dele. Prvi del ureja splošna
pravila nepravdnega postopka, ki se v načelu uporabljajo v
vseh nepravdnih postopkih in klasične inštitute postopka.
Opredeljena so temeljna načela, predhodno vprašanje,
pristojnost, sestava sodišča, udeleženci, predlog za začetek postopka, narok, zapisnik, odločba, pritožba in revizija, stroški postopka in uporaba zakona o pravdnem
postopku. Drugi del vsebuje določbe o postopkih za
obravnavanje posameznih vrst nepravdnih zadev, ki
morajo biti glede na vsebino oziroma naravo zadev urejeni
različno ter v nekaterih primerih tudi odstopati od posameznih splošnih določb. Tretji del obsega prehodne in
končne določbe.
Posebni postopki so urejeni v štirih razdelkih. V prvem
so urejeni postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij, ki imajo glede na naravo zadev tudi nekaj skupnih določb. V tem razdelku je urejen postopek za odvzem
in vrnitev poslovne sposobnosti, za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice, za pridobitev
popolne poslovne sposobosti mladoletne osebe, ki je
postala roditelj, za odvzem in vrnitev roditeljske pravice
ter postopek za omejitev pravic staršev glede upravljanja
otrokovega premoženja. V drugem razdelku sta urejena
postopka o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih
organizacijah, o razglasitvi pogrešancev za mrtve in dokazovanje smrti. V tretjem razdelku so urejeni postopki, v
katerih se obravnavajo premoženjskopravne in stanovanjske zadeve. Predvideni so naslednji postopki - postopek
za določitev odškodnine, postopek za prostovoljno cenitev in prodajo stvari, postopek v stanovanjskih zadevah,
postopek za ureditev razmerij med solastniki o rednem
vzdrževanju stvari v solastini, oziroma o načinu upravljanja in uporabe stvari o solastnini, postopek za delitev
stvari in skupnega premoženja, postopek za ureditev mej
in postopek za ureditev nujne poti. Četrti razdelek pa
vsebuje določbe o postopku za sestavo in overitev listin, o
postopku za hrambo listin, o postopku za razveljavitev
listin in o sodnem depozitu.
Za izvrševanje nalog, ki izhajajo iz zakona o nepravdnem postopku ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, saj se obseg sodišč ne
bo razširil, prav tako pa ne bo zahteval povečanja administrativnih del in nalog.
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Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE
Temeljne določbe
1. člen
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih redno sodišče
obravnava osebna stanja, družinska in premoženjska razmerja ter druge zadeve, za katere je s tem ali z drugim
zakonom določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku.
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v drugih zadevah,
ki jih obravnava redno sodišče, za katere z zakonom ni
izrecno določeno, da se obravnavajo v nepravdnem
postopku, če jih glede na njihovo naravo ni mogoče obravnavati v kakem drugem postopku.
Splošne določbe tega zakona veljajo za vse nepravdne
postopke, če s tem ali z drugim zakonom ni drugače določeno.
2. člen
Nepravdni postopek se začne na predlog.
Sodišče začne nepravdni postopek po uradni dolžnosti, če
tako določa zakon.
3. člen
V nepravdnem postopku se udeleženci lahko poravnajo,
razen če zakon določa drugače oziroma, če narava obravnavanega razmerja poravnavo izključuje.
4. člen
Udeležencem v postopku mora sodišče dati možnost, da se
izjavijo o navedbah drugih udeležencev, da sodelujejo pri
izvajanju dokazov in da razpravljajo o rezultatih celotnega
postopka.
Samo če zakon tako določa, sme sodišče odločiti, ne da bi
dalo udeležencu možnost, da se izjavi.
5. člen
Sodišče si mora ves čas postopka prizadevati, da se pravice
in pravni interesi udeležencev čimprej ugotovijo in zavarujejo.
Sodišče mora po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zavarujejo pravice in pravni interesi mladoletnikov in oseb, ki
zaradi duševne bolezni ali drugih okoliščin niso sposobne, da
bi same skrbele za svoje pravice in interese.
6. člen
V postopkih, ki se začnejo po uradni dolžnosti, ali če gre za
varstvo pravic oseb iz drugega odstavka 5, člena, sodišče
ugotavlja tudi dejstva, ki jih udeleženci niso navedli.
7. člen
Sodišče opravi narok, če je to predpisano z zakonom, ali če
oceni, da je to za postopek potrebno.
Naroki so javni, če zakon ne določa drugače.
Predhodno vprašanje
8. člen
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve
vprašanja, ali obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje, pa o
njem še ni odločilo sodišče ali kakšen drug pristojen organ
(predhodno vprašanje), lahko sodišče samo reši to vprašanje,
če ni z zakonom drugače določeno.
Odločba sodišča o predhodnem vprašanju ima pravni učinek samo v nepravdni zadevi, v kateri je bilo vprašanje rešeno.
9. člen
Če sodišče pri reševanju predhodnega vprašanja ugotovi,
da so med udeleženci sporna dejstva, od katerih je odvisna
rešitev predhodnega vprašanja, prekine postopek in jih
napoti, da v določenem roku sprožijo postopek za rešitev tega
vprašanja.
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Sodišče napoti na pravdo oziroma upravni postopek praviloma tistega udeleženca, katerega pravico šteje za manj verjetno, lahko pa tudi drugega udeleženca glede na njegov
interes za uredit pravnega razmerja.
10. člen
Če udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo ali
upravni postopek, v določenem roku sproži pravdo oziroma
upravni postopek, se nepravdni postopek nadaljuje, ko se
pravnomočno konča postopek pred sodiščem ali drugim pristojnim organom.
Če udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo oziroma
upravni postopek, ne sproži pravde oziroma upravnega
postopka v določenem roku, sodišče odloči ne glede na
zahtevke, glede katerih je napotilo udeleženca na pravdo
oziroma upravni postopek.
Če je nepravdno sodišče odločilo po drugem odstavku tega
člena kakor tudi če je odločilo, moralo pa bi napotiti udeleženca na pravdo oziroma upravni postopek, pravnomočnost
odločbe nepravdnega sodišča ni ovira, da se o zadevnem
zahtevku ne bi moglo sprožiti pravde ali upravnega postopka.
Pristojnost

11. člen
V nepravdnem postopku odloča na prvi stopnji temeljno
sodišče, če zakon ne določa drugače.
12. člen
Za odločanje o nepravdnih zadevah je krajevno pristojno
sodišče, na katerega območju ima oseba, proti kateri je vložen predlog, stalno prebivališče oziroma sedež.
Kadar se postopek začne po uradni dolžnosti, je krajevno
pristojno sodišče, na katerega območju ima stalno prebivališče oseba, glede katere se postopek vodi.
Če sodeluje v postopku safno en udeleženec, je krajevno
pristojno sodišče, kjer ima ta udeleženec stalno prebivališče
oziroma sedež.
Če udeleženec iz prvega do tretjega odstavka tega člena
nima stalnega prebivališča v SFRJ, se določa krajevno pristojnost po njegovem začasnem prebivališču.
Če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna
sodišča SR Slovenije, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče
je krajevno pristojno, določi krajevno pristojno sodišče
Vrhovno sodišče SR Slovenije.
13. člen
Če se v nepravdnem postopku odloča o pravici na nepremičnini, je izključno krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega nepremičnina leži.
14. člen
Udeleženci ne morejo s sporazumom spreminjati krajevne
pristojnosti.
15. člen
Če je bil predlog vložen pred več krajevno pristojnimi
sodišči, je pristojno tisto sodišče, pred katerim je bil predlog
najprej vložen; če seje postopek začel po uradni dolžnosti, pa
je pristojno tisto sodišče, ki je prvo začelo postopek.
16. člen
Sodišče se lahko po uradni dolžnosti ali na predlog udeleženca izreče, da ni krajevno pristojno, najkasneje do izdaje
od|očbe na prvi stopnji.
Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se
opira krajevna pristojnost, lahko sodišče, ki vodi postopek, s
sklepom odstopi zadevo pristojnemu sodišču, če je očitno, da
se bo pred tem sodiščem ostopek lažje izvedel, ali če je to v
interesu oseb iz drugega odstavka 5. člena.
17. člen
Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba postopek opraviti po
pravilih pravdnega postopka, ustavi s sklepom nepravdni
postopek, če še ni bila izdana odločba o glavni stavari. Po
pravnomočnosti tega sklepa se postopek nadaljuje po pravilih
pravdnega postopka pred pristojnim sodiščem.
Če je bilo v nepravdnem postopku odločeno o stvari, ki bi se
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morala reševati po pravilih pravdnega postopka, je tako
odločbo mogoče izpodbijati s pravnimi sredstvi iz tega
razloga samo, če je nepravdno sodišče zagrešilo katero od
bistvenih kršitev določb pravdnega postopka.
V tem primeru se odločba nepravdnega sodišča lahko
izpodbija s pravnimi sredstvi po določbah Zakona o pravdnem postopku.
Sestava sodišča
18. člen
Na prvi stopnji vodi postopek in izdaja odločbe sodnik
posameznik.
Če ni z zakonom določeno drugače, lahko posamezna
dejanja zunaj naroka opravi strokovni sodelavec.
Udeleženci
19. člen
Udeleženec v nepravdnem postopku je predlagatelj
postopka oseba, proti kateri je predlog vložen (nasprotni
udeleženec), oseba, glede katere se vodi postopek oziroma
oseba, na katero se sodna odločba neposredno nanaša, ter
oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo
prizadet.
Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje pravico, da se udeležujejo postopka.
20. člen
Kdor misli, da utegne biti s sodno odločbo prizadet njegov
pravni interes, lahko ves čas postopka na naroku ali s
pismeno vlogo prijavi udeležbo.
O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok, v
katerem se lahko izjavijo o udeležbi.
Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne
udeležbo, če ugotovi, da ni podan pravni interes osebe, ki je
prijavila udeležbo.
Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni
posebne pritožbe.
Predlog
21. člen
Predlog mora vsebovati razmerje oziroma stanje, o katerem
naj sodišče odloči, dejstva, ko so pomembna za odločitev,
dokaze za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora imeti
vsaka vloga.
Sodišče ni vezano na zahtevek, ki ga postavi predlagatelj.
22. člen
Če vloži predlog neupravičena oseba, sodišče predlog zavrže.
Kadar so podani pogoji za začetek postopka po uradni
dolžnosti, predlog za uvedbo postopka pa je vložila neupravičena oseba (pravi odstavek tega člena), sodišče začne postopeK po uradni dolžnosti, predlog pa zavrže.
23. člen
Predlagatelj lahko umakne predlog do izdaje odločbe
sodišča prve stopnje.
Če je že izdana odločba sodišča prve stopnje, sme predlagatelj umakniti predlog do njene pravnomočnosti, če s tem
niso kršene pravice drugih udeležencev, ki izvirajo iz te
odločbe, ali če se z umikom strinjajo vse osebe, katerim so z
odločbo sodišča prve stopnje priznane določene pravice. V
takem primeru sodišče razveljavi svojo odločbo.
če predlagatelj, ki je bil v redu vabljen, ne pride na prvi
narok, pa ne pošlje svojega pooblaščenca ali izostanka ne
opraviči, se šteje, da je predlog umaknil.
v
24. člen
Vsak udeleženec lahko v petnajstih dneh od dneva, ko je bil
obveščen o umiku, predlaga nadaljevanje postopka.
V postopku, ki se lahko začne tudi po uradni dolžnosti,
sodišče kljub umiku postopek nadaljuje, če so zato podani
razlogi.
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25. člen
V primerih iz 23. člena je mogoče predlog ponovno vložiti.
Narok

26. člen
Sodišče vabi na narok udeležence ter druge osebe, ki lahko
dajo potrebne podatke.
Sodišče lahko opravi narok, čeprav nanj ne pridejo udeleženci, ki so bili v redu povabljeni.
V nepradnem postopku sodišče izvaja dokaze brez dokaznega sklepa.
27. člen
V nepravdnem postopku ni mirovanja postopka.
Zapisnik

28. člen
O dejanjih, ki jih sodišče opravi na naroku ali izven naroka,
sodišče sestavi zapisnik.
O manj pomembnih izjavah in obvestilih napravi sodišče
uradni zaznamek v spisu.
Zapisnik podpišejo udeleženci, ki so bili prisotni pri dejanju, sodnik oziroma strokovni sodelavec in zapisnikar.
Uradni zaznamek podpiše oseba, ki ga je sestavila.
Odločba

29. člen
Sodišče izdaja odločbe v obliki sklepov.
Sklepi, zoper katere je dopustna posebna pritožba, sklepi, s
katerimi se postopek konča, in sklepi sodišča druge stopnje
morajo biti obrazloženi.
Pravna sredstva

30. člen
Udeleženci lahko vlagajo pravna sredstva tudi, če niso
sodelovali v postopku na prvi stopnji. Kdor misli, da je s sodno
odločbo prizadet njegov pravni interes, lahko vlaga pravna
sredstva tudi, če ni sodeloval v postopku na prvi stopnji. V tem
primeru presodi sodišče prve stopnje, ali je podan njegov
pravni interes za vložitev pravnega sredstva.
Udeleženec iz prvega odstavka tega člena mora vložiti
pravno sredstvo v roku, ki velja za udeleženca, kateremu je
bila odločba, ki se izpodbija, najkasneje vročena.
Če je bilo pravno sredstvo pravočasno vloženo, upošteva
sodišče pravno sredstvo udeleženca iz prvega odstavka tega
člena, čeprav je bilo vloženo po poteku roka iz drugega
odstavka, prejelo pa ga je preden je odločilo o pravočasno
vloženem pravnem sredstvu.
31. člen
Zoper sklep, izdan na prvi stopnji, se smejo udeleženci
pritožiti, če z zakonom ni drugače določeno.
Če zakon izrecno določa, da ni posebne pritožbe, se sme
sklep izpodbijati samo v pritožbi zoper sklep, s katerim se
postopek konča.,
Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve predpisa sklepa.
Sodišče izvod pravočasne, popolne in dovoljene pritožbe
zoper sklep, s katerim je bil postopek končan, vroči drugim
udeležencem, ki nanjo lahko odgovorijo v osmih dneh.
32. člen
Pritožba zadrži izvršitev sklepa, če zakon ne določa drugače ali, če sodišče ne odloči drugače.
Sodišče odloči, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, če
obstoji nevarnost, da bi zaradi odložitve izvršitve nastala
znatna škoda, ali če je to potrebno zaradi varstva oseb iz
drugega odstavka 5. člena.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko sodišče zahteva
varščino, če bi zaradi izvršitve nastala nevarnost za varstvo
pravic oseb iz drugega odstavka 5. člena, ali če je to potrebno
za varstvo družbenih interesov.
33. člen
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje.
Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pravočasne pritožbe
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spremeni prejšnji sklep ali ga razveljavi, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na ta sklep ali če se te
osebe strinjajo s spremembo ali razveljavitvijo.
34. člen
Revizija ni dopustna, če zakon ne določa drugače.
Stroški postopka
35. člen
Vsak udeleženec trpi svoje stroške, razen če zakon določa
drugače.
Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem
razmerju jih udeleženci trpijo.
Če je nepravdni postopek izveden izključno v interesu nekaterih udeležencev, trpijo stroške ti udeleženci.
Udeleženec mora ne glede na izid postopka povrniti drugemu udeležencu stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi ali
po naključju, ki se je njemu primerilo.
Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali pooblaščenec udeleženca povrniti drugemu udeležencu stroške,
ki jih je povzročil po svoji krivdi.
36. člen
Kadar sodišče ne more odločiti brez izvedbe dokaza z
izvedencem ali cenilcem in predlagatelj v roku ne založi
odrejenega predujma za stroške tega dokaza, se šteje, da je
predlog umaknil.
Sodišče mora v sklepu o odreditvi predujma opozoriti predlagatelja na to posledico in mu dati ustrezen rok za izpolnitev.
Uporaba zakona o pravdnem postopku
37. člen
V nepravdnem postopku se smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku, če s tem ali drugim zakonom ni
drugače določeno.

Drugi de!
POSEBNI POSTOPKI
I. razdelek
Postopki za ureditev osebnih stanj
in družinskih razmerij
I. poglavje
SKUPNE DOLOČBE
38. člen
Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij so
nujni.
V teh postopkih sodišče odloči po obravnavi na naroku.
V postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
je javnost izključena.
39. člen
Sodišče lahko dovoli, da udeležence, ki ni poslovno sposoben, zaradi uveljavitve svojih pravic ali interesov sam opravi
posamezna procesna dejanja, če oceni, da je sposoben razumeti pomen in pravne posledice takih dejanj.
40. člen
V postopkih iz razmerij med starši in otroki je krajevno
pristojno tudi sodišče, ki je splošno krajevo pristojno za
otroka.
41. člen
Če se s sklepom sodišča spreminja osebni status ali družinsko razmerje, nastopijo pravne posledice sklepa z njegovo
pravnomočnostjo.
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Sodišče lahko odloči, da nastopijo pravne posledice sklepa
že pred pravnomočnostjo, če je to potrebno zaradi varstva
oseb iz drugega odstavka 5. člena.
42. člen
Proti sklepu, s katerim je postopek pravnomočno končan,
obnova postopka ni mogoča, razen če zakon določa drugače.
2. poglavje
Postopek za odvzem in vrnitev
poslovne sposobnosti
43. člen
V postopku za odvzem poslovne sposobnosti sodišča
odloča o popolnem ali delnem odvzemu poslovne sposobnosti osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti,
odvisnosti od alkohola ali mamil ali iz drugega vzroka, ki
vpliva na psihofizično stanje, niso sposobne same skrbeti
zase, za svoje pravice in koristi.
44. člen
Postopek za odvzem poslovne sposobnosti se začne na
predlog pristojnega organa občinske skupnosti socialnega
skrbstva, javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki je z osebo, ki
naj se ji odvzame poslovna sposobnost, živela v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, njenega sorodnika v ravni črti
in v stranski črti do drugega kolena.
Predlog za uvedbo postopka lahko vloži tudi oseba, o kateri
se bo vodil postopek, če je sposobna razumeti pomen in
pravne posledice svojega predloga.
Sodišče začne postopek po uradni dolžnosti, če zve za
okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega
je potrebno določeni osebi odvzeti poslovno sposobnost.
45. člen
Udeleženca v tem postopku sta poleg predlagatelja in
osebe, o kateri se vodi postopek, tudi skrbnik osebe, kateri
naj se odvzame poslovna sposobnost, in pristojni organ
občinske skupnosti socialnega skrbstva.
46. člen
Osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, sodišče
zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje škodilo fijenemu
zdravju ali da glede na njeno zdravstveno stanje zaslišanje ni
mogoče.
47. člen
Če je uveden postopek zaradi duševne bolezni, duševne
zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil ali iz drugega
vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, sodišče odredi, da
osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, pregleda
izvedenec medicinske stroke.
Sodišče lahko opusti pregled po prvem odstavku tega
člena, če je oseba, ki bi jo bilo potrebno pregledati v psihiatrični zdravstveni organizaciji po odločbi sodišča in če iz
poročila te organizacije o zdravljenju izhaja potreba, da se ji
odvzame poslovna sposobnost.
48. člen
Sodišče lahko odredi, da se oseba, ki naj se ji odvzame
poslovna sposobnost, začasno, vendar najdalj za sedem dni
zadrži v psihiatrični zdravstveni organizaciji, če je po mnenju
zdravnikov to nujno potrebno za ugotovitev njenega zdravstvenega stanja.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba v treh dneh od vročitve sklepa.
Sodišče druge stopnje odloči o pritožbi v roku treh dni.
49. člen
Če so izpolnjeni pogoji za odvzem poslovne sposobnosti,
sodišče glede na stopnjo ugotovljene sposobnosti odvzame
osebi poslovno sposobnost popolno ali delno.
50. člen
Kadar sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za delni
poročevalec

odvzem poslovne sposobnosti, lahko s sklepom odloži odločitev o delnem odvzemu poslovne sposobnosti zaradi odvisnosti od alkohola ali mamil, če se oseba, ki bi ji bilo potrebno
poslovno sposobnost odvzeti, podvrže zdravljenju v ustrezni
zdravstveni organizaciji.
Sodišče lahko odloži odločitev najdalj za eno leto.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.
Sodišče izda sklep o odvzemu poslovne sposobnosti pred
potekom roka iz drugega odstavka tega člena, če oseba, ki naj
se ji odvzame poslovna sposobnost, zdravljenje samovoljno
opusti.
51. člen
Zoper sklep o popolnem ali delnem odvzemu poslovne
sposobnosti sta dovoljeni revizija in obnova postopka.
52. člen
Pravnomočen sklep o popolnem ali delnem odvzemu
poslovne sposobnosti pošlje sodišče pristojnemu organu
občinske skupnosti socialnega skrbstva in pristojnemu matičarju.
53. člen
Stroške postopka trpi predlagatelj.
Kadar predlagatelj glede na svoje premoženjsko stanje ne
zmore plačati vseh stroškov, odloči sodišče, da del stroškov
trpi tudi drug udeleženec oziroma drugi udeleženci.
Sodišče odloči, da se stroški krijejo iz sredstev sodišča, če
je tekel postopek po uradni dolžnosti.
54. člen
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odvzeta
poslovna sposobnost, sodišče odloči o delni ali popolni vrnitvi poslovne sposobnosti.
V postopku za vrnitev poslovne sposobnosti se smiselno
uporabljajo določbe postopka o odvzemu poslovne sposobnosti, razen določbe 51. člena.
55. člen
Če sodišče zavrne predlog za vrnitev poslovne sposobnosti,
lahko odloči, da se pred potekom določenega roka, ki ne sme
biti daljši kot eno leto, ne more predlagati vrnitev poslovne
sposobnosti, če iz rezultata celotnega postopka z veliko verjetnostjo izhaja, da v določenem roku ni mogoče pričakovati
ozdravitve ali znatnega izboljšanja psihofizičnega stanja
osebe, ki ji je bila poslovna sposobnost odvzeta.
Predlog za vrnitev poslovne sposobnosti, ki je vložen pred
potekom roka iz prvega odstavka tega člena, sodišče zavrže.
56. člen
Če ima oseba, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost,
nepremičnine, odredi sodišče, ki vodi postopek, da se uvedba
postopka in odvzem poslovne sposobnosti oziroma vrnitev
poslovne sposobnosti zaznamuje v zemljiški knjigi.
3. Poglavje
POSTOPEK ZA PODALJŠANJE IN PRENEHANJE
PODALJŠANE RODITELJSKE PRAVICE
57. člen
V postopku za podaljšanje roditeljske pravice odloča
sodišče o podaljšanju roditeljske pravice čez otrokovo polnoletnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni
sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice.
58. člen
Postopek za podaljšanje roditeljske pravice se začne na
predlog enega od staršev ali pristojnega organa občinske
skupnosti socialnega skrbstva.
59. člen
Udeleženci v tem postopku so starši, otrok in pristojni
organ občinske skupnosti socialnega skrbstva.
poročevalec

Ce je oseba že polnoletna in predlog staršev za podaljšanje
roditeljske pravice ni bil pravočasno vložen, sme sodišče
priznati roditeljsko pravico in jo podaljšati čez otrokovo polnoletnost.
60. člen
V postopku za podaljšanje in prenehanje podaljšane roditeljske pravice se uporabljajo določbe od 46. do 56. člena tega
zakona.
4. Poglavje
POSTOPEK
ZA
PRIDOBITEV
POPOLNE
POSLOVNE
SPOSOBNOSTI
MLADOLETNE
OSEBE, KI JE POSTALA RODITELJ
61. člen
Postopek za pridobitev popolne poslovne sposobnosti se
začne na predlog mladoletne osebe, ki je postala roditelj, ali z
njenim soglasjem na predlog pristojnega organa občinske
skupnosti socialnega skrbstva.
62. člen
Udeleženci v tem postopku so poleg predlagatelja in osebe,
o kateri se vodi postopek, tudi starši oziroma skrbnik mladoletnika in pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva.
63. člen
Zoper sklep, s katerim pridobi mladoletna oseba popolno
poslovno sposobnost, se lahko pritožijo starši oziroma skrbnik ter pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva; zoper sklep, s katerim sodišče zavrne predlog za pridobitev poslovne sposobnosti, se lahko pritožita mladoletnik in
pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva.
5. Poglavje
POSTOPEK ZA ODVZEM IN VRNITEV RODITELJSKE PRAVICE
64. člen
Postopek za odvzem roditeljske pravice se začne na predlog drugega od staršev, če ima roditeljsko pravico, pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva, otroka
starega nad 15 let, ki je sposoben razumeti pomen predloga in
njegove posledice, ali javnega tožilca.
Sodišče uvede postopek po uradni dolžnosti, kadar na
katerikoli način izve, da obstojajo razlogi za odvzem roditeljske pravice določeni osebi.
65. člen
Udeleženec v tem postopku je poleg predlagatelja in osebe,
o kateri se vodi postopek, tudi drugi od staršev, če ima
roditeljsko pravico, in pristojni organ občinske skupnosti
socialnega skrbstva.
66. člen
Pravnomočen sklep o odvzemu roditeljske pravice pošlje
sodišče pristojnemu matičarju zaradi vpisa v rojstno matično
knjigo, če ima otrok nepremičnine, pa odredi, da se odvzem
roditeljske pravice zaznamuje v zemljiški knjigi.
67. člen
Stroške postopka trpi oseba, ki ji je odvzeta roditeljska
pravica.
Če je predlog za odvzem roditeljske pravice zavrnjen, trpi
stroške predlagatelj.
68. člen
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila roditeljska pravica odvzeta, sodišče odloči o vrnitvi roditeljske pravice. V
postopku za vrnitev roditeljske pravice se smiselno uporablajo določbe postopka o odvzemu roditeljske pravice.
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6. Poglavje
POSTOPEK ZA OMEJITEV PRAVIC STARŠEV
GLEDE UPRAVLJANJA Z OTROKOVIM PREMOŽENJEM
69. člen
V postopku o predlogu, da naj imajo starši zaradi zavarovanja otrokovih premoženjskih koristi glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika, se smiselno uporabljajo
določbe postopka o odvzemu in vrnitvi roditeljske pravice.
II. razdelek
7. Poglavje
POSTOPEK O PRIDRŽANJU OSEB V PSIHIATRIČNIH ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJAH
70. člen
V postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih
organizacijah ali v drugih organizacijah ali oddelkih organizacij, ki so namenjeni psihiatričnim bolnikom, (v nadaljnjem
besedilu zdravstvenih organizacijah) odloča sodišče o pridržanju osebe v zdravstveni organizaciji na zaprtem oddelku, če
je zaradi narave duševne bolezni ali duševnega stanja osebe
nujno potrebno, da se ji omeji svoboda gibanja ali prepreči
stike z zunanjim svetom, ker s tem ogroža svoje življenje ali
življenje drugih ljudi.
71. člen
Če pridrži zdravstvena organizacija osebo na zdravljenju na
zaprtem oddelku proti njeni volji ali brez odločbe sodišča, je
dolžna pooblaščena oseba te organizacije brez odlašanja,
najpozneje pa v oseminštiridesetih urah, o tem obvestiti
temeljno sodišče, na območju katerega je.
Obvestilo o pridržanju mora obsegati podatke o pridržani
osebi, o njenem zdravstvenem stanju in o tem, kdo jo je
pripeljal v zdravstveno organizacijo.
Šteje se, da je oseba proti svoji volji pridržana v zdravstveni
organizaciji, če iz njenega vedenja, strokovnih spoznanj o
njenem duševnem stanju in drugih okoliščin izhaja, da zmore
izraziti svojo voljo in se dejansko ne želi zdraviti v zdravstveni
organizaciji, ali če iz strokovnih spoznanj o duševnem stanju
pridržane osebe izhaja, da ne zmore izraziti svoje volje, ali če
gre za pridržanje mladoletnika ali osebe, ki ji je odvzeta
poslovna sposobnost.
72. člen
V postopku o pridržanju je javnost izključena.
73. člen
Postopek začne sodišče po uradni dolžnosti takoj, ko
prejme obvestilo o pridržanju ali ko na kakšen drug način izve
za pridržanje določene osebe v zdravstveni organizaciji proti
njeni volji.
O uvedbi postopka sodišče obvesti pristojni organ občinske
skupnosti socialnega skrbstva, psihiatrično zdravstveno organizacijo ter zakonca oziroma najbližjega sorodnika.
74. člen
V postopku o pridržanju sodišče brez odlašanja, najpozneje
pa v osmih dneh po prejemu obvestila o pridržanju, obišče
pridržano osebo v zdravstveni organizaciji in jo zasliši, razen
če bi zasliševanje škodilo njenemu zdravljenju, ali če glede na
njeno zdravstveno stanje to ni možno.
75. člen
V postopku o pridržanju sodišče zasliši zdravnike, ki pridržano osebo zdravijo, kakor tudi druge osebe, ki lahko dajo
podatke o duševnem stanju pridržane osebe.
Sodišče odredi, da pridržano osebo pregleda zdravnik specialist psihiater iz druge zdravstvene organizacije.
76. člen
Sodišče na podlagi izvedenih dokazov odloči, ali se pridr20

žana oseba še nadalje pridrži v zdravstveni organizaciji, ali se
odpusti.
Kadar odloči, da se"oseba pridrži v zdravstveni organizaciji,
določi čas pridržanja, ki ne sme biti daljši kot eno leto.
Odločbo iz prvega odstavka tega člena izda sodišče brez
odlašanja, najpozneje pa v tridesetih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka 71. člena.
77. člen
Sklep o prizdržanju osebe vroči sodišče pridržani osebi,
njenemu zastopniku oziroma skrbniku, pristojnemu organu
občinske skupnosti socialnega skrbstva in zdravstveni organizaciji.
Zoper sklep o pridržanju se lahko pritoži pridržana oseba,
njen zakoniti zastopnik ali skrbnik, pristojni organ občinske
skupnosti socialnega skrbstva, zakonec oziroma oseba, s
katero je pridržana oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, sorodnik v ravni črti in v stranski črti do drugega
kolena ter zdravstvena organizacija.
Pritožbo je treba vložiti v treh dneh.
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
O pritožbi odloči sodišče druge stopnje v treh dneh.
78. člen
Stroški postopka gredo v breme sodišča.
79. člen
Če zdravstvena organizacija ugotovi, da je potrebno nadaljevati zdravljenje pridržane osebe po poteku roka, določenega v sklepu o pridržanju, mora najmanj petnajst dni (variantni dodatek: oziroma v tridesetih dneh, če je bil čas pridržanja daljši kot tri mesece) pred potekom roka predlagati
sodišču, da pridržanje podaljša.
Sodišče mora o tem odločiti do poteka roka za pridržanje.
Če soidšče do poteka roka ne odloči, mora zdravstvena organizacija pridržano osebo odpustiti iz zaprtega oddelka.
80. člen
Na predlog pridržane osebe, njenega zakonitega zastopnika, skrbnika, pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva, zakonca oziroma osebe, s katero je pridržana
oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, sorodnika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena, sodišče
odloči, da se pridržana oseba odpusti iz zaprtega oddelka
zdravstvene organizacije pred potekom roka, določenega v
sklepu o pridržanju, če ugotovi, da so prenehali vzroki za
pridržanje.
81. člen
V postopku za podaljšanje in prenehanje pridržanja se
primerno uporabljajo določbe postopka o pridržanju.
8. Poglavje
POSTOPEK O RAZGLASITVI POGREŠANCEV
ZA MRTVE IN O DOKAZOVANJU SMRTI
a) Razglasitev pogrešancev za mrtve
82. člen
Sodišče razglasi za mrtvega:
1. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega
poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo 70 let;
2. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega
poročila, pa je verjetno, da ni več živ;
3. pogrešanca, ki je izginil pri potopu ladje, prometni oziroma letalski nesreči, požaru, povodnji, potresu ali v kakšni
drugi smrtni nevarnosti, pa o njem v šestih mesecih po prenehanju nevarnosti ni nobenega poročila;
4. pogrešanca, ki je izginil med vojno zaradi vojnih dogodkov, pa o njem ni nobenega poročila eno leto po prenehanju
bojevanja.
Roka iz 1. in 2. točke tega člena se štejeta od dneva, ko je bil
po zadnjih poročilih pogrešanec brez dvoma še živ; če pa se
ta dan ne da natančno dognati, se štejeta roka od konca
poročevalec
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tistega meseca oziroma leta, v katerem je bil pogrešanec po
zadnjih poročilih še živ.
83. člen
Postopek se začne na predlog.
Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes in javni
tožilec.
Če gre za premoženjskopravne koristi družbenopolitične
skupnosti, lahko predlaga razglasitev za mrtvega tudi javni
pravobranilec
84. člen
Predlog za razglasitev za mrtvega se lahko vloži in se
postopek začne še preden potečejo roki iz prvega odstavka
82. člena in sicer v primerih iz 1. in 2. točke šest mesecev pred
koncem roka, v primerih iz 3. in 4. točke pa takoj po prenehanju nevarnosti oziroma bojevanja, vendar se odločba o razglasitvi za mrtvega ne more izdati, dokler ne potečejo roki, ki so
predpisani v prvem odstavku 82. člena.
85. člen
Po prejemu predloga sodišče opravi poizvedbe s tem, da
zasliši priče ter si preskrbi potrebne podatke in poročila.
Če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka,
izda sodišče oklic, v katerem navede bistvene okoliščine
zadeve, pokliče pogrešanca, da se oglasi in tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi oklica v Uradnem listu SRS, ker bo sicer po
poteku roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Oklic se objavi v Uradnem listu SRS, razglasi na sodni deski
in kraju, kjer je imel pogrešanec svoje zadnje stalno oziroma
začasno prebivališče. Sodišče lahko odredi, da se oklic objavi
tudi v drugih glasilih.
86. člen
Če se v roku, določenem v oklicu, pogrešanec ne javi,
sodišče obvesti o postopku pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva, da pogrešancu postavi skrbnika.
Ko pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva
postavi skrbnika, sodišče zasliši predlagatelja, skrbnika,
izvede dokaze in odloči o predlogu.
87. člen
V odločbi, s katero je pogrešani razglašen za mrtvega, se
določita dan, po možnosti pa tudi ura, ki veljata za čas
pogrešančeve smrti.
Za dan smrti velja tisti dan, ko je na podlagi poizvedb
pogrešanec najverjetneje umrl oziroma tisti dan, ki ga pogrešanec najverjetneje ni preživel. Če se ta dan ne da dognati,
velja, da je pogrešanec umrl prvi dan po poteku rokov iz 82.
člena.
88. člen
Sodišče pošlje pravnomočen sklep o razglasitvi za mrtvega
pristojnemu matičarju zaradi vpisa v mrliško knjigo.
89. člen
Če se tisti, ki je razglašen za mrtvega, zglasi pri sodišču,
sodišče preizkusi, ali je on tisti, ki je pogrešan, nato pa brez
nadaljnjega postopka razveljavi svojo odločbo ter ravna v
skladu z 88. členom.
90. člen
Če obstojijo okoliščine, ki kažejo na to, da je tisti, ki je bil
razglašen za mrtvega, še živ, ali da je umrl kakšen drug dan,
kot velja po sklepu sodišča za dan njegove smrti, javni tožilec
predlaga, da se odločba o razglasitvi za mrtvega razveljavi
oziroma spremeni.
Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko vloži tudi vsak,
ki ima pravni interes na spremembi oziroma razveljavitvi
odločbe. O uvedbi postopka za razveljavitev ali spremembo
odločbe o razglasitvi za mrtvega se obvesti sodišče, ki vodi
zapuščinski postopek po pogrešancu. Sodišče prekine zapuščinski postopek, če še teče, če pa je že pravnomočno končan
in so izvršeni vpisi v zemljiški knjigi, odredi, da se v zemljiški
knjigi zaznamuje začetek postopka za razveljavitev oziroma
spremembo odločbe o razglasitvi za mrtvega.
poročevalec

91. člen
Če sodišče ugotovi, da je pogrešanec še živ ali da je umrl
kakšen drug dan, kot velja po sklepu za dan njegove smrti,
razveljavi oziroma spremeni svoj sklep.
Če sodišče ugotovi, da ni pogojev za razveljavitev ali spremembo sklepa, zavrne predlog. Pravnomočen sklep pošlje
zapuščinskemu sodišču, da nadaljuje postopek oziroma
izbriše zaznambo v zemljiški knjigi.
92. člen
Pravnomočno odločbo o razveljavitvi ali spremembi
odločbe o razglasitvi za mrtvega pošlje sodišče matičarju in
zapuščinskemu sodišču, odločbo o razveljavitvi pa tudi pristojnemu organu občinske skupnosti socialnega skrbstva.
Na podlagi odločbe, s katero je bila razveljavljena odločba o
razglasitvi za mrtvega, razveljavi pristojni organ občinske
skupnosti socialnega skrbstva odločbo o postavitvi skrbnika,
če po zakonu ni drugih ovir.
b) Dokazovanje smrti
93. člen
Če se smrt kakšne osebe ne da dokazati z listinami, ki so
potrebne po zakonu o matičnih knjigah, sodišče izvede postopek in izda odločbo, s katero se ugotovi smrt take osebe. V
tem postopku se primerno uporabljajo tudi določbe 85. do 92.
člena.
94. člen
Postopek se začne na predlog.
Predlog lahko vloži vsak, ki ima pravni interes in javni
tožilec.
Če gre za varstvo premoženjskih pravic in koristi družbenopolitične skupnosti, lahko predlaga uvedbo postopka o dokazovanju smrti tudi javni pravobranilec.
95. člen
Predlog se lahko vloži takoj po smrti tistega, čigar smrt se
dokazuje. Oklicni rok ne sme biti krajši kot petnajst dni in ne
daljši od trideset dni.
96. člen
V odločbi, s katero se potrdi smrt kakšne osebe, določi
sodišče dan, za katerega je dokazano, da je dan njene smrti.
Če se ta dan ne da zanesljivo ugotoviti, velja za dan smrti tisti
dan, za katerega je ugotovljeno, da ga ta oseba ni preživela.

III. Razdelek
9.- Poglavje
POSTOPEK ZA DOLOČITEV ODŠKODNINE
97. člen
V tem postopku sodišče odloči o odškodnini, če je z zakonom določeno, da se odškodnina določi v nepravdnem postopku.
98. člen
Postopek se uvede na predlog upravičenca do odškodnine
ali po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravnega
organa, da med udeleženci ni bil dosežen sporazum o višini
odškodnine.
99. člen
Postopek za določitev odškodnine je nujen.
V postopku za določitev odškodnine opravi sodišče narok.
100. člen
O uvedbi postopka sodišče takoj obvesti pristojnega javnega pravobranilca, ki ima položaj udeleženca v postopku.
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101. člen
Kadar zakon določa, da lahko prejšnji lastnik predlaga
določitev akontacije na odškodnino, določi sodišče akontacijo z začasno odredbo.
Zoper odločbo o začasni odredbi ni posebne pritožbe.
102. člen
V postopku za določitev odškodnine se lahko zavezanec in
upravičenec do odškodnine poravnata, če zakon ne določa
drugače.
Poravnava je veljavna samo, če javni pravobranilec v roku
petnajstih dni, odkar je bil obveščen o poravnavi, ne izjavi, da
se z njo ne strinja.
103. člen
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija,
če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe presega vrednost, ki jo zakon o pravdnem postpku predpisuje kot
pogoj za dovoljenost revizije.
104.člen
Stroške postopka trpi udeleženec, ki mu je naloženo plačilo
odškodnine.
10. Poglavje
POSTOPEK ZA PROSTOVOLJNO CENITEV
IN PRODAJO STVARI
105. člen
Postopek za prostovoljno cenitev in prodajo stvari se uvede
na predlog, kadar tako določa zakon.
106. člen
Za cenitev in prodajo premičnih in nepremičnih stvari je
pristojno sodišče, na čigar območju so stvari. Če se cenitev in
prodaja predlaga za več premičnih in nepremičnih stvari, ki so
na območju več sodišč, je krajevno pristojno katerokoli od teh
sodišč.
107.člen
Če predlagatelj zahteva, se dovoli prodaja tudi brez cenitve.
V tem primeru navede vrednost predlagatelj.
Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo, če gre za stvari
-v družbeni lasti.
108.člen
V tem postopku sodišče opravi samo en prodajni narok.
109.člen
V sklepu o prodaji nepremičnine je treba posebej navesti,
da je postopek začet po predlogu in zato ostanejo v zemljiški
knjigi vpisane pravice in bremena.
110. člen
Če zakon ne določa drugače, se v tem postopku smiselno
uporabljajo določbe zakona o izvršilnem postopku.

11. Poglavje
POSTOPEK V STANOVANJSKIH ZADEVAH
111. člen
V postopku opravi sodišče narok.
Zoper odločbo sodišča druge stopnje, s katero je bilo odločeno o stanovan jski pravici ali o pravici uporabe stanovanja,
je dovoljena revizija.
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12. Poglavje
POSTOPEK ZA UREDITEV RAZMERIJ MED
SOLASTNIKI O REDNEM VZDRŽEVANJU STVARI
V SOLASTNINI
Varianta: POSTOPEK ZA UREDITEV RAZMERIJ
MED SOLASTNIKI O REDNEM VZDRŽEVANJU,
UPRAVLJANJU IN UPORABI STVARI V SOLASTNINI
*
112. člen
V postopku za ureditev razmerij med solastniki o rednem
vzdrževanju stvari v solastnini odloča sodišče, če ni bilo med
solastniki doseženo soglasje o poslu v zvezi z rednim upravljanjem, ki je nujen za redno vzdrževanje stvari v solastnini.
Varianta: V postopku za ureditev razmerij med solastniki o
rednem vzdrževanju stvari oziroma o načinu upravljanja in
uporabe stvari v solastnini odloča sodišče, če ni bilo med
solastniki doseženo soglasje o poslu v zvezi z rednim upravljanjem, ki je nujen za redno vzdrževanje stvari v solastnini,
oziroma o načinu upravljanja in uporabe stvari v solastnini.
Postopek se začne na predlog solastnika.
113. člen
V postopku opravi sodišče narok.,
114. člen
Do izdaje odločbe lahko izda sodišče na predlog udeleženca začasno odredbo o ureditvi razmerij, če to zahtevajo
okoliščine primera, zlasti zato, da bi se preprečila znatna
premoženjska škoda, samovolja ali očitna krivica za posamezne solastnike oziroma uporabnike.
V sklepu, s katerim sodišče izda začasno odredbo, določi,
koliko časa naj odredba traja, vendar najdalj do pravnomočnosti sklepa o ureditvi razmerij.
115. člen
V sklepu, s katerim sodišče odloči o poslu, ki je nujen za
redno vzdrževanje stvari, odloči tudi, v kakšnem sorazmerju
nosijo solastniki stroške tega vzdrževanja.
Varianta: V sklepu, s katerim sodišče odloči o poslu, ki je
nujen za redno vzdrževanje stvari, oziroma o načinu upravljanja in uporabe stvari v solastnini, odloči tudi, v kakšnem
sorazmerju nosijo solastniki stroške vzdrževanja, upravljanja
in uporabe.
116. člen
Stroške postopka nosijo solastniki v sorazmerju z velikostjo
svojih deležev na stvari.
117. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi v
postopku za ureditev razmerij o rednem vzdrževanju stvari v
skupni lastnini ter razmerij med etažnimi lastniki.
Varianta: Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo
tudi v postopku za ureditev razmerjij o rednem vzdrževanju
stvari oziroma o načinu upravljanja in uporabe stvari v skupni
lastnini ter razmerij med etažnimi lastniki.

13. poglavje
POSTOPEK ZA DELITEV STVARI
IN SKUPNEGA PREMOŽENJA
118. člen
V postopku za delitev stvari ali skupnega premoženja
sodišče odloči,če med solastniki ali skupnimi lastniki ni sporazuma o delitvi.
Sodišče lahko odloči o delitvi, če med udeleženci ni spora o
predmetu delitve in o velikosti njihovih deležev.
Če obstoji med udeleženci spor o predmetu delitve oziroma
o velikosti njihovih deležev, jih sodišče napoti na pravdo po
določbah 9. in 10. člena.
poročevalec

kateremu izmed udeležencev se dodelijo posamezne stvari, ki
spadajo v skupno premoženje.
O tem odloči sodišče glede na potebe udeležencev in glede
na njihove upravičene interese na posameznih stvareh, kot
izhajajo iz zakona ali iz namena posameznih stvari.

a) Postopek za delitev stvari v solastnini
119. člen
Predlog za delitev mora vsebovati opis stvari, ki naj se deli,
podatke o solastnikih in velikosti njihovih deležev ter imetnikih stvarnih pravic na stvari.
Če je predmet delitve nepremičnina, je treba v predlogu za
delitev navesti zemljiškoknjižne podatke.
Varianta: na koncu stavka v drugem odstavku se črta pika in
se doda naslednje besedilo:,»in predložiti zemljiškoknjižni
izpisek oziroma druge listine, s katerimi se dokazuje lastninska pravica na nepremičnini.«
120. člen
V postopku za delitev stvari opravi sodišče narok.
121. člen
Udeleženci se o delitvi lahki poravnajo.
122. člen
Sodišče si mora prizadevati, da se praviloma opravi fizična
delitev stvari in da posamezni solastniki dobijo tisti del stvari,
za katerega izkažejo upravičen interes.
Če fizična delitev stvari ni mogoča, ali je mogoča le ob
znatnem zmanjšanju njene vrednosti, odloči sodišče, naj se
delitev stvari opravi s prodajo.
123. člen
Kadar izkaže kateri od solastnikov glede na velikost svojega
deleža ali druge okoliščine upravičeno večji interes na stvari,
lahko sodišče odloči, da dobi stvar ta solastnik.
V tem primeru sodišče odlok, da mora solastnik, ki prevzame stvar, izplačati ostalim solastnikom vrednost njihovih
deležev v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.
124. člen
V sklepu o delitvi sodišče odloči, da morajo udeleženci, ki
imajo stvar oziroma dele stvari v svoji posesti, te izročiti
udeležencem, ki jim pripade stvar oziroma deli stvari po
delitvi.
Če je predmet delitve nepremičnina, imajo ostali solastniki
na njej zastavno pravico do višine vrednosti svojih deležev,
kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi, dokler jim ni izplačana vrednost, določena v drugem odstavku 123. člena.
Če je predmet delitve premičnina, obdržijo solastniki na njej
lastninsko pravico do višine vrednosti svojih deležev, kot so
bili ugotovljeni v sklepu o delitvi, dokler jim ni izplačana
vrednost iz drugega odstavka 123. člena.
125. člen
V postopku za delitev stvari odloči sodišče po uradni dolžnosti tudi o ustanovitvi stvarne služnosti, če posamezni udeleženec dela stvari, ki so mu bile dodeljene, sploh ne more ali
delno ne more uporabljati brez uporabe drugega dela razdeljene stvari.
V tem primeru sodišče na predlog udeleženca, ki mu pripade del stvari, na katerem je ustanovljena služnost, odloči o
odškodnini zaradi služnosti.
126. člen
Stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo
njihovih solastninskih deležev.
127. člen
Določbe tega poglavja o fizični delitvi stvari se smiselno
uporabljajo tudi za ureditev načina uporabe zemljišča v družbeni lastnini, na katerem stoji stavba v zasebni lasti več
solastnikov, kot tudi za ureditev načina uporabe nacionaliziranega ali razlaščenega zemljišča, ki še ni bilo odvzeto bivšim
solastnikom.
b) Postopek za delitev skupnega premoženja
128. člen
V postopku za delitev skupnega premoženja sodišče odloči,
poročevalec
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129. člen
Če spadajo v skupno premoženje nepremičnine, je krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega ležijo nepremičnine.
Ce ležijo nepremičnine na območju več sodišč, je krajevno
pristojno vsako od teh sodišč.
Kadar se zahteva delitev skupnega premoženja zakoncev, ki
ne obsega samo nepremičnin, je ne glede na prvi odstavek
tega člena krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega imata zakonca skupno prebivališče, oziroma kjer sta
imela zadnje skupno prebivališče.
130. člen
V postopku za delitev skupnega premoženja se smiselno
uporabljajo določbe postopka za delitev stvari v solastnini.
14. poglavje
POSTOPEK ZA UREDITEV MEJ
131. člen
V postopku za ureditev mej sodišče uredi mejo, če je ta
sporna med:
- različnimi lastniki ali med njimi ter imetniki pravice uporabe,
- različnimi imetniki pravice uporabe ali med njimi ter
imetniki pravice razpolaganja oziroma upravljanja,
- različnimi imetniki pravice razpolaganja oziroma upravljanja.
V postopku za ureditev meje sodišče ne more določiti meje
z zemljiščem v družbeni lastnini, če gre za zemljišče, ki je v
splošni rabi.
132. člen
Postopek za ureditev mej se začne na predlog, ki mora
vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, med katerimi je meja sporna, ime in priimek ter prebivališče lastnikov
oziroma uporabnikov zemljišč, med katerimi je meja sporna,
in razloge, zaradi katerih se predlaga ureditev meje v sodnem
postopku.
O uvedbi postopka za ureditev meje med zemljišči v družbeni lastnini in zemljišči, na katerih je lastninska pravica,
obvesti sodišče javnega pravobranilca, ki ima položaj udeleženca v postopku.

133. člen
Udeleženci se lahko o poteku meje poravnajo.
V primeru, da gre za ureditev meje med zemljiščem v
družbeni lastnini in zemljiščem, na katerem je lastninska
pravica, je poravnava veljavna, če javni pravobranilec v roku
petnajst dni, odkar je bjl obveščen o poravnavi, ne izjavi, da se
z njo ne strinja.
134. člen
V postopku za ureditev meje sodišče opravi narok na kraju
samem, na katerega vabi poleg udeležencev geodetskega
izvedenca in po potrebi tudi priče.
135. člen
Na naroku na kraju samem se napravi skica, iz katere mora
biti razvidna sporna meja, ter meja, ki jo je sodišče na kraju
samem določilo, oziroma na katero je bila sklenjena poravnava. Skica je sestavni del zapisnika o naroku.
136. člen
Sodišče uredi sporno mejo na podlagi močnejše pravice.
Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost,
do katere lahko odloča v pravdnem postopku sodnik posameznik, sodišče lahko uredi mejo na podlagi močnejše pra23

vice le, če predlagatelj in oseba, proti kateri je vložen predlog,
o tem soglašata.
Če močnejša pravica ni dokazana, ali če ni podano soglasje
v smislu prejšnjega odstavka, sodišče uredi mejo po zadnji
mirni posesti.
Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi
mejo tako, da sporni mejni prostor razdeli po pravični oceni.
Kadar gre za ureditev mej med zemljišči v družbeni lastnini
in zemljišči, na katerih je lastninska pravica, sodišče ne more
urediti meje na podlagi tretjega in četrtega odstavka tega
člena tako, da bi bila meja urejena v škodo družbene lastnine.
137. člen
Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost po
drugem odstavku 136. člena, predlagatelj in oseba, proti
kateri je predlog vložen pa ne soglašata, da se uredi meja na
podlagi močnejše pravice, lahko vsak izmed njiju uveljavlja
svojo močnejšo pravico v pravdnem postopku v roku teh
mesecev od vročitve pravnomočnega sklepa, izdanega v tem
postopku.
138. člen
Na podlagi izvedenega postopka sodišče uredi mejo v
skladu z določbo 136. člena in jo označi s trajnimi mejnimi
znamenji.
V sklepu sodišče natančno opiše določeno mejo in navede
ugotovljeno vrednost mejnega spornega prostora.
139. člen
Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče pravnomočen
sklep oziroma poravnavo o ureditvi meje skupno s priloženo
skico zamejničenja in z izmeritvenimi podatki pristojnemu
občinskemu geodetskemu organu zaradi izvedbe v zemljiškem katastru.
Stroške postopka trpijo udeleženci v sorazmerju z dolžino
svojih meja.
15. Poglavje

Pri odločanju o vrsti in obsegu nujne poti sodišče upošteva
potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je potrebno upoštevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni.
144. člen
Za dovoljeno nujno pot je upravičenec do nujne poti dolžan
plačati zavezancu pravično odškodnino.
145. člen
Lastnik izemjišča, po katerem poteka nujna pot, lahko zahteva od predlagatelja, da odkupi potrebno zemljišče za nujno
pot po ceni, ki ne presega prometne vrednosti tega dela
zemljišča.
146 č|e|)
Po izvedenem postopku sodišče s sklepom določi nujno
pot.
Sklep o določitvi nujne poti mora obsegati natančen potek
nujne poti, način uporabe nujne poti ter višino odškodnine.
Sodišče določi tudi rok, v katerem mora zavezanec plačati
odškodnino, ki pa ne sme biti daljši od trideset dni po pravnomočnosti sklepa.
147. člen
V postopku za spremembo obstoječe nujne poti se primerno uporabljajo določbe tega poglavja.
148. člen'
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na zemljišču,
preko katerega nujna pot poteka, lahko predlaga, da se nujna
pot odpravi, če zaradi spremenjenih okoliščin ni več potrebna.
V postopku za odpravo nujne poti se primerno uporabljajo
določbe tega poglavja.
149. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za izgradnjo in
postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter priključkov na te objekte in naprave za objekte, za katere je
izdano predpisano dovoljenje.

POSTOPEK ZA DOVOLITEV NUJNE POTI
140. člen
Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nirna za redno
obdelavo ali uporabo potrebne potne zveze z javnim potnim
omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi
stroški.
Varianta: na koncu stavka se črta pika in se doda naslednje
besedilo: oziroma če jo ima, vendar pa je povezana z nesorazmernimi stroški.
141. člen
Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog
lastnika zemljišča, imetnika pravice uporabe na zemljišču ali
pravice razpolaganja oziroma upravljanja takega zemljišča v
družbeni lastnini, ki pot potrebuje.
Predlog mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zemljišču, ki pot potrebujejo in o zemljišču, po katerem poteka
oziroma naj bi potekala pot, vrsto dejanske rabe obeh zemljišč, priimek in ime in prebivališče lastnika oziroma imetnika
pravice uporabe zemljišča, po katerem poteka ali naj bi potekala nujna pot, in predlog načina uporabe nujne poti.
142. člen
V postopku za dovolitev nujne poti sodišče opravi narok. Če
se predlog za dovolitev nujne poti nanaša na zemljišče v
družbeni lasti, povabi na narok tudi pristojnega javnega pravobranilca, ki ima položaj udeleženca.
143. člen
Sodišče dovli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali
znatno ne ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po katerem naj bi nujna pot potekala.
Na naroku na kraju samem sodišče napravi skico, iz katere
mora biti razviden potek nujne poti. Skica je sestavni del
zapisnika o naroku.
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IV. Razdelek
POSTOPKI Z LISTINAMI IN SODNIMI POLOGI
16. Poglavje
POSTOPEK ZA SESTAVO IN OVERITEV LISTIN
150. člen
Sodišče sestavi in overi listino, kadar zakon določa, da se
listina sestavi ali overi pred sodnikom.
151. člen
Krajevno pristojno za sestavo in overitev listine je vsako
stvarno pristojno sodišče.
152. člen
Sodišče mora udeležence poučiti o pomenu in o pravnih
posledicah sestavljene ali overjene listine.
Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti, da listina, ki jo
sestavi ali overi, ni v nasprotju z ustavnimi načeli družbene
ureditve, s prisilnimi predpisi in z moralo socialistične samoupravne družbe.
153. člen
O sestavi ali o overitvi listine sodišče sestavi zapisnik, ki
mora vsebovati priimek in ime predlagatelja, način ugotovitve
njegove istovetnosti ter vrsto sestavljene oziroma overjene
listine. Zapisniku se priloži en izvod listine.
poročevalec

17. Poglavje
POSTOPEK ZA HRAMBO LISTIN
154. člen
Sodišče sprejme v hrambo listine zaradi zavarovanja premoženjskih in drugih pravic imetnika listine ali če je to z
zakonom določeno.
Postopek se uvede na predlog imetnika listine.
155. člen
Za postopek za hrambo listin je krajevno pristojno vsako
stvarno pristojno sodišče.
156. člen
O hrambi listine sodišče sestavi zapisnik, v katerem navede,
kako je ugotovljena istovetnost predlagatelja in katera listina
je dana v hrambo.
Listina se da v poseben ovitek in zapečati.
157. člen
Predlagatelju izda sodišče potrdilo o prejemu listine.
158. člen
Na zahtevo predlagatelja sodišče vrne listino, ki je bila dana
v hrambo, potem ko ugotovi identiteto predlagatelja.
Listina se vrne tudi pooblaščencu predlagatelja, če ima za
to overjeno pooblastilo.
O vrnitvi listine sodišče sestavi zapisnik.
Če se listina vrne pooblaščencu, se pooblastilo priloži
zapisniku in obdrži pri sodišču.

164. člen
Po prejemu izjave sodišče izda oklic, v katerem navede:
- ime predlagatelja in njegovega zastopnika,
- označbo vrste in opis listine, ki naj se razveljavi,
- rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz listine (priglasitveni rok) in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev,
- poziv, naj se listina v določenem roku predloži sodišču,
- opozorilo, da se bo listina razveljavila, če v določenem roku
ne bo predložena sodišču.
Oklic se vroči vsem udeležencem, nabije na sodno oglasno
desko in objavi v Uradnem listu SRS ali v Uradnem listu SFRJ
če udeleženec nima prebivališča oziroma sedeža v SR Sloveniji. Priglasitveni rok teče od dneva objave oklica v Uradnem
listu in znaša šestdeset dni.
165. člen
Sodišče ustavi postopek za razveljavitev, če predlagatelj v
danem roku ne založi potrebnega zneska za objavo oglasa ali
če tretja oseba predloži listino ali dokaže, da jo ima.
Sodišče preizkusi prijave tretjih oseb tudi, če prispejo na
sodišče po izteku priglasitvenega roka, vendar pred izdajo
sodne odločbe. Sodišče mora o vsaki prijavi tretje osebe
obvestiti predlagatelja.
166. člen
O razveljavitvi listine sodišče odloči s sklepom, v katerem
mora biti naveden tudi dan, od katerega se Šteje, daje listina
razveljavljena.
167. člen
Razveljavitev listine velja od dneva objave oglasa v Uradnem listu SRS oziroma Uradnem listu SFRJ.

18. Poglavje
POSTOPEK ZA RAZVELJAVITEV LISTIN
(AMORTIZACIJA LISTIN)
159. člen
V tem postopku se razveljavljajo listine, s katerimi se neposredno ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo premoženjske
pravice, kadar tako določa zakon.
Določbe tega postopka se uporabljajo,, če v posebnem
predpisu postopek ni drugače urejen.
160. člen
« Postopek se uvede na predlog osebe, ki je upravičena, da
na podlagi listine uveljavi pravico ali ima drugače izkazan
pravni interes za razveljavitev listine.
161. člen
Predlagatelj mora v predlogu navesti podatke o vsebini
listine, kdo je izdajatelj, dejstva, iz katerih je razvidno, da je
upravičen predlagati razveljavitev, in da je listina verjetno
izgubljena ali kakorkoli uničena.
Predlogu se priloži prepis listine, če obstoji, in se navedejo
drugi podatki, na podlagi katerih se lahko listina razpozna.
162. člen
Za postopek za razveljavitev listine, ki jo izda organ družbenopolitične skupnosti, organizacija združenega dela, druga
samoupravna organizacija ali skupnost, je pristojno sodišče,
na območju katerega ima izdajatelj sedež.
Za postopek za razveljavitev listine, v kateri je naveden kraj
izpolnitve, je pristojno sodišče, na območju katerega se
nahaja mesto izpolnitve.
Za postopek za razveljavitev listine, za katerega pristojnosti
ni mogoče določiti po prvem in drugem odstavku tega člena,
je pristojno sodišče, na območju katerega ima predlagatelj
prebivališče oziroma sedež.
163. člen
Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek
postopka, zahteva od izdajatelja listine, da v določenem roku
izjavi, ali je bila izdana listina, ki naj se razveljavi, in ali obstoje
ovire za uvedbo postopka.
poročevalec

19. Poglavje
SODNI DEPOZIT
168. člen
V sodni depozit sodišče sprejme denar, dragocene kovine
in izdelke iz teh kovin in vrednostne paoirje, ki se lahko
vnovčijo, če je tako določeno s posebnim predpisom.
Sodišče mora sprejeti v depozit tudi druge predmete, če je z
zakonom določeno, da lahko dolžnik položi predmet svoje
obveznosti pri sodišču.
Postopek se začne na predlog.
169. člen
Predmeti in depozit iz prvega odstavka 168. člena se sprejmejo v depozit pri vsakem stvarno pristojnem sodišču.
Predmeti iz drugega odstavka 168. člena se sprejmejo v
depozit pri vsakem stvarno pristojnem sodišču v kraju izpolnitve, razen če ekonomičnost ali narava posla zahteva, da se
stvar položi v kraju, kjer stvar je.
170. člen
Predlagatelj mora v predlogu opisati predmet depozita,
navesti, v čigavo korist se depozit polaga in razloge, zaradi
katerih se polaga.
171. člen
Pred izdajo sklepa o depozitu naloži sodišče predlagatelju,
da v določenem roku položi predujem za kritje stroškov, ki
nastanejo v zvezi z depozitom.
172. člen
Sodišče zavrne predlog za depozit, če ugotovi, da niso
izpolnjeni pogoji za sprejem predmetov v depozit ali da predlagatelj v določenem roku ne položi predujma za kritje stroškov depozita.
173. člen
V sklepu, s katerim sodišče predlogu ugodi, določi način
hrambe stvari, ki jo sprejme v depozit, rok hrambe in opozori
udeležence glede zastaranja pravice do dviga depozita.
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174. člen
Kadar je depozit položen v korist določene osebe, sodišče
P9vabi to osebo, da se izjavi o depozitu.
Če pozvana oseba izjavi, da sprejme deponirani predmet,
sodišče s sklepom odloči, da se ji predmet izroči.
175. člen
Predmet iz depozita se izroči upravičencu na podlagi
sklepa sodišča, pri katerem je predmet deponiran.
V sklepu morajo biti navedeni podatki o osebi, ki se ji
deponirani predmet izroči, o predmetu depozita, načinu izročitve, rok, v katerem je potrebno predmet prevzeti, in opozorilo glede zastaranja pravice do dviga depozita.
V sklepu se navedejo tudi stroški, ki so nastali v zvezi z
depozitom, in kdo jih je dolžan trpeti.
176. člen
Če odpadejo razlogi za položitev depozita, lahko predlagatelj zahteva vrnitev v roku iz 177. člena. O predlogu odloči
sodišče s sklepom.
177. člen
Če upravičenec depozita v roku petih let od pravnomočnosti sklepa o depozitu deponiranega "predmeta ne prevzame,
sodišče izda sklep, v katerem ugotovi, da je pravica do dviga
deponiranega predmeta zastarala in da pripade predmet, ki je
bil dan v depozit, v korist družbenopolitični skupnosti, ki
sodišče financira.

Tretji del

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
178. člen
Določbe tega zakona se bodo uporabljale za razmerja,
glede katerih v postopku na prvi stopnji še ni bil izdan sklep.
Če bo po uveljaviti tega zakona razveljavljen sklep sodišča
prve stopnje, se postopek nadaljuje po tem zakonu.
179. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- zakon o razlastitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti (Uradni list SRS, št. 43/73),
- drugi stavek v tretjem odstavku 117. člena zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/
76).
180. člen
Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 5. 4. 1985 sprejela predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku.
Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek
zakona, pri tem pa upošteva stališča Družbenopolitičnega
zbora, pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zborov in,skupščine, pripombe in predkoge skupin
delegatov in pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov.
Pri dograjevanju in iskanju čimbolj ustreznih rešitev naj
zaradi specifike področij, ki jih bo zajel zakon o nepravdnem
postopku, zagotovi večje sodelovanje zainteresiranih institucij, znanstvenih delavcev ter sodišč oziroma sodnikov, ki
, sodijo v nepravdnem postopku. Predlagatelj je pri pripravi
osnutka zakona proučil vse predloge iz razprave ter mnenja in ■
predloge zainteresiranih subjektov ter večino predlogov tudi
ustrezno upošteval. Pri tem je posebno pozornost posvetil
vprašanju zagotavljanja ustreznega varstva družbene lastnine
v posameznih postopkih ter drugim vprašanjem, ki so bila v
obravnavi predloga za izdajo zakona in tez za osnutek zakona
posebej poudarjena.
II.
Poglavitni namen predlaganega zakona o nepravdnem
postopku je, da se zaradi učinkovitejšega uresničevanja varstva določenih osebnih in premoženjskih pravic delovnih ljudi
in občanov v skladu s splošnimi interesi pravne ureditve,
obsežna in heterogena nepravdna procesna materija, ki
doslej v naši republiki v pretežni meri še ni pozitivno pravno
urejena, enotno uredi z zakonom ter s tem postopkovna
zakonodaja zaokroži-.
Eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo osnutka zakona je
bila opredelitev, naj se v zakonu celovito uredijo nepravdni
postopki za posamezna področja družbenih razmerij, izvza- „
mejo pa naj se le tista področja, kjer medsebojna povezanost
materialnih in procesualnih določb opravičuje celotno ureditev razmerij v posebnih zakonih. Predlagatelj je zato v osnutek zakona vključil procesualne določbe tudi s tistih področij,
na katerih veljavna zakonodaja postopek v celoti (n.pr. razglasitev pogrešancev za mrtve in dokazovanje smrti) ali deloma
(n.pr. na področju družinskih razmerij) že ureja. Ob takšni
usmeritvi, ki je bila predlagatelju dana v obravnavanju pred26

loga za izdajo zakona, bodo postopki, v katerih se urejajo
določena osebna stanja in družinska razmerja ter premoženjska razmerja, pravice in upravičenja, ki jih glede na njihovo
naravo ni mogoče reševati v kakšnem drugem sodnem
postopku, smotrno zaokroženi v določeno celoto, kar bo
koristilo praktični uporabi zakona.
Nekatera družbena razmerja, ki jih bodo sodišča urejala v
nekaterih postopkih iz tega zakona, v naši zakonodaji vsebinsko niso podrobneje urejena. Da bi zakon omogočil učinkovitost sodnega postopka tudi na takšnih področjih, vsebuje
osnutek zakona pri nekaterih vrstah nepravdnih postopkov
(n.pr. postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih
organizacijah, postopek za določitev nujne poti itd.) tudi
ustrezne materialnopravne določbe.
Nepravdni postopek sodi v širši pojem civilnih sodnih
postopkov in mora potekati v načelu po enakih pravilih, kot
veljajo za pravdni postopek. Pretežnega dela teh pravil osnutek zakona ne vsebuje, ker bi bil z njihovo kodifikacijo po eni
strani preobsežen, po drugi pa podrobno urejanje postopkovnih pravil ne bi ustrezalo potrebi po elastičnosti nepravdnih
postopkov, ki izvira iz narave razmerij, katera se v teh postopkih urejajo. V osnutek zakona so zajeta le tista pravila
postopka, ki so za nepravdni postopek specifična, glede ostalih pa zakon napotuje na subsidiarno uporabo zakona o
pravdnem postopkp.
Zakonski osnutek obsega tri dele. Prvi del ureja splošna
pravila nepravdnega postopka, ki se v načelu uporabljajo v
vseh nepravdnih postopkih, drugi del ureja posamezne vrste
nepravdnih postopkov bodisi s tem, da določa posamezna
odstopanja od splošnih pravil nepravdnega postopka, bodisi,
s tem, da podrobneje odloča krog udeležencev, posebne
pogoje za sodno odločanje, ter pravice oziroma dolžnosti
drugih subjektov, tretji del pa prehodne in končne določbš.
Sistematika zakonskega osnutka je glede na teze za osnutek
ostala nespremenjena.
III.
Prvi del: Splošne določbe
Osnutek zakona v tem delu vsebuje tista pravila, ki glede na
širši pojem civilnega sodnega postopka zahtevajo za
poročevalec

nepravdni postopek specifično ureditev, po svoji funkciji pa
načeloma veljajo za obravnavanje katerekoli vrste zadev, ki se
rešujejo v tem postopku. Pri določitvi meje uporabe pravil
nepravdnega postopka (1. člen osnutka) zakon omogoča, da
se po njegovih določbah obravnavajo poleg razmerij, za
katera je v zakonu izrecno določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku tudi druge zadeve, ki spadajo v pristojnost
rednega sodišča, vendar jih glede na njihovo naravo ni
mogoče obravnavati v kakem drugem sodnem postopku. S
tem je v okviru meja sodne pristojnosti rednih sodišč določena zakonitost obravnavanja posameznih vrst zadev v
nepravdnem postopku, ki je širša od pravnega pravila paragrafa 1. predvojnega nepravdnega postopka. Takšna določba
je utemeljena v sodobni civilistični teoriji ter v doseženem
razvoju naše sodne prakse.
Poleg tega vprašanja ureja osnutek zakona v splošnih
določbah nekatera temeljna načela nepravdnega postopka
reševanje predhodnega vprašanja, stvarno in krajevno pristojnost ter sestavo sodišča, opredeljuje udeležence, vsebino
predloga in ravnanje sodišča po njegovem prejemu, pravila o
naroku, obliko odločb ter posebne določbe glede pravnih
sredstev in stroškov postopka in določa subsidiarno uporabo
zakona o pravdnem ostopku. V tem delu so torej urejena
vprašanja oziroma pravila, ki so skupna za vse nepravdne
postopke ter klasični instituti postopka.
Temeljna načela nepravdnega postopka izvirajo iz narave
družbenih razmerij, ki se urejajo v tem postopku in ki opredeljuje njegovo funkcijo, to je uresničevanje varstva določenih
osebnih in premoženjskih pravic delovnih ljudi in občanov ter
upravičenj družbenih pravnih oseb v skladu s splošnimi interesi pravne ureditve in v zagotavljanju kvalitete tega pravnega
varstva. Osnutek zakona te družbene smotre zagotavlja na
podlagi načela dispozicij in oficialnosti (2. in 3. člen), načela
zaslišanja udeležencev (4. člen), hitrosti postopka, varstva
mladoletnikov in oseb, ki ne morejo same skrbeti zase (5.
člen), razpravnega in preiskovalnega načela (6. člen), načela
ustnosti in načela javnosti (7. člen) ter načela materialne
resnice in načela proste presoje dokazov. Večino teh načel je
torej osnutek izrecno uzakonil, načeli materialne resnice in
proste presoje dokazov pa sta uzakonjeni glede na subsidiarno uporabo zakona o pravdnem postopku.
Osnutek ureja reševanje predhodnega vprašanja, tj. pravnega vprašanja o obstoju pravice oz. pravnega razmerja, ki se
sicer rešuje v določenem postopku kot samostojna celota,
vprašanje pa se pojavi v nepravdnem postopku. V primeru da
so med udeleženci, sporna dejstva, od katerih je odvisna
rešitev predhodnega vprašanja, sodišče v nepravdnem
postopku tega vprašanja ne sme samo reševati, temveč mora
napotiti udeležence, da sporno vprašanje rešijo v matičnem
postopku. Takšna rešitev je prilagojena funkciji nepravdnega
postopka, v katerem se oblikujejo predvsem nesporna razmerja (9. in 10. člen).
Stvarna pristojnost in sestava sodišča je glede nepravdnega
postopka sicer določena v zakonu o redih sodiščih (Uradni
list SRS, štev. 10/77, 4/82 in 37/82), vendar predlagatelj meni,
da bi zaradi boljše preglednosti in ker določbe o stvarni
pristojnosti ter sestavi sodišča sodijo v postopkovni zakon,
kazalo ti dve vprašanji za področje nepravdnega postopka
urediti v tem zakonu, posebno še, ker v 18. členu osnutka
predlaga ureditev možnosti, da posamezna dejanja v nepravdnem postopku opravi strokovni sodelavec sodišča, kar je v
skladu z zahtevo po elastičnosti nepravdnega postopka oziroma nižji stopnji formalnosti, po kateri se ta postopek razlikuje od drugih sodnih postopkov.
Osnutek zakona v 19. členu določa pojem udeleženca v
nepravdnem postpoku, ki je glede na razmerja, ki se urejajo v
tem postopku, znatno širši od opredelitve stranke v pravdnem
postopku. Udeležence nepravdnega postopka ni mogoče
opredeliti le po formalnih procesnih kriterijih, po katerih se
med udeležence predlagalnega postopka uvrščata predlagatelj in oseba, glede katere je predlog vložen oz. v postopku, ki
se vodi po uradni dolžnosti, oseba, o kateri se vodi postopek.
Udeleženci v nepravdnem postopku so tudi tisti, na čigar
materialnopravni položaj učinkuje določeni nepravdni postopek. Kot udeležence šteje osnutek zakona tudi javnega tožilca
in javnega pravobranilca ter organ skupnosti socialnega skrbstva, ki uresničujejo oziroma skrbijo za družbene interese, za
kar jih je potrebno za posamezna opravila izrecno pooblastiti
z zakonom.
poročevalec

Glede pogojev in načina obravnavanja zadeve na naroku,
teka postopka ter glede protokoliranja procesnih dejanj vsebuje osnutek zakona ((. člen od ». člen) določbe, ki naj v
primerjavi s pravdnim postopkom zagotovijo hitrost in elastičnost postopka.
Pravna sredstva, ki jih lahko udeleženci in druge osebe
uporabijo v nepravdnem postopku, so urejena v osnutku
zakona le v obsegu, kolikor njihova ureditev odstopa od
ureditve pravnih sredstev po zakonu o pravdnem postopku
in je odstopanje utemeljeno v naravi pravnih razmerij, ki se
urejajo v nepravdnem postopku oziroma v dejstvu, da je
mogoče določeno razmerje, ki se oblikuje v tem postopku s
pravnomočnim sklepom, ob spremenjenih okoliščinah urediti drugače, zaradi česar ima pravnomočnost odločb, izdanih v nepravdnem postopku drugačen pomen, kot pravnomočnost odločb v pravdnem postopku, ki imajo trajen
učinek.
Osnutek ureja pritožbo kot redno pravno sredstvo, ki ima
suspenzivni učinek. Le v primerih, če je tako določeno z
zakonom ali če sodišče odloči — kadar gre za varstvo pravic
mladoletnih oseb in oseb, ki niso sposobne skrbeti same
zase (5. člen) al i če bi nastala znatna škoda - pritožba ne bi
zadržala izvršitve odločbe (32. člen). V teh primerih sodišče
lahko zahteva varščino, če bi zaradi izvršitve odločbe nastala
nevarnost za varstvo mladoletnih oseb in oseb, ki niso sposobne, da bi same skrbele za svoje pravice in interese. Praviloma odloča o pritožbi sodišče druge stopnje, osnutek pa je
v drugem odstavku 33. člena predvidel možnost, da sodišče
prve stopnje samo spremeni odločbo, če s tem niso prizadete pravice oseb, na katere se odločba nanaša, ali če se te
osebe s tem strinjajo. Enako določbo ima tudi zakon o dedovanju, njen namen pa je, da bi bila posamezna zadeva čim
prej vsebinsko rešena.
Glede na funkcijo nepravnega postopka (načelo hitrosti
postopka) je osnutek načeloma izključil revizijo kot izredno
pravno sredstvo, v posameznih posebnih postopkih pa jo je
glede na potrebno stopnjo zaščite osebnih in premoženjskih
pravic dopustil (tako v postopku za odvzem poslovne sposobnosti, določitev odškodnine, v stanovanjskih zadevah, ki
se nanašajo na pridobitev stanovanjske pravice in pravice
uporabe stanovanja).
Obnova postopka je načeloma dopustna v vseh postopkih,
razen v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij. Vendar pa je tudi pri teh postopkih osnutek predvidel izjemo in v postopku za odvzem poslovne sposobnosti
dopustil obnovo, ker je bilo ocenjeno, da bi le ž obnovitvenim postopkom oseba, ki ji je neupravičeno odvzeta
poslovna sposobnost, lahko rešila vprašanje svoje poslovne
sposobnosti za nazaj, dočim bi z vložitvijo predloga za vrnitev poslovne sposobnosti iahko dosegla spremembo stanja
le za naprej, torej od odločitve o tem predlogu, kar bi lahko
imelo pomembne posledice pri uresničevanju njenih premoženjskih pravic.
Predlagatelj je glede na predlog zakonodajno-pravne
komisije ter stališče Družbenopolitičnega zbora podrobno
proučil vprašanje izrecne določitve možnosti vložitve zahteve
za varstvo zakonitosti kot izrednega pravnega sredstva v
predlaganem zakonu. Glede na možnost uporabe tega pravnega sredstva v nepravdnem postopku, ki jo daje določba 37.
člena osnutka s tem, da uzakonjuje smiselno uporabo
določb zakona o pravdnem postopku ter glede na to, da
osnutek zakona z nobeno določbo ne izključuje uporabe
tega izrednega pravnega sredstva, določenega v zakonu o
pravdnem postopku (401. do 408. člen) in da ni potrebe, da
bi to izredno pravdno sredstvo v zakonu o nepravdnem
postopku urejal drugače, kot je urejeno za pravdni postopek,
predlagatelj meni, da izrecne določbe o tem pravnem sredstvu v predlaganem zakonu ne bi bile potrebne. V tem
pogledu se s predlagano ureditvijo pravnih sredstev v
zakonu o nepravdnem postopku strinja tudi Javno tožilstvo
SR Slovenije.
Osnutek predvideva kot splošno ureditev, da vsak udeleženec nepravdnega postopka nosi svoje stroške, pri posameznih posebnih postopkih pa določa odstopanje od te opredelitve. Skupne stroške nosijo udeleženci v sorazmerju s svojimi
na pr._ deleži, dolžino meje ipd., če pa je postopek izveden
izključno v interesu le nekaterih udeležencev, nosijo stroške
ti udeleženci. Osnutek predvideva tudi povračilo tako imeno27

vanih separatnih stroškov, t. j. stroškov, ki nastanejo po
krivdi enega udeleženca ali po naključju, ki se je njemu
primerilo. Zaradi pospešitve postopkov v nepravnih zadevah
pa je glede na dane predloge v osnutek vključena tudi
določba o posledicah, če predlagatelj ne založi stroškov za
izvedenca, dokaz z izvedencem pa je nujen (36. člen).
II. del - Posebni postopki
V posebnih postopkih je osnutek predpisal procesne
določbe za obravnavanje posameznih vrst zadev, ki glede na
svojo specifičnost zahtevajo posebno urejanje ali odstopanje
od splošnih določb predlaganega zakona. Pri nepravdnih
zadevah, ki materialnopravno niso urejene v drugih zakonih
n. pr. odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, pridržanje
oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, ureditev mej
in dovolitev nujne poti pa so v zakonu vključene tudi materialnopravne določbe.
Posebni postopki so razdeljeni v štiri razdelke. V prvem
razdelku so postopku za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij, v drugem sta postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah in postopek za razglasitev
pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti, v tretjem so
postopki za določitev odškodnine, za prostovoljno cenitev in
prodajo, v stanovanjskih zadevah, za ureditev razmerij med
solastniki glede rednega vzdrževanja, upravljanja in uporabe
stvari v solastnini, za delitev stvari in skupnega premoženja,
za ureditev mej, za dovolitev nujne poti, v četrtem pa so
postopki za sestavo in overitev listin, za hrambo listin, za
razveljavitev listin in za sodni depozit. Za tako sistematiko se
je predlagatelj odločil, ker je menil, da imajo posamezni
posebni postopki neke skupne značilnosti, kar velja še zlasti
za postopke iz 1. razdelka, glede katerih so v osnutku predvidene nekatere skupne določbe, ter zato, ker glede na svojo
specifičnost zahtevajo posebno urejanje ali odstopanje od
splošnih določb.
1. Razdelek: Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
Za postopke za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij je osnutek v splošnih določbah opredelil temeljna načela
(nujnost postopka, izključitev javnosti), krajevno pristojnost,
učinek sodnih odločb in možnost njihovih sprememb. Izključil je izredno pravno sredstvo obnovo postopka, ker je v teh
postopkih pojmovno nesmotrna, udeleženci pa lahko z vložitvijo novega predloga dosežejo podoben učinek kot z
obnovo. Ker pa je časovna veljavnost materialnopravnih
posledic pri obnovi postopka drugačna od materialnopravnih posledic, ki nastanejo z vložitvijo novega predloga, je
osnutek v postopku za odvzem poslovne sposobnosti dopustil obnovo postopka. Z obnovo postopka se namreč dosežejo spremembe pravnih posledic za nazaj, dočim nastopijo
pravne posledice pri vložitvi novega predloga s pravnomočnostjo sklepa, s katerim je bilo odločeno o spremembi osebnega statusa ali družinskega razmerja, izjemoma, pa pred
pravnomočnostjo, če gre za varstvo mladoletnikov in oseb, ki
zaradi duševne bolezni drugih okoliščin niso sposobne skrbeti same za svoje pravice in koristi.
Ustava SRS v 232. členu zagotavlja posebno družbeno
varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase in za varstvo
svojih pravic. Da bi bila zagotovljena zakonitost takega varstva, je bilo potrebno v tem zakonu opredeliti kriterije, po
katerih ljudje niso sposobni skrbeti sami zase in za varstvo
svojih pravic, ker doslej to ni bilo urejeno s pozitivnimi predpisi, ter postopek, v katerem se tako stanje ugotavlja. Osnutek zakona predvideva, da bi bilo to v primeru, če oseba
zaradi duševne zaostalosti, duševne bolezni, odvisnosti od
alkohola ali mamil ali iz drugega vzroka ni sposobna skrbeti
zase, za svoje pravice in koristi. Postopek se začne na predlog pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva, javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki živi z osebo, ki naj
se ji odvzame poslovna sposobnost, v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, sorodnika v ravni črti in v stranski črti
do drugega kolena, lahko pa ga začne sodišče tudi po uradni
dolžnosti. Predlagatelj je ocenil, da zaradi hitrosti postopka,
zaščite pravic oseb in zaščite javnega interesa, morata imeti
tako javni tožilec kot sodišče možnost, da ustrezno ukrepata,
če pri svojem delu izvesta za okoliščine, ki narekujejo odvzem poslovne sposobnosti določeni osebi.
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Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za odvzem
poslovne sposobnosti - duševna bolezen, duševna zaostalost odvisnost od alkohola ali mamil itd. ter da oseba zaradi
takega stanja ni sposobna skrbeti za svoje pravice in koristi,
ji odvzame poslovno sposobnost v celoti ali deloma, odvisno
od ugotovljene nesposobnosti oziroma sposobnosti. V primeru, da je osebi v celoti odvzeta poslovna sposobnost,
pomeni to, da ima položaj mladoletnika, ki še ni star 15 let,
pri delnem odvzemu pa ima oseba položaj mladoletnika, ki je
že star 15 let. V obeh primerih se zaradi varstva pravic osebe
delni oziroma popolni odvzem poslovne sposobnosti zaznamuje v zemljiški knjigi, če ima taka oseba nepremičnine,
pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva pa
mora taki osebi postaviti skrbnika, kot določa 1. odstavek
206. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
Da bi vzpodbudili zdravljenje alkoholikov in narkomanov,
predvideva osnutek zakona možnost, da sodišče najdalj za
eno leto lahko odloži odločitev o delnem odvzemu poslovne
sposobnosti zaradi odvisnosti od alkohola ali od mamil, če
se oseba, ki bi ji bilo potrebno deloma odvzeti poslovno
sposobnost, prične zdraviti v ustrezni zdravstveni organizaciji. Tako odložitev odločitve sodišče prekliče, če oseba
zdravljenje prekine. Osnutek zakona tudi določa, da pošlje
sodišče pravnomočen sklep o odvzemu poslovne sposobnosti pristojnemu matičarju zaradi vpisa v rojstvno matično
knjigo. S tem v zvezi bo ob pripravi predloga zakona
potrebno proučiti, ali bo potrebna kakšna sprememba oziroma prilagoditev ustreznih določb o vpisu v rojstno matično
knjigo po zakonu o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/
74 in 28/81).
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76) ureja v tretjem delu razmerje med starši in
otroki. V 116., 117., 118. in 122. členu določa pogoje za
odvzem in vrnitev odvzete roditeljske pravice, pridobitev
poslovne sposobnosti pred polnoletnostjo, podaljšanje roditeljske pravice čez otrokovo polnoletnost, ukrepe za omejitev
pravic staršev glede upravljanja z otrokovim premoženjem
ter določa, da o teh vprašanjih odloča sodišče. Glede na tako
določbo citiranega zakona in ker gre za varstvo pomembnih
osebnih pravic, predlagatelj ni sprejel pobude nekaterih
sodišč in delegatov, da bi o tem odločali pristojni organi
občinske skupnosti socialnega skrbstva. Osnutek je zaradi
preglednosti in uspešnejšega vodenja postopka deloma povzel naštete materialne določbe zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih. V postopku za odvzem in vrnitev odvzete roditeljske pravice je opredelil, kdo so predlagatelji
postopka, ker zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
take določbe nima. Predlagatelj je lahko drugi roditelj, ki ima
roditeljsko pravico, pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva, otrok, ki je že dopolnil 15 let in je sposoben
razumeti pomen vložitve predloga in njegove posledice ter
javni tožilec. Osnutek daje tudi sodišču možnost, da po
uradni dolžnosti izvede tak postopek, če na kakršenkoli
način izve, da obstojajo razlogi za odvzem roditeljske pravice. Predlagatelj se je odločil za tako širok krog predlagateljev, ker je ocenil, da je potrebno zagotoviti čim polnejšo
zaščito mladoletnih oseb. Zlasti zato je v zakonu izrecno
pooblastil sodišče in javnega tožilca, da pričneta tak postopek.
V postopku za pridobitev poslovne sposobnosti pred polnoletnostjo, če je mladoletna oseba postala roditelj, je osnutek zakona izrecno določil, da ta postopek lahko predlaga
mladoletnik. Predlagatelj meni, da je zlasti v interesu mladoletnika, da se mu v postopku prizna popolna poslovna sposobnost, če sodišče ugotovi, da so za to podani pomembni
razlogi. Pristojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva pa bi bil predlagatelj postopka le v soglasju z mladoletnikom. Predlagana določba je širša kot določba 3. odstavka
117. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij,
zato je besedilo 2. odstavka v 3. odstavku 117. člena v končnih določbah razveljavljeno.
2. Razdelek - Postopek o pridržanju oseb v psihatričnih
zdravstvenih organizacijah, o razglasitvi pogrešancev za
mrtve in o dokazovanju smrti.
Ustava SRS v 217. člena določa, da je človekova svoboda
nedotakljiva, da se prostost ne sme odvzeti nikomur razen v
primerih in v postopku, ki jih določa zakon, ter da sme
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odvzem trajati samo, dokler so za to podani zakoniti pogoji.
Ker pomeni zdravljenje na zaprtem oddelku psihiatrične
zdravstvene organizacije ali v drugih organizacijah aH oddelkih organizacij, ki so namenjeni psihiatričnim bolnikom,
poseg v človekovo svobodo, je osnutek zakona določil, iz
katerih razlogov sodišče lahko dovoli pridržanje - narava
duševne bolezni, psihofizično stanje osebe, ogrožanja svojega življenja in življenja drugih ljudi ter dejstvo, da je oseba
pridržana brez odločbe sodišča ali proti svoji volji, po čemer
se razlikuje od zakona o nepravdnem postopku iz leta 1934,
ki kot kriterij za izvedbo postopka določa le dejstvo, da je
bila oseba pridržana brez privolitve.
Osnutek opredeljuje, kdaj je oseba pridržana proti svoji
volji. Za tako opisno in neformalno opredelitev se je predlagatelj odločil, da bi čim bolj vsebinsko rešil vprašanje, kdaj je
potrebno izvesti pridržalni postopek. Po zakonu o nepravdnem postopku SR Srbije in SR Makedonije se ta postopek
izvede, če je oseba brez privolitve v psihiatrični zdravstveni
organizaciji. Zakona določata, da oseba ob sprejemu v psihiatrično zdravstveno organizacijo pismeno izjavi pred dvema
pričama, ki nista zaposleni v zdravstveni organizaciji, da se s
tem strinja. Predlagano besedilo osnutka zakona pa veže
pravni učinek »privolitve« pridržane osebe na določena stanja, omenjena zakona pa ne.
Ker gre v tem postopku za varstvo temeljnih osebnih pravic človeka, je bilo potrebno roke za opravo posameznih
dejanj čim bolj skrajšati, vendar pa je bilo potrebno pri tem
upoštevati tudi potrebe zdravstvene stroke in zmogljivosti
sodišč. Postavljeni roki so po mnenju predlagatelja skrajšani
na minimum in jih ni mogoče še bolj skrajšati, ne da bi s tem
posegli v kvaliteto izvajanja zakona. Zaradi varstva temeljne
človekove pravice, da ji nihče ne sme vzeti svobode brez
utemeljenega razloga, imajo pravico do pritožbe zoper sklep
o pridržanju ne samo pridržana oseba, zakoniti zastopnik,
skrbnik in zdravstvena organizacija, temveč tudi zakonec,
oseba, s katero je pridržana oseba živali v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, sorodniki v ravni črti in stranski črti do
drugega kolena.
V skladu z načelno opredelitvijo o obsegu zakona je predlagatelj povzel določbe veljavnega zakona o razglasitvi
pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti (Uradni list
SRS, št. 43/73), pri pogojih za uvedbo postopka za razglasitev pogrešancev za mrtve pa je zvišal starost s 65 na 70 let,
ker se je življenjska doba v zadnjih desetletjih zvišala. Tako
rešitev imata tudi makedonski in srbski zakdn o nepravdnem
postopku. Rešitve, ki jih vsebuje sedaj veljavni zakon, so po
oceni večine sodišč in predlagatelja ustrezne in zato ni
kazalo posegati v že uzakonjeno prakso.
Nekatera sodišča so sicer predlagala, da bi sodišče izvedlo
tako postopek za razglasitev za mrtvega kot postopek za
dokazovanje smrti v eni fazi, torej brez tako imenovanega
predhodnega postopka, ko sodišče presoja, ali so izpolnjeni
formalni pogoji za začetek postopka (58. člen zakona). Predlagatelj je ocenil, da pobuda ni sprejemljiva, saj ima razglasitev pogrešanca za mrtvega oziroma dokaz smrti daljnosežne
posledice (n. pr. prenehanje zakonske zveze, dedovanje itd.)
in je potrebno zaradi pravne varnosti ostati pri uveljavljeni
praksi in zakonodaji.
3. Razdelek - Postopki za urejanje premoženjskih in
stanovanjskih razmerij
Postopek za določitev odškodnine bo sodišče izvedlo, če
bo v materialnem predpisu določeno, da sodišče določi
odškodnino v nepravdnem postopku. Določbe o določitvi
odškodnine v nepravdnem postopku so n. pr.: v 51. členu
zakona o razglasitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v
družbeni lastnini (Uradni list SRS, 5/80), v 2. odstavku 14.
iiena zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS,
it. 19/76), v 23. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
ist SRS, št. 1/79, 11/81), v 4. odstavku 4. člena zakona o
oravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/76), v 55.
členu zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85), v 54.
ilenu zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni
list SRS, št. 18/77 in 2/78) itd. itd. Ti predpisi določajo, da
upravičenec do odškodnine lahko zahteva, da sodišče določi
odškodnino, če v upravnem postopku ne pride do sporazuma o višini odškodnine med njim in zavezancem za plačilo
odškodnine. Osnutek predvideva tudi možnost, da sodišče
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po uradni dolžnosti izvede postopek, ko prejme obvestilo
upravnega organa (1. odstavek 51. člena zakona o razlastitvi), da v postopku ni prišlo do sporazuma o višini odškodnine. Ob pripravi osnutka zakona je bilo ocenjeno, da je
potrebno zaradi varstva družbene lastnine o uvedbi postopka
na sodišču takoj obvestiti javnega pravobranilca, četudi
družbenopolitična skupnost oziroma njen organ nista zavezanca za plačilo odškodnine. Iz prej naštetih pozitivnih predpisov namreč izhaja, da je zavezanec za plačilo odškodnine
družbenopravna oseba in ker gre za razpolaganje z družbenimi sredstvi, je potrebno da sodeluje v postopku javni pravobranilec.
Osnutek v tem poglavju izrecno omenja možnost poravnave. Za veljavnost poravnave pa mora biti izpolnjen pogoj,
da javni pravobranilec v 15 dneh od prejema obvestila o
poravnavi ne izjavi, da se s poravnavo ne strinja.
Ker je v splošnih določbah osnutka zakona (34. člen) določeno, da revizija v nepravdnem postopku ni dovoljena, je
predlagatelj zaradi pomembnosti tega postopka dopustil
revizijo v tem postopku. Določitev odškodnine je premoženjski spor in bo zato na podlagi 2. odstavka 382. člena zakona
o pravdnem postopku dovoljena revizija, če bo vrednost
izpodbijanega dela pravnomočnega sklepa o določitvi
odškodnine presegala 50.000 din.
Po pravnih pravilih zakona o nepravdnem postopku je
sodišče izvedlo cenitev in prodajo stvari, če je predlagatelj
tako zahteval. V povojni praksi sodišča takih postopkov praktično niso izvajala, ker jih predlagatelji niso zahtevali. V
posameznih predpisih pa so določbe (zakon o prometu z
nepremičninami), ki predvidevajo, da tako cenitev in prodajo
opravi sodišče. Zato je osnutek predvidel, da sodišče opravi
cenitev in prodajo, če tako določa posamezen zakon. Pravilo
je, da sodišče najprej oceni stvari in jih nato proda po pravilih zakona o izvršilnem postopku (določbe od 153. do 167.
člena zakona o izvršilnem postopku Uradni list SFRJ 20/78),
le izjemoma, kadar gre za prodajo stvari v lasti občanov,
sodišče opravi prodajo tudi brez cenitve.
Za postopek v stanovanjskih zadevah veljajo splošne
določbe osnutka zakona. Glede na določbo 7. člena osnutka
zakona, kjer je določeno, da sodišče opravi narok; če zakon
tako določa ali če oceni, da je to za postopek potrebno, je
predlagatelj za te postopke ocenil, da je narok obvezen, ker
je potrebno ugotavljati določena dejstva in izvajati dokaze.
Prav tako je glede na pomembnost zadev, ki se obravnavajo
v teh postopkih, ocenil, da je potrebno dopustiti revizijo v
postopkih, kjer je bilo odločeno o stanovanjski pravici ali o
pravici uporabe na stanovanju v lasti občana. Osnutek ne
našteva, v katerih stanovanjskih zadevah bo sodišče vodilo
postopek po pravilih nepravdnega postopka, ker to določajo
posamezni zakoni n. pr. zakon o stanovanjskih razmerjih,
zakon o pravicah na delih stavb ali pa bo to določeno s
spremembami in dopolnitvami zakona o stanovanjskem
gospodarstvu. Po zakonu o stanovanjskih razmerjih (uradni
list SRS, 35/82, 14/84) sodišče v nepravdnem postopku
določa imetnika stanovanjske pravice po razvezi zakonske
zveze, če se prejšnja zakonca o tem ne moreta sporazumeti
(17. člen), odloča o pravici do zamenjave stanovanja (25.
člen), ugotavlja potrebo po popravilu, ki ne gre na račun
imetnika stanovanjske pravice (2. odstavek 53. člena), ugotavlja, ali se bodo s preureditvijo podstrešnih, kletnih ali
drugih prostorov znatno poslabšali pogoji bivanja v hiši (3.
odstavek 68. člena), izdaja sklepe, ki nadomeščajo soglasje
hišnega sveta za preureditev podstrešnih, kletnih in drugih
prostorov v hiši, odloča o tem, kateri izmed solastnikov ima
pogoje za vselitev v prazno stanovanje v solastniški družinski
hiši ali v prazno solastniško stanovanje kot posamezni del
stavbe, če je med solastniki o tem spor (80. člen). Po zakonu
o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, 19/76) bo sodišče
odločalo o spremembi idealnih delov stavbe v etažno lastnino, če se solastniki o tem ne bodo mogli sporazumeti (3.
odstavek 8. člena), ali o izvršitvi popravil oziroma prezidav na
delih stavbe v etažni lastnini, ki služijo stavbi kot celoti (3.
odstavek 15. člena).
Zako o temeljnih lastninskopravnih razmerij določa (13.
člen), da ima laho več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, če je del vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto. Solastniki imajo pravico, da skupaj upravljajo
stvar. Kadar gre za posle v zvezi z rednim upravljanjem
stvari, je potrebno soglasje solastnikov, katerih deli sestav29

Ijajo skupaj več kot polovico njene vrednosti. V 3. odstavku
15. člena citiranega zakona je določeno, da sodišče odloči,
če se solastniki ne morejo sporazumeti, posle pa je nujen za
redno vzdrževanje stvari. Po doslej uveljavljeni praksi, ob
uporabi pravnih pravil zakona o nepravdnem postopku, so
sodišča v teh primeih odločala v nepravdnem postopku.
Glede na uveljavljeno prakso, naravo razmerja, elastičnost
nepravdnega postopka, je bilo ob sprejemu predloga za
izdajo zavzeto stališče, da o tem vprašanju tudi v bodoče
odloča sodišče v nepravdnem postopku. Ob obravnavi delovnega besedila osnutka zakona na sodiščih je večina sodišč
predlagala, da bi se v nepravdnem postopku urejali tudi
spori, ki nastanejo med solastniki glede upravljanja in uporabe stvari v solastnini. Predlagatelj je pobudo sodišč proučil
in jo v variantnem besedilu upošteval. Tak postopek je vseboval tudi zakon o nepravdnem postopku iz lea 1934. Pri tem
je potrebno pripomniti, da zakon o temeljih lastninskopravnih razmerij nima določbe o tem, kako sodišča urejajo spore
med solastniki glede upravljanja in uporabe stvari v solastnini in bo potrebno ustrezne materialnopravne določbe vnesti v republiški zakon o lastninskih razmerjih, do sprejema
tega zakona pa bi sodišča urejala razmerja v takšnih primeih
na podlagi materialnopravnih pravil predvojnih predpisov, če
niso v naprotju s pravnim redom SFRJ oziroma pozitivnimi
predpisi z lastninskopravnega področja.
Osnutek določa, da se določbe tega poglavja nanašajo
tudi na postopke za urejanje razmerij o rednem vzdrževanju
stvari v skupni lastnini, upravljanju in uporabi skupne stvari
ter za urejanje razmerij med etažnimi lastniki (po zakonu o
pravicah na delih stavb.).
Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih v 16. členu
določa, da ima solastnik ob vsakem času pravico zahtevati
delitev stvari razen ob času, ko bi bila taka delitev v škodo
drugih, če zakon ne določa drugače. V 119. členu osnutka so
določeni pogoji za pričetek postopka: med solasntiki oziroma skupnimi lastniki ni sporazuma o delitvi stvari, med
njimi ne sme biti spora o predmetu delitve in ne o velikosti
njihovih deležev. V primeru spora sodišče predloga ne
zavrže niti postopka ne ustavi, temveč napoti udeležence na
pravdo ali upravni postopek, nepravdni postopek pa nadaljuje, ko se pravnomočno konča pravdni ali upravni postopek. Predlagatelj ni sprejel pobude nekaterih sodišč, da bi
sodišče v takih primerih ustavilo nepravdni postopek, ker je
ocenil, da je doslej uveljavljena praksa o prekinitvi nepravdnega postopka in o napotitvi na pravdo ustreznejša. Sicer je
res na podlagi sodne statistike mogoče ugotoviti, da so spori
o obsegu skupnega premoženja in pa o višini deležev, ki jih
sodišča rešujejo v pravdnem postopku, dolgotrajni in v tem
času ostajajo nepravdne zadeve odprte (nerešene), vendar bi
bilo treba rešitev iskati v pospešenem reševanju takih pravd
in ne v formalnem zaključevanju nepravdnih postopkov.
Osnutek predpisuje obvezne sestavine predloga - opis
stvari, ki naj se deli, podatke o solastnikih oziroma imetnikih
pravic na stvari, o velikosti njihovih deležev. Če je predmet
delitve nepremečnina je potrebno v predlogu navesti tudi
zemljiškoknjižne podatke. Ti podatki v predlogu so potrebni,
da bi postopek lahko hitreje stekel. Sodišča so v razpravi ob
pripravi osnutka zakona predlagala, da naj bi bil obvezna
sestavina predloga tudi zemljiškoknjižni izpisek ali druge
listine, ki dokazujejo lastninsko pravico oziroma upravičenje
na nepremičnini, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški
knjigi. Taka določba bi vsekakor pripomogla k hitrejšemu
poslovanju sodišč. Glede same delitve stvari je osnutek
izrecno predvidel možnost poravnave s ciljem, da se spori
rešijo čim hitreje in s čim manjšimi stroški. Razen fizične in
civilne delitve stvari, kot to že določa zakon o temeljnih
lastninskopravnih razmerjih, ureja osnutek zakona dodatno
možnost, da stvar v celoti prevzame solastnik, ki glede na
velikost svojega deleža ali druge okoliščine izkaže večji interes na stvari. V tem primeru mora prevzemnik izplačati ostalim solastnikom vrednost njihovih deležev v roku, ki ne sme
biti daljši od treh mesecev. Za tak rok se je predlagatelj
odločil zaradi visoke stopnje padanja realne vrednosti
dinarja. V sklepu o delitvi stvari sodišča odloči tudi o tem, da
morajo udeleženci, ki imajo stvari v posesti, izročiti le-te
tistim, ki jim pripadajo po delitvi stvari. Udeleženci, ki bodo
izplačani, imajo na nepremičnini zastavno pravico do višine
vrednosti svojega solastninskega deleža, dokler jim prevzemnik ne izplača te vrednosti. Pri premičnih stvareh pa obdrže
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lastninsko pravico do izplačila vrednosti svojega solastninskega deleža (pridržek lastninske pravice). Kadar prevzemnik
po delitvi ne bi mogel uporabljati dodeljene nepremičnine,
sodišče po uradni dolžnosti ustanovi stvarno služnost (prehod oziroma dovoz po parceli drugega bivšega solastnika).
Istočasno ko odloča o ustanovitvi stvarne služnosti, odloči
tudi o odkškodnini zaradi ustanovljene služnosti, saj je s tem
vrednost zavezančeve nepremičnine manjša.
Osnutek predvideva, da se določbe tega poglavja uporabljajo tudi za ureditev načina uporabe zemljišča v družbeni
lastnini na katerem stoji stavba, ki je v lasti občana med več
imetniki pravice uporabe ter tudi za ureditev načina uporabe
nacionaliziranega ali razlaščenega zemljišča, ki še ni bilo
odvzeto bivšim solastnikom.
Po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je
skupno premoženje vse premoženje zakoncev, pridobljeno v
času trajanja zakonske zveze razen podedovanih stvari ipd.
Glede postopka predvideva osnutek, da se uporabljajo
določbe, ki se nanašajo na delitev stvari. Osnutek v tem
poglavju ponovno opredeljuje krajevno pristojnost sodišča
za delitev skupnega premoženja. Poleg sodišča, na katerega
območju nepremičnina leži, je v primeru, da predstavlja
skupno premoženje več nepremičnin, krajevno pristojno
vsako od teh sodišč. V primeru, da se zahteva delitev skupnega premoženja zakoncev, ki obsega poleg nepremičnin še
premičnine, je predlagatelj ocenil, da je iz razlogov ekonomičnosti potrebno določiti, da je krajevno pristojno tudi
sodišče, kjer sta imela zakonca zadnje skupno prebivališče
oziroma, kjer imata zadnje skupno prebivališče. Za sam
postopek pa se primerno uporabljajo določbe postopka o
delitvi stvari v solastnini.
V poglavju o ureditvi mej so poleg procesnih določb vključene tudi materialnopravne določbe, ker ta materija ni urejana s pozitivnimi predpisi. Po osnutku zakona sodišče uredi
mejo, če je ta sporna med različnimi lastniki, imetniki pravice
uporabe ali imetniki pravice razpolaganja oziroma upravljanja, sodišče pa ne more urediti meje, če gre za zemljišče, ki
je v splošni rabi (ceste, vode, potoki, zelenice). Slednje
določbe ni imel zakon o nepravdnem postopku iz leta 1934, v
praksi pa je to povzročalo težave. Predlagatelj meni, da v
primerih »mejnega spora« med zemljiščem v splošni rabi in
drugim zemljiščem (ki ni v splošni rabi) meje ni mogoče
urejati v nepravdnem postopku.
Kolikor bi bili zaradi tega prikrajšani lastnik zemljišča,
imetnik pravice uporabe ali pravice upravljanja na zemljišču
v družbeni lastnini, ki meji na zemljišče v splošni rabi, zemljišče pa jim ni bilo odvzeto v postopku za razlastitev, so
upravičeni le do odškodnine, kar pa je stvar pravdnega postopka.
Kadar je vložen predlog za ureditev meje med zemljiščem,
na katerem je lastninska pravica in zemljiščem, ki je v družbeni lastnini, sodišče zaradi varstva družbene lastnine obvesti javnega pravobranilca, ki ima položaj udeleženca v
postopku. Načeloma je poravnava v tem postopku dovoljena.
Le kadar je v postopku udeleženo tudi zemljišče, ki je v
družbeni lastnini, je potrebno zaradi varstva družbene lastnine soglasje javnega pravobranilca.
Praviloma so naroki v sodni stavbi, le izjemoma na kraju
samem. Glede na specifičnost tega postopka - ugotovitev
stanja v naravi, obsega sporne površine, dokončne ureditve
meje s trajnimi znamenji itd., pa je v tem postopku narok na
kraju samem obvezen. To pa ne pomeni, da sodišče po
prejemu predloga ne bi smelo opraviti naroka na sodišču
zlasti še, če bi se s tem razjasnila posamezna sporna vprašanja ali dosegla poravnava med udeleženci.
Postopek za urejanje mej je v bistvu postopek za ugotavljanje lastninske ali njej podobne pravice (pravice uporabe oziroma upravljanja na zemljišču v družbeni lastnini). Ti spori se
praviloma rešujejo v pravdnem postopku, zato je bilo
potrebno pri mejnem sporu določiti sporno površino, glede
katere se ugotavlja lastništvo. Na vrednost te sporne površine je tako kot v starem zakonu o nepravdnem postopku
vezan način rešitve spora. Predlagatelj ocenjuje, da je glede
na sedanje vrednosti zemljišč v nepravdnem postopku smotrno urejati mejo na podlagi močnejše pravice, če vrednost
spornega mejnega prostora ne presega vrednosti do katere
lahko odloča sodnik posameznik v pravdnem postopku, to je
do vrednosti 50.000 din (43. člen zakona o pravdnem
postopku Uradni list SFRJ, 4/77, 36/80, 43/82, 69/82 in 58/84),
poročevalec

v ostalih primerih pa le, če bi se udeleženci s tem strinjali.
Osnutek razgrajuje nadaljnje možnosti za ureditev meje, če
rešitev spora ni mogoča na podlagi močnejše pravice ali, če
udeleženci glede na vrednost spornega mejnega prostora
niso pristali na ugotavljanje močnejše pravice v nepravdnem
postopku.
Če je spor o meji med zemljišči v družbeni lastnini in
zemljišči, na katerih je lastninska pravica, sodišče ne more
urediti meje na podlagi zadnje mirne posesti oziroma uporabe ali po pravični oceni tako, da bi bila meja urejanja v
škodo zemljišča v družbeni lastnini. Tako določbo je osnutek
predvidel predvsem s stališča varstva družbene lastnine.
Tako kot za ureditev meje ne obstojajo pozitivni materialn op ravni predpisi, tudi za dovolitev nujnih poti takih predpisov ni. Osnutek je izhajal iz splošnih opredelitev zakona o
temeljnih lastninskopravnih razmerjih, da se lahko lastninska
pravica omeji le pod pogoji, ki jih določa zakon. Ustanovitev
nujne poti pa pomeni tak poseg. Ker pa je mogoče pod
pogoji, ki jih določa zakon, dovoliti nujno pot tudi po zemljišču v družbeni lastnini, sodeluje v teh postopkih tudi javni
pravobranilec zaradi varstva družbene lastnine. Osnutek
določa, da sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki za
redno obdelavo ali uporabo nima potrebne potne zveze z
javnim potnim omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z
nesorazmernimi stroški. Zaradi širšega družbenega interesa,
ki teži k čim večji gospodarnosti, pa je predlagatelj v varianti
predlagal rešitev, da sodišče dovoli nujno pot tudi za nepremičnino, ki sicer ima potno zvezo z javnim potnim omrežjem,
vendar pa je ta zveza povezana z nesorazmernimi stroški. V
razpravi bo potrebno presoditi, katera rešitev je ustreznejša
glede na to, da zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih izhaja iz načela omejevanja služnosti. Razen v naštetih
primerih, pa odloča sodišče po enakem postopku še o
posebnih omejitvah na zemljiščih. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS 18-84) je v 23. členu predvidel možnost,
da sodišče v nepravdnem postopku omeji pravice na drugih
zemljiščih v nujno potrebnem obsegu za izgradnjo in postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter priključitev
na objekte in naprave za objekte, za katere je izdano predpisano dovoljenje.
4. Postopki z listinami in predmeti
Sodišče bo sestavilo ali overilo listino, kadar bo z zakonom
tako določeno, da mora listino sestaviti ali pa le overiti sododo T~fke d°ločbe ima nPr- zakon o dedovanju (Uradni list
® - 15/76, 13/78) pri sestavi oporoke po sodniku odpovedi se neuvedenemu dedovanju (3. odst. 137. člen), pogodbi
o dosmrtnem preživljanju (4. odst. 117. člena), sporazumu o
zročitvi in razdelitvi premoženja (2. odst. 107 člena) ter
-do
°zakonski
zvezi in odružinskih
razmerjih premoženja
(Uradni list
5r?S ^15/76)
pri sporazumu
razdelitvi skupnega
■akoncev v času trajanja zakonske zveze (2. odst. 58. člena)
er pri sporazumu o delitvi skupnega premoženja in o določivi imetnika stanovanjske pravice, ki mora biti priložen spoazumu za razvezo zakonske zveze (64. člen). Bistveno v tem
>ostopku je, da sodišče pouči udeležence o pomenu in pravih posledicah sestavljene ali overjene listine. Po uradni
olznosti pa mora paziti, da listina, ki jo samo sestavi, ni v
asprotju z ustavnimi načeli družbene ureditve, s prisilnimi
redpisi in z moralo socialistične samoupravne družbe.
Sodišče sprejme v hrambo listine, da bi se zavarovale prelozenjske in druge pravice imetnika listine ali če zakon tako
oloca. Postopek se prične vedno le na predlog imetnika
></ne. Tako sprejme sodišče v hrambo npr. oporoko po
ikonu o dedovanju, lahko pa sprejme tudi druge listine, kot
to določeno v 1. odst. 154. člena osnutka zakona. O vsaki
ambi sestavi sodšče zapisnik, v katerem ugotovi istovetist predlagatelja ter katero listino je dal v hrambo sodišču
tem izda sodišče predlagatelju potrdilo. Predlagatelj ali
egov pooblaščenec, ki mora predložiti overjeno pooblailo, lahko zahtevata vrnitev shranjene listine. Tudi o tem
istavi sodišče zapisnik.
F
S?Ž~ci
'a 'e z zakonomčeku
o menici (Uradni list FLRJ 105/46
ter z zakonom
n J,
o
(Uradni list FLRJ 105/46 in 52/
) deloma uredila razveljavitev (amortizacijo) vrednostnih
ipirjev.
Ker našteta zakona urejata le razveljavitev menice in čeka,
potrebno v tem zakonu urediti pogoje in postopek za
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razveljavitev vseh tistih listin, s katerimi se neposredno ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo premoženjske pravice.
Določbe nepravdnega postopka se bodo uporabljale, če v
posebnih predpisih postopek ni drugače urejen.
Sodišče sprejme v sodni depozit denar, dragocene kovine
in izdelke iz teh kovin ter vrednostne papirje, ki se lahko
vnovčijo, če je tako določeno s posebnim predpisom. Poleg
naštetih stvari in vrednostnih papirjev sprejme sodišče v
depozit tudi druge predmete, če je z zakonom določeno, da
se dolžnik reši svoje obveznosti, če jih položi pri sodišču.
Upnik je namreč lahko v zamudi s prevzemom predmetov ali
je neznan ali pa poslovno nesposoben, nima pa zastopnika
ali skrbnika, ki bi prevzel predmet. Tako ravna lahko tudi
razlastitveni upravičenec, če razlaščenci niso znani in jim ni
mogoče izplačati odškodnine ali pa so znani pa odklanjajo
sprejem pravnomočno določene odškodnine. Z določbo o
založitvi predujma za kritje stroškov depozita pred izdajo
sklepa, se želi doseči večjo disciplino pri udeležencih. Kadar
sodišče predlogu ugodi, določi tudi način hrambe stvari, ki
jo sprejme v depozit. Po položitvi depozita v korist določene
osebe, sodišče o tem obvesti to osebo, ki lahko izjavi, da
sprejme deponirani predmet. V tem primeru sodišče s sklepom izroči osebi deponirani predmet. Pri tej rešitvi pa se
postavlja vprašanje ali ne bi bilo primerneje, da sodišče pred
izdajo sklepa o depozitu zasliši upravičenca - upnika ali
dejansko odklanja dolžnikovo izpolnitev in šele, če upnik
zavrne prevzem stvari, sodišče izda sklep o depozitu. Depozit
se realizira, ko upnik prevzame deponirani predmet, ali če
predlagatelj depozita zahteva vrnitev, ker so odpadli razlogi
za položitev depozita upoštevajoč tudi pogoje, ki so določeni
v
330. členu zakona o obligacijskih razmerij (Uradni list<
SFRJ, št. 29/78 in 39/85). Osnutek je predvidel, da depozit
pripade v korist družbenopolitične skupnosti, ki sodišče
financira, če ga nihče od upravičencev ne prevzame v petih
letih. Predlagatelj je ocenil, da je rok pet let dovolj dolga
doba, ki pa je tudi sicer določena kot splošen zastaralni rok.
III. del. Predhodne in končne določbe
V prehodnih določbah je osnutek zakona določil, da se
bodo določbe tega zakona uporabljale za razmerja, glede
katerih na prvi stopnji še ni bil izdan sklep ali pa, če je bil
postopek sicer na prvi stopnji zaključen, v pritožbenem
postopku pa je bil sklep sodišča prve stopnje razveljavljen.
V končnih določbah pa je predvidena razveljavitev zakona
o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti
(Ur. list SRS 43/73), ker so določbe povzete v ta zakon, ter
drugega stavka v 3. odst. 117. člena zakona zvezi in družinskih razmerij, ker je v nasprotju z ureditvijo po 61. členu
osnutka zakona o nepravdnem postopku.
Predlagatelj je po podrobni proučitvi danih pripomb in
predlogov ocenil, da v osnutku zakona ne more upoštevati
naslednjih pripomb:
a) ugotavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti v
nepravdnem postopku
Pojem dalj časa trajajoče življenjske skupnosti moškega in
ženske, ki nista sklenila zakonske zveze (izvenzakonske
skupnosti), je uzakonil zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (12. člen). Določil je, da ima taka zveza zanju po
citiranem zakonu enake pravne posledice, kot če bi sklenila
zakonsko zvezo, če ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza neveljavna. Na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice le, če tako določa področni zakon.
Glede na tako ureditev predlagatelj meni, da je potrebno
obstoj izvenzakonske skupnosti ugotavljati v vsakem konkretnem primeru, kadar zakon na podlagi take skupnosti
ustanavlja določene pravice. Ni mogoče namreč reči da je
ureditev po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
dela taki skupnosti naravo statusnega razmerja, kot jo daje
zakonski zvezi temveč, da je zakon le na obstoj te skuposti
ki se posebej dokazuje, navezal določene pravne posledice
Obstoj izvenzakonske skupnosti torej ne bi bilo smotrno
ugotavljati za vsak tak primer posebej v nepravdnem
postopku, temveč le na matičnem področju,
b) sporazum o krajevni pristojnosti
Glede na poudarjen javni interes v nepravdnem postopku
zlasti pri postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih
razmerij ter določb o izbirni pristojnosti pri posameznih
posebnih postopkih, je predlagatelj ocenil, da ni podlage da
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bi sporazum o krajevni pristojnosti dopuščali tudi v nepravdnem postopku. Predlagana ureditev krajevne pristojnosti pa
je omiljena z določbo, da lahko sodišče, ki vodi postopek
odstopi zadevo drugemu krajevno pristojnemu sodišču, če
se spremenijo okoliščine, na katere se opira krajevna pristojnost.
c) obvestilo postaji milice o tem, da je uveden postopek za
odvzem poslovne sposobnosti
Predlagana rešitev ni bila upoštevana, ker ni sistemska, po
mnenju predlagatelja pa tudi ni vsebinskih razlogov za njeno
uveljavitev.
d) udeležba delavcev postaje milice na naroku na kraju
samem za ureditev meje
Predlagana pripomba ni sistemska rešitev kot pravilo ni
sprejemljiva zato jo predlagatelj ni upošteval. V kolikor bo
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sodišče menilo, da je zaradi varnosti svojih delavcev in drugih udeležencev potrebno vabiti na narok tudi delavce
postaje milice, bo to lahko storilo na podlagi določb zakona
o pravdnem postopku, ki še nanašajo na vodenje narokov.
V.
Finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo zakona.
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih
finančnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, saj se
obseg dela ne bo povečal. Osnutek zakona upošteva namreč
uveljavljeno sodno prakso, pozitivne dosežke sodobne
pravne teorije in zahtevo po večji racionalizaciji postopkov.
Predlagani zakon ne bo zahteval povečanja administrativnih del in nalog.
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Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na 87. seji dne 10.
10. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMU DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJE S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena , 261, 262, in drugega odstavka 269. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena

planiranja

Slovenije

in

o

(ESA-796)

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje.
- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za družbeno planiranje.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO
PLANIRANJE
POVZETEK
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 46/85),
ki je začel veljati 14. septembra 1985, izhaja iz ocene, da
prej veljavni temelji sistema niso dovolj upoštevali razvojne funkcije družbenega planiranja, premalo so upoštevali ekonomske zakonitosti, predvsem pa so preveč zapletali postopke planiranja. Zaradi bistvenih sistemskih sprememb in značilnosti zveznega zakona, bi bile potrebne
zelo obsežne spremembe veljavnega zakona o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 1/80). Zato je primerneje, zlasti zaradi
ureditve sistema družbenega planiranja v SR Sloveniji kot
zaključene celote, sprejeti nov zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije.
Zakonska ureditev sistema družbenega planiranja v SR
Sloveniji temelji predvsem na naslednjih načelih:
- družbeno planiranje naj zagotavlja gospodarsko in
drugo družbeno kontrolo delavcev nad celoto družbene
reprodukcije;
- nosilci družbenega planiranja so delavci, delovni ljudje in občani, ki sprejemajo plane svojih organizacij in
skupnosti samostojno;
- nenehno povečevanje dohodka je eden temeljnih
motivov gospodarjenja in materialne osnove družbenega
razvoja;
- samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje je temeljni način usklajevanja skupnih razvojnih interesov;
- organi družbenopolitičnih skupnosti imajo pravico,
dolžnost in odgovornost, da v okviru svojih pristojnosti
usmerjajo družbeni razvoj v okviru sprejetih planskih odločitev;
- planiranje razvoja subjektov planiranja izhaja iz znanstvenih in strokovnih spoznanj, delovanja ekonomskih
zakonitosti in na tem temelječih ocen razvojnih smeri in
možnosti.
Poglavitne rešitve, ki jih bo vseboval novi zakon:
- v splošnih določbah bo v skladu z zveznim zakonom
opredeljena funkcija in značaj družbenega planiranja,
nosilci in subjekti planiranja ter njihovi planski akti;
- ker je postopek planiranja v temeljnih organizacijah in
skupnostih podrobno uredil zvezni zakon, bo zakon raz-
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členil zlasti postopek planiranja v samoupravnih interesnih skupnostih, pri čemer bo kot temelj njihovega plana
opredelil samoupravni sporazum o temeljih plana;
- organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega pomena, bodo morale obvezno uskladiti
svoje plane s plani družbenopolitičnih skupnosti;
- obvezni planski akt v krajevnih skupnostih bo plan
krajevne skupnosti;
- delovne skupnosti bodo plane sprejemale le izjemoma, če bo tako odločila skupščina družbenopolitične
skupnosti ali organ upravljanja organizacije oziroma
skupnosti, za katero delovna skupnost opravlja dela skupnega pomena;
- obveznost dolgoročnega planiranja bodo imele poleg
družbenopolitičnih skupnosti tudi sestavljene organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti
za območje republike, ki opravljajo dejavnosti posebnega
družbenega pomena; to obveznost pa bo lahko razširila
skupščina družbenopolitične skupnosti tudi na določene
druge samoupravne organizacije in skupnosti;
- dogovori o temeljih plana občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti so predvideni kot fakultativen planski akt, dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije
pa je predviden kot obvezen za SR Slovenijo;
- družbeno planiranje mora izhajati iz znanstvenih in
strokovnih spoznanj, ki jih morajo omogočiti ustrezne
strokovne službe.
Zakon ne bo prevzemal določb zveznega zakona razen
ce to zahteva nujna potreba, da bi bil republiški zakon
sistemsko zaokrožena celota. Zakon tudi ne predvideva
več »stranske planske zakonodaje« saj naj bi celoten
sistem družbenega planiranja urejali zvezni zakon, predlagani zakon in zakon o urejanju prostora, ter na njihovi
podlagi izdani izvršilni predpisi.
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
dodatna finančna sredstva in tudi ne druge dodatne materialne obveznosti. Prav tako izvajanje zakona ne bo zahtevalo povečanja administrativnih del in nalog, zahtevalo pa
bo izdajo izvršilnih predpisov, kakor tudi uskladitev samoupravnih splošnih aktov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter predpisov družbenopolitičnih skupnosti s
tem zakonom.
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I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o sistemu družbenega
planiranja je podana v 2. točki prvega odstavka 321. člena
ustave Socialistične republike Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo sistem družbenega planiranja v republiki in
ukrepi za uresničevanje z družbenim planom začrtane razvojne politike republike.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU
DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Skupščina SFRJ je na seji zveznega zbora, dne 28. avgusta,
sprejela zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije.
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 46/85), ki je
začel veljati 14. septembra, izhaja iz ocene predlagatelja
zakona, da prej veljavna ureditev temeljev sistema družbenega planiranja ni dovolj upoštevala razvojne funkcije in da je
premalo upoštevala ekonomske, zlasti tržne zakonitosti.
Temelji pa tudi na opredelitvi, da je treba poenostaviti sistem
planiranja in pri tem bolj upoštevati posebnosti planiranja v
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih,
poudariti medsebojno odvisnost planov temeljnih, delovnih in
sestavljenih organizacij združenega dela ter organizacij, s
katerimi imajo trajnejša razmerja proizvodnega in drugega
poslovnega sodelovanja ter da je treba doseči večjo usklajenost planov samoupravnih organizacij in skupnosti s plani
družbenopolitičnih skupnosti, ob tem pa tudi bistveno večjo
realnost in učinkovitost družbenega planiranja. Na podlagi
teh izhodišč je novi zvezni zakon določil predvsem naslednje
bistvene novosti v sistemu planiranja:
- smernice za pripravo srednjeročnih planov, s katerimi
Skupščina SFRJ opredeljuje okvire, cilje in smeri razvoja,
lahko pa jih sprejemajo tudi skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti so temelj za določanje ciljev in nalog subjektov planiranja in za pripravljanje in sprejemanje srednjeročnih
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. Smernice, ki jih sprejme Skupščina
SFRJ, so tudi izhodišče za smernice, ki jih za pripravo srednjeročnih planov sprejemajo skupščine družbenopolitičnih
skupnosti;
- skupne temelje za pripravo srednjeročnih planov organizacij združenega dela, ki se določijo kot enoten akt za plane
delovne organizacije in temeljih organizacij združenega dela,
s katerim se opredelijo pogoji za povečanje dohodka, na
podlagi učinkovite in smotrne uporabe in upravljanja družbenih sredstev, odnosi pri pridobivanju in razporejanju
dohodka, pogoji za krepitev materialne osnove dela in združevanje sredstev, pogoji za varstvo življenjskega okolja ter okviri
in možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb in razvoj družbenih dejavnosti, kakor tudi za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb;
- skupne programe razvoja dejavnosti in proizvodnje, ki so
bistvenega pomena za skladen razvoj gospodarstva države,
katerih pripravljanje spodbuja in organizira Gospodarska
zbornica Jugoslavije ter so temelj za plane organizacij združenega dela, ki so take programe sprejele, za družbeni plan
Jugoslavije in družbene plane republik in avtonomnih pokrajin;
- skupne plane organizacij združenega dela, ki sestavljajo
tehnološko enoten in smotrn sistem na posameznih področjih, temelječ na enotnosti družbenoekonomskih odnosov, in
so na podlagi zakona združene v skupnosti. Skupščina SFRJ
pa lahko določi, da so dolžne sprejeti skupne plane zaradi
usklajevanja razvoja gospodarstva kot celote in kadar je to
nujno za družbeno reprodukcijo tudi določene druge organizacije združenega dela, ki tvorijo reprodukcijsko odvisne celote.
Zvezni zakon v 65. členu določa, da se njegove določbe
uporabljajo že za sprejemanje planov za obdobje 1986-1990,
razen določbe 14. člena, ki se nanaša na smernice za pripravo
srednjeročnih planov.
Ker je zvezni zakon v okviru temeljev sistema družbenega
planiranja skoraj v celotnem potrebnem obsegu uredil planiranje v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ko je dolo34

čil vrste planskih aktov, njihovo vsebino in način njihovega
sprejemanja, uredil pa tudi temelje planiranja v družbenopolitičnih skupnostih ter ukrepe za uresničevanje planov, je s tem
tudi v precejšnji meri zaokrožil ureditev tega področja že tudi
kot sistem planiranja in ne zgolj kot temelje sistema družbenega planiranja. Kljub temu pa zvezni zakon ni dovolj
natančno opredelil nekaterih novih planskih institutov, predvsem skupnih planov in skupnih razvojnih programov; enotno
razumevanje teh pojmov bo treba šele doseči v vsej SFRJ.
Zaradi bistvenih sistemskih sprememb in značilnosti zveznega zakona, ki se nanašajo tudi na nekatera vprašanja
sistema družbenega planiranja, bi bile potrebne zelo obširne,
številne in pomembne vsebinske spremembe v seda[ veljavnem zakonu o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 1-4/80), da bi ga uskladili z
novim zveznim zakonom in da bi izpeljali njegove osnovne
institute in kategorije, kjer je to potrebno. Zakonska ureditev
sistema družbenega planiranja v SR Sloveniji kot zaključene
in zaokrožene celote in njena uskladitev z novim zveznim
zakonom, je laže dosegljiva in preglednejša, če Skupščina SR
Slovenije sprejme nov zakon o sistemu družbenega planiranja
in o družbenem planu SR Slovenije in ne le spremembe
oziroma dopolnitve veljavnega zakona.
III. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON,
CILJI, KI JIH NAJ DOSEŽE TER POGLAVITNE
REŠITVE, KI JIH NAJ VSEBUJE
Zakonska ureditev sistema družbenega planiranja v SR
Sloveniji naj temelji na naslednjih načelih:
- postopek družbenega planiranja naj zagotavlja usmerjanje in usklajevanje gospodarskega, socialnega, prostorskega
in drugega družbenega razvoja, torej celovitost (integralnost)
planiranja ter gospodarsko in drugo družbeno kontrolo delavcev nad celoto družbene reprodukcije;
- nosilci družbenega planiranja so delavci v organizacijah
združenega dela ter delavci, delovni ljudje in občani v drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, ki sprejemajo plane svojih organizacij in
skupnosti samostojno;
- družbeno planiranje je sočasen in kontinuiran proces, ki
temelji na nehierarhičnih odnosih v različnih ravneh planiranja in torej na načelu enakopravnosti vseh subjektov planiranja (samoupravno organiziranih nosilcev planiranja v samoupravnih organizacijah in skupnostih in organiziranih v družbenopolitičnih skupnostih);
- na dolžnosti nosilcev družbenega planiranja, da usklajujejo svoje planske akte na podlagi skupnih, zlasti ekonomskih
interesov;
- na pravici, dolžnosti in odgovornosti organov družbenopolitičnih skupnosti, da v okviru in na podlagi ustavnih pooblastil s predpisi in ukrepi urejajo odnose v družbeni reprodukciji in usmerjajo družbeni razvoj v okviru sprejetih planskih odločitev in v skladu z njimi;
- da planiranje razvoja samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti izhaja iz znanstvenih in
strokovnih spoznanj, delovanja ekonomskih, zlasti tržnih
zakonitosti in možnostih planiranja ter na tem temelječih
ocen razvojnih smeri in možnosti.
Na podlagi teh načel naj zakonska ureditev, v skladu z
novim zveznim zakonom, tudi poenostavi postopke družbenega planiranja, vendar ne na škodo njegovega temelja,
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja
kot načina oblikovanja obveznosti pri usklajevanju razvojnih
interesov, prispeva k večji samoupravni integraciji, k uskladitvi planov in programov razvoja samoupravnih organizacij in
skupnosti in loči vprašanja, ki so predmet družbenega planskega odločanja, od strokovnih vprašanj planiranja.
Ob tem je treba poudariti še naslednja izhodišča za pripravo
novega zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije:
- novi republiški zakon naj ne bi ponavljal določb zveznega
zakona, ki se kot zvezne določbe neposredno nanašajo na
vrste planskih aktov, subjekte družbenega planiranja, odgovornost strokovnih in drugih organov za pripravo, sprejem in
nadzorstvo nad izpolnjevanjem planskih aktov. Takšen pristop je sprejela Skupščina SR Slovenije, ko je sprejela sklepe
in stališča o izvajanju resolucije o zakonodajni politiki repuporočevalec

blike. Celotno zakonsko ureditev sistema družbenega planiranja tako predstavljajo skupaj zvezni in republiški zakon ter
zakon o urejanju prostora;
- ker SR Slovenija ureja z zakonom sistem družbenega
planiranja, naj bi novi republiški zakon poleg tistih zadev,
katere že zvezni zakon določa, da se uredijo z zakonom (11.,
38., 42., 43., 44. in 45. člen zveznega zakona), na vseh področjih - za vse subjekte družbenega planiranja v okviru republiške normativne pristojnosti, zaokrožil, izpopolnil in dogradil v
sistem poglavitne rešitve, ki jih je zvezni zakon v okviru
normativne pristojnosti definiral kot temelje sistema družbenega planiranja;
- v novem zakonu naj bi ohranili institut samoupravnih
sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti kot obvezno obliko; takšen pristop ni v nasprotju z
zveznim zakonom, ki samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje pozna tako kot metodo in način priprave planskih
aktov, kakor tudi kot institucionalno obliko. Med skupnimi
temelji za pripravo planov samoupravnih organizacij in plani
samoupravnih interesnih skupnosti je namreč potreben planski akt, ki pomeni uskladitev oziroma določitev skupnih interesov, ki se uresničujejo v oziroma po samoupravnih interesnih skupnosti v družbenoekonomskih odnosih svobodne
menjave dela; prav tako naj bi v novem zakonu ohranili
institut dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti: na ravni občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti kot fakultativno obliko, na ravni republike pa kot obvezno
obliko;
- delovne skupnosti v delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih,
bankah in drugih finančnih organizacijah ter skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja naj bi bile tudi subjekti
planiranja, če tako odloči skupščina družbenopolitične skupnosti oziroma organ upravljanja organizacije oziroma skupnosti, za katero delovna skupnost opravlja dela skupnega
pomena (gre za delovne skupnosti po 400. in 403. členu
Zakona o združenem delu). Na ia način naj bi republiški zakon
razširil krog subjektov planiranja;
- kijub temu, da zvezni zakon ne omenja vloge SZDL v
postopku družbenega planiranja, naj bi novi zakon v skladu z
dosedanjimi rešitvami, ki so se izkazale kot utemeljene in
koristne, opredelil vlogo SZDL kot koordinatorja družbenopolitične aktivnosti pri oblikovanju planskih aktov samoupravnih
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti;
- prostorske sestavine planskih aktov bodo še naprej predmet zakona o urejanju prostora; da pa se poudari celovitost
(integralnost) družbenega planiranja, naj bi zakon posebej
opredelil dolžnost nosilcev planiranja, da pri pripravi planov
upoštevajo celovitost odnosov v družbeni reprodukciji;
- področje družbenega planiranja naj bi bilo v celoti urejeno z zveznim zakonom, novim republiškim zakonom in
zakonom o urejanju prostora; t. i. stranske planske zakonodaje naj ne bi bilo več, ker je nepotrebna in v bistvu ne ureja
posebnosti na posameznih področjih. Na ta način bo postali
predpisi o družbenem planiranju preglednejši in razumljivejši.
Na podlagi takšnega pristopa bi udeleženci samoupravnega
sporazumevanja morebitne posebnosti lahko samostojno in
originarno urejali s svojimi samoupravnimi splošnimi akti in
še posebej s planskimi akti samoupravnih organizacij in skupnosti;
- na področjih, kjer so v zveznem zakonu okvirno in primeroma urejene zadeve, ki naj bodo predmet plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti ter družbenega plana
družbenopolitične skupnosti, naj bi zakon dogradil zvezne
določbe in opredelil še druge zadeve oziroma naloge, ki naj
Dodo predmet planskih aktov (to velja zlasti za področje
<rajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti);
- zakon naj bi določneje in jasneje opredelil vlogo dohodka
i družbenem planiranju in določil, kaj obsega planiranje doiodka;
- zadeve družbenega planiranja naj bi tudi novi zakon
določil kot zadeve splošnega pomena za republiko ter opredelil vlogo, pomen in organiziranost strokovnih služb in planianje;
- zakon naj Pi posebej določil, da so podlage za odločanje o
smernicah za pripravo srednjeročnih planov analize pretečega razvoja z opredelitvijo kjučnih razvojnih problemov in
vzrokov zanje ter ocene možnosti in smeri materialnega in
družbenega razvoja;
aoročevalec

- posebej naj bi todi novi zakon poudaril, da Gospodarska
zbornica Slovenije sodeluje pri ugotavljanju, pripravi in usklajevanju razvojnih možnosti za nadalnji razvoj slovenskega in
jugoslovanskega gospodarstva in daje pobude za organiziranje medsebojnega povezovanja pri pripravi skupnih razvojnih
programov in skupnih planov;
- pri sprejemanju skupnih planov naj bi organizacije združenega dela izhajale iz ocen svojih razvojnih možnosti in
možnosti povečanja dohodka ter na teh ocenah temelječih
skupnih temeljih za pripravo srednjeročnih planov, da bi z
usklajenim razvojem v odnosih sodelovanja, medsebojne
odvisnosti in odgovornosti dosegale tudi lasten razvoj.
Poglavitne rešitve, ki jih bo vseboval novi zakon, so naslednje:
V splošnih določbah bodo opredeljeni funkcija in značaj
družbenega planiranja ter njegov pomen za razvoj družbe, za
uresničevanje in utrjevanje samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev ter drugih samoupravnih odnosov. Opredeljena bo pravica in dolžnost subjektov planiranja,
da s planiranjem uveljavljajo skupne interese in razvojne cilje.
Subjekti planiranja sprejemajo srednjeročne plane in letne
planske akte. Dolgoročne plane naj t>i obvezno sprejemale
družbenopolitične skupnosti in sestavljene organizacije združenega dela ter samoupravne interesne skupnosti za območje
republike, ki opravljajo zadeve oziroma dejavnost posebnega
družbenega pomena. Drugi subjekti planiranja naj bi jih sprejamali v skladu s svojimi razvojnimi potrebami.
Zakon bo vseboval tudi določbo o obvezni enotni metodologiji poteka planiranja, ki jo predpiše Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije ter odgovornost osnovnih nosilcev družbenega
sistema informiranja, da zagotavljajo subjetkom planiranja
potrebne informacije.
V splošnih določbah bo opredeljena tudi vloga Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih združenj ter Socialistične
zveze delovnega ljudstva na področju družbenega planiranja,
v skladu z njihovo ustavno funkcijo ter cilji in nalogami, ki jih
določajo njihovi splošni akti.
V II. poglavju, o planiranju v samoupravnih organizacijah in
skupnostih, bo zakon, izhajajoč iz sistemske ureditve v zveznem zakonu, po kateri je planiranje v organizacijah združenega dela precej podrobno urejeno, razčlenil to ureditev
deloma glede samoupravnih in interesnih usklajevanj razvojnih smeri prek skupnih planov in skupnih programov razvoja,
predvsem pa glede planiranja v samoupravnih interesnih
skupnostih. Zaradi vsebine in narave svobodne menjave dela,
bo zakon kot skupni temelj plana samoupravne interesne
skupnosti opredelil samoupravni sporazum o temeljih plana
med uporabniki in izvajalci dejavnosti in njegovo najnujnejšo
vsebino. Obveznosti, sprejete s tem sporazumom, ki je po
svoji naravi specifičen samoupravni sporazum, kot ga predvideva 4. alinea 22. člena zveznega zakona in naj bi se sprejemal z osebnim izjavljanjem, hkrati s sprejemanjem skupnih
temeljev, morajo biti upoštevane v planih organizacij združenega dela uporabnikov in izvajalcev. V obeh planskih aktih
samoupravnih interesnih skupnosti mora biti tudi posebej
opredeljen vzajemni ali solidarnostni program. Posebej bo
zakon opredelil tudi obveznost usklajenosti planov organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, ki
opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega
pomena, s plani družbenopolitičnih skupnosti. Če kljub opozorilu o neusklajenosti planov t,eh organizacij in skupnosti,
njihov plan ne bo usklajen s planom družbenopolitične skupnosti, se bo štelo, da je organizacija ali skupnost oškodovala
družbene interese.
Za krajevne skupnosti bo zakon opredelil kot obvezni planski akt plan krajevne skupnosti.
Glede na določbe zveznega zakona, zakon ne bo posebej
urejal planiranja v bankah, v zadrugah in pogodbenih organizacijah združenega dela, skupnostih premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter drugih samoupravnih organizacijah. Glede planiranja v delovnih skupnostih bo določil, da
obvezno sprejemajo plane, če je tako določeno z aktom
organa družbenopolitične skupnosti ali organa upravljanja
organizacije združenega dela oziroma skupnosti, za katero
delovna skupnost delo opravlja.
Izhajajoč iz nujne podpore skupnemu planiranju razvojno,
dohodkovno ali drugače interesno povezanih organizcaij
združenega dela, bo zakon določil, da so podlage za takšno
plansko povezovanje skupni interesi in cilji, ki so v skladu s
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skupnimi temelji plana posameznih organizacij združenega
dela, ki sprejemajo skupne plane.
V III. poglavju, o planiranju v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih, bo zakon opredelil dogovore o temeljih plana le kot neobvezno, možno podlago za sprejemanje
planov teh skupnosti glede tistih obveznosti, katerih izpolnitev je nujna za doseganje temeljnih razvojnih ciljev, opredeljenih v planu. Zakon bo tudi opredelil, da so osnova za sprejemanje smernic za pripravo srednjeročnih planov analize dotedanjega razvoja in razvojnih možnosti. Občine, povezane v
posebne družbenopolitične skupnosti naj bi pripravljale,
sprejemale in uresničevale svoje planske akte v skladu s
sprejetimi splošnimi akti.
V IV. poglavju, o družbenemu planu SR Slovenije, bo v
nujnem obsegu urejen postopek priprave srednjeročnih in
letnih planskih aktov, oziroma obvezna vsebina smernic za
pripravo planov, vsebina dogovora o temeljih družbenega
plana in postopek za pripravo in izvajanje tega dogovora ter
obvezna vsebina srednjeročnega in dolgoročnega plana SR
Slovenije.
Glede strokovnih osnov družbenega planiranja bo zakon
določil, da je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
odgovoren za pripravljanje, proučevanje, izpopolnjevanje in
urejanje metodoloških osnov in postopkov pri pripravljanju
planskih aktov na ravni republike ter skrbi za strokovni in
znanstveni razvoj metodologije planiranja. Za zagotovitev
potrebnih analitičnih informacij v samoupravnih organizacijah in skupnostih bo določena odgovornost poslovodnih in
strokovnih organov, v družbenopolitičnih skupnostih pa izvrš-

nih svetov.
V zakonu torej ne lj.odo povzete določbe novega zveznega
zakona, z izjemo najbolj nujnih opredelitev vsebine zveznega
zakona, če to zahteva nujna potreba, da bi bil republiški
zakon sistemsko zaokrožena celota, v skladu z ustavno podlago za sprejem tega zakona: V zakonu zaradi navedenih
razlogov tudi ne bo posebnih določb o uresničevanju planov,
saj je to dovolj podrobno opredeljeno že v zveznem zakonu.
IV. POSLEDICE NOVEGA ZAKONA TER
SPREJEMANJE PREDPISOV ZA IZVRŠEVANJE
ZAKONA
Zaradi delne poenostavitve postopkov planiranja ne bodo
potrebna dodatna finančna sredstva za izvajanje zakona in
tudi ne druge dodatne materialne obveznosti. V občinah, v
posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter v samoupravnih
organizacijah in skupnostih bodo morali uskladiti svoje predpise in samoupravne splošne akte s tem zakonom, prav tako
pa tudi z zveznim zakonom. Izvajanje zakona bo spremljal
Republiški komite za družbeno planiranje, izvrševanje obveznosti glede zagotavljanja potrebnih informacij analitično
dokumentacijske narave, potrebnih za pripravljanje in sprejemanje planskih aktov, pa tudi Republiški komite za informiranje, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in ustrezne
informacijske službe. Z izvršilnim predpisom bo na podlagi
zakona določena enotna metodologija in obvezni minimalni
kazalci za pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov,
z navodilom za njihovo uporabo.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu
SR Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. teza
Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela
ter delovni ljudje in občani v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, v katerih upravljajo zadeve in sredstva družbene reprodukcije (v
nadaljevaju: nosilci družbenega planiranja), imajo pravico in
dolžnost, da planirajo razvoj in samostojno ter enakopravno
sprejemajo plan svojih organizacij in skupnosti. Pravico in
dolžnost planiranja uresničujejo tako, da sprejemajo skupne
temelje za pripravo srednjeročnih planov, samoupravne sporazume o temeljih srednjeročnih planov in dogovore o temeljih družbenih planov, da sprejemajo plane in skupne plane in
da ukrepajo in zagotavljajo njihovo uresničevanje.
V razmerah ekonomskih zakonitosti socialistične blagovne
proizvodnje, ki temelji na družbeni lastnini in samoupravljanju, in enotnega jugoslovanskega trga, ima družbeno planiranje usmerjevalno, usklajevalno in glede na trg korektivno
vlogo.
2. teza
Dohodek je osnova za planiranje in za prevzemanje materialnih in finančnih obveznosti samoupravnih organizacij in
skupnosti, ekonomskih analiz in ocen uresničevanja planov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih skupnosti.
S planiranjem delavci, delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in skupnostih in družbenopolitičnih
skupnostih zagotavljajo pogoje za ustvarjanje in povečevanje
dohodka, opredeljujejo dohodek v planiranem obdobju ter
zaradi uresničevanja svojih in družbenih interesov in potreb
planirajo razporejanje dohodka in čistega dohodka za
osebno, skupno in splošno porabo, za razširitev materialne
osnove dela in za rezerve.
3. teza
Nosilci družbenega planiranja uresničujejo družbeno plani36

ranje na temeljih, določenih z Ustavo, z zakonom o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), s tem zakonom
in z zakonom o urejanju prostora.
4. teza
Nosilci družbenega planiranja v Socialistični republiki Sloveniji samostojno odločajo o pogojih, sredstvih in rezultatih
dela ter skupaj in enakopravno z delavci, delovnimi ljudmi in
občani v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah določajo na načelih medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja skupno politiko ekonomskega in družbenega razvoja v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in tako zagotavljajo ekonomsko, socialno in kulturno svobodo ter enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije.
5. teza
Zadeve družbene planiranja so splošnega pomena za republiko.
6. teza
Pravico in dolžnost, da sprejemajo plane, imajo: temeljna
organizacija združenega dela, delovna organizacija, sestavljena organizacija združenega dela in skupnost organizacij
združenega dela; krajevna skupnost; samoupravna interesna
skupnost; banka in druga finančna organizacija; skupnost
premoženjskega in osebnega zavarovanja; pogodbena organizacija združenega dela, kmetijska in druga zadruga ter
druge oblike združevanja kmetov; republika, občina ter
mestna in regionalna skupnost kot posebni družbenopolitični
skupnosti (v nadalnjem besedilu: subjekti planiranja).
Subjekti planiranja so tudi delovne skupnosti v delovnih in
sestavljenih organizacijah združenega dela, samoupravnih
interesnih skupnostih, bankah in drugih finančnih organizacijah ter skupnostih premoženjskega in osebnega zavarovanja,
če tako odloči skupščina družbenopolitične skupnosti ali
organi upravljanja samoupravnih organizacij oziroma skupporočevalec

nosti, za katere delovne skupnosti opravljajo dela skupnega
pomena.
7. teza
Nosilci družbenega planiranja morajo v procesu planiranja
pri opredeljevanju politike in ciljev družbenega razvoja ter za
njihovo uresničevanje potrebnih ukrepov upoštevati celovitost odnosov v družbeni reprodukciji in medsebojno soodvisnost gospodarskih, socialnih, prostorskih in drugih njenih
sestavin ter ustvarjati pogoje za njihovo usklajeno delovanje
in razvoj.
8. teza
Nosilci družbenega planiranja so zaradi uresničevanja medsebojne odvisnosi, vzajemne odgovornosti in solidarnosti v
družbeni reprodukciji ter obveznosti, da s samouprvnim sporazumevanjem in dogovarjanjem usklajujejo svoje plane,
dolžni v postopku priprave planskih aktov opredeliti svoja
stališča glede pobud za sporazumevaje in dogovarjanje.
9. teza
Zaradi usklajevanja svojih razvojnih interesov in ciljev lahko
sprejemajo organizacije združenega dela skupne programe
razvoja svojih dejavnosti in proizvodnje (v nadaljnjemu besedilu: skupni razvojni programi), pri čemer izhajajo iz ocen
svojih in skupnih možnosti in pogojev za razvoj proizvodnje in
povečevanja dohodka, na podlagi rasti proizvodnje, izvoza in
produktivnosti dela, z namenom, da bi povečali učinkovitost
svojega in skupnega dela.
10. teza
Podlaga za odločanje o smernicah za pripravo planov so
analize preteklega razvoja z opredelitvijo Ključnih razvojnih
problemov in vzrokov zanje ter ocena možnosti in smeri
materialnega in družbenega razvoja.
Smernice za pripravo planov sprejemajo Skupščina SR
Slovenije ter skupščine občin.
Skupščine občin, združenih v posebno družbenopolitično
skupnost ter skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti, sprejemajo smernice v skladu s statuti občin in posebnih
družbenopolitičnih skupnosti.
11. teza
Pripravljanje in sprejemanje dolgoročnih planov je obvezno
za SR Slovenijo in občine ter mestne in regionalne skupnosti
kot posebne družbenopolitične skupnosti, sestavljene organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti
za območje republike, ki opravljajo dejavnosti posebnega
družbenega pomena.
S predpisom skupščine družbenopolitične skupnosti se
lahko obveznost dolgoročnega planiranja razširi tudi na določene druge samoupravne organizacije in skupnosti.
12. teza
V postopku družbenega planiranja prevzemajo gospodarske zbornice in splošna združenja v skladu s svojo funkcijo
aktivnosti in obveznosti pri pripravljanju in uresničevanju
dogovorov o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti.
13. teza
Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje tudi pri ugotavljanju, pripravi in usklajevanju razvojnih možnosti za nadaljnji
razvoj slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva in daje
pobude za organiziranje medsebojnega povezovanja pri pripravi skupnih razvojnih programov in skupnih planov.
14. teza
Za učinkovito uveljavljanje in razvijanje družbenega planiranja ter omogočanje usklajenega in sočasnega delovanja
vseh nosilcev družbenega planiranja v pripravah planov, prevzema Socialistična zveza delovnega ljudstva skupaj z Zvezo
sindikatov in gospodarskimi zbornicami naloge koordinatorja
družbenopolitične aktivnosti pri oblikovnju planov, s ciljem,
da se omogočijo možnosti za neposredno izražanje in usklajevanje samoupravnih interesov nosilcev planiranja v postopkih pripravljanja in sprejemanja planov v organizacijah zdruporočevalec

ženega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih
skupnostih, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih.
15. teza
Z metodologijo planiranja se zagotavljajo osnove ter
podrobneje urejajo postopki, ki zagotavljajo nemoten potek
družbenega planiranja. Metodologija planiranja se dopolnjuje
v stalnem povezovanju praktičnega strokovnega dela in raziskovanja na področju sistema in metodologije planiranja.
Za razvoj metodologije na posameznih področjih družbene
reprodukcije so odgovorne strokovne službe za planiranje v
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih.
Za strokovni in znanstveni razvoj metodologije planiranja in
za njeno usklajenost je v SR Sloveniji odgovoren Zavod SR
Slovenije za družbeno planiranje.
Za usklajeno zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov in
dejstev, pomembnih za planiranje, so v okviru družbenega
sistema informiranja zadolženi Republiški komite za informiranje. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Zavod SR
Slovenije za statistiko, Narodna banka Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji in Republiška geodetska
uprava, v sodelovanju z drugimi informacijskimi službami, ki
opravljajo dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja skupnega pomena za republiko.
Za zagotovitev metodološke enotnosti v postopku planiranja ter izvedbe načel planiranja, določi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije obvezno enotno metodologijo planiranja.
II. PLANIRANJE V SAMOUPRAVNIH
ORGANIZACIJAH IN SKUPNOSTIH
A. SKUPNE DOLOČBE
16. teza
Nosilci družbenega planiranja v samoupravnih organizacijah in skupnostih s planiranjem:
- usklajujejo medsebojne ekonomske, socialne in druge
samoupravne odnose in interese ter usmerjajo razvoj samoupravnih socialističnih proizvodnih odnosov;
- uveljavljajo ekonomsko in družbeno kontrolo nad celoto
družbene reprodukcije, oziroma nad pogoji, sredstvi in rezultati svojega in skupnega družbenega dela;
- usklajujejo materialne odnose v razvoju gospodarstva in
družbe, da bi tako ustvarili ugodnejše možnosti za razvoj
materialnih proizvajalnih sil in za nenehno izboljševanje svojih delovnih in življenjskih pogojev.
17. teza
Subjekt planiranja planira dejavnosti, za katere je bil ustanovljen, v okviru sredstev in virov, s katerimi razpolaga.
18. teza
Sklep o pripravi plana samoupravne organizacije oziroma
skupnosti sprejme delavski svet organizacije združenega dela
oziroma ustrezen organ upravljanja druge, samoupravne
organizacije in skupnosti.
S sklepom o pripravi plana samoupravne organizacije oziroma skupnosti se določi o^gan, ki je odgovoren za pripravo
njenega plana in rok, v katerem mora predložiti predlog
plana. S tem sklepom se določijo zadeve, pomembne za
pripravljanje planskih aktov.
19. teza
Organ, ki je odgovoren za pripravo plana samoupravne
organizacije ali skupnosti, določi program priprave plana, ki
vsebuje zlasti:
- roke in nosilce za pripravo planskih aktov in analitično
dokumentacijskih gradiv, potrebnih za njihovo pripravo;
- strokovne, poslovodne in samoupravne aktivnosti, ki so
potrebne za pripravo planskih aktov.
20. teza
Organizacije združenega dela in samoupravne interesne
skupnosti, za katere je z zakonom ali odlokom skupščine
družbenopolitične skupnosti, ki temelii na zakonu, določeno,
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da opravljajo zadeve ali dejavnosti posebnega družbenega
pomena, sprejmejo plan, tako da se v skladu z zakonom
zagotavlja uresničevanje posebnega družbenega interesa.
Plani organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti iz prvega odstavka te teze morajo biti glede
uresničevanja zadev ali dejavnosti posebnega družbenega
pomena v skladu s planom družbenopolitične skupnosti.
Zbor združenega dela skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti lahko ugotavlja skladnost plana organizacije
združenega dela ali samoupravne interesne skupnosti iz
prvejga odstavka te teze s planom družbenopolitične skupnosti. Ce ugotovi, da plana nista usklajena, opozori na to organizacijo združenega dela ali samoupravno interesno skupnost
in ji določi primeren rok za uskladitev. Če organizacija združenega dela ali samoupravna interesna skupnost v določenem roku ne uskladi svojega plana s planom družbenopolitične skupnosti, se šteje, da je oškodovala družbene interese.
B. PLANIRANJE V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA

*

21.teza
Poslovodni organ delovne organizacije in poslovodni organ
sestavljene organizacije združenega dela sta odgovorna, da
pri pripravi predloga skupnih temeljev plana za pripravo srednjeročnih planov delovne organizacije in sestavljene organizacije združenega dela izhajata iz ocen razvojnih možnosti in
povečevanja dohodka posameznih temeljnih organizacij
združenega dela oziroma delovnih organizacij, hkrati pa tudi
iz ocen razvojnih možnosti ter skupnih interesov in ciljev v
delovnih organizaciji oziroma sestavljeni-organizaciji združenega dela kot celoti.
22. teza
Pri sprejemanju skupnih planov izhajajo organizacije združenega dela iz skupnih temeljev za pripravo srednjeročnih
planov, s ciljem, da na podlagi sodelovanja, medsebojne
odvisnosti in odgovornosti dosegajo hitrejši lasten in skupen
razvoj.
Organizacije združenega dela, ki so združene v samoupravne interesne skupnosti, sprejemajo skupne plane tudi v
skladu z razvojnimi cilji, potrebami in interesi, o katerih so se
sporazumeli v samoupravnih interesnih skupnostih.
Zaradi uresničevanja skupnih planov organizacije združenega dela s samoupravnim sporazumevanjem določajo medsebojne pravice ter materialne in druge obveznosti.
C. PLANIRANJE V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTIH
23. teza
Delavci v organizacijah združenega dela ter delovni ljudje in
občani v krajevnih skupnostih s samoupravnimi sporazumi o
temeljih srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti usklajujejo in opredeljujejo svoje skupne potrebe in
interese ter pravice in obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila ustanovljena samoupravna
interesna skupnost.
24. teza •
Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti vsebuje
zlasti:
-vrsto, obseg in kvaliteto posameznih storitev, programov
storitev ali dejavnosti in potreben znesek ter osnove, merila in
načine zagotavljanja teh sredstev;
- opredelitev programov, za katere se zagotavljajo sredstva
po načelih vzajemnosti in solidarnosti.
25. teza
Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje vsebuje
zlasti:
- vrsto, obseg in kakovost proizvodov in storitev oziroma
zadovoljevanja določenih potreb, ter za to potreben znesek
sredstev;
- osnove, merila in načine, po katerih bodo udeleženci
združevali sredstva za dogovorjene programe.
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28. teza
Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti sprejemajo z osebnim izjavljanjem delavci
uporabnikov, ki zagotavljajo oziroma združujejo sredstva ter
delavci izvajalcev, hkrati s skupnimi temelji za pripravo srednjeročnega plana.
27. teza
S srednjeročnim planom samoupravne interesne skupnosti
materialne proizvodnje oziroma družbenih dejavnosti se določajo tudi skupni razvojni in drugi interesi in cilji, ki jih bodo
uporabniki in izvajalci uresničevali v tej samoupravni interesni skupnosti v prihodnjem planskem obdobju.
28. teza
Plan samoupravne interesne skupnosti sprejme skupščina
te skupnosti.
D. PLANIRANJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
29. teza
S planom krajevne skupnosti se določijo cilji in naloge, ki
so skupnega pomena za delovne ljudi in občane, medsebojne
obveznosti in sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb ter
način zagotavljanja teh sredstev.
V postopku pripravljanja plana sodeluje organ, odgovoren
za pripravo plana krajevne skupnosti, z organizacijami zdru• ženega dela, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki imajo
interes oziroma dolžnost, da sodelujejo pri zadovoljevanju
skupnih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov.
Šteje se, da ima organizacija združenega dela interes oziroma dolžnost sodelovati pri zadovoljevanju skupnih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti,
če ne glede na svoj sedež:
a) zaposluje oziroma namerava zaposlovati delovne ljudi, ki
živijo v krajevni skupnosti ali živijo v njej njihove družine, in
katerih pogojih dela, življenja in razvoja so pomembni za
pridobivanje dohodka, produktivnost dela in razvoj te organizacije združenega dela;
b) trajno opravija storitve za neposredne potrebe delovnih
ljudi in občanov v krajevni skupnosti;
c) s Svojo dejavnostjo posega v rabo prostora oziroma
ekološke razmere na območju krajevne skupnosti.
30. teza
Predlog plana krajevne skupnosti pripravi svet krajevne
skupnosti ali drugi organ krajevne skupnosti, določen z njenim statutom.
Plan krajevne skupnosti sprejme skupščina krajevne skupnosti na podlagi razprave med delovnimi ljudmi in občani v
krajevni skupnosti.
31.teza
Pristojni organi občine, na območju katere je krajevna
skupnost, strokovno in organizacijsko pomagajo pri pripravljanju planskih aktov.
III. PLANIRANJE V OBČINI IN V POSEBNIH
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTIH
32. teza
Občinska skupščina sprejme odlok o pripravi družbenega
plana.
V skladu z odlokom iz prejšnjega odstavka izvršni svet
občinske skupščine pripravi in sprejme program aktivnosti za
pripravo in sprejetje družbenega plana občine, pripravi predlog smernic za pripravo planov ter pripravi osnutek in predlog
družbenega plana.
33. teza
Občinska skupščina določi smernice za pripravo planov
subjektov planiranja z območja občine.
S temi smernicami opredeli izhodišča, skupne cilje, usmeritve in okvire politike za naslednje plansko obdobje.
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34. teza
Na podlagi smernic za pripravo planov, pripravi izvršni svet
občinske skupščine, v sodelovanju z udeleženci dogovora,
dogovor o temeljih srednjeročnega družbenega plana občine!
če je potrebno, da se udeleženci posebej dogovorijo o svojih
posameznih konkretnih obveznostih in nalogah, ki so nujne
za uresničevanje temeljnih ciljev srednjeročnega razvoja občine.
35. teza
Družbeni plan občine vsebuje poleg sestavin, določenih z
zveznim zakonom, tudi:
- temeljna razmerja v delitvi dohodka, temeljne odnose na
področju osebne, skupne in splošne porabe ter splošno
bilanco sredstev in naravnih virov;
- ustvarjanje pogojev za izboljševanje kadrovske strukture
zaposlenih.
36. teza
Dolgoročni družbeni plan občine določa temeljne dolgoročne usmeritve, ki obsegajo zlasti:
- skupne interese in cilje, ki so pomembni za dolgoročni
družbeni razvoj občine;
- politiko demografskega razvoja in poselitve, ob upoštevanju naravnih in materialnih pogojev in možnosti;
- skladnejši razvoj območja občine;
- zasnovo prostorske organizacije dejavnosti, ki zajema
zlasti soodvisnosti in razvoj naselij, prometno omrežje, energetsko omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odpadnih voda in druga pomembna omrežja;
- zasnovo namenske rabe prostora;
- varstvo in izboljševanje človekovega okolja;
- načine krepitve obrambne sposobnosti, varnosti in družbene samozaščite.
37. teza
Občine, združene v mestno oziroma regionalno skupnost
kot posebno družbenopolitično skupnost, pripravljajo, sprejemajo in uresničujejo svoje planske akte v skladu s statuti in
drugimi splošnimi akti.
38. teza
Za uresničevanje skupnih interesov na območju več občin,
občine med seboj usklajujejo pripravo dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov in zaradi tega lahko sklepajo
dogovore o skupnih temeljih družbenih planov.
IV. DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE
39. teza
Skupščina SR Slovenije sprejme odlok o pripravi družbenega plana SR Slovenije.
V skladu z odlokom iz prejšnjega odstavka Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravi in sprejme program aktivnosti za pripravo in sprejetje družbenega plana SR Slovenije,
{pripravi predlog smernic za pripravo planov, osnutek in predlog dogovora o temeljih družbenega plana ter osnutek in
predlog družbenega plana.
40. teza
Skupščina SR Slovenije sprejme na predlog Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije smernice, ki so temelj za določanje
'azvojnih ciljev in nalog subjektov planiranja ter za pripravlja"ije in sprejemanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti.
Smernice vsebujejo predvsem:
- opredelitev ključnih razvojnih problemov in njihovih
vzrokov;
- temeljne cilje in smeri materialnega in družbenega razsoja ter spremembe v strukturi proizvajalnih sil in proizvodnji;
- temeljne cilje socialističnega samoupravnega družbenoekonomskega razvoja;
- splošne materialne okvire in globalna razmerja razvoja;
- temeljne cilje razvoja družbenih dejavnosti;
- temeljne cilje skladnejšega regionalnega razvoja območij
' SR Sloveniji;
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- temeljne cilje urejanja in varstva okolja;
- temeljne cilje razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
41.teza
Na podlagi smernic iz prejšnje teze pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, v sodelovanju z udeleženci dogovora, dogovor o temeljih družbenega plana republike, s katerim se udeleženci dogovorijo o svojih obveznostih, pravicah
in nalogah, ki so skupnega pomena za družbeni razvoj SR
Slovenije in za nujne potrebe družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega
plana, zlasti glede razvoja gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, sprememb v strukturi proizvajalnih sil sprememb v kadrovski in zaposlitveni sestavi, vključevanja v mednarodno delitev dela, varstva oziroma pogojev rabe prostora,
varovanja pomembnejših naravnih virov, naravne in kulturne
dedjščine ter krepitev in razvoj splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije lahko
vsebuje tudi druge naloge, ki so pomembne za uresničevanje
ciljev in nalog družbenega plana SR Slovenije, kadar udeleženci na podlagi samoupravnih sporazumov, družbenih
dogovorov ali dogovorov v skladu s svojimi pooblastili sprejmejo obveznosti, ukrepe in odgovornosti za njihovo uresni42. teza
Udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije so samoupravne organizacije in skupnosti, ki z združevanjem dela in sredstev na podlagi samoupravnih sporazumov sprejemajo obveznosti in odgovornoti za izpolnjevanje
ciljev in nalog družbenega plana, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije ter občine
mestne in regionalne skupnosti kot posebne družbenopoliticne skupnosti, kadar le-te z dogovorom v skladu s svojimi
pristojnostmi prevzemajo obveznosti in odgovornosti za izvrševanje nalog v tem dogovoru.
43. teza
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati, ko predloži
osnutek oziroma predlog družbenega plana, obvesti Skupščino SR Slovenije o vprašanjih, ki so temeljni pogoj za uresniC 3r e s u n
uj l' za
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prejšnjega odstavka, sprejme Skupščina SR Slovenije ukrepe
za katere je pooblaščena z ustavo in zakoni.
44. teza
Z družbenim planom SR Slovenije se določajo cilji in smeri
splošnega družbenega razvoja, materialni in družbeni poqoii
za uresničevanje teh ciljev ter načini in ukrepi, s katerimi SR
Slovenija pospešuje in omogoča njihovo uresničitev.
Družbeni plan SR Slovenije vsebuje poleg sestavin, določenih z zveznim zakonom, tudi:
- način in pogoje uresničevanja in razvoja socialističnih
odnosov, nacionalnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih
svoboščin in enakopravnosti narodov in narodnosti v republiki;
^
-način uresničevanja pravic in dolžnosti delavcev, delovnih
ljudi in občanov, da razpolagajo s pogoji, sredstvi in rezultati
svojega dela ter z naravnimi bogastvi republike;
- način in ukrepe za izboljševanje kadrovske sestave in
uporabe znanja;
- način uresničevanja enakopravnosti italijanske in madžarske narodnosti in skrb za njun vsestranski razvoj;
- ukrepe za uresničevanje politike skladnejšega regionalnega razvoja in hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
zlasti geografskih in obmejnih območij;
- skrb za varstvo naravne in kulturne dediščine ter skrb za
smotrno gospodarjenje s prostorom in njegovimi bogastvi, za
39

na tistih področjih, kjer prihaja do pomembnejših odstopanj
od sprejetih obveznosti v dogovorih in v politiki uresničevanja
družbenega plana.

izboljšanje življenjskega okolja, kakor tudi za varstvo kulturnih in zgodovinskih spomenikov.
,

45. teza
Skupno politiko oziroma usmeritve družbenega razvoja SR
Slovenije za obdobje deset in več let določa dolgoročni družbeni plan SR Slovenije.
Dolgoročni družbeni plan SR Slovenije določa zlasti:
- temeljne usmeritve v razvoju materialne osnove socialistične družbe in socialističnih samoupravnih družbenih odnosov;
- politiko strukturnih in kvalitativnih preobrazb v razvoju
gospodarstva in družbenih dejavnosti;
- politiko in smeri razvoja in uporabe nove tehnike in
tehnologije, znanosti, inovacij in drugih kvalitativnih dejavnikov tehničnega napredka;
- razvoj prometne in energetske infrastrukture;
- politiko rasti in sprememb v strukturi prebivalstva in
zaposlovanja;
- politiko skladnejšega regionalnega razvoja in hitrejšega
razvoja manj razvitih območij;
- strateške cilje, usmeritve in politiko dolgoročnega družbenega razvoja v prostoru ter zasnovo uporabe prostora, z
vidika skupnih ciljev razvoja SR Slovenije;
- zasnovo organizacije dejavnosti, ki so pomembne za
skladnejši družbeni razvoj SR Slovenije;
- politiko krepitve obrambne sposobnosti, varnosti in družbene samozaščite.

V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PLANOV
48. teza
Če se plan ne uresničuje in če se z analizo vzrokov ugotovi,
da ga tudi z dodatnimi ukrepi ni mogoče uresničiti, predlaga
organ samoupravne organizacije in skupnosti, ki je odgovoren za pripravo plana, oziroma izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti organu, ki je plan sprejel, spremembe
in dopolnitve plana, v skladu z realno ocenjenimi možnostmi
in pogoji za razvoj.
VI. STROKOVNE OSNOVE DRUŽBENEGA PLANIRANJA
49. teza
Poslovodni in strokovni organi v organizacijah združenega
dela, bankah, drugih finančnih organizacijah in skupnostih
premoženjskega in osebnega zavarovanja, ustrezni organi v
samoupravnih interesnih skupnostih, gospodarskih zbornicah in njihovih splošnih združenjih ter izvršni sveti skupščin
družbenopolitičnih skupnosti so v svojih analizah razvojnih
možnosti dolžni zagotoviti, da bodo temeljne organizacije že
pred sprejemom skupnih temeljev planov za pripravo srednjeročnih planov, razpolagale s potrebnimi analitičnimi informacijami drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, ki omogočajo celovit vpogled v
bodoče materialne in druge možnosti, v potrebe združevanja
dela in sredstev ter svobodne menjave dela in v materialne
posledice ter odnose, ki izvirajo iz teh možnosti in združevanj
za skladen razvoj temeljnih organizacij združenega dela.
50. teza
Posamezne strokovne naloge v zvezi s planiranjem lahko
izvršni svet skupščine občine ali upravni organ za planiranje v
skladu s svojimi pristojnostmi določenimi z ustavo, statutom,
ali z dogovorom o medobčinskem sodelovanju, zaupa ustreznim strokovnim oziroma raziskovalnim organizacijam.

46. teza
Za postopek pri pripravljanju in sprejemanju dolgoročnega
plana, se smiselno uporabljajo določbe zveznega in tega
zakona ter zakona o urejanju prostora, o postopku pri pripravljanju in sprejemanju srednjeročnega plana.
47. teza
Na podlagi stališč, ki jih sprejme Skupščina SR Slovenije
glede poročila o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije, pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v sodelovanju z udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije, vsako leto osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za naslednje leto in ga s
predlogom ukrepov do 31. oktobra predloži Skupščini SR
Slovenije.
V predlogu resolucije predlaga Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije temeljne usmeritve glede politike uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije v naslednjem letu ter naloge
in ukrepe za uresničevanje ciljev in nalog iz dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije in družbenega plana

51.teza
Vsaka družbenopolitična skupnost ima upravni organ za
planiranje.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Te določbe bodo oblikovane v osnutku zakona.
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