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OSNUTEK ZAKONA 

o sistemu državne uprave in o Izvršnem 

svetu Skupščine SR Slovenije ter o 

republiških upravnih organih (ESA-1039) 

Prvi del 

SISTEM DRŽAVNE UPRAVE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se ureja sistem državne uprave v SR Slove- 

niji, zlasti pa vprašanja, ki se nanašajo na položaj, vlogo ter 
pravice, dolžnosti in odgovornosti izvršnih svetov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov teh druž- 
benopolitičnih skupnosti, na organizacijo in sredstva za delo 
upravnih organov, kakor tudi na način uresničevanja pravic, 
obveznosti in odgovornosti ter na delovna razmerja delavcev 
v delovnih skupnostih teh organov, kolikor ta vprašanja niso 
urejena z zakonom o temeljih sistema državne uprave in o 
zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. 

Ta zakon ureja tudi delovanje ter pravice, dolžnosti in 
odgovornosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in re- 
publiških upravnih organov pri opravljanju funkcij državne 
uprave, kakor tudi organizacijske oblike in način vodenja teh 
organov. 

* 2. člen 
Funkcije državne uprave v SR Sloveniji opravljajo v mejah 

pravic in dolžnosti posamezne družbenopolitične skupnosti, 
izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvršni sveti) ter upravni 
organi teh družbenopolitičnih skupnosti. 

Določene zadeve državne uprave opravljajo v mejah pravic 
in dolžnosti, določenih v skladu z ustavo in zakonom, tudi 
drugi državni organi.. 

3. člen 
Izvršni sveti in upravni organi uresničujejo svoje funkcije na 

način, določen z zveznim zakonom o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter o zveznih 
upravnih organih in s tem zakonom ter statutom občine. 

4. člen 
Izvršni sveti in upravni organi morajo z vsem svojim delova- 

njem zagotavljati popolno in smotrno izvrševanje funkcij dr- 
žavne uprave v mejah svojih pravic in dolžnosti ter s tem 
ustvarjalno prispevati h krepitvi in razvijanju socialističnih 
samoupravnih družbenih odnosov. 

Pri izvrševanju svojih funkcij se izvršni sveti in upravni 
organi povezujejo z organizacijami združenega dela, z njiho- 
vimi splošnimi združenji in gospodarskimi zbornicami, s sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, s krajevnimi skup- 
nostmi, z družbenopolitičnimi organizacijami, z družbenimi 
organizacijami in društvi zaradi demokratične izmenjave 
mnenj pri skupni pripravi in sprejemu družbenih odločitev in 
zagotavljanju pogojev za njihovo uresničevanje. 

V zadevah iz svoje pristojnosti sodelujejo upravni organi z 
upravnimi organi iste in drugih družbenopolitičnih skupnosti 
ter z drugimi državnimi organi. 

Razmerja izvršnih svetov in upravnih organov z organizaci- 

jami in skupnostmi iz drugega odstavka tega člena temeljijo 
na medsebojnem sodelovanju, obveščanju in dogovarjanju o 
vseh vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena. 

5. člen 
Izvršni sveti in upravni organi sodelujejo z družbenopolitič- 

nimi organizacijami, določenimi z ustavo, neposredno in v 
družbenih svetih. 

6. člen 
Razmerja izvršnih svetov in upravnih organov do delovnih 

ljudi in občanov temeljijo na medsebojnem sodelovanju in 
zaupanju, na spoštovanju človekove osebnosti in varovanju 
ugleda organa. 

Upravni organi dajejo delovnim ljudem in občanom pri 
uresničevanju njihovih pravic in interesov potrebne podatke, 
obvestila, napotke in strokovno pomoč v zadevah, zaradi 
katerih se delovni ljudje in občani obračajo nanje. 

7. člen 
Izvršni sveti in upravni organi zagotavljajo pogoje za delo- 

vanje delegacij in delegatov v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti in v skupščinah samoupravnih interesnih skupno- 
sti, kadar te enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvršni sveti in upravni organi obravnavajo pobude delega- 
tov in delegacij ter seznanjejo delegacije o pripravi predpisov 
ali drugih splošnih aktov, ki jih pripravljajo za skupščino, 
kakor tudi o izhodiščih za reševanje vprašanj, ki jih bodo ti 
predpisi urejali. 

Upravni organi morajo pripraviti gradiva pregledno in ra- 
zumljivo, z različnimi možnimi rešitvami in nakazanimi posle- 
dicami možnih odločitev ter na način, ki omogoča delegaci- 
jam in delegatom obravnavo teh gradiv ter dajanje mnenj, 
pripomb in predlogov. 

8. člen 
Izvršni sveti in upravni organi so za izvrševanje svojih funk- 

cij odgovorni skupščini družbenopolitične skupnosti, upravni 
organi pa tudi izvršnemu svetu. 

Način uresničevanja odgovornosti izvršnega sveta in posto- 
pek za oceno njegovega dela ter za ugotovitev vzrokov, ki so 
povzročili nezadovoljivo stanje, določi skupščina družbeno- 
politične skupnosti s svojim aktom. 

Način uresničevanja odgovornosti upravnega organa do 
skupščine družbenopolitične skupnosti in postopek za oceno 
njegovega dela oziroma oceno strokovnosti dela posameznih 
odgovornih oseb upravnega organa, kakor tudi za ugotovitev 
vzrokov, ki so povzročili nezadovoljivo stanje, določi skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti s svojim aktom. 

Postopek v zvezi z uresničevanjem odgovornosti upravnega 
organa do izvršnega sveta se opravi v izvršnem svetu na 
način, ki ga določi izvršni svet s svojim aktom. 
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9. člen 
Funkcionarji v izvršnem svetu in v upravnih organih so pri 

opravljanju svojih funkcij pod družbenim nadzorstvom in so 
za njihovo opravljanje politično odgovorni v skladu z zako- 
nom. 

10. člen 
Delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, 

druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbeno- 
politične in druge organizacije imajo pri uresničevanju druž- 
benega nadzorstva nad delom izvršnega sveta in upravnih 
organov pravico in dolžnost, dajati skupščini družbenopoli- 
tične skupnosti pripombe in pobude v zvezi z delom izvršnega 
sveta, skupščini in izvršnemu svetu pa v zvezi z delom uprav- 
nih organov. 

11. člen 
Delo izvršnih svetov in upravnih organov je javno. Način 

uresničevanja javnosti dela urejajo ti organi s svojimi sploš- 
nimi akti v skladu z zakonom. 

12. člen 
Izvršni sveti in upravni organi morajo pri svojem delu zago- 

tavljati enakopravnost jezikov in pisav narodov in narodnosti 
Jugoslavije v skladu z ustavo in zakonom ter statutom občine. 

Upravni organi poslujejo v slovenskem jeziku. 
Upravni organi na območjih, na katerih je z zakonom ali 

statutom občine določena enakopravnost italijanskega ozi- 
roma madžarskega jezika, poslujejo, vodijo postopek in iz- 
dajo odločbe tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, 
če stranka uporablja italijanski oziroma madžarski jezik. 

Kadar republiški upravni organ odloča o pravnih sredstvih v 
zadevah, v katerih je upravni organ prve stopnje vodil posto- 
pek tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda od- 
ločbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik. 

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico v postopku pred 
upravnim organom uporabljati svoj jezik in pisavo. Upravni 
organ ga je dolžan seznaniti z gradivom in s svojim delom v 
njegovem jeziku in mu omogočiti, da spremlja potek po- 
stopka po tolmaču. 

13. člen 
Zakone neposredno izvršujejo občinski upravni organi, re- 

publiški upravni organi pa samo tedaj, če je z zakonom 
izrecno določeno. 

14. člen 
Upravni organi v mejah svojega delovnega področja in 

svoje pristojnosti opravljajo zadeve s področja ljudske 
obrambe, ki jim jih nalagajo zakoni in drugi predpisi ter načrti 
obrambnih priprav; pri tem sodelujejo z upravnim organom, 
pristojnim za ljudsko obrambo, in s poveljstvi oboroženih sil. 

Upravni organi v mejah svojih pristojnosti skrbijo za uve- 
ljavljanje družbene samozaščite na področju, za katerega so 
ustanovljeni. 

II. ORGANIZACIJA UPRAVNIH ORGANOV 

1. Organizacijske oblike 

15. člen 
Upravni organi se ustanovijo za opravljanje upravnih nalog 

iz pristojnosti družbenopolitične skupnosti. 
V upravnem organu se lahko opravljajo tudi določene stro- 

kovne naloge za ustrezno samoupravno interesno skupnost 
po sporazumu, ki ga skleneta upravni organ s soglasjem 
izvršnega sveta in samoupravna interesna skupnost. 

16. člen 
Upravni organ se ustanovi za več med seboj povezanih 

področij, na katerih je mogoče smotrno organizirati oprav- 
ljanje upravnih nalog zaradi skupnih interesov, narave nalog 
in načina delovanja upravnega organa. 

Upravni organ se ustanovi za posamezno področje, če to 
terjata narava ali obsežnost nalog na posameznem področju. 

17. člen 
Upravni organi se ustanovijo kot individualni upravni organi 

ali kot kolegijski upravni organi. 
Individualni upravni organi so: sekretariati oziroma oddelki, 

uprave, zavodi, uradi in inšpektorati. 
Kolegijski upravni organi so: komiteji in komisije. 

18. člen 
Za opravljanje določenih nalog z delovnega področja 

upravnega organa se lahko ustanovijo upravni organi v se- 
stavu, če zahteva izvrševanje teh nalog določeno samostoj- 
nost in posebej organizirano službo, zaradi medsebojne po- 
vezanosti upravnih nalog pa je potrebno stalno usklajevanje 
in nadzorstvo pri delu. 

Kot upravni organ v sestavu sekretariata oziroma oddelka 
ali komiteja se lahko ustanovijo uprave, zavodi, uradi, komi- 
sije in inšpektorati. 

Delo upravnega organa v sestavu nadzoruje upravni organ, 
v katerega sestavu je ta organ. 

Pri opravljanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka ima se- 
kretar ozioma načelnik oddelka ali predsednik komiteja pra- 
vico in dolžnost nadzorovati izvrševanje predpisov, ki jih 
neposredno izvršuje upravni organ v sestavu, dajati obvezna 
navodila, določati posamezne naloge v mejah delovnega po- 
dročja organa v sestavu, zahtevati poročila in podatke o 
opravljanju njegovih nalog ter opravljati druge naloge, za 
katere je pooblaščen. 

Individualni upravni organi 

19. člen 
Sekretariat se ustanovi za področja, na katerih so pravice in 

dolžnosti družbenopolitične skupnosti pri izvajanju politike in 
izvrševanju zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov ter 
druge upravne funkcije v izključni ali pretežni pristojnosti 
družbenopolitične skupnosti. 

Varianta 1. odstavka: Sekretariat se ustanovi za področja, 
na katerih je izvrševanje politike in zakonov ter predpisov in 
drugih splošnih aktov v izključni ali pretežni pristojnosti 
upravnih organov. 

Delo sekretariata vodi sekretar. 

20. člen 
Uprava se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na dolo- 

čenem področju, ki zahtevajo posebej organizirano službo in 
samostojnost pri delu. 

Delo uprave vodi direktor. 

21. člen 
Zavod se ustanovi za opravljanje določenih strokovnih na- 

log, zlasti za proučevanje, raziskovanje in strokovno obdelavo 
posameznih vprašanj, kakor tudi za izvrševanje upravnih poo- 
blastil, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njego- 
vimi strokovnimi nalogami. 

Delo zavoda vodi direktor. 

22. člen 
Urad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih 

ali specializiranih strokovnih zadev, ki zahtevajo posebej or- 
ganizirano službo in samostojnost pri delu. 

Delo urada vodi vodja urada. 

23. člen 
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvr- 

ševanjem zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov in 
samoupravnih splošnih aktov v skladu s posebnimi zakoni. 

Delo inšpektorata vodi glavni inšpektor oziroma načelnik 
inšpektorata. 

Kolegijski upravni organi 

24. člen 
Komite se ustanovi za področja, na katerih je pri opravljanju 

upravnih nalog potrebno zagotoviti stalno in organizirano 
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sodelovanje, dogovarjanje in usklajevanje dela upravnega 
organa z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi in nji- 
hovimi združenji ter z družbenopolitičnimi organizacijami, 
kakor tudi z drugimi upravnimi organi o vprašanjih skupnega 
interesa in pomena zaradi zagotavljanja enotnosti pri obliko- 
vanju in izvajanju politike, izvrševanju zakonov, predpisov in 
drugih splošnih aktov. 

Komite sestavljajo predsednik in določeno število članov. 
Na predlog izvršnega sveta določi skupščina družbenopoli- 

tične skupnosti s svojim aktom samoupravne interesne skup- 
nosti, organizacije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije ter 
upravne organe, ki delegirajo svoje predstavnike v komite; 
določeno število članov komiteja imenuje v skladu z aktom 
skupščine izvršni svet. 

25. člen 
Komite vodita v mejah pravic in dolžnosti, ki jih določa 

zakon, komite kot kolegijsko telo in predsednik komiteja. 

26. člen 
Komite kot kolegijsko telo obravnava zadeve s svojega 

delovnega področja, izdaja predpise in druge akte, izvaja 
ukrepe, za katere je pooblaščen, predlaga skupščini in izvrš- 

enemu svetu ustrezne ukrepe, predlaga predpise in druge 
splošne akte s svojega delovnega področja, daje mnenje o 
vprašanjih s svojega delovnega področja ter opravlja druge 
naloge, ki so po zakonu, statuta občine ali drugem predpisu v 
njegovi pristojnosti. 

Komite kot kolegijsko telo dela na sejah in odloča z večino 
glasov vseh članov. 

Komite sprejme poslovnik, s katerim uredi način svojega 
dela. 

27. člen 
Predsednik komiteja predstavlja komite, skrbi za pripravo 

sej komiteja, jih sklicuje in vodi. 
Predsednik komiteja podpisuje sklepe in druge akte, ki jih 

sprejema komite, ter skrbi za njihovo izvrševanje; izdaja od- 
ločbe v upravnem postopku; izdaja predpise in druge akte ter 
ukrepa, kadar je za to pooblaščen z zakonom ali s predpisom 
na podlagi zakona ter izvršuje druge pravice in dolžnosti 
funkcionarja, ki vodi upravni organ, če zakon ne določa 
drugače. 

28. člen 
Komisija se ustanovi za opravljanje določenih nalog, ki po 

svoji naravi zahtevajo kolegijsko odločanje ali imajo pomen 
za več upravnih organov. 

Komisijo sestavljajo predsednik indoločeno število članov. 
Sestavo komisije določi izvršni svet in imenuje njene člane. 

Komisija dela na sejah. 
Komisija sprejme poslovnik, s katerim uredi način svojega 

dela. 

29. člen 
Predsednik komisije pripravlja, sklicuje in vodi seje komi- 

sije, podpisuje akte in druge ukrepe, ki jih sprejema komisija, 
in skrbi za njihovo izvrševanje. 

Upravne organizacije 

30. člen 
Za opravljanje specializiranih strokovnih nalog in z njimi 

povezanih upravnih zadev iz pristojnosti državne uprave, ki 
praviloma zahtevajo uporabo strokovno tehničnih oziroma 
znanstvenih metod dela, ali za opravljanje drugih strokovnih 
nalog, ki so pomembne za uresničevanje funkcij državne 
uprave in nalog drugih organov družbenopolitične skupnosti, 
se ustanovijo upravne organizacije. 

Upravne organizacije lahko opravljajo naloge iz svojega 
delovnega področja tudi za samoupravne interesne skupnosti 
v skladu z dogovorom, ki ga sklenejo skupščina družbenopo- 
litične skupnosti in skupščine ustreznih samoupravnih intere- 
snih skupnosti. 

Upravne organizacije imajo pravice, dolžnosti in položaj 
upravnih organov. 

Z zakonom oziroma s statutom občine se lahko določi, da je 
upravna organizacija družbena pravna oseba. 

31. člen 
Upravne organizacije se lahko ustanovijo kot zavodi ali 

inštituti; z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine se 
lahko ustanovijo druge oblike upravnih organizacij. 

Upravna organizacija se ustanovi kot samostojna organiza- 
cija ali kot organizacija v sestavu sekretariata ali komiteja. 

Delo upravne organizacije vodi direktor. 
Z aktom o ustanovitvi se lahko določi, da vodi upravno 

organizacijo z razvejano notranjo organizacijo generalni di- 
rektor. 

Strokovne službe 

32. člen 
Za opravljanje strokovnih in drugih opravil, ki imajo pomen 

za uresničevanje nalog organov družbenopolitične skupnosti, 
se ustanovijo ustrezne strokovne službe. 

33. člen 
Za opravljanje strokovnih, administrativnih in pomožno te- 

hničnih opravil za skupščino, njen izvršni svet in upravne 
organe se zaradi skupne uporabe prostorov, birotehničnih 
sredstev in druge opreme ustanovijo strokovne službe, pravi- 
loma kot skupne službe teh organov. 

Službam iz prejšnjega odstavka se lahko poveri opravljanje 
vseh ali določenih strokovnih, tehničnih in drugih ustreznih 
opravil za družbenopolitične organizacije in samoupravne 
interesne skupnosti v skladu z dogovorom, sklenjenim s temi 
organizacijami in skupnostmi. 

2. Funkcionarji, vodilni delavci 
in delavci s posebnimi pooblastili 

34. člen 
Funkcionarji v smislu tega zakona so: predsednik, pod- 

predsedniki in člani izvršnega sveta, drugi funkcionarji, ki 
vodijo upravne organe, upravne organizacije in strokovne 
službe in njihovi namestniki. 

35. člen 
Sekretarje in predsednike komitejev imenuje in razrešuje 

skupščina na predlog predsednika izvršnega sveta izmed 
članov izvršnega sveta. 

Funkcionarji iz prejšnjega odstavka so lahko ponovno ime- 
novani še za štiri leta. Izjemoma so lahko ti funkcionarji po 
posebnem postopku imenovani še za nadaljnja štiri leta. 

36. člen 
Način imenovanja in razrešitve funkcionarjev, ki vodijo 

druge upravne organe, upravne organizacije in strokovne 
službe, določa zakon oziroma statut občine. 

Funkcionarji iz prejšnjega odstavka so po preteku štiriletne 
dobe izvrševanja svoje funkcije lahko ponovno imenovani. 

Štiriletna doba začne teči z dnem imenovanja. 

37. člen 
Na predlog predsednika izvršnega sveta se lahko imenuje 

namestnik funkcionarja, ki vodi upravni organ; namestnika 
imenuje in razrešuje organ, ki je pristojen za imenovanje 
funkcionarja, ki vodi upravni organ. 

Namestnik nadomešča funkcionarja, ki vodi upravni organ, 
če je ta odsoten ali zadržan, z vsemi pooblastili in odgovor- 
nostmi ter ga zastopa v zadevah, ki mu jih ta določi. 

Če ni imenovan namestnik, nadomešča funkcionarja, ki 
vodi upravni organ, če je ta odsoten ali zadržan, z vsemi 
pooblastili in odgovornostmi drug funkcionar ali vodilni dela- 
vec, ki ga določi izvršni svet. 
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38. člen 
V upravnem organu se v skladu s splošnim aktom o sistemi- 

zaciji del in nalog upravnega organa lahko imenujejo vodilni 
delavci, ki jih določa zakon oziroma odlok občinske skup- 
ščine. 

Delavci iz prejšnjega odstavka se imenujejo za štiri leta in 
so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani. 

Vodilne delavce imenuje in razrešuje izvršni svet na predlog 
funkcionarja, ki vodi upravni organ, če z zakonom oziroma 
odlokom občinske skupščine ni drugače določeno. 

39. člen 
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (v nadalj- 

njem besedilu: delavci s posebnimi pooblastili), ki opravljajo 
inšpekcijsko nadzorstvo in druge pomembne upravne in stro- 
kovne naloge, določa splošni akt o sistemizaciji del in nalog 
upravnega organa. 

Delavci iz prejšnjega odstavka se imenujejo za štiri leta in 
so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani. 

Delavce s posebnimi pooblastili imenuje in razrešuje funk- 
cionar, ki vodi upravni organ, v soglasju z izvršnim svetom, če 
z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine ni drugače 
določeno. 

3. Posebne določbe za občinske upravne or- 
gane 

40. člen 
Občinski upravni organi in občinske organizacije se usta- 

novijo in odpravijo z odlokom občinske skupščine v skladu z 
zakonom in s statutom občine. Z odlokom se določi tudi 
njihovo delovno področje. 

41. člen 
Občinski upravni organi so: sekretariati oziroma oddelki, 

komiteji, uprave, uradi, unšpektorati in komisije. 
Občinske upravne organizacije so zavodi. 

42. člen 
Namesto občinskega sekretariata se na določenem po- 

dročju glede na manjši obseg upravnih nalog lahko ustanovi 
oddelek. 

Oddelek vodi načelnik, ki ga imenuje in razrešuje občinska 
skupščina (variantni dodatek: izmed članov izvršnega sveta). 

43. člen 
V občinah, v katerih zaradi manjšega obsega nalog ni 

pogojev za oblikovanje samostojnih upravnih organov za po- 
samezna področja, se lahko ustanovi enoten občinski sekre- 
tariat za opravljanje upravnih nalog za vsa področja, razen za 
tista, za katera je z zakonom določeno, da se zanje ustanovi 
poseben upravni organ. 

44. člen 
Za opravljanje določenih upravnih zadev se lahko ustanovi 

krajevni urad za območje posamezne krajevne skupnosti ali 
za območje več krajevnih skupnosti oziroma naselij. 

Krajevni urad opravlja zadeve s svojega delovnega področja 
pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom občinskih upravnih 
organov, s katerih delovnega področja opravlja določene 
zadeve. 

Krajevni uradi se organizirajo kot notranje organizacijske 
enote v občinskem upravnem organu ali kot organi v sestavu. 

Položaj in število krajevnih uradov, njihov sedež in delovno 
področje se določi z odlokom v skladu s statutom občine. 

45. člen 
V krajevnem uradu se opravljajo administrativno tehnična 

opravila tudi za delovanje delegatskega sistema v krajevni 
skupnosti, lahko pa tudi druga opravila za krajevno skupnost 
in za družbenopolitične organizacije v krajevni skupnosti. 

S sporazumom med krajevno skupnostjo in organizacijami 
iz prejšnjega odstavka ter izvršnim svetom občinske skup- 
ščine se določijo opravila, ki naj jih opravlja krajevni urad, in 
način njihovega financiranja ter uredijo druga s tem povezana 
vprašanja. 

46. člen 
Skupščine dveh ali več občin lahko sporazumno ustanovijo 

skupne upravne organe oziroma upravne organizacije za 
opravljanje določenih upravnih nalog iz občinske pristojnosti. 

Skupni upravni organi oziroma upravne organizacije se 
ustanovijo zlasti tedaj, kadar glede na obseg ali naravo uprav- 
nih nalog ali zaradi drugih razlogov ni pogojev za učinkovito 
in smotrno opravljanje teh nalog v posamezni občini oziroma 
kadar je zaradi obsega, narave in načina opravljanja upravnih 
nalog ali zaradi drugih pogojev, opravljanje teh nalog v skup- 
nem upravnem organu mogoče organizirati bolj učinkovito in 
smotrno. 

47. člen 
Z aktom o ustanovitvi skupnega upravnega organa oziroma 

upravne organizacije se določi zlasti njihov položaj, organiza- 
cija in delovno področje, položaj in način imenovanja funk- 
cionarjev in delavcev s posebnimi pooblastili, kakor tudi na- 
čin zagotavljanja sredstev za delo teh organov oziroma orga- 
nizacij. 

48. člen 
Skupni upravni organ oziroma upravna organizacija oprav- 

lja naloge iz svojega delovnega področja na območju posa- 
mezne občine oziroma za posamezno občino kot upravni 
organ te občine in ima v skladu s tem ustrezne pravice in 
dolžnosti. 

Skupni upravni organ oziroma upravna organizacija je od- 
govoren skupščini občine, ki ga je ustanovila, in njenemu 
izvršnemu svetu za opravljanje nalog iz pristojnosti te občine. 

Vsaka občina ustanoviteljica sprejema program dela skup- 
nega upravnega organa oziroma upravne organizacije, 
spremlja njegovo izvajanje in lahko zahteva, da skupni 
upravni organ oziroma upravna organizacija opravi določeno 
nalogo. 

49. člen 
Funkcionar, ki vodi skupni upravni organ oziroma upravno 

organizacijo, je za delo tega organa oziroma organizacije 
odgovoren vsaki občinski skupščini, ki je ustanovila skupni 
upravni organ oziroma organizacijo, in njenemu izvršnemu 
svetu. 

50. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin oziroma občinski upravni 

organi se med seboj dogovarjajo in sporazumevajo o vpraša- 
njih v zvezi z delom upravnih organov, z notranjo organiza- 
cijo, s strokovno izobrazbo delavcev ter v zvezi z drugimi 
pogoji, potrebnimi za opravljanje posameznih upravnih nalog 
in opravil, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki imajo pomen za 
racionalno in smotrno organizacijo in delo občinskih uprav- 
nih organov. 

Pri dogovarjanju o vprašanjih, ki so pomembna za organi- 
zacijo in delo občinskih upravnih organov, sodelujejo republi- 
ški upravni organi, pristojni za ustrezna področja, ki dajejo 
občinskim skupščinam in njihovim organom strokovno po- 
moč. 

4. Notranja organizacija 

51. člen 
Notranjo organizacijo in delo upravnega organa ter razpo- 

reditev del in nalog določata splošni akt (pravilnik) o organi- 
zaciji in delu upravnega organa ter splošni akt o sistemizaciji 
del in nalog. 

52. člen 
Splošna načela za notranjo organizacijo in sistemizacijo del 

in nalog v upravnih organih predpiše izvršni svet. 

53. člen 
Nomenklaturo enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in 

nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih 
pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v upravnih 
organih, določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Varianta: 
Izvršni sveti občinskih skupščin z dogovorom določijo no- 

menklaturo enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in 
nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih 
pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v občinskih 
upravnih organih. 

Nomenklaturo enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in 
nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih 
pogojev, potrebnih za opravljanje del in nalog v republiških 
upravnih organih, določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

III. DRUŽBENI SVETI ZA UPRAVNE ORGANE 
IN ZA UPRAVNA PODROČJA 

54. člen 
Za posamezna upravna področja ali za posamezne upravne 

organe se lahko v skladu z zakonom ustanovi novi družbeni 
svet zaradi organiziranega družbenega vplivanja na uresniče- 
vanje upravnih funkcij na določenem področju, za demokra- 
tično izmenjavo mnenj, medsebojno sodelovanje ter druž- 
beno koordinacijo in usklajevanje stališč o načelnih in drugih 
pomembnih vprašanih določanja in izvajanja politike ter pri- 
prave in izvrševanja zakonov, predpisov in drugih splošnih 
aktov, kakor tudi za obravnavo vprašanj iz pristojnosti uprav- 
nih organov, ki imajo pomen za uresničevanje pravic, dolžno- 
sti in odgovornosti udeležencev v delu družbenega sveta. 

55. člen 
Za posamezno upravno področje oziroma za posamezen 

upravni organ se ustanovi družbeni svet: 
- kadar je pri odločanju ali pri pripravi predlogov družbe- 

nih odločitev potrebno uveljaviti širši družbeni interes, 
- kadar je upravno področje ali delo upravnega organa 

posebnega pomena za družbenopolitično skupnost, za zdru- 
ženo delo in za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih po- 
treb občanov, 

- kadar je opravljanje upravnih nalog ali delo upravnega 
organa na določenem področju posebnega pomena za uve- 
ljavljanje pravic in obveznosti delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti, 

- kadar se delo upravnega organa nanaša na razpolaganje 
s pomembnimi družbenimi sredstvi in na odločanje o pogojih 
gospodarjenja. 

Družbeni svet se ob pogojih iz prejšnjega odstavka lahko 
ustanovi tudi za več med seboj povezanih upravnih področij iz 
pristojnosti več upravnih organov ali za ožje področje iz 
pristojnosti upravnega organa. 

56. člen 
Upravni organi predložijo družbenim svetom v obravnavo 

zlasti vprašanja, ki zadevajo izvajanje določene politike in 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz 
svoje pristojnosti ter predloge predpisov in splošnih aktov, ki 
jih izdajajo in ki se nanašajo na način in pogoje za uresničeva- 
nje pravic in interesov delovnih ljudi in občanov ter samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

57. člen 
Pristojni upravni organi so dolžni obravnavati mnenja in 

predloge družbenega sveta. 
Če v zadevi, o kateri odloča v okviru svoje pristojnosti, 

upravni organ ne sprejme mnenja ali predloga družbenega 
sveta, je o razlogih za tako ravnanje dolžan obvestiti izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti in družbeni svet, 
po tem pa odloči samostojno. 

Če upravni organ ne sprejme mnenja ali predloga družbe- 
nega sveta v zadevi, o kateri odloča skupščina ali izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti, je upravni organ dol- 
žan sporočiti razloge za tako ravnanje izvršnemu svetu skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti in družbenemu svetu. 

Če končna odločitev pristojnega organa družbenopolitične 
skupnosti ni v skladu z mnenjem ali predlogom družbenega 
sveta, je pristojni organ dolžan o tem obvestiti družbeni svet. 

IV. POSEBNE DOLOČBE O INŠPEKCIJAH 

58. člen 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva opravljajo pristojni repu- 

bliški in občinski upravni organi. 
Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzorstva, ki 

jih zaradi tehničnih in drugih možnosti ni mogoče opraviti v 
upravnem organu, se lahko z zakonom ali odlokom občinske 
skupščine, ki temelji na zakonu, poverijo specializirani orga- 
nizaciji združenega dela ali strokovni službi druge samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti, če opravljanje teh 
del ni nezdružljivo s položajem teh organizacij oziroma skup- 
nosti. 

59. člen 
Inšpekcijske zadeve so zadeve splošnega pomena za repu- 

bliko. 

60. člen 
Družbenopolitične skupnosti morajo z ustrezno organiza- 

cijo inšpekcijskih organov zagotoviti učinkovito, pravočasno 
in strokovno izvrševanje inšpekcijskih zadev na vsem ob- 
močju republike oziroma občine in za vsa inšpekcijska po- 
dročja. 

61. člen 
Občine organizirajo opravljanje inšpekcijskih zadev iz ob- 

činske pristojnosti praviloma v skupnih medobčinskih inšpek- 
cijskih organih in se zato sporazumevajo o oblikah organizi- 
ranja inšpekcijskega nadzorstva ter o pogojih in načinu 
opravljanja inšpekcijskih zadev na posameznih področjih, 
kakor tudi o medsebojnih pravicah in obveznostih do skup- 
nega inšpekcijskega upravnega organa. 

Ce občine v postopku sporazumevanja v smislu prejšnjega 
odstavka ocenijo, da zaradi narave ali načina opravljanja 
inšpekcijskih nalog na določenem področju teh nalog ni 
mogoče učinkoviteje in smotrneje organizirati v medobčin- 
skem inšpekcijskem organu, zagotovijo opravljanje teh nalog 
v posamezni občini praviloma v enotnem inšpekcijskem or- 
ganu. 

62. člen 
Zadeve inšpekcijskega nadzorstva neposredno opravljajo 

inšpektorji. 
Inšpektor opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva samo- 

stojno, odloča o upravnih in drugih ukrepih, za katere je 
pooblaščen, ter je za svoje delo osebno odgovoren. 

Funkcionar, ki vodi inšpekcijski organ, organizira in koordi- 
nira delo inšpektorjev, določa program dela inšpektorjev in 
opravlja druga organizacijska in strokovna opravila, potrebna 
za učinkovito in strokovno delo organa. 

63. člen 
Za opravljanje posameznih opravil, zlasti za ugotovitev dej- 

stev in okoliščin, ki so pomembne za razjasnitev stvari, ima 
inšpektor lahko pomočnika. 

Pomočnik inšpektorja ne more voditi upravnega postopka 
in odločati v inšpekcijskih zadevah. 

64. člen 
Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva doka- 

zuje inšpektor s posebno izkaznico. 
Inšpektorsko izkaznico izda funkcionar, ki vodi upravni 

organ, pristojen za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva. 
Obrazec inšpektorske izkaznice in postopek za njeno izdajo 

predpiše republiški upravni organ, pristojen za organizacijo 
uprave. 

65. člen 
V mejah pristojnosti ima inšpektor pravico, da pri opravlja- 

nju inšpekcijskega nadzorstva pregleda poslovne prostore, 
objekte, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo 
organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, državnih organov ter posameznikov, da v 
upravnem postopku zasliši posamezne osebe, da vpogleda v 
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listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzame 
vzorce blaga ter opravi druga dejanja, ki so v skladu z name- 
nom inšpekcijskega nadzorstva. 

66. člen 
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva 

ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma družbeni 
dogovor ali samoupravni sporazum, katerega izvajanje nad- 
zoruje, ima pravico in dolžnost: 
- da odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti 

odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta namen uvede in vodi 
upravni postopek, izdaja upravne odločbe in izreka druge 
ukrepe, ki so potrebni; 

- da predlaga uvedbo postopka zaradi prekrška, prijavi 
gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja; 

- da izreče mandatno kazen, če je za to z zakonom poobla- 
ščen; 

- da predlaga skupščini družbenopolitične skupnosti in 
njenemu izvršnemu svetu, da začasno zadrži izvršitev določb 
samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, če meni, da so 
v nasprotju z zakonom in drugim predpisom, katerih izvrševa- 
nje nadzoruje; 

- da sporoči ustrezne podatke pristojnemu organu, če 
meni, da je potrebno sprejeti ukrepe, za katere sam ni pristo- 
jen; 

- da izvrši druge ukrepe in dejanja, ki so določeni s pred- 
pisi za posamezne inšpekcije. 

Če inšpektor pri izvrševanju svoje redne dejavnosti ugotovi 
kršitev zakona, drugega predpisa, družbenega dogovora ali 
samoupravnega sporazuma, ki zadeva njegovo delovno po- 
dročje, pa ni pristojen za neposredno ukrepanje, obvesti o 
tem pristojne organe. 

67. člen 
Če obstaja neposredna nevarnost za življenje in zdravje 

ljudi, za premoženje, za promet ali za okolico, ali neposredna 
grožnja, da bo nastala večja nepopravljiva škoda za družbo, 
lahko določi inšpektor z odločbo, da pritožba ne zadrži njene 
izvršitve; to mora v odločbi posebej utemeljiti. 

68. člen 
Inšpektor, ki izreče zaradi kršitve zakona ukrep prepovedi 

obratovanja organizacije združenega dela ali njenega dela, 
obvesti o tem takoj skupščino občine, na območju katere je 
sedež organizacije združenega dela ali njenega dela. 

69. člen 
Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 

nizacije in skupnosti, državni organi in posamezniki morajo 
omogočiti oziroma zagotoviti inšpektorju nemoteno izvrševa- 
nje inšpekcijskega nadzorstva, mu dovoliti vstop v poslovni 
prostor, ter mu dati na razpolago vse zahtevane podatke, 
listine in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve. 

70. člen 
Če inšpektor pri opravljanju svojih nalog naleti na fizični 

odpor, ali če lahko tak odpor utemeljeno pričakuje, ker je bil 
že poskušen, ali kadar gre za resne grožnje, da ga bo kdo pri 
izvrševanju njegovih nalog fizično oviral, lahko zahteva po- 
moč pristojne službe javne varnosti. 

71. člen 
Inšpektor je dolžan pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 

stva tudi ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posle- 
dice, ki bi lahko nastale zaradi kršitev zakonov in drugih 
predpisov in splošnih aktov. 

72. člen 
Inšpekcijski organ oziroma inšpektor mora najmanj enkrat 

letno poročati skupščini družbenopolitične skupnosti ter nje- 
nemu izvršnemu svetu o stanju in pojavih, ki jih je ugotovil pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzorastva in o sprejetih ukrepih. 
Občinski inšpekcijski organ svoja poročila pošilja tudi ustrez- 
nim republiškim inšpektoratom. 

Republiški inšpektorati morajo v svojem poročilu prikazati 
tudi stanje in delovanje občinskih inšpekcij. 

73. člen 
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvršni 

sveti zagotavljajo inšpekcijskim organom samostojnost pri 
delu in s svojimi ukrepi preprečujejo nezakonite vplive na 
delo inšpekcijskih organov in inšpektorjev. 

74. člen 
Poleg ukrepov pri izvajanju nadzorstva nad delom občin- 

skih upravnih organov po 240. členu tega zakona, lahko 
republiški inšpektorat neposredno ukrepa v inšpekcijskih za- 
devah iz občinske pristojnosti, kadar občinski inšpekcijski 
organ ne opravlja določenih nalog v potrebnem obsegu ozi- 
roma na ustrezen način in bi zato lahko nastale hujše škod- 
ljive posledice ali pa v primeru, če gre za širšo družbeno 
pomembno in zahtevno akcijo. 

O svojih ugotovitvah in ukrepih pri opravljanju neposre- 
dnega inšpekcijskega nadzorstva obvesti republiški inšpekto- 
rat ustrezni občinski inšpekcijski organ ter občinsko skup- 
ščino oziroma njen izvršni svet. 

75. člen 
Če ni s predpisi o posameznih inšpekcijah drugače dolo- 

čeno, morajo imeti glavni republiški inšpektorji in republiški 
inšpektorji visoko strokovno izobrazbo, predstojniki medob- 
činskega oziroma občinskega inšpekcijskega organa ter me- 
dobčinski oziroma občinski inšpektorji najmanj višjo stro- 
kovno izobrazbo; izjemoma imajo občinski inšpektorji lahko 
najmanj srednjo strokovno izobrazbo. 

V. DOLOČBE O IZVAJANJU ZAKONA 
O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 

76. člen 
Upravni organi so dolžni organizirati delo tako, da delovni 

ljudje in občani, organizacije združenega dela, druge pravne 
osebe in druge stranke lahko učinkovito uresničujejo svoje 
pravice in pravne koristi ter izvršujejo obveznosti v upravnem 
postopku. 

77. člen 
Upravni organi so dolžni s svojim delom zagotoviti zakonito 

in pravočasno odločanje v upravnih stvareh; pri tem morajo 
vsakomur zagotoviti enako pravno varstvo in mu nuditi po- 
trebno pravno pomoč. 

78. člen 
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdal 

občinski upravni organ, odloča ustrezni republiški upravni 
organ. 

Ce je v republiškem upravnem organu za določeno upravno 
področje ustanovljen organ v sestavu, odloča o pritožbah 
zoper odločbe s tega upravnega področja organ v sestavu. 

79. člen 
Kadar je zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji izda republiški 

upravni organ, razen v primerih iz drugega odstavka tega 
člena, dovoljena pritožba, odloča o njej Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije oziroma organ, ki ga ta pooblasti. 

Republiški upravni organ odloča o pritožbi zoper odločbo, 
ki jo je na prvi stopnji izdal organ v njegovem sestavu. 

80. člen 
V sporih o pristojnosti za odločanje v upravnih stvareh med 

upravnimi organi iste družbenopolitične skupnosti ali organi- 
zacijami in skupnostmi, ki so jim poverjena javna pooblastila v 
isti družbenopolitični skupnosti, odloča izvršni svet. 

V sporih o pristojnosti med upravnimi organi raznih občin z 
istega upravnega področja odloča republiški upravni organ z 
ustreznega upravnega področja. 

V sporih o pristojnosti med upravnimi organi raznih občin z 
raznih upravnih področij, odloča republiški upravni organ, 
pristojen za občo upravo. 

V sporih o pristojnosti, ki niso našteti v prejšnjih odstavkih, 
odloča Vrhovno sodišče SR Slovenije v senatu za upravne 
spore. 
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81. člen 
O izločitvi uradne osebe republiškega upravnega organa 

odloča funkcionar, ki vodi ta upravni organ. 
O izločitvi funkcionarja, ki vodi organ v sestavu, odloča 

funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, v čigar sestavu je 
ta organ. 

O izložitvi funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ, 
odloča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma organ, ki 
ga ta pooblasti. 

O izločitvi člana republiškega kolegijskega upravnega or- 
gana odloča kolegijski upravni organ; o izločitvi predsednika 
republiškega kolegijskega upravnega organa odloča Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije oziroma organ, ki gata poobla- 
sti. 

82. člen 
O izločitvi uradne osebe občinskega upravnega organa 

oziroma funkcionarja, ki vodi občinski upravni organ, ter 
predsednika ali člana občinskega kolegijskega upravnega 
organa, odloča organ, ki ga določi predpis občinske skup- 
ščine. 

83. člen 
V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča o 

upravnih stvareh samo uradna oseba, ki je v skladu z zako- 
nom pooblaščena za opravljanje teh zadev. 

Pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh oziroma za 
dejanja v postopku pred izdajo odločbe lahko da funkcionar, 
ki vodi upravni organ, uradni osebi tega organa, ki izpolnjuje 
pogoje glede strokovne izobrazbe, in sicer: 

- srednjo strokovno izobrazbo za opravljanje dejanj v eno- 
stavnih upravnih zadevah, 

- višjo strokovno izobrazbo za opravljanje dejanj v zahtev- 
nejših upravnih zadevah, 

- visoko strokovno izobrazbo za opravljanje dejanj v naj- 
bolj zahtevnih upravnih zadevah. 

Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo, s pred- 
pisom določi, katere upravne zadeve iz prejšnjega odstavka 
se štejejo za enostavne, zahtevnejše in najbolj zahtevne. 

S posebnim zakonom se določi način preizkusa strokovne 
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku. 

84. člen 
Upravni in drugi državni organi ter organizacije in skupno- 

sti, ki odločajo v upravnem postopku, vodijo enotno evidenco 
o upravnih zadevah. 

Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo, pred- 
piše vsebino evidenc in način spremljanja podatkov o reševa- 
nju upravnih stvari, ki so pomembni za republiko. 

85. člen 
Upravni organi tekoče analizirajo stanje pri reševanju 

upravnih stvari in ravnanje uradnih oseb do delovnih ljudi in 
občanov ter drugih strank pri uresničevanju njihovih pravic in 
pravnih koristi v upravnem postopku pri teh organih ter o tem 
v določenih rokih obveščajo organ, pristojen za občo upravo. 

Organ, pristojen za občo upravo, letno poroča skupščini 
družbenopolitične skupnosti in njenemu izvršnemu svetu o 
stanju in pojavih pri reševanju upravnih stvari v družbenopoli- 
tični skupnosti, zlasti o upoštevanju predpisanih rokov, ter o 
sprejetih ukrepih za izboljšanje dela in pogojev za učinkovi- 
tejše uresničevanje pravic in izvrševanje obveznosti delovnih 
ljudi in občanov ter drugih strank v upravnem postopku. 

86. člen 
Občinski in republiški upravni organi, pristojni za občo 

upravo, skrbijo za izvajanje zakona o splošnem upravnem 
postopku in drugih predpisov o upravnem postopku, zlasti pa, 
ali delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela in 
drugi udeleženci v postopku lahko na enostaven in učinkovit 
način uresničujejo svoje pravice in pravne koristi ter izvršu- 
jejo obveznosti v upravnem postopku. 

Upravni organi, pristojni za občo upravo, pri opravljanju 
svojih nalog iz prejšnjega odstavka nadzorujejo: 

- reševanje upravnih stvari v predpisanih rokih; 
- izdajanje potrdil in drugih listin o določenih dejstvih; 

- plačevanje taks in stroškov v upravnem postopku; 
- izvajanje predpisov o pisarniškem poslovanju; 
- izvajanje predpisov o strokovni izobrazbi in strokovnem 

izpopolnjevanju delavcev, ki opravljajo dejanja v upravnem 
postopku; 

- vodenje evidenc o upravnih zadevah; 
- izvajanje sklepov občinske skupščine in njenega izvrš- 

nega sveta o ukrepih za izboljšanje dela pri reševanju uprav- 
nih zadev; 

- izvajanje predpisov o organizaciji in delu upravnih orga- 
nov. 

Organi iz prvega odstavka tega člena nadzorujejo tudi, ali 
upravni in drugi državni organi ter samoupravne organizacije 
in skupnosti, ki odločajo o upravnih stvareh, dajejo delovnim 
ljudem in občanom ter drugim strankam in udeležencem v 
postopku pravno pomoč pri uresničevanju njihovih pravic in 
pravnih koristi ter pri izvrševanju njihovih obveznosti v uprav- 
nem postopku; pri tem nadzorujejo tudi način zagotavljanja 
pravne pomoči. 

87. člen 
Nadzorstvo nad uporabo predpisov o upravnem postopku 

in predpisov o pisarniškem poslovanju se opravlja kot po- 
sebna služba v upravnih organih, pristojnih za občo upravo. 

Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka neposredno izvršujejo 
republiški oziroma občinski upravni inšpektorji. 

Upravni inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo 
pravne ali upravne smeri, tri leta delovnih izkušenj pri reševa- 
nju upravnih zadev in druge z zakonom predpisane pogoje. 

88. člen 
Upravni organi, ki skrbijo za izvajanje predpisov o uprav- 

nem postopku, zagotavljajo tudi strokovno pomoč upravnim 
organom in organizacijam ter njihovim delavcem pri strokov- 
nem usposabljanju za opravljanje upravnih zadev in stro- 
kovno pomoč pri organizaciji in racionalizaciji dela pri reše- 
vanju teh zadev. 

89. člen 
Kadar upravni organ, ki skrbi za izvajanje predpisov o 

upravnem postopku, ugotovi, da se v upravnem ali drugem 
državnem organu oziroma organizaciji ali skupnosti, ki oprav- 
lja javna pooblastila, huje kršijo predpisi o upravnem po- 
stopku, zlasti če se s tem onemogoča delovnim ljudem in 
občanom učinkovito uresničevanje njihovih pravic in pravnih 
koristi, mora ukrepati v skladu s svojimi pooblastili, o ugotav- 
Ijenem stanju pa obvestiti tudi izvršni svet skupščine ustrezne 
družbenopolitične skupnosti in mu predlagati ukrepe. 

VI. DELOVNI ČAS 

90. člen 
Razporeditev, začetek in konec delovnega časa v upravnih 

organih se določi v skladu z značajem nalog organa in potre- 
bami delavcev in drugih delovnih ljudi ter občanov glede na 
življenjske, prometne in druge razmere na območju družbe- 
nopolitične skupnosti. 

91. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi okvirno razpore- 

ditev delovnega časa v vseh upravnih organih v SR Sloveniji. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti oziroma njen 

izvršni svet določi v skladu s tem zakonom začetek in konec 
delovnega časa ter trajanje in razporeditev delovnega časa v 
upravnih organih ustrezne družbenopolitične skupnosti; pri 
tem upošteva najustreznejši način razporeditve delovnega 
časa (dežurna služba, delo v dveh izmenah ter drseči oziroma 
stopničasti delovni čas). 

92. člen 
V primerih, ko z ustrezno organizacijo in delitvijo dela ter z 

razporeditvijo delovnega časa in delavcev ni mogoče v okviru 
rednega delovnega časa opraviti določenih del oziroma na- 
log, za katere splošni družbeni interes in narava dejavnosti 
terjajo, da se opravijo brez prekinitve oziroma določenega 
dne ali v določenem roku, lahko funkcionar, ki vodi upravni 

8 poročevalec 



organ, v skladu s samoupravnim splošnim aktom odredi/da 
se taka dela oziroma naloge opravijo v podaljšanem delov- 
nem času. 

Delo v podaljšanem delovnem času v smislu prejšnjega 
odstavka se lahko odredi: 

- v primerih, ko je določena dela oziroma naloge potrebno 
opraviti v določenem roku, vendar samo, če tega dela ne 
morejo opraviti drugi delavci v okviru polnega delovnega časa 
ali če nastane potreba po takšnem delu zaradi nepredvide- 
nega izostanka delavca, ki bi moral opraviti tako delo, 

- če je potrebno dokončati začeta dejanja v postopku pred 
upravnimi in pravosodnimi organi ali pred organi za kaznova- 
nje prekrškov ali če je potrebno opraviti druga dela oziroma 
naloge, vezane na udeležbo na sejah, sestankih, pa prelaga- 
nje ne bi bilo smotrno, 

- če je potrebno opraviti nujna preiskovalna dejanja v ka- 
zenskem postopku, posamezna dejanja v postopku o prekr- 
ških ali nujno inšpekcijsko zadevo, 

- če gre za dokončanje tehničnih opravil oziroma storitev v 
primeru, ko zaradi tehnologije začetega procesa ni mogoče 
prekiniti, 

- če je potrebno neprekinjeno zavarovanje oseb in premo- 
ženja. 

Pogoje, ob katerih je mogoče uvesti delo v podaljšanem 
delovnem času, način opravljanja teh del oziroma nalog ter 
način razporejanja delavcev se določi s samoupravnim sploš- 
nim aktom. 

93. člen 

Opravljanje dela v podaljšanem delovnem času je glede na 
obseg in naravo del oziroma nalog, ki jih je treba opraviti, 
lahko organizirano tudi kot dežurna služba ali kot stalna 
pripravljenost. 

Delavec lahko opravlja delo v podaljšanem delovnem času 
največ 12 ur na teden, če je tako delo organizirano kot stalna 
pripravljenost pa največ 24 ur na teden. 

94. člen 

Delo v smislu prvega odstavka prejšnjega člena se šteje kot 
poseben delovni pogoj. Način in pogoji za opravljanje del 
oziroma nalog ter obseg del oziroma nalog, opravljenih v 
podaljšanem drugih pravic, odvisnih od dolžine in narave 
delovnega časa. 

98. člen 
Program dela upravnega organa vsebuje dela in naloge iz 

delovnega področja upravnega organa, ki jih je organ dolžan 
opraviti v tekočem letu. 

99. člen 

Upravni organ predloži izvršnemu svetu letni program z 
zahtevkom za zagotovitev sredstev za delo upravnega organa, 
ki vsebuje osnovne pokazatelje o višini sredstev, potrebnih za 
izvršitev del in nalog iz programa, ter druge podatke, ki 
vplivajo na določitev višine potrebnih sredstev. 

Pri določanju višine sredstev za delo upravnega organa se 
upošteva tudi potreba po določeni stalnosti notranje organi- 
zacije in kvalifikacijske strukture delavcev v skladu z aktom o 
notranji organizaciji, kakor tudi način opravljanja nalog ter 
vrednost materiala in storitev, potrebnih za opravljanje nalog 
upravnega organa. 

100. člen 
Sredstva za materialne izdatke, sredstva opreme in sredstva 

za posebne namene razporedi funkcionar, ki vodj upravni 
organ, po predhodnem mnenju delovne skupnosti, če z zako- 
nom za posamezne vrste sredstev ni drugače določeno. 

Razporeditev sredstev iz prejšnjega odstavka se opravi s 
predračunom, dokončno pa se ta sredstva razdelijo z zaključ- 
nim računom. 

101. člen 
Sredstva za materialne izdatke so namenjena za plačilo 

stroškov, ki nastajajo zaradi porabe materiala ali plačila stori- 
tev v zvezi z delom upravnega organa, in sicer: 

1. za nabavo potrošnega materiala, drobnega inventarja in 
kuriva, za plačilo stroškov razsvetljave in vzdrževanja snage v 
poslovnih prostorih, stroškov poštnih, telefonskih in telegraf- 
skih storitev, za najemnino in redno vzdrževanje poslovnih 
prostorov, . 

2. za nakup strokovnih publikacij in literature ter tiskanje 
uradnega gradiva, 

3. za izplačilo potnih in drugih stroškov, ki pomenijo 
osebne prejemke in se po posebnih predpisih priznajo uprav- 
nemu organu med materialne stroške, 

4. za plačilo zavarovalnih stroškov in stroškov za vzdrževa- 
nje opreme, 

5. za plačilo drugih stroškov, potrebnih za opravljanje de- 
javnosti upravnih organov, ki po svojem namenu predstavljajo 
materialne izdatke. 

VII. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGA- 
NOV 

95. člen 
Sredstva za delo upravnega organa obsegajo: sredstva, ki 

jih delavci delovne skupnosti pridobivajo kot dohodek, sred- 
stva za materialne izdatke, sredstva opreme in sredstva za 
posebne namene. 

96. člen 
Sredstva za delo upravnih organov se zagotavljajo v prora- 

čunu družbenopolitične skupnosti v skladu s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na podlagi zakona. 

Upravni organi lahko ustvarjajo s svojo dejavnostjo pri- 
hodke, če je to določeno z zakonom ali predpisom, izdanim 
na podlagi zakona, in če opravljanje storitev ne ovira rednega 
izvrševanja nalog upravnega organa. 

Prihodki, ki jih upravni organi ustvarijo s svojo dejavnostjo, 
so prihodek proračuna družbenopolitične skupnosti, če z 
zakonom oziroma odlokom občinske skupščine, ki temelji na 
zakonu, ni drugače določeno. 

97. člen 
Sredstva za delo upravnih organov se določajo glede na 

pomen, obseg, vrsto in zahtevnost del in nalog, določenih v 
delovnem programu organa, delovne in druge pogoje, ki 
vplivajo na njihovo izvrševanje, ter glede na rezultate dela 
organa. 

102. člen 
Sredstva opreme sestavljajo inventar in druge premične 

stvari, potrebne za delo upravnega organa, katerih življenjska 
doba je ob normalnih pogojih daljša od enega leta, in denarna 
sredstva namenjena za nakup opreme. 

Če je s predpisom uvedena amortizacija opreme, sestavljajo 
sredstva opreme tudi sredstva amortizacije. 

Upravni organ lahko sredstva opreme uporablja skupaj z 
drugimi upravnimi organi, z organizacijami združenega dela, 
s samoupravnimi in drugimi organizacijami in skupnostmi ali 
društvi. 

Način uporabe skupnih sredstev opreme se uredi z dogovo- 
rom med organi in organizacijami, ki jih skupno uporabljajo. 
Izvršni svet lahko določi, da je skupna uporaba posamezne 
opreme obvezna za več ali za vse upravne organe, in določi 
način skupne uporabe. 

103. člen 
Upravni organ lahko prenese inventar ali druge premične 

stvari, ki so oprema, brezplačno na drug upravni organ iste 
družbenopolitične skupnosti. 

Upravni organ lahko premične stvari, ki so oprema, proda, 
podosi ali da v zakup upravnemu organu druge družbenopoli- 
tične skupnosti, organizaciji združenega dela, samopravni in 
drugi organizaciji ter skupnosti ali društvu. 

Stvar, ki je ni bilo mogoče prodati organu, organizaciji, 
skupnosti ali društvu iz prejšnjega odstavka, se sme na licita- 
ciji prodati občanu, če ta po veljavnih predpisih lahko pridobi 
lastnino na takšni stvari. 
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Pogoje za prenos sredstev opreme po določbah prvega do 
tretjega odstavka tega člena določi izvršni svet. 

Upravni organ lahko vzame iz uporabe premične stvari, ki 
so oprema, če postanejo zaradi dotrajanosti ali iz drugih 
vzrokov neuporabne. 

104. člen 
Upravnemu organu se lahko iz proračuna zagotovijo sred- 

stva za posebne namene za kritje določenih potreb in za 
izvrševanje posebnih nalog, ki so vezane na dejavnost uprav- 
nega organa, zlasti pa plačila po pogodbah z znanstveno 
raziskovalnimi in drugimi organizacijami in posamezniki, za 
posebne akcije, za stroške strokovnih komisij, konferenc in 
posvetov, za dopolnilno strokovno izobraževanje delavcev v 
skladu s posebnimi izobraževalnimi programi ter za zadeve 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

105. člen 
Obseg sredstev za delo upravnega organa, določen v prora- 

čunu družbenopolitične skupnosti, se med letom lahko 
zmanjša ali poveča, če se znatno spremeni delovno področje 
oziroma narava in obseg nalog upravnega organa. 

Vili. DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 

1. Pridobivanje in razporejanje dohodka 

106. člen 
Delavci delovne skupnosti upravnega organa pridobivajo 

dohodek delovne skupnosti iz sredstev za delo upravnega 
organa v skladu z zakonom. 

107. člen 
Pri ugotavljanju obsega dohodka se upoštevajo naloge 

upravnega organa, predvidene z letnim programom dela, ter 
druge naloge, ki jih s programom ni bilo mogoče predvideti, 
pa jih je organ moral opraviti. 

Kadar delavci delovne skupnosti opravijo programirane na- 
loge ob ustrezni kakovosti dela oziroma če namesto progra- 
miranih opravijo druge naloge, ki so jim bile naložene izven 
programa dela in ki po obsegu, zahtevnosti in kakovosti 
ustrezajo programiranim nalogam, imajo pravico razpolagati 
s sredstvi, ki so jih pridobili kot dohodek. 

Če so delavci delovne skupnosti znatno presegli z letnim 
programom določeni obseg* nalog oziroma so poleg progra- 
miranih opravili še obsežnejše dodatne naloge ob ustrezni 
kakovosti dela, se dohodek delovne skupnosti ustrezno po- 
veča. 

Če delavci delovne skupnosti upravnega organa nalog iz 
prvega odstavka tega člena niso opravili v predvidenem ob- 
segu ali ob ustrezni kakovosti dela, se dohodek delovne 
skupnosti ustrezno zmanjša. 

108. člen 
Prispevek delovne skupnosti upravnega organa k izvrševa- 

nju njegovih funkcij, del in nalog oceni izvršni svet potem, ko 
dobi mnenje funkcionarja, ki vodi upravni organ, in sicer 
praviloma po preteku leta, za katero daje oceno, in o tem 
obvesti skupščino družbenopolitične skupnosti. Funkcionar, 
ki vodi upravni organ, mora o svojem mnenju obvestiti de- 
lovno skupnost upravnega organa. 

Oceno o prispevku delovne skupnosti upravnega organa k 
izvrševanju funkcij, del in nalog upravnega organa v obdob- 
jih, za katera se opravi začasni obračun osebnih dohodkov 
delavcev, daje funkcionar, ki vodi upravni organ, po poprejš- 
njem mnenju delovne skupnosti. 

Če delovna skupnost upravnega organa ni zadovoljna z 
mnenjem iz prvega odstavka tega člena ali z oceno iz drugega 
odstavka tega člena, lahko zahteva, naj izvršni svet obravnava 
sporno vprašanje. 

109. člen 
Delavci delovnih skupnosti upravnih organov posamezne 

družbenopolitične skupnosti sklenejo z izvršnim svetom sa- 
moupravni sporazum, s katerim določijo skupne osnove in 

merila za pridobivanje dohodka delovnih skupnosti in nje- 
govo razpolaganje ter osnove in merila za oblikovanje sred- 
stev za skupno porabo; uredijo tudi vprašanja, ki se nanašajo 
na pravice delavcev pri uporabi dela sredstev za materialne 
izdatke in druga vprašanja v zvezi z zagotavljanjem življenj- 
skih in delovnih pogojev delavcev. S samoupravnim sporazu- 
mom se določi tudi način programiranja in vrednotenja nalog 
ter način ocenjevanja opravljenih nalog. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti oziroma njihovi 
izvršni sveti, če jih skupščine za to pooblastijo ter gospodar- 
ske zbornice, z družbenim dogovorom usklajujejo osnove in 
merila za določanje obsega sredstev, ki jih delavci delovnih 
skupnosti upravnih organov v mejah dohodka pridobivajo za 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Udeleženci samoupravnega sporazuma in družbenega do- 
govora iz prvega in drugega odstavka tega člena so tudi 
ustrezni organi sindikata. 

110. člen 
Prihranek sredstev za materialne izdatke, ki je rezultat pri- 

zadevanja delavcev za gospodarno uporabo teh sredstev, se v 
ustreznem obsegu prenese v dohodek delovne skupnosti. 

111. člen 
Delavci v delovni skupnosti, ki opravljajo določena tehnična 

opravila ali določene storitve za upravne organe, pridobivajo 
dohodek iz sredstev za delo upravnega organa, za katerega 
opravlja opravila ali storitve v skladu s samoupravnim spora- 
zumom oziroma s pogodbo, sklenjeno med delovno skup- 
nostjo in upravnimi organi. 

S samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo iz prejš- 
njega odstavka se določijo vrsta, kakovost in obseg opravil ali 
storitev ter način in pogoji za njihovo opravljanje, potrebna 
sredstva za izvajanje dogovorjenih opravil ali storitev v dolo- 
čenih obdobjih, ob upoštevanju tehničnih in delovnih norma- 
tivov za enoto del oziroma storitev ter druge pravice in obvez- 
nosti udeležencev sporazuma oziroma pogodbe v zvezi z 
opravljanjem opravil ali storitev. 

112. člen 
Dohodek delovne skupnosti se s finančnim načrtom razpo- 

redi na sredstva za osebno porabo in na sredstva za skupno 
porabo, dokončno pa se razdeli z zaključnim računom. 

Delovna skupnost upravnega organa lahko iz dohodka 
izloči rezervna sredstva za pokritje nepredvidenih izdatkov. 

Finančni načrt in zaključni račun sprejemajo delavci de- 
lovne skupnosti na način, določen s statutom. 

113. člen 
Če funkcionar, ki vodi upravni organ, oceni, da utegne 

razporeditev sredstev po finančnem načrtu ali delitev sredstev 
po zaključnem računu dohodka delovne skupnosti povzročiti 
večje motnje ali hujše posledice v delovanju upravnega or- 
gana, opozori na to delovno skupnost in ji predlaga, naj znova 
preizkusi svoj sklep. Če delovna skupnost ne upošteva njego- 
vega opozorila, je funkcionar upravičen in dolžan zadržati 
izvršitev sprejetega finančnega načrta oziroma zaključnega 
računa in o tem takoj obvestiti izvršni svet. 

Odločitev izvršnega sveta je dokončna. 
Če izvršni svet ne odloči o spornem vprašanju v 30 dneh, se 

finančni načrt oziroma zaključni račun lahko izvrši. 

114. člen 
Sredstva za osebne dohodke funkcionarjev se zagotavljajo 

po osnovah in merilih, ki jih določi skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti v skladu z družbenim dogovorom. 

2. Delitev sredstev za osebne dohodke 
in sredstev za skupno porabo 

115. člen 
Delavci v delovni skupnosti upravnega organa ugotavljajo 

in izplačujejo do dokončne ugotovitve osebnega dohodka 
akontacije osebnega dohodka. 
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116. člen 
Osebni dohodek po zaključnem računu in akontacija oseb- 

nega dohodka po začasnem obračunu pripadata delavcu na 
podlagi ugotovljenega prispevka delavca k delu delovne 
skupnosti, ki ga je dosegel v ustreznem obračunskem ob- 
dobju. 

Pri začasnem obračunu in zaključnem računu se upošte- 
vajo tudi zneski, ki jih je delavec prejel kot akontacijo oseb- 
nega dohodka v ustreznem obračunskem obdobju. 

Mesečna akontacija osebnega dohodka delavca je odvisna 
od vrste, zahtevnosti, obsega in pomena del, ki jih mora 
delavec opraviti, ter odgovornosti in drugih delovnih pogojev, 
v katerih opravlja dela. 

117. člen 
Prispevek delavca k delu delovne skupnosti ugotovi de- 

lovna skupnost po predhodnem mnenju funkcionarja, ki vodi 
upravni organ. 

Postopek za ugotovitev delavčevega delovnega prispevka 
se določi s samoupravnim splošnim aktom v skladu z zako- 
nom. 

118. člen 
Če se mnenji funkcionarja, ki vodi upravni organ, in delovne 

skupnosti o prispevku delavca k delu delovne skupnosti ne 
ujemata, mora delovna skupnost na zahtevo funkcionarja, ki 
vodi upravni organ, ponovno preizkusiti svoj sklep in ga 
obvestiti o svoji odločitvi. 

Če delovna skupnost tudi po ponovni obravnavi vztraja pri 
svoji odločitvi, lahko funkcionar, ki vodi upravni organ, pred- 
laga izvršnemu svetu, naj odloči o spornem vprašanju. 

Odločitev izvršnega sveta je dokončna, če izvršni svet ne 
odloči o spornem vprašanju v 30 dneh, velja odločitev delovne 
skupnosti. 

119. člen 
Osebni dohodki vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi 

pooblastili, ki jih imenuje izvršni svet, se določajo v skladu z 
osnovami in merili, ki jih določi izvršni svet ob upoštevanju 
družbeno dogovorjenih osnov in meril. 

Osebni dohodki delavcev iz prejšnjega odstavka so odvisni 
od ocene izvršnega sveta o prispevku delovne skupnosti k 
izvrševanju funkcij, nalog in del upravnega organa v obdobju, 
za katerega se opravi obračun osebnih dohodkov. 

Varianta: 
Prispevek vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi poo- 

blastili, ki jih imenuje izvršni svet, k delu delovne skupnosti 
ugotavlja delovna skupnost na predlog funkcionarja, ki vodi 
upravni organ. 

V primeru, če delovna skupnost ne upošteva predloga funk- 
cionarja, ki vodi upravni organ, o delovnem prispevku vodil- 
nih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih ime- 
nuje izvršni svet, velja postopek iz prvega in drugega od- 
stavka prejšnjega člena. 

Če izvršni svet v 30 dneh ne odloči o spornem vprašanju, 
velja odločitev funkcionarja, ki vodi upravni organ. 

120. člen 
Osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ, in 

njegovega namestnika določi organ, ki je pristojen za njihovo 
imenovanje, v skladu z osnovami in merili družbenega dogo- 
vora ob upoštevanju ocene o prispevku delovne skupnosti k 
izvrševanju funkcij, nalog in del upravnega organa v obdobju, 
za katerega se opravi obračun osebnega dohodka. 

121. člen 
V mesečno akontacijo osebnega dohodka se všteva tudi 

dodatek, ki pripada delavcu zaradi posebnih pogojev in na- 
rave del in nalog v skladu s posebnim predpisom. 

122. člen 
Delavcu, ki s kreativnim delom, inovacijo, racionalizacijo ali 

drugo obliko ustvarjalnosti ali z izrednim prispevkom pri 
opravljanju nalog upravnega organa znatneje prispeva k re- 
zultatom dela ali zboljšanju dela upravnega organa, se lahko 
dodeli ustrezna nagrada. 

O nagradi iz prejšnjega odstavka odloča funkcionar, ki vodi 
upravni organ, po predhodnem mnenju oziroma na predlog 
delovne skupnosti. 

123. člen 
Odločbe o znesku akontacije osebnega dohodka ter o do- 

končni ugotovitvi osebnega dohodka po zaključnem računu 
izdaja funkcionar, ki vodi upravni organ. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko delavec ugo- 
varja pri delovni skupnosti. 

Delovna skupnost odloči o ugovoru, ko dobi mnenje funk- 
cionarja, ki vodi upravni organ. 

124. člen 

O uporabi sredstev za skupno porabo odloča delovna skup- 
nost v skladu z osnovami in merili, določenimi v samouprav- 
nem splošnem aktu, samoupravnem sporazumu in družbe- 
nem dogovoru. 

125. člen 

Delovna skupnost upravnega organa lahko za določene 
namene skupne porabe združuje sredstva za skupno porabo s 
sredstvi delovnih skupnosti drugih upravnih organov, kakor 
tudi s sredstvi organizacij združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

IX. NAČIN URESNIČEVANJA SAMOUPRAVNIH 
PRAVIC, 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV 

126. člen 
Delavci v upravnem organu uresničujejo svoje samo- 

upravne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovni skup- 
nosti upravnega organa (v nadaljnjem besedilu: delovna 
skupnost). 

Delavci lahko s samoupravnim splošnim aktom določijo, da 
uresničujejo določene samoupravne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v delovni skupnosti delovne enote upravnega 
organa ter opredelijo razmerja med delovno skupnostjo or- 
gana in delovnimi skupnostmi teh enot. 

Delovna enota v smislu prejšnjega odstavka je lahko ena ali 
več notranjih organizacijskih enot, katerih naloge so med 
seboj povezane, oziroma organ v sestavu. 

127. člen 

Če se zaradi majhnega obsega nalog upravnega organa 
delavci delovne skupnosti tega upravnega organa ne morejo 
ustrezno samoupravno organizirati in svojih samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti urejati s samoupravnimi 
splošnimi akti v skladu z zakonom, sklenejo samoupravni 
sporazum z izvršnim svetom skupščine družbenopolitične 
skupnosti in z njim uredijo način pridobivanja dohodka, 
osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke in 
osebno porabo, delovna razmerja, in način uresničevanja 
drugih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

Predhodno mnenje o tem, ali so v delovni skupnosti uprav- 
nega organa izpolnjeni pogoji za urejanje samoupravnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev na način iz prejš- 
njega odstavka, da sindikat, ki je tudi udeleženec samouprav- 
nega sporazuma. 

128. člen 
Delavci delovnih skupnosti upravnih organov iste družbe- 

nopolitične skupnosti se sporazumevajo o enotnem in uskla- 
jenem urejanju in uresničevanju samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti in o drugih vprašanjih, ki so zanje 
skupnega pomena, zlasti: o enotnih osnovah in merilih za 
pridobivanje, ugotavljanje in razporejanje dohodka ter za 
delitev sredstev za osebno in skupno porabo delavcev, o 
temeljnih načelih samoupravne organiziranosti in kadrovske 
politike, o enotnem urejanju posameznih pravic, obveznosti 
in odgovornosti iz medsebojnih razmerij pri delu in odgovor- 
nosti za delovne obveznosti ter o urejanju drugih skupnih 
vprašanj. 
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129. člen 
Delavec v delovni skupnosti upravnega organa ima pravico 

dati pobudo za obravnavanje vsakega vprašanja v zvezi s 
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delovne skupnosti, 
kakor tudi dajati predloge in mnenja o vprašanjih, ki so 
pomembna za delo in zboljšanje dela upravnega organa in za 
razvoj samoupravljanja v delovni skupnosti. 

130. člen 
Funkcionar, ki vodi upravni organ, mora pri vodenju organa 

prispevati k uresničevanju in razvijanju samoupravljanja de- 
lavcev v delovni skupnosti organa. 

V zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti delavcev ima funkcionar, ki vodi upravni 
organ, pravice in dolžnosti, določene z zakonom. 

Svet delovne skupnosti 
in drugi organi samoupravljanja 

131. člen 
Delavci v upravnem organu oblikujejo svet delovne skupno- 

sti, ki v mejah samoupravnih pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev odloča o zadevah, določenih v samoupravnem 
splošnem aktu v skladu z zakonom. 

V delovni skupnosti, ki ima manj kot 30 delavcev, lahko 
opravljajo funkcijo sveta delovne skupnosti vsi delavci; v tem 
primeru odločajo delavci z osebnim izjavljanjem o vprašanjih, 
ki so po zakonu o delovnem področju sveta. 

V primerih, ko funkcionar, ki vodi upravni organ, odloča na 
podlagi mnenj in predlogov delovne skupnosti iz prejšnjega 
odstavka, nima pravice glasovanja. 

132. člen 
Svet delovne skupnosti sestavljajo delegati delavcev iz vseh 

delovnih enot oziroma delov delovne skupnosti. Delegati se 
volijo v svet delovne skupnosti v sorazmerju s številom delav- 
cev v delovni enoti s tem, da ima vsaka delovna enota najmanj 
enega delegata. 

Vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje v upravnem 
organu, ima pravico voliti in biti voljen za delegata v svet 
delovne skupnosti. 

Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ter 
vodilni delavci ne morejo biti izvoljeni za delegata v svet 
delovne skupnosti. 

133. člen 
Delegati delavcev v svetu delovne skupnosti ne morejo biti 

izvoljeni več kot za dve leti; nihče ne more biti več kot dvakrat 
zaporedoma izvoljen za delegata v svet delovne skupnosti. 

Delegati se volijo v svet delovne skupnosti neposredno s 
tajnim glasovanjem. 

134. člen 
Delegati sveta so za svoje delo odgovorni delovni skupnosti 

upravnega organa oziroma delovni skupnosti delovne enote, 
ki jih je delegirala. 

Delegat v svetu delovne skupnosti in ves svet delovne 
skupnosti sta lahko odpoklicana tudi pred potekom roka, za 
katerega sta bila izvoljena. 

135. člen 
Delavci s statutom v skladu z zakonom podrobneje določijo 

sestavo sveta delovne skupnosti, način izvolitve delegatov za 
svet delovne skupnosti, pogoje in način odpoklica delegatov, 
njihove pravice in dolžnosti ter razmerja med svetom in de- 
lovno skupnostjo. 

136. člen 
Svet delovne skupnosti zlasti: 
- določa predlog statuta delovne skupnosti; 
- določa predlog samoupravnih splošnih aktov o osnovah 

in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev in drugih samoupravnih splošnih aktov, o 
katerih odločajo delavci; 

- določa predlog finančnega načrta in zaključnega računa 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo; 

- določa program ukrepov na področju ljudske obrambe in 
družbene samozaščite; 

- sprejema samoupravne splošne akte, za katere je poobla- 
ščen s statutom delovne skupnosti; 

- sprejema poslovnik za svoje delo; 
- odloča o sklepanju družbenih dogovorov in samouprav- 

nih sporazumov, če ga za to pooblasti delovna skupnost 
- voli predsednika sveta izmed delegatov ter oblikuje svoja 

delovna telesa in druge organe in imenuje in razrešuje njihove 
člane; 

- izvršuje odločitve delavcev, sprejete na zborih, referen- 
dumih ali na drug način; 

- skrbi za informiranje delavcev o vprašanjih, ki so po- 
membna za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti; 

- sodeluje z delegacijami delovne skupnosti. 
Svet opravlja tudi druga dela oziroma naloge, ki jih v skladu 

z zakonom določajo statut in drugi samoupravni splošni akti 
delovne skupnosti. 

Svet seznani funkcionarja, ki vodi upravni organ, s predlogi 
samoupravnih splošnih aktov. 

137. člen 
Delovna skupnost v upravnem organu oblikuje svoje dele- 

gacije, da v skladu z ustavo in zakonom organizirano sodeluje 
v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. 

Svet delovne skupnosti in funkcionar, ki vodi upravni or- 
gan, zagotavljata pogoje za delo delegacij in delegatov te 
delovne skupnosti. 

Samoupravni splošni in drugi akti 

138. člen 
Delavci sprejemajo samoupravne sporazume in druge sa- 

moupravne splošne akte, s katerimi v skladu z zakonom 
urejajo vprašanja v zvezi s samoupravnimi pravicami, obvez- 
nostmi in odgovornostmi delavcev v delovni skupnosti in 
način njihovega uresničevanja. 

Pri sklepanju samoupravnih sporazumov, s katerimi se ure- 
jajo odnosi pri pridobivanju in razporejanju dohodka in pri 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo sode- 
luje sindikat. 

Samoupravni splošni akti delovne skupnosti se sprejemajo 
z večino glasov njenih delavcev. 

Samoupravni splošni akti se objavijo na način, ki zagotav- 
lja, da se vsak delavec z njim seznani. 

139. člen 
Delavci delovne skupnosti upravnega organa s statutom v 

skladu z zakonom urejajo zlasti: 
- načela za pridobivanje, ugotavljanje in razporejanje do- 

hodka delovne skupnosti; 
- sestavo, volitve, odpoklic, delovno področje in odgovor- 

nost sveta delovne skupnosti, njegovih delovnih teles in dru- 
gih samoupravnih organov delovne skupnosti; 

- vprašanja, o katerih odločajo delavci z osebnim izjavlja- 
njem in način odločanja; 

- sestavo, način volitev in odpoklica delegacij in delegatov 
v delovni skupnosti ter njihove pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti; 

- razmerja med samoupravnimi organi in delegacijami ter 
družbenopolitičnimi organizacijami; 

- obveznost delavcev pri izvrševanju samoupravljalskih 
funkcij; 

- uresničevanje samoupravne delavske kontrole; 
- vsebino, način in roke za informiranje delavcev; 
- vprašanja s področja splošne ljudske obrambe in druž- 

bene samozaščite; 
- postopek za sprejem samoupravnih splošnih aktov de- 

lovne skupnosti. 
Statut delovne skupnosti sprejmejo delavci z referendu- 

mom. 
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Informiranje delavcev 

140. člen 

Delavci v upravnem organu imajo pravico, da so redno, 
pravočasno, resnično in popolno informirani o programu in 
planu dela upravnega organa, o delu delovne skupnosti ter 
njenih organov, o stanju in uporabi sredstev za osebno in 
skupno porabo, o pripravah za splošno ljudsko obrambo in 
uresničevanje družbene samozaščite, kakor tudi o vseh dru- 
gih vprašanjih, ki so pomembna za organizacijo dela, samou- 
pravno odločanje in samoupravno kontrolo. 

141. člen 

Svet delovne skupnosti in drugi organi delovne skupnosti 
morajo na ustrezen način zagotoviti obveščenost delavcev 
delovne skupnosti o vprašanjih iz prejšnjega člena in omogo- 
čiti delavcem vpogled v podatke, akte in gradivo, ki se pri- 
pravlja, da ga proučijo in zavzamejo o njem stalisca, kakor 
tudi, da se seznanijo z odločitvami, sprejetimi v delovni skup- 
nosti. ... . ._ . 

Sindikat lahko zahteva, da organi iz prejšnjega odstavka 
obveščajo delavce o delu in izvrševanju odločitev o vprašanjih 
iz prejšnjega člena. 

142. člen 

Način in roke za informiranje delavcev, vprašanja, o katerih 
morajo biti delavci informirani, ter organe, ki so odgovorni za 
informiranje, določajo statut in drugi samoupravni splošni 
akti delovne skupnosti. 

Samoupravna kontrola 

143. člen 

Delavci v delovni skupnosti upravnega organa imajo pra- 
vico in dolžnost, da za uresničevanje in varstvo svojih samou- 
pravnih pravic uresničujejo samoupravno kontrolo neposre- 
dno, po svetu delovne skupnosti in po komisiji za samou- 
pravno kontrolo. 

Delavci izvolijo in odpokličejo komisijo za samoupravno 
kontrolo po postopku, ki je določen za volitve sveta delovne 
skupnosti. 

V komisijo za samoupravno kontrolo ne more biti izvoljen 
član sveta delovne skupnosti, kakor tudi ne delavec, ki ne 
more biti izvoljen v svet delovne skupnosti. 

144. člen 

Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov komisije za sa- 
moupravno kontrolo ureja statut delovne skupnosti. 

145. člen 

Komisija za samoupravno kontrolo nadzoruje: izvajanje sta- 
tuta, samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih 
splošnih aktov delovne skupnosti; drugih samoupravnih spo- 
razumov in družbenih dogovorov, ki jih je sprejela delovna 
skupnost; sklepov delovne skupnosti, sveta delovne skupno- 
sti in drugih organov delovne skupnosti ter skladnost teh 
aktov in sklepov s samoupravnimi pravicami, dolžnostmi in 
interesi delavcev; uresničevanje delovnih obveznosti in sa- 
moupravljalskih funkcij delavcev in organov delovne skupno- 
sti; uresničevanje samoupravnih pravic in obveznosti delav- 
cev, odgovorno in družbenoekonomsko smotrno uporabo 
družbenih sredstev, s katerimi razpolaga delovna skupnost; 
uresničevanje načela delitve po delu; obveščevanje delavcev 
o vprašanjih, ki so pomembna za odločanje in samoupravno 
kontrolo; uresničevanje in varstvo pravic delavcev v medse- 
bojnih razmerjih pri delu, kot tudi uresničevanje drugih sa- 
moupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev. 

Komisija za samoupravno kontrolo ima pravico in dolžnost 
o svojih ugotovitvah seznanjati delavce, organe delovne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije v upravnem or- 
ganu, funkcionarja, ki vodi upravni organ, lahko pa tudi 
izvršni svet. 

X. DELOVNA RAZMERJA DELAVCEV V DELOV- 
NIH SKUPNOSTIH UPRAVNIH ORGANOV 

146. člen 

Delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih upravnih 
organom se urejajo s samoupravnimi splošnimi akti v skladu z 
zakonom o delovnih razmerjih in s tem zakonom. 

147. člen 

V upravnem organu lahko sklene delovno razmerje, kdor 
izpolnjuje tele splošne pogoje: 

- da je državljan SFRJ, 
- da je polnoleten, 
- da je splošno zdravstveno sposoben, 
- da ni bil obsojen za kaznivo dejanje zoper temelje sociali- 

stične samoupravne družbene ureditve in varnost SFRJ, zo- 
per samoupravljanje, zoper uradno dolžnost ali družbeno 
lastnino na kazen zapora najmanj enega leta, kot tudi ne, kdor 
je bil obsojen za drugo naklepno kaznivo dejanje, če mu je 
bila izrečena kazen zapora najmanj treh let, oziroma, da zoper 
njega ne teče kazenski postopek,   

- da izpolnjuje moralno politične kriterije, ki jih določa 
splošni akt o sistemizaciji del in nalog v organu državne 
UP|Me glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka 
lahko opravlja pisarniško tehnična in pomožna-dela delavec, 
ki je dopolnil 15 let starosti. 

Prepoved sklenitve delovnega razmerja v smislu četrte ali- 
nee prvega odstavka tega člena traja v primeru obsodbe na 
kazen zapora do petih let - pet let, v primeru obsodbe na 
kazen zapora več kot pet let pa deset let od dneva prestane, 
odpuščene ali zastarane kazni. 

Delavec mora izpolnjevati še posebne zahteve, ki se dolo- 
čijo glede na potrebe delovnega procesa v samoupravnem 
splošnem aktu o delovnih razmerjih oziroma v aktu o sistemi- 
zaciji del in nalog. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko predpise po- 
sebne zahteve za opravljanje določenih del in nalog v uprav- 
nih organih. 

148. člen 

Tuj državljan ali oseba brez državljanstva lahko sklene 
delovno razmerje v upravnem organu pod pogoji, ki jih določi 
zakon in dovoljenjem organa, ki ga določi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

149. člen 

Delovno razmerje v upravnem organu za dela in naloge, ki 
jih opravljajo delavci s posebnimi pooblastili, ter za druga 
dela in naloge iz temeljne dejavnosti organa, kakor tudi za 
druga dela in naloge, za katere je to določeno z aktom o 
sistemizaciji del in nalog, se sklene na podlagi javnega raz- 
pisa, če z zakonom zaradi narave teh del in nalog in posebnih 
pogojev za njihovo opravljanje ni drugače določeno. ^ 

Za druga dela in naloge, razen del in nalog iz prejšnjega 
odstavka, se delovno razmerje sklene na podlagi oglasa. 

150. člen 
Funkcionarji in vodilni delavci sklenejo delovno razmerje 

brez javne objave oglasa oziroma javnega razpisa z dnem 
imenovanja, če ni z aktom o imenovanju drugače določeno. 

Brez javne objave oglasa oziroma javnega razpisa se lahko 
sklene delovno razmerje tudi v drugih primerih, določenih z 
zakonom o delovnih razmerjih ali z drugim posebnim zako- 

151. člen 

Javni razpis opravi razpisna komisija, ki jo imenuje delovna 
skupnost. . .  

Javni razpis za delavce s posebnimi pooblastili, ki jih ime- 
nuje funkcionar, ki vodi upravni organ s soglasjem izvršnega 
sveta, opravi razpisna komisija, ki jo na predlog delovne 
skupnosti imenuje funkcionar. 

Razpisna komisija obravnava prijave kandidatov ki so se 
prijavili na razpis, ugotovi, kateri izmed prijavljenih kandida- 
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tov izpolnjuje razpisne pogoje in glede na to določi vrstni red 
kandidatov. 

Izbiro kandidatov z liste predlaganih kandidatov, ki jo je 
določila razpisna komisija, opravi po poprejšnjem mnenju 
delovne skupnosti funkcionar, ki vodi upravni organ. 

Funkcionar, ki vodi upravni organ, lahko odloči, da se v 
postopku izbire kandidatov za določena dela in naloge preiz- 
kusijo strokovne in druge sposobnosti ter kvalitete kandida- 
tov. V javnem razpisu oziroma oglasu mora biti navedeno, da 
bodo v postopku izbire kandidatov preizkušene njihove stro- 
kovne in druge sposobnosti ter kvalitete. 

152. člen 
O izbiri kandidatov na podlagi oglasa odloča funkcionar, ki 

vodi upravni organ po poprejšnjem mnenju delovne skupno- 
sti. 

153. člen 
Izbranemu kandidatu se mora poleg pismenega obvestila o 

izbiri vročiti še statut, samoupravni splošni akt o delovnih 
razmerjih, splošni akt o sistemizaciji del in nalog, samou- 
pravni splošni akt o osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev in drugi sa- 
moupravni splošni akti, s katerimi se urejajo delavčeve pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti. Hkrati mu je treba vročiti 
obvestilo, da se v postavljenem roku pismeno izjavi, da spre- 
jema priložene samoupravne splošne akte. 

Delavec sklene delovno razmerje v upravnem organu, ko 
pismeno izjavi, da so mu znani samoupravni in drugi splošni 
akti iz prejšnjega odstavka in da jih sprejema. 

če izbrani kandidat odkloni pismeno izjavo iz prvega od- 
stavka ali je neupravičeno ne poda v določenem roku, se 
šteje, da ni sklenil delovnega razmerja. 

154. člen 
Funkcionar, ki vodi upravni organ, izda odločbo, s katero 

ugotovi, da je kandidat sklenil delovno razmerje v upravnem 
organu, določi, kdaj mora delavec nastopiti delo, ter razpo- 
redi delavca k delom in nalogam. V odločbi se navede tudi 
višina mesečne akontacije osebnega dohodka delavca, ki jo je 
določila delovna skupnost. 

Pripravniki 

155. člen 
V skladu s splošnim aktom o sistemizaciji del in nalog 

določi funkcionar, ki vodi upravni organ, po poprejšnjem 
mnenju delovne skupnosti letni načrt sprejemanja pripravni- 
kov. 

Če je v primerih iz 177. člena tega zakona'ali v drugih 
primerih potrebno zmanjšati število delavcev v upravnem 
organu, se ne sme zmanjšati število pripravnikov, ki so na 
strokovnem pouku v organu. 

Če se med pripravniško dobo odpravi upravni organ, se 
pripravniku omogoči, da konča pripravniško dobo in dela 
strokovni izpit v drugem upravnem organu iste družbenopoli- 
tične skupnosti. 

156. člen 
Organizacija, trajanje in potek pripravniške dobe, program 

in vodstvo pripravništva, način preizkušanja pridobljenih de- 
lovnih izkušenj med trajanjem pripravniške dobe ter program 
in način opravljanja strokovnega izpita se določijo s poseb- 
nim zakonom. 

Razporejanje delavcev na delo 

157. člen 
Med trajanjem delovnega razmerja je delavec lahko razpo- 

rejen na vsako delo in k vsaki nalogi v upravnem organu, ki 
ustreza strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti. Razporejanje delavcev se izvaja na podlagi ugo- 
tovljenih delovnih potreb v primerih, določenih v samouprav- 
nem splošnem aktu o delovnih razmerjih, predvsem pa, če je 

to potrebno za izvršitev nalog upravnega organa, za izboljša- 
nje organizacije dela, za smotrnejšo razporeditev delavcev 
glede na njihovo strokovno usposobljenost, če se spremenijo 
pristojnosti upravnega organa, če se ukinejo dela in naloge, 
za katere je delavec sklenil delovno razmerje, in podobno. 

158. člen 
Delavca je mogoče razporediti iz enega v drug upravni 

organ iste družbenopolitične skupnosti na dela in k nalogam, 
ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom 
pridobljeni delovni zmožnosti, če je to potrebno zaradi nemo- 
tenega opravljanja nalog upravnega organa. 

Za razporeditev delavca po prejšnjem odstavku je potrebna 
njegova privolitev in sporazum funkcionarjev, ki vodita 
ustrezna upravna organa, po predhodnem mnenju delovnih 
skupnosti teh organov. 

Varianta: 
Delavci delovnih skupnosti upravnih organov iste družbe- 

nopolitične skupnosti s samoupravnim sporazumom v 
skladu z zakonom določijo primere in pogoje, pod katerimi 
je mogoče razporediti delavca iz enega v drug upravni 
organ iste družbenopolitične skupnosti na delo in k nalo- 
gam, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z de- 
lom pridobljeni delovni zmožnosti. 

Izobraževanje delavcev 

159. člen 
Delavci imajo pravico in dolžnost, da se med delom stalno 

strokovno in družbenopolitično izpopolnjujejo. Upravni organ 
zagotavlja pogoje za stalno in sistematično strokovno in druž- 
benopolitično izpopolnjevanje delavcev. 

Strokovno in družbenopolitično izobraževanje delavcev v 
smislu prejšnjega odstavka ureja poseben zakon. 

Disciplinska odgovornost 

160. člen 
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih ob- 

veznosti in za druge kršitve delovne discipline, določene s 
samoupravnim splošnim aktom o delovnih razmerjih v skladu 
s tem zakonom in z zakonom o delovnih razmerjih. 

Kršitve delovnih obveznosti in druge kršitve delovne disci- 
pline so lažje in hujše. 

161. člen 
Kot hujše kršitve delovnih obveznosti ali druge hujše kršitve 

delovne discipline se štejejo zlasti: 
1. neizvrševanje ali nevestno in malomarno opravljanje po- 

verjenih del in nalog, 
2. zloraba ali prekoračitev pooblastila, 
3. izdaja državne, vojaške, uradne in poslovne tajnosti ozi- 

roma kršitve predpisov o njihovem varovanju, 
4. dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje, storjeno na delu ali v 

zvezi z delom, ali druga kazniva dejanja, storjena iz nečastnih 
nagibov in s katerimi se huje krni ugled organov državne 
uprave, 

5. odrekanje podatkov ali dajanje nepravilnih podatkov dr- 
žavnim organom, organizacijam združenega dela, samou- 
pravnim in drugim organizacijam in skupnostim, družbenim 
organizacijam, združenjem in občanom, če je dajanje podat- 
kov določeno z zakonom ali predpisom, izdanim na njeaovi 
podlagi, 

6. dejanja, ki ovirajo samoupravne organizacije in skupno- 
sti ter občane pri uresničevanju njihovih pravic in interesov, 

7. kršitev predpisov o varstvu pri delu, 
8. povzročitev večje materialne škode upravnemu organu, 

če je povzročena iz malomarnosti, 
9. opravljanje del in nalog, ki so nezdružljiva z deli in 

nalogami delavca v upravnem organu ter naravo dejavnosti 
upravnega organa, 

10. opravljanje posameznih del in nalog v drugem organu, 
samoupravni organizaciji in skupnosti brez prejšnjega dovo- 
ljenja funkcionarja, ki vodi upravni organ, 
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11. neopravičen izostanek z dela, daljši od treh dni zapore- 
doma, 

12. pogoste lažje kršitve delovnih obveznosti, 
13. druge kršitve delovnih obveznosti, določene s samou- 

pravnim splošnim aktom.   
Lažje kršitve delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne 

discipline se določijo s samoupravnim splošnim aktom. 

162. člen 

Za kršitev delovnih obveznosti ali druge kršitve delovne 
discipline se lahko izrekajo tile ukrepi. 

1. opomin, 
2. javni opomin, 
3. razporeditev k drugim delom in nalogam za cas od 

enega do šest mesecev, 
4. denarna kazen, 
5. prenehanje delovnega razmerja. 
Opomin se sporoči delavcu, ki mu je bil izrecen, o javnem 

opominu pa se obvesti tudi delovna skupnost. 
Delavec ki mu je izrečen ukrep razporeditve k drugim 

delom in nalogam, se lahko razporedi v upravnem organu 
samo k drugim delom in nalogam, ki ustrezajo njegovi stro- 
kovni izobrazbi. . , . 

Denarna kazen se sme izreči v višini 10 /o mesečne akonta- 
cije osebnega dohodka delavca z omejitvijo, da skupen sešte- 
vek mesečnih kazni v enem mesecu ne sme presegati 20 h 
mesečne akontacije delavčevega osebnega dohodka. 

Sredstva od denarnih kazni delavcev so prihodek prora- 
čuna družbenopolitične skupnosti. 

Ukrepi iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena se 
smejo izreči samo za hujše kršitve delovnih obveznosti ali 
druge hujše kršitve delovne discipline. 

163. člen 

Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija, ki ugotav- 
lja kršitve delovnih obveznosti ali druge kršitve delovne disci- 
pline, ugotavlja odgovornost zanje in izreka ukrepe za te 
kršitv©. 

Disciplinsko komisijo volijo delavci na način, kot se voli svet 
delovne skupnosti in za čas, določen v samoupravnem sploš- 
nem aktu. ... . 

Določeno število članov disciplinske komisije, vendar ne 
več kot četrtina vseh njenih članov, morajo biti osebe izven 
delovne skupnosti upravnih organov iste družbenopolitične 
skupnosti; imenuje jih izvršni svet z liste, ki jo določi zbor 
združenega dela skupščine. 

164. člen 

Delovne skupnosti več upravnih organov iste družbenopoli- 
tične skupnosti imajo lahko skupno disciplinsko komisijo. 

Predsednika volijo delavci delovnih skupnosti upravnih or- 
ganov, za katere se ustanovi skupna disciplinska komisija, 
delavci delovne skupnosti vsakega upravnega organa pa vo- 
lijo enako število članov komisije. 

165. člen 

Disciplinski postopek se začne na zahtevo funkcionarja, ki 
vodi upravni organ, sveta delovne skupnosti, organa samo- 
upravne delavske kontrole, družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja ali sindikata v upravnem organu. 

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko da javni 
tožilec, če gre za kršitev delovne obveznosti, za katero je 
zvedel v kazenskem postopku. V ■ ■ 

Družbenopolitične organizacije v delovni skupnosti in vsak 
delavec, ki zve za kršitev delovne obveznosti, imajo pravico 
dati pismeno pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. 

166. člen 

Delavec sme biti začasno odstranjen z del in nalog in 
razporejen k drugim delom in nalogam ali začasno odstranjen 
iz upravnega organa: 

1 če je zaloten pri hujši kršitvi delovne obveznosti 
2 če je zoper njega uveden postopek zaradi kršitve de 

lovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep razpored - 
tve k drugim delom in nalogam ali ukrep prenehanja delov 
nega razmerja, 

3 če ie zoper delavca uveden kazenski postopek zaradi 
kaznivega dejanja, storjenega pri delu ali v zvezi z del0™' 

4 v drugih primerih, kadar je to potrebno, da se prepreci 
ponavljanje kršitve delovnih obveznosti oziroma kaznivega 
dejanja. 

167. člen 

Če samoupravni splošni akt ne ureja postopka ali ga ne 
ureja v celoti, se za postopek pred disciplinsko komisijo 
smiselno uporabljajo načela kazenskega postopka. 

168. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije o izrečenem ukrepu, je 
dopustna pritožba na disciplinsko komisijo druge stopnje. 

Disciplinsko komisijo druge stopnje ustanovi izvrsni svet 
skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti, določi 
njeno sestavo in imenuje predsednika in člane. 

169. člen 

Zoper odločbo disciplinske komisije druge stopnje lahko 
sproži delavec v 30 dneh od dneva vročitve postopek pred 
sodiščem združenega dela. 

170. člen 

Vodilni delavci, ki jih imenuje izvršni svet, so disciplinsko 
odgovorni izvršnemu svetu v skladu z določbami tega zakona 
o disciplinski odgovornosti delavcev. 

Izvršni svet določi način smiselne uporabe določb iz prejs- 
njega odstavka tega člena. 

Odškodninska odgovornost 

171. člen 

Obstoj škode, ki jo delavec v upravnem organu prizadene 
ori delu ali v zvezi z delom organu, občanu, organizaciji 
združenega dela, drugi samoupravni organizaciji al' sl^uP"°" 
sti ali komu drugemu, njeno višino in okoliščine, v katerih je 
nastala, ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje funkcionar, 
ki vodi upravni organ. 

172. člen 

Iz opravičenih razlogov je lahko delavec deloma ali v celoti 
oproščen plačila odškodnine za škodo, ki jo je povzročil pri 
delu ali v zvezi z delom upravnemu organu, v katerem dela 
kot tudi povračila zneska, ki ga je družbenopolitična skupnost 
izplačala drugim iz naslova odškodninske odgovornosti za 
škodo, ki jo je prizadel delavec.    

Odločbo o oprostitvi plačila odškodnine iz prejšnjega od 
stavka izda funkcionar, ki vodi upravni organ, po prejšnjem 
mnenju delovne skupnosti. 

Delavec ne more biti oproščen plačila odškodnine, ce je 
škodo povzročil namenoma. 

Če delavec ne povrne ugotovljene škode, se uvede posto- 
pek pred pristojnim sodiščem. 

Prenehanje delovnega razmerja 

173. člen 

Delavcu preneha delovno razmerje v upravnem °rga™ * 
primerih določenih z zakonom o delovnih razmerjih, in v 
primerih, določenih s tem ali drugim zakonom. 

Če je delavec obsojen za kaznivo dejanje iz četrte ahnee 
prvega odstavka 147. člena tega zakona, mu preneha delovno 
razmerje z dnem vročitve pravnomočne sodbe. .. 

Delavcu preneha delovno razmerje v upravnem organu tudi, 
če se s funkcionarjem, ki vodi upravni organ, po Pred^"® 
mnenju delovne skupnosti pismeno sporazume o prenehanju 
delovnega razmerja. 

174. člen 

Delavcu, ki sklene delovno razmerje v upravnem °r9a™ 
pogojem, da napravi v določenem roku strokovni d™8 
predpisan preizkus strokovne usposobljenosti, preneha de 
lovno razmerje, če tega izpita oziroma preizkusa ne opravi. 
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175. člen 
Delavcu, za katerega se ugotovi, da ni zmožen opravljati del 

oziroma nalog, ki so mu zaupane, da ne izpolnjuje več z 
zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del oziroma 
nalog, ali za katerega se ugotovi, da trajneje ne dosega 
delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo, pa noče oprav- 
ljati del oziroma nalog, ki ustrezajo njegovi delovni zmožno- 
sti, lahko preneha delovno razmerje. 

Dejstva iz prejšnjega odstavka ugotovi komisija, ki jo ime- 
nuje funkcionar, ki vodi upravni organ, na podlagi mnenja 
delovne skupnosti. 

176. člen 
če se zaradi spremenjenih pristojnosti ali trajnega zmanjša- 

nje obsega del in nalog ukinejo posamezna dela in naloge, se 
delavci, ki so opravljali taka dela in naloge, razporedijo na 
dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in z 
delom pridobljeni delovni zmožnosti v isti oziroma drug 
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti. 

Delavcem, ki jih po prejšnjem odstavku ni mogoče razpore- 
diti, se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni 
izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti v drugem 
državnem organu ali organizaciji v istem kraju oziroma kraju, 
ki je bližji njihovemu stalnemu prebivališču. 

Če delavec odkloni ponujena dela in naloge iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, mu preneha delovno razmerje v 
upravnem organu po preteku časa, ko v skladu s samouprav- 
nim splošnim aktom sme in mora še ostati na delu. 

Delavci, ki jim ni bilo mogoče ponuditi del in nalog v smislu 
prvega in drugega odstavka tega člena, se dajo na razpolago, 
vendar najdalj za šest mesecev. 

Delavcu, ki mu v času, ko je bil dan na razpolago, ni bilo 
mogoče ponuditi ustreznih del in nalog v drugem organu 
oziroma organizaciji, preneha delovno razmerje po preteku 
časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom sme in 
mora ostati še na delu. 

177. člen 
če se odpravi upravni organ, prevzame upravni organ, v 

katerega delovno področje preidejo zadeve odpravljenega 
upravnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela in 
naloge. 

Delavci, ki niso prevzeti in razporejeni po prejšnjem od- 

stavku, se dajo na razpolago v smislu prejšnjega člena tega 
zakona. 

178. člen 
V času, ko je delavec dan na razpolago, ima pravico do 

nadomestila osebnega dohodka v višini zadnjega mesečnega 
osebnega dohodka s tistimi povečanji osebnega dohodka in 
prejemkov, ki so predvideni s samoupravnim sporazumom 
dejavnosti. V tem času ima delavec tudi druge pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Do prenehanja 
delovnega razmerja v upravnem organu je delavec dolžan 
opravljati svoji strokovni usposobljenosti primerno delo po 
nalogu funkcionarja, ki vodi upravni organ. 

Delavci, ki so dani na razpolago, imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri sklepanju delovnega razmerja v upravnih orga- 
nih iste družbenopolitične skupnosti ne glede na to, ali gre pri 
tem za javni razpis ali oglas. 

179. člen 
O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz de- 

lovnega razmerja odloča oziroma izdaja odločbe, ki se nana- 
šajo na uresničevanje teh pravic, obveznosti in odgovornosti, 
funkcionar, ki vodi upravni organ po poprejšnjem mnenju 
delovne skupnosti, če z zakonom ni drugače določeno. 

Odločbe v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in 
odgovornosti vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi poo- 
blastili izdaja organ, pristojen za njihovo imenovanje, če z 
zakonom ni drugače določeno. 

Varstvo pravic delavcev 

180. člen 
Delavec ima pravico vložiti zahtevo za varstvo pravic zoper 

vsako odločbo, s katero se odloča o njegovih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornosti v zvezi z delovnim razmerjem. 

O zahtevi za varstvo pravic iz delovnega razmerja, o katerih 
je odločila delovna skupnost oziroma njen samoupravni or- 
gan, odloča delovna skupnost oziroma njen samoupravni 
organ po poprejšnjem mnenju sindikata in funkcionarja, ki 
vodi upravni organ. 
O zahtevi za varstvo pravic iz delovnega razmerja, o katerih je 
odločil funkcionar, ki vodi upravni organ, odloči ta po po- 
prej jnjem mnenju delovne skupnosti oziroma njenega samo- 
upravnega organa in sindikata. 

Drugi del 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 

XI. SKUPNE DOLOČBE 
181. člen 

V mejah pravic in dolžnosti republike opravljajo funkcijo 
državne uprave Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot izvr- 
šilni organ Skupščine SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
republiški izvršni svet) ter republiški upravni organi in repu- 
bliške organizacije (v nadaljnjem besedilu: republiški upravni 
organi) v mejah svojega delovnega področja, določenega z 
ustavo SR Slovenije in z zakonom. 

Pri uresničevanju funkcije državne uprave v okviru pravic in 
dolžnosti republike opravljajo določene zadeve kot javna 
pooblastila samoupravne in druge organizacije in skupnosti 
za območje republike, kadar jim je to poverjeno z zakonom. 

182. člen 
Če Skupščina SR Slovenije, Predsedstvo SR Slovenije ali 

družbenopolitične organizacije opozorijo na nepravilnosti pri 
delu posameznih republiških upravnih organov, mora repu- 
bliški izvršni svet ugotoviti dejansko stanje in ustrezno ukre- 
pati ter o tem obvestiti organ oziroma organizacijo, ki je 
opozorila na nepravilnqsti. 

183. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi zagotav- 

ljajo javnost svojega dela z informacijami, ki jih daieio tisku in 

drugim sredstvom javnega obveščanja, na konferencah, ki jih 
imajo člani republiškega izvršnega sveta in drugi funkcionarji 
s predstavniki tiska in drugih sredstev javnega obveščanja, ter 
z zagotavljanjem drugih možnosti, da se javnost seznani z 
njihovim delom, stališči in odločitvami. 

Republiški upravni organi dajejo predstavnikom sredstev 
javnega obveščanja obvestila in podatke o vprašanjih s svo- 
jega delovnega področja, predstavnikom organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti pa 
obvestila in podatke o posameznih vprašanjih s svojega de- 
lovnega področja, ki imajo neposreden pomen za te organiza- 
cije in skupnosti. 

Če bi bila javna objava v nasprotju z družbenimi interesi, 
lahko republiški izvršni svet odloči, da pomenijo posamezni 
podatki ali gradiva, ki jih obravnava oziroma posamezne odlo- 
čitve in stališča, ki jih je sprejel, uradno tajnost in niso na 
razpolago javnosti oziroma da bodo na razpolago javnosti 
šele po poteku določenega časa. 

184. člen 
Republiški upravni organ mora varovati tajnost podatkov, ki 

so z zakonom ali z drugim predpisom določeni kot državna, 
vojaška, uradna ali poslovna tajnost. 

S splošnim aktom republiškega upravnega organa se v 
skladu z zakonom ali drugim predpisom določijo podatki z 
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delovnega področja upravnega organa, ki pomenijo državno, 
vojaško, uradno ali poslovno tajnost, stopnje tajnosti teh 
podatkov ter ukrepi in postopek za njihovo zavarovanje. 

Za uradno tajnost se štejejo tudi podatki in zadeve, za 
katere funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, odloči, da 
pomenijo tajnost ali da se ne smejo objavljati, ker njihova 
objava ne bi bila v skladu z družbenimi interesi, ali za katere 
odloči, da bodo na razpolago javnosti šele po poteku določe- 
nega časa. 

XII. REPUBLIŠKI IZVRŠNI SVET 

185. člen 
Republiški izvršni svet uresničuje svojo odgovornost z izvr- 

ševanjem pravic in dolžnosti, ki jih ima po ustavi, potem in po 
drugih zakonih. 

Pri tem republiški izvršni svet zlasti: spremlja stanje in 
uresničevanje politike Skupščine SR Slovenije ter ji predlaga 
določitev politike; predlaga zakone, druge predpise in 
splošne akte in daje mnenja o predlogih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov, ki jih Skupščini SR Slovenije 
predložijo drugi pooblaščeni predlagatelji; določa osnutek in 
predlog družbenega plana SR Slovenije; določa predlog re- 
publiškega proračuna in zaključnega računa proračuna in 
skrbi za njuno izvrševanje; izdaja uredbe, odloke in druge 
predpise za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov Skupščine SR Slovenije; skrbi za izvajanje določene 
politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih 
aktov Skupščine SR Slovenije; usmerja in usklajuje delo repu- 
bliških upravnih organov, nadzoruje njihovo delo, odloča o 
sporih o pristojnosti in o drugih spornih vprašanjih republi- 
ških upravnih organov, ter skrbi za to, da ti organi vestno in 
odgovorno izvršujejo svoje pristojnosti in naloge. 

186. člen 
Republiški izvršni svet pri izvrševanju pravic nadzorstva 

nad delom republiških upravnih organov razveljavi predpis 
republiškega upravnega organa, ki je v nasprotju z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom Skupščine SR Slove- 
nije ali s predpisom republiškega izvršnega sveta. 

Republiški izvršni svet odpravi, predpis republiškega uprav- 
nega organa, s katerim so v nasprotju z zakonom, drugim 
predpisom ali splošnim aktom Skupščine SR Slovenije ali s 
predpisom republiškega izvršnega sveta prizadete svobo- 
ščine, pravice in dolžnosti človeka in občana, neodtujljive 
pravice delovnih ljudi v združenem delu ali -razpolaganje z 
družbenimi sredstvi ali s katerimi prihajajo posamezne orga- 
nizacije združenega dela ali druge samoupravne organizacije 
in skupnosti oziroma skupine teh organizacij ali posamezniki 
neutemeljeno v posebno ugoden položaj, kakor tudi v drugih 
primerih, ki jih določa zakon. 

V odloku o odpravi predpisa se po potrebi določi tudi način 
njegovega izvajanja. 

187. člen 
Republiški izvršni svet zastopa SR Slovenijo kot pravno 

osebo, če ni glede posameznih vprašanj zastopanja z zako- 
nom drugače določeno. 

Republiški izvršni svet skrbi za upravljanje nepremičnin v 
družbeni lastnini, ki so v uporabi SR Slovenije, in odloča o 
njihovem razpolaganju, razen nepremičnin, ki jih neposredno 
uporabljata Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo SR Slove- 
nije. 

Republiški izvršni svet izvršuje pravice in dolžnosti, ki pri- 
padajo SR Sloveniji kot ustanovitelju nasproti organizacijam 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena v republiki. 

Republiški izvršni svet lahko sklepa družbene dogovore, s 
katerimi se izvaja v zakonu, v družbenem planu in na drug 
način izražena politika, ki jo je določila Skupščina SR Slove- 
nije in druge družbene dogovore, za katere ga pooblasti 
Skupščina SR Slovenije. 

V mejah pooblastil, ki jih ima po ustavi in zakonih, lahko 
republiški izvršni svet prevzema z družbenimi in drugimi do- 
govori obveznosti za izvajanje politike in za izvrševanje zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine SR Slove- 
nije. 

188. člen 

Republiški izvršni svet sestavljajo predsednik, podpredse- 
dniki in člani, katerih število določi ob izvolitvi Skupščina SR 
Slovenije na predlog kandidata, ki ga je Predsedstvo SR 
Slovenije predlagalo za predsednika republiškega izvršnega 
sveta. 

Ob izvolitvi članov republiškega izvršnega sveta imenuje 
Skupščina SR Slovenije na predlog predsednika republiškega 
izvršnega sveta izmed članov republiškega izvršnega sveta 
republiške sekretarje in predsednike republiških komitejev. 

Predsednik republiškega izvršnega sveta ima pravico pred- 
lagati Skupščini SR Slovenije razrešitev posameznih članov 
republiškega izvršnega sveta in izvolitev novih. 

189. člen 
Predsednik republiškega izvršnega sveta predstavlja izvršni 

svet, sklicuje seje sveta in jim predseduje, usklajuje delo v 
izvršnem svetu, skrbi, da se uresničujejo delovni programi in 
sklepi sveta, kakor tudi, da se organizira sodelovanje z organi 
občin, družbenopolitičnimi organizacijami, z organizacijami 
združenega dela in njihovimi združenji ter s samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. 

Predsednik podpisuje predpise, ki jih sprejema republiški 
izvršni svet; predsednik podpisuje tudi druge akte republi- 
škega izvršnega sveta, kolikor ni za to pooblaščen generalni 
sekretar republiškega izvršnega sveta ali predsednik delov- 
nega telesa republiškega izvršnega sveta, kadar je za to poo- 
blaščen. 

190. člen 
Podpredsednik republiškega izvršnega sveta odgovarja za 

določena širša področja dela iz pristojnosti republiškega 
izvršnega sveta v skladu z delitvijo nalog v izvršnem svetu, 
nadomešča predsednika pri vodenju sej izvršnega sveta kakor 
v vseh drugih njegovih pravicah in dolžnostih, če je predse- 
dnik odsoten ali zadržan. Če je več podpredsednikov, odloči 
predsednik, kdo izmed njih ga nadomestuje. 

Predsednik lahko pooblasti podpredsednika, da ga stalno 
ali občasno nadomešča v posameznih njegovih pravicah in 
dolžnostih. 

191. člen 
Vsak član republiškega izvršnega sveta ima pravico sprožiti 

obravnavanje in sklepanje o posameznih vprašanjih iz pristoj- 
nosti republiškega izvršnega sveta, dati pobudo za pripravo 
zakonov in drugih predpisov, predlagati republiškemu izvrš- 
nemu svetu, da določi načelna stališča ali smernice za delo 
republiških upravnih organov, ter udeleževati se obravnava- 
nja in odločanja o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja repu- 
bliški izvršni svet. 

V skladu s poslovnikom republiškega izvršnega sveta imajo 
člani sveta pravico sodelovati pri delu vsakega telesa republi- 
škega izvršnega sveta in izrekati svoje mnenje in predloge o 
vprašanjih, o katerih se razpravlja. 

192. člen 

Člani republiškega izvršnega sveta so odgovorni za izvaja- 
nje politike in stališč republiškega izvršnega sveta v vseh 
zadevah, ki jim jih poveri izvršni svet, kakor tudi za delo 
republiških upravnih organov, ki jih vodijo. 

Člani republiškega izvršnega sveta imajo pravico in dolž- 
nost, da poročajo republ-iškemu izvršnemu svetu o problema- 
tiki na delovnem področju, za katerega so odgovorni, in da 
dajejo pobude in predloge za reševanje vprašanj iz pristojno- 
sti republiškega izvršnega sveta. 

193. člen 
Člani republiškega izvršnega sveta uživajo eneko imuniteto, 

kot jo imajo delegati v Skupščini SR Slovenije. 
O imuniteti člana republiškega izvršnega sveta odloča re- 

publiški izvršni svet. 
Predsednik republiškega izvršnega sveta mora obvestiti 

Skupščino SR Slovenije o odločitvah republiškega izvršnega 
sveta v zvezi z imuniteto njegovih članov. 
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194. člen 
Predsednik, podpredsedniki in člani republiškega izvrš- 

nega sveta ter namestniki republiških sekretarjev oziroma 
predsednikov republiških komitejev dajo pred prevzemom 
dolžnosti pred predsednikom Skupščine SR Slovenije tole 
slovesno izjavo: 

»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odo- 
govorno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom varoval 
družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
Z vsemi svojimi močmi se bom boril za razvoj socialističnih 
samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in ure- 
sničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter za 
napredek in razvoj Socialistične republike Slovenije in Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije.« 

195. člen 
Republiški izvršni svet razpravlja in odloča o vprašanjih iz 

svoje pristojnosti in sprejema sklepe in druge odločitve z 
večino glasov navzočih članov. 

Za odločanje v upravnem postopku in o drugih posamičnih 
zadevah iz svoje pristojnosti lahko ustanovi republiški izvršni 
svet posebno komisijo. 

196. člen 
Republiški izvršni svet latiko oblikuje za predhodno obrav- 

navo zadev iz svoje pristojnosti stalna ali začasna delovna 
oziroma posvetovalna telesa. 

197. člen 
Republiški izvršni svet ima koordinacijsko komisijo. 
Koordinacijsko komisijo sestavljajo predsednik in podpred- 

sedniki republiškega izvršnega sveta ter določeno število 
članov republiškega izvršnega sveta. 

Koordinacijska komisija koordinira delo teles republiškega 
izvršnega sveta, spremlja in obravnava družbeno problema- 
tiko, pomembno za delo republiškega izvršnega sveta, obrav- 
nava uresničevanje delovnega programa republiškega izvrš- 
nega sveta, obravnava in predlaga ukrepe za izboljšanje dela 
v republiškem izvršnem svetu in v republiških upravnih orga- 
nih. 

S poslovnikom ali z druqim splošnim aktom republiškega 
izvršnega sveta so lahko določene posamezne vrste zadev iz 
pristojnosti sveta, o katerih ta komisija oblikuje odločitev in jo 
pošlje vsem članom sveta. Če noben član republiškega izvrš- 
nega sveta v roku, ki ga določi poslovnik, ne izjavi, da se ne 
strinja s predlagano rešitvijo, se šteje, da je bila odločitev 
sprejeta na seji republiškega izvršnega sveta; v takem primeru 
sodeluje v komisiji član republiškega izvršnega sveta, ki vodi 
republiški upravni organ, v katerega delovno področje spada 
zadeva. 

Varianta drugega, tretjega in četrtega odstavka: 
Koordinacijsko komisijo sestavljajo predsednik in podpred- 

sedniki republiškega izvršnega sveta. Na seji koordinacijske 
komisije lahko sodelujejo funkcionarji, ki vodijo republiški 
upravni organ, kadar koordinacijska komisija obravnava za- 
deve z delovnega področja teh organov. 

Koordinacijska komisija skrbi za tekoče usklajevanje dela 
delovnih teles republiškega izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov, obravnava vprašanja iz pristojnosti repu- 
bliškega izvršnega sveta med pripravljanjem sej sveta in daje 
mnenja in predloge o teh vprašnjih, skrbi za pripravo in 
izvajanje delovnega programa republiškega izvršnega sveta 
in skrbi za organizacijo ustreznega sodelovanja z izvršnimi 
sveti občinskih skupščin ter samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in z družbenopolitičnimi organizacijami. 

198. člen 
Republiški izvršni svet si v skladu z določbami tega zakona 

s svojim poslovnikom in z drugimi akti samostojno ureja svojo 
notranjo organizacijo, način dela in druga za njegovo delo 
pomembna vprašanja. 

199. člen 
Republiški izvršni svet ima sekretariat, ki opravlja zanj stro- 

kovne, tehnične in druge naloge. 

200. člen 
Sekretariat republiškega izvršnega sveta vodi generalni se- 

kretar, ki ga imenuje in razrešuje republiški izvršni svet. 
Generalni sekretar pomaga predsedniku pri pripravljanju 

sej republiškega izvršneqa sveta in skrbi, da so pripravljena 
gradiva za seje, skrbi za tehnični usklajenost dela v delovnih 
telesih republiškega izvršnega sveta, vodi delo sekretariata 
izvršnega sveta in opravlja druge zadeve v zvezi z organizacijo 
dela v republiškem izvršnem svetu, ki mu jih poveri republiški v 
izvršni svet ali njegov predsednik. 

Generalni sekretar je odredbodajalec za sredstva republi- 
škega proračuna, katerih nosilec je republiški izvršni svet. 

Generalni sekretar ima glede delavcev delovne skupnosti 
strokovnih služb republiškega izvršnega sveta pravice in dolž- 
nosti funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ. 

201. člen 
Za opravljanje določenih strokovnih zadev ima republiški 

izvršni svet sekretariate in druge samostojne strokovne 
službe. 

Samostojne strokovne službe se ustanovijo s posebnim 
zakonom, s katerim se določi tudi njihovo delovno področje. 

Republiški izvršni svet lahko ustanovi tudi druge službe za 
opravljanje posameznih strokovnih zadev. 

Za opravljanje zadev za predsednika in podpredsednike ima 
republiški izvršni svet kabinete. 

202. člen 
Delo sekretariata v republiškem izvršnem svetu vodi sekre- 

tar, delo druge samostojne strokovne službe pa šef službe; 
imenuje in razrešuje ju republiški izvršni svet. Sekretar ozi- 
roma šef službe je za delo sekretariata oziroma samostojne 
strokovne službe odgovoren republiškemu izvršnemu svetu. 

Sekretar sekretariata oziroma šef službe ima glede delavcev 
delovne skupnosti samostojne strokovne službe pravice in 
dolžnosti funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ. 

203. člen 
Republiški izvršni svet lahko ustanovi strokovne svete kot 

svoje strokovno posvetovalne organe za posamezna po- 
dročja. 

Strokovni sveti proučujejo posamezna vprašanja z ustrez- 
nega področja na lastno pobudo ali na zahtevo Skupščine SR 
Slovenije ali njenega izvršnega sveta in dajejo o njih svoja 
mnenja in predloge. 

Z aktom o ustanovitvi določi republiški izvršni svet naloge, 
sestavo in organizacijo strokovnega sveta. 

204. člen 
V republiškem izvršnem svetu in njegovih sekretariatih ter 

drugih samostojnih strokovnih službah se lahko imenujejo 
republiški svetovalci. 

Republiškega svetovalca lahko republiški izvršni svet do- 
deli na delo v republiške organe. 

Republiški svetovalec opravlja najzahtevnejše naloge, ki 
zahtevajo posebno samostojnost in strokovnost pri delu in ki 
se nanašajo na oblikovanje novih rešitev na področju družbe- 
noekonomskega in družbenopolitičnega sistema, na obliko- 
vanje politike na posameznem področju ter na druga vpraša- 
nja širšega pomena. 

Generalni sekretar republiškega izvršnega sveta, sekretar 
sekretariata in šef druge samostojne strokovne službe v repu- 
bliškem izvršnem svetu imajo lahko v skladu s posebnim 
zakonom namestnika. 

XIII. REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI 
205. člen 

Republiški upravni organi in republiške organizacije se v 
skladu z načeli tega zakona ustanovijo in odpravijo z zako- 
nim; z zakonom se določi tudi njihovo delovno področje. 

206. člen 
Republiški upravni organi so: republiški sekretariati, repu- 

bliški komiteji, uprave, zavodi, komisije in republiški inšpek- 
torati. 
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Kot republiški upravni organi v sestavu republiškega sekre- 
tariata oziroma republiškega komiteja se lahko ustanovijo 
uprave, zavodi, komisije in republiški inšpektorati. 

207. člen 

Republiški upravni organi izvajajo politiko, ki jo je določila 
Skupščina SR Slovenije, zagotavljajo izvrševanje zakonov, 
predpisov in drugih splošnih aktov in jih tudi samo neposre- 
dno izvršujejo, kadar je to izrecno določeno, odgovarjajo za 
stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo 
stanje na teh področjih in seznanjajo Skupščino SR Slovenije 
in njen izvršni svet s pojavi, dajejo pobude za reševanje 
vprašanj s teh področij, izdajajo izvršilne predpise in v skladu 
z zakonom določajo sankcije, odločajo v upravnih stvareh, 
opravliaio upravno nadzorstvo in druge upravne zadeve, pri- 
pavliaio predpise in druge splošne akte ter opravljajo druga 
strokovna opravila za Skupščino SR Slovenije in njen izvrsni 
svet. 

208. člen 

Republiške organizacije lahko izjemoma v mejah svojega 
delovnega področja in svojih zmogljivosti opravljajo proti 
plačilu storitve za druge uporabnike, če opravljanje teh stori- 
tev ne ovira rednega izvrševanja nalog iz lastne pristojnosti in 
če ni ustrezne druge organizacije, ki bi opravljala take stori- 
t v©. 

Okvirni program storitev iz prvega odstavka tega člena 
predloži republiška organizacija v soglasje republiškemu 
izvršnemu svetu. 

Za obveznosti, ki jih prevzamejo s podgodbo o opravljanju 
storitev iz prvega odstavka tega člena, odgovarjajo republiške 
organizacije izključno s sredstvi, ki jih dosežejo s takimi 
storitvami. . .  

Republiške organizacije ne morejo zahtevati posebnega 
plačila za storitve, ki so jih dolžne opravljati po zakonih in 
drugih predpisih ali v okviru njihovega medsebojnega sodelo- 
vanja z republiškimi upravnimi organi. 

209. člen 

Direktorje uprav in zavodov, predsednike in člane komisij 
ter glavne republiške inšpektorje, kakor tudi direktorje repu- 
bliških organizacij imenuje in razrešuje republiški izvrsni svet. 

Funkcionarja, ki vodi organ v sestavu, oziroma predsednika 
in člane komisije v sestavu imenuje in razrešuje republiški 
izvršni svet na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ, v 
katerega sestavu je ta organ. 

210. člen 

Z zakonom se določi, v katerih republiških sekretariatih in 
'republiških komitejih se zaradi obsega nalog lahko imenujeta 
dva namestnika. 

Varianta: Člen se črta. 

211. člen 

Vodilni delavci v republiškem izvršnem svetu in republiških 
upravnih organih so: republiški svetovalec, republiški podse- 
kretar, pomočnik in svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni 
organ! in drugi delavci, za katere je tako določeno z aktom o 
sistemizaciji del in nalog upravnega organa. 

Republiškega svetovalca, republiškega podsekretarja, po- 
močnika in svetovalca funkcionarja, ki vodi upravni organ, 
imenuje in razrešuje republiški izvršni svet na predlog funk- 
cionarja, ki vodi upravni organ. _ 

Delavci s posebnimi pooblastili v republiških upravnih or- 
ganih so: republiški inšpektorji in drugi delavci, za katere je 
tako določeno z aktom o sistemizaciji del in nalog upravnega 
organa; imenuje in razrešuje jih funkcionar, ki vodi upravni 
organ, s soglasjem republiškega izvršnega sveta oziroma 
organa, ki ga pooblasti. 

212. člen 

Republiški podsekretar se lahko imenuje v republiškem 
sekretariatu in v republiškem komiteju in v republiški organi- 
zaciji. . . ,. 

Republiški podsekretar pomaga funkcionarju, ki voai 
upravni organ, pri vodenju republiškega upravnega organa, 

vodi oziroma usklajuje delo posameznih sektorjev, po poobla- 
stilu zastopa funkcionarja, ki vodi upravni organ, in ga nado- 
mestuje v zadevah, ki mu jih ta določi, skrbi za napredek 
organizacije in metod dela, za pripravo programov de a or- 
gana in za njihovo izvršitev ter opravlja druge naloge, ki mu 
jih določi funkcionar, ki vodi upravni organ. 

213. člen 

Pomočnik in svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni organ, 
se lahko imenujeta v republiškem sekretariatu, republiškem 
komiteju, upravi in zavodu ter v republiški organizaciji. 

Pomočnik funkcionarja, ki vodi upravni organ, pomaga 
funkcionarju pri vodenju posameznih področij dela in oprav- 
lja druge naloge, določene z aktom o sistemizaciji del in nalog 
upravnega organa. 

Svetovalec funkcionarja, ki vodi upravni organ, opravlja 
naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost in samostojnost pri 
delu in so določene z /aktom o sistemizaciji del in nalog 
upravnega organa. 

214. člen 

V organu v sestavu upravnega organa se lahko imenujejo 
pomočniki in svetovalci funkcionarja, ki vodi organ v sestavu; 
imenuje in razrešuje jih funkcionar, ki vodi upravni organ, s 
soglasjem republiškega izvršnega sveta. 

XIV. RAZMERJA REPUBLIŠKEGA IZVRŠNEGA 
SVETA IN REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 

Razmerja do Skupščine SR Slovenije 

215. člen 

Razmerja republiškega izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov do Skupščine SR Slovenije temeljijo na 
odaovornosti republiškega izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov za stanje v družbenopolitični skupnosti 
oziroma na področjih, za katera so ustanovljeni, kakor tudi za 
opravljanje njihovih drugih funkcij. 

216. člen 

Republiški izvršni svet in republiški upravni orgam so 
dolžni poročati Skupščini SR Slovenije o izvajanju določene 
politike, o izvrševanju zakonov, predpisov in drugih splošnih 
aktov ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, o stanju in 
razvoju na vseh ali na posameznih področjih družbenega 
življenja in o drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti, kakor tudi 
o svojem delu ter ji predlagati ustrezne ukrepe. 

Republiški izvršni svet in republiški upravni organi so 
dolžni ravnati po smernicah in sklepih Skupščine SR Slove- 
nije. 

217. člen 

Republiški izvršni svet ima pravico, kadar to zahteva skup- 
ščina pa dolžnost, da se izreče o vsakem predlogu oziroma 
vprašanju, ki ga ni sam predložil skupščini in ki se nanasa na 
vprašanje iz njegove pristojnosti, ne delo republiških uprav- 
nih organov in na druga vprašanja, ki imajo pomen za njegovo 

^Republiški izvršni svet je dolžan dajati odgovore in poja- 
snila na vprašanja, ki mu jih postavljajo posamezni zbori 
skupščine, delovna telesa skupščine in zborov ter delegati v 
zborih skupščine. 

Če posamezen zbor skupščine sprejme predlog delegatov 
za interpelacijo v zvezi z delom republiškega izvršnega sveta, 
ima izvršni svet pravico in dolžnost, da pred obravnavo v 
zboru da svoje poročilo o vprašanju, na katera se nanaša 
interpelacija. 

218. člen 

Če republiški izvršni svet meni, da ne bo mogel zagotoviti 
izvajanja določene politike ali izvrševanja zakonaahdrugega 
splošnega akta skupščine, katerega izdaja se pred aga. ah da 
ne more prevzeti odgovornosti za opravljanje svoje funkcije, 
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če ne bo sprejet predlagani zakon ali drug splošni akt, kate- 
rega izdajo predlaga, lahko postavi vprašanje zaupnice. 

Če skupščina izglasuje republiškemu izvršnemu svetu ne- 
zaupnico, je ta dolžan odstopiti. 

219. člen 
Republiški izvršni svet lahko kolektivno odstopi; odstopi 

lahko tudi predsednik ali vsak njegov član. Republiški izvršni 
svet in njegov predsednik oziroma član ima pravico svoj 
odstop obrazložiti. 

Odstop predsednika ali večine članov republiškega izvrš- 
nega sveta ima za posledico odstop celotnega izvršnega 
sveta. 

Če republiški izvršni svet kolektivno odstopi ali če mu je bila 
izglasovana nezaupnica, ostane v svoji funkciji do izvolitve 
novega izvršnega sveta. 

220. člen 
Republiški upravni organi imajo pravico in dolžnost predlo- 

žiti zborom Skupščine SR Slovenije v obravnavo posamezna 
pomembnejša vprašanja s svojega delovnega področja, dajati 
pobude in predlagati ukrepe v zvezi z izvajanjem politike in 
izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
kot tudi v zvezi z uresničevanjem svoje odgovornosti za stanje 
na ustreznem področju. 

O vprašanjih, pobudah in predlogih, ki jih dajo Skupščini 
SR Slovenije si republiški upravni organi predhodno pridobijo 
mnenje ali načelno stališče republiškega izvršnega sveta, o 
izvrševanju obveznosti do skupščine pa obveščajo izvršni 
svet. 

Republiški upravni organi so dolžni po naročilu Skupščine 
SR Slovenije oziroma posameznega zbora raziskati stanje na 
posameznem področju oziroma proučiti določeno vprašanje, 
pripraviti poročilo, eleborat ali osnutek predpisa oziroma, 
drugega ukrepa ali izvršiti v določenem roku posamezno 
zadevo s svojega delovnega področja ter o tem poročati. 

Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe morajo 
dati pismeni ali ustni odgovor na vprašanja in na zahteve po 
pojasnilih, ki jim jih postavljajo delegati v Skupščini SR Slove- 
nije. 

221. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi na na- 

čin, določen s poslovnikom Skupščine SR Slovenije, neposre- 
dno sodelujejo z delegacijami in delegati v Skupščini SR 
Slovenije v vprašanjih, ki imajo pomen za uresničevanje nji- 
hovih funkcij ali kadar tako sodelovanje prispeva k uspešnej- 
šemu delovanju delegatskega sistema. 

222. člen 
Določbe od 215. do 221. člena tega zakona, ki se nanašajo 

na zbore Skupščine SR Slovenije, veljajo tudi za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, 
kadar te enakopravno odločajo s pristojnimi zbori Skupščine 
SR Slovenije. 

Razmerja do Predsedstva SR Slovenije 
223. člen 

Republiški izvršni svet poroča Predsedstvu SR Slovenije na 
lastno pobudo ali na njegovo zahtevo o vprašanjih iz svoje 
pristojnosti. 

Republiški izvršni svet obravnava stališča, pobude in pred- 
loge Predsedstva SR Slovenije, ki se nanašajo na reševanje 
vprašanj na področju varstva z ustavo določenega reda, me- 
dnarodnih odnosov, ljudske obrambe, temeljnih političnih 
vprašanj v zvezi s pripravo zakonov in drugih splošnih aktov 
Skupščine SR Slovenije, izvajanja politike, ki je določila 
Skupščina SR Slovenije, kakor tudi stališča, pobude in pred- 
loge Predsedstva SR Slovenije glede vprašanj, pri katerih 
reševanju sodeluje republiški izvršni svet v federaciji, vpra- 
šanj, ki jih izvršni svet rešuje skupno z izvršnimi sveti drugih 
republik oziroma avtonomnih pokrajin ter glede drugih vpra- 
šanj v zvezi z delom republiškega izvršnega sveta, ki jih v 
skladu z ustavo obravnava Predsedstvo SR Slovenije. 

Republiški izvršni svet obvešča Predsedstvo SR Slovenije o 
svojih stališčih oziroma storjenih ukrepih. 

224. člen 
Republiški izvršni svet lahko predlaga Predsedstvu SR Slo- 

venije, da se sprejme zakon o začasnih ukrepih, s katerim naj 
se začasno uredi vprašanje, glede katerega ni bilo doseženo 
soglasje med pristojnimi zbori v Skupščini SR Slovenije, če 
ugotovi, da je ureditev takega vprašanja nujna, ker bi sicer 
lahko postala za republiko občutna škoda, ali bi bilo ogro- 
ženo nemoteno opravljanje dejavnosti oziroma zadev poseb- 
nega družbenega pomena. 

Če Predsedstvo SR Slovenije soglaša s tem, da je zakon o 
začasnih ukrepih potreben, določi republiški izvršni svet 
predlog zakona in ga predloži Skupščini SR Slovenije. 

225. člen 
Za opravljanje strokovnih in drugih nalog za Predsedstvo 

SR Slovenije zagotavlja republiški izvršni svet Predsedstvu na 
njegovo zahtevo sodelovanje republiških upravnih organov 
ter svojih strokovnih služb. 

Razmerja med republiškim izvršnim svetom 
in republiškimi upravnimi organi 

226. člen 
V skladu z odgovornostjo za delo republiških upravnih 

organov mora imeti republiški izvršni svet vpogled, kako ti 
organi izvajajo oziroma zagotavljajo izvajanje politike ter izvr- 
ševanje zakonov, predpisov, družbenih planov, drugih sploš- 
nih aktov ter načelnih stališč in smernic Skupščine SR Slove- 
nije in njenega izvršnega sveta. 

Republiški upravni organi obveščajo republiški izvršni svet 
o stanju ter o problemih na ustreznem področju; na njegovo 
zahtevo so mu dolžni dati podatke, poročila in pojasnila v 
zadevah s svojega delovnega področja. 

Na zahtevo republiškega izvršnega sveta morajo republiški 
upravni organi proučiti stanje na posameznem področju ozi- 
roma posamezna vprašanja in v določenem roku opraviti 
določeno nalogo s svojega delovnega področja in mu o tem 
poročati. 

Republiški upravni organi lahko zahtevajo, da izvršni svet 
obravnava in zavzema stališča do posameznih vprašanj v 
zvezi z izvajanjem politike, zakonov in drugih predpisov, ka- 
kor tudi do vprašanj v zvezi s pripravo zakonov ali drugih 
predpisov oziroma ukrepov. 

227. člen 
Republiški upravni organi se morajo ravnati po načelnih 

stališčih in smernicah republiškega izvršnega sveta, glede 
načina izvajanja določene politike in izvrševanja zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov Skupščine SR Slovenije 
ter predpisov in splošnih aktov republiškega izvršnega sveta. 

228. člen 
Republiški izvršni svet je dolžan ugotoviti dejansko stanje, 

kadar Skupščina SR Slovenije, Predsedstvo SR Slovenije ali 
družbenopolitične organizacije opozorijo na nepravilnosti pri 
delu posameznih republiških upravnih organov in v zvezi s 
tem storiti ustrezne ukrepe. O svojih ugotovitvah in ukrepih 
obvesti republiški izvršni svet organ oziroma organizacijo, ki 
je opozorila na nepravilnosti. 

Medsebojna razmerja 
republiških upravnih organov 

229. člen 
Republiški upravni ograni v okviru svojega delovnega po- 

dročja in svojih pooblastil med seboj sodelujejo v vprašanjih 
skupnega pomena, usklajujejo programe dela, izmenjujejo 
mnenja in izkušnje ter podatke in obvestila, sklicujejo skupne 
sestanke in posvetovanja, se dogovarjajo o skupnih akcijah 
ter organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja. 

Republiški upravni organi ustanavljajo skupna delovna te- 
lesa v zadevah, ki terjajo po svoji naravi sodelovanje teh 
organov. 
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230. člen 

Pri pripravljanju osnutkov predpisov si mora republiški 
upravni organ priskrbeti mnenje drugih zainteresiranih repu- 
bliških upravnih organov. . , . . „ih 

Če republiški upravni organ ne sprejme načelnih in drugin 
važnejših pripomb, ki jih dajo drugi republiški upravni organi 
k osnutku predpisa, ki naj ga izda Skupščina SR Slovenijea i 
republiški izvršni svet, mora ob predložitvi predpisa sporočiti 
te pripombe in svoje stališče do njih. 

231. člen 

Če nastane med republiškimi upravnimi organi spor o pri- 
stoinosti ali se pojavijo druga sporna vprašanja z njihovega 
delovnega področja, so ti organi dolžni o tem poročati repu- 
bliškemu izvršnemu svetu, ki odloči o sporu o pristojnos i 
oziroma da smernice za rešitev spornih vprašanj. 

Razmerja do izvršnih svetov občinskih skupščin 
in do občinskih upravnih organov 

232. člen 

Republiški in občinski izvršni sveti in u Prav n' ®' J30^®" 
lujejo med seboj, se dogovarjajo o vprašanjih'Skupnega po 
mena, izmenjujejo izkušnje, mnenja, Pobude in predloge, 
usklajujejo svoje akcije in razvijajo razne oblike medseboj 
nega sodelovanja in pomoči pri delu. 

233. člen 

Republiški izvršni svet ima pravico in dolžf1
n
0

n
st

H°P0^čint' 
nhrin<;kp skuDŠčine na nezakonito ali nepravilno delo občin 
s k i h uprav ni ho rg a n o v pri izvrševanju zakonov in drugih pred- 
pisovaktov in ukrepov republiških organov v zadevah, k, so 

cssr- »o ■>««<« rs 
sodišča izvršitev predpisa ali drugega ali 
ske skupščine in njenih organov, ce meni, da \e tak preapis a 
splošni akt v nasprotju z ustavo ali z zakonom. 

234. člen 

Republiški upravni organi spremljajo delo občinskih uprav- 
nih organov ter jih opozarjajo na nezakonitosti ali nepraviln 

^Republiški upravni organi opozarjajo republiški izvršni svet 
na nezakonite akte občinskih skupščin ter na njihove akte ki 
so v nasprotju s politiko Skupščine SR Slovenije in na neza- 
konite akte občinskih upravnih organov. 

235. člen 

Republiški upravni organi v mejah svojega delovnega po- 
dročja in pristojnosti skrbijo, da se naloge v občinskih uprav- 
nih organih učinkovito in zakonito opravljajo, ter si zagotav- 
ljajo pregled nad stanjem na ustreznem upravnem področju; 
zahtevajo od ustreznih občinskih upravnih organov poročila, 
obvestila in mnenja ter tiste podatke, ki jih ti že imajo oziroma 
so jih dolžni zbirati. 

236. člen 

Republiški upravni organi so dolžni zagotavljati občinskim 
upravnim organom strokovno pomoč. 

Republiški upravni organi zagotavljajo občinskim upravnim 
oraanom strokovno pomoč s tem, da jim dajejo mnenja in 
poiasnila v zvezi z organizacijo dela, uporabo predpisov in 
reševanjem upravnih zadev ter glede osnutkov splosnih ak- 
tov ki jih občinski upravni organi sprejemajo v zvezi z izvaja- 
njem zakonov in drugih predpisov, da prirejajo strokovna 
posvetovanja, organizirajo seminarje in tečaje, da pripravljajo 
priročnike za delo ter z drugimi oblikami strokovne pomoči, s 
katerimi je mogoče vplivati na izboljšanje dela v občinskih 
upravnih organih. 

Občinski upravni organi imajo pravico zahtevati od republi- 
ških upravnih organov strokovno pomoč. 

237. člen 

V zadevah, ki so splošnega pomen3 za 
republiški upravni organi tudi pravico in dolžnost, da v skladu 
z zakonom opravljajo nadzorstvo nad delom občinskih uprav- 
nih oraanov, dajejo tem organom obvezna navodila, zahte- 
vno obvezno sodelovanje občinskih upravnih organov v zvez, 
ž zagotavljanjem izvrševanja zakonov, predpisov ,n drug,h 
splošnih aktov ter ukrepov republiških upravnih organov 

Republiški upravni organi lahko v zadevah splošnega po- 
mena za republiko zadržijo izvršitev nezakonitih aktov občin- 
skih upravnih organov, izdanih zunaj upravnega postopka^ 
Republiški upravni organ, ki je zadržal izvršite v sp '°sne9 
akta občinskega upravnega organa, mora tak akt takoj pred 
ložiti pristojnemu organu, da odloči o njegov, zakonitosti. 

238. člen 

Pri uresničevanju nadzorstva iz prejšnjega č|ena.rePub|išk' 
upravni organi v mejah svojega delovnega področja sprem 
Ijajo tudi organiziranost ustreznih občinskih upravnih orga- 
nov njihovo usposobljenost za opravljanje nalog učinkovi- 
tost' dela, reševanje zadev v predpisanih ali določen^i rok h 
ter odnos do delovnih ljudi in občanov pr, uresničevanju 
niihovih pravic in obveznosti.   

O svojih ugotovitvah obveščajo republiški upravni organ, 
občinske skupščine oziroma njihove izvršne svete. 

239. člen 

Republiški upravni organi so dolžni ugotavljat,, ali so 
izvršni sveti občinskih skupščin oziroma občinski upravni 
organi izdali izvršilne predpise, za katere so pooblaščen, z 
zakonom. 

240. člen 

Če občinski upravni organ ne izvršuje zakcnov. predpisov 
in drugih splošnih aktov, za katerih izvrševanje je pristojen 
republiški upravni organ pri opravljanju nadzorstva^ 

- opozori občinski upravni organ in mu določi rok 
izvršitev ustreznih nalog; .... 

- obvesti izvršni svet občinske skupščine, o P°membn®Js'^ 
vprašanjih pa tudi republiški izvršni svet in predlaga ustrezne 
Uk-8predlaga občinski skupščini oziroma njenemu izvršnemu 
svetu da uvede postopek za ugotovitev odgovornosti funk- 
cionarja, ki vodi upravni organ, oziroma drugega odgovo - 
n6Ce občinski upravni organ kljub opozorilu ne izvršuje zako- 
nov ima republiški upravni organ pravico in dolžnost, da na 
stroške občine neposredno zagotovi izvrševanje zakonov, do 
kler tega ne zagotovi občinski upravni organ. 

241. člen 

Republiški upravni organi ne morejo prenesti zadev iz svoje 
pristojnosti na občinske upravne organe in tudi ne morejo 
prevzeti zadev iz pristojnosti občinskih upravnih organov, ce 
ni z zakonom v skladu z ustavo drugačne določeno. 

Razmerja do zveznih organov 
in do organov socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin 

242. člen 

Republiški izvršni svet sodeluje na podlagi usklajenih sta- 
lišč s pristojnimi organi in organizacijami v republiki pri 
oblikovanju politike v federaciji, in sicer: po svojih P^stavn 

zvezni zakon. 

243. člen 

Rpoubliški izvršni svet skupaj z izvršnimi sveti drugih repu- 
blik in Snomnih pokrajin in z zveznim izvrsnim svetoir 

2" 
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sporazumno ustanavlja medrepubliške komiteje ter vanje de- 
legira svoje predstavnike. 

Člani medrepubliških komitejev lahko sprejemajo obvezno- 
sti in in izjavljajo stališča v medrepubliških komitejih le v 
skladu s politiko, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije, ter 
v skladu z ustreznimi stališči republiškega izvršnega sveta.. Če 
je do zadeve, ki se obravnava v medrepubliškem komiteju, 
zavzelo stališče Predsedstvo SR Slovenije, je član medrepu- 
bliškega komiteja dolžan to stališče upoštevati. 

Člani medrepubliških komitejev morajo po vsaki seji obve- 
stiti republiški izvršni svet o sklepih, ki so bili sprejeti v 
medrepubliških komitejih. 

244. člen 
Republiški izvršni svet daje zveznemu izvršnemu svetu 

mnenje o tem, v katere zvezne komiteje naj delegirajo svoje 
predstavnike republike in avtonomni pokrajini, ter daje zvez- 
nemu izvršnemu svetu pobude za delegiranje predstavnikov 
zainteresiranih republiških organov v sestavo zveznih komite- 
jev. 

245. člen 
Republiški izvršni svet obvešča delegacijo Skupščine SR 

Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in 
delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru o sklepih oziroma 
stališčih, ki so bila sprejeta v medrepubliških komitejih glede 
zakonskih in drugih predlogov, ki se pripravljajo za sprejem v 
Skupščini SFRJ. 

Republiški izvršni svet obvešča delegacijo Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ozi- 
roma delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru tudi o svojih 
stališčih oziroma o stališčih republiških upravnih organov do 
zakonskih predlogov, ki se pripravljajo za sprejem v Skupščini 
SFRJ. 

Republiški izvršni svet zagotavlja delegaciji Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skušščine SFRJ ozi- 
roma delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru na njihovo 
zahtevo strokovno pomoč republiških upravnih organov, ka- 
kor tudi strokovno pomoč svojih strokovnih služb. 

246. člen 
O sklepih oziroma stališčih, ki so bila sprejeta v medrepu- 

bliških komitejih, o vprašanjih, ki se obravnavajo v zveznih 
komitejih in se nanašajo na SR Slovenijo, kakor tudi o svojih 
stališčih oziroma o stališčih republiških upravnih organov, do 
zakonskih in drugih predlogov, ki se pripravljajo za sprejem v 
Skupščini SFRJ, obvešča republiški izvršni svet Predsedstvo 
SR Slovenije, člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije, Pred- 
sedstvo Skupščine SR Slovenije, člane Zveznega izvršnega 
sveta iz SR Slovenije, republiška vodstva družbenopolitičnih 
organizacij ter delegate v zveznih organih družbenopolitičnih 
organizacij, kakor tudi Gospodarske zbornice Slovenije. 

247. člen 
Republiški upravni organi morajo v skladu z zveznim zako- 

nom poročati zveznim upravnim organom o izvrševanju zvez- 
nih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter mednaro- 
dnih pogodb, ki jih neposredno izvršujejo upravni organi v 
republiki in za katerih izvrševanje so odgovorni zvezni upravni 
organi. 

V zadevah, za katerih izvrševanje so po zvezni ustavi odgo- 
vorni zvezni upravni organi, se morajo republiški upravni 
organi ravnati po obveznih navodilih pristojnih zveznih uprav- 
nih organov. 

248. člen 
Republiški upravni organi sodelujejo z zveznimi upravnimi 

organi pri pripravljanju aktov, s katerimi se določa politika 
federacije in način njenega izvajanja, kot tudi pri pripravljanju 
zakonov in drugih predpisov, družbenih dogovorov ter drugih 
splošnih aktov, kadar se ti akti sprejemajo na podlagi soglasja 
republik in avtonomnih pokrajin. 

249. člen 
Republiški upravni organi sodelujejo z upravnimi organi 

socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, usklajujejo 
stališča o vprašanjih skupnega pomena, izmenjujejo izkušnje, 
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mnenja, pobude in predloge in razvijajo druge oblike medse- 
bojnega sodelovanja. 

Razmerja do samoupravnih interesnih skupno- 
sti 

250. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi sodelujejo 
s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za območje repu- 
blike zlasti pri planiranju razvoja ustreznih dejavnosti, pri 
zbiranju in obdelavi informacij, pri izvajanju družbeno dogo- 
vorjene kadrovske politike in pri organiziranju strokovnih 
služb na ustreznih področjih; sodelujejo tudi pri pripravi 
predlogov zakonov, predpisov in drugih splošnih aktov, kakor 
tudi v zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje zakonov, predpi- 
sov in drugih splošnih aktov. 

251. člen 
Republiški izvršni svet v skladu s svojo odgovornostjo 

spremlja delo samoupravnih interesnih skupnosti za območje 
republike, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ter jim posreduje svoja stališča, predloge, mnenja in 
pripombe glede izvajanja zakonov in drugih predpisov ter 
politike, ki jo je za ustrezno področje določila Skupščina SR 
Slovenije. 

Samoupravne interesne skupnosti za območje republike 
obveščajo izvršni svet o svojih sklepih oziroma ukrepih v zvezi 
z navedenimi stališči, predlogi, mnenji oziroma pripombami. 

Kadar obravnava republiški izvršni svet na svoji seji zadeve 
s področja samoupravnih interesnih skupnosti za območje 
republike, katerih skupščine enakopravno odločajo z zbori 
Skupščine SR Slovenije, imajo predstavniki teh samouprav- 
nih interesnih skupnosti pravico sodelovati v razpravi na seji 
izvršnega sveta. 

252. člen 
Republiški izvršni svet lahko predlaga skupščini, da zača- 

sno uredi vprašanje, od katerega je bistveno odvisno delo 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike, ki 
opravlja določeno dejavnost ali zadevo posebnega družbe- 
nega pomena, če ta tudi po predhodnem opozorilu izvršnega 
sveta sama ne uredi takega vprašanja. 

253. člen 
če republiški izvršni svet ugotovi, da so nastale v posamez- 

nih samoupravnih interesnih skupnostih iz prejšnjega člena 
bistvene motnje pri uresničevanju samoupravnih pravic de- 
lavcev ali pri izvrševanju z zakonom določene dejavnosti ali 
so na drug način huje oškodovani družbeni interesi, predlaga 
Skupščini SR Slovenije, da uporabi zoper njo ustrezne zača- 
sne ukrepe. 

Razmerja do družbenopolitičnih organizacij 

254. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi v skladu 

z zakonom sodelujejo z družbenimi sveti zlasti o vprašanjih, ki 
se nanašajo na izvajanje politike, ki jo je določila Skupščina 
SR Slovenije, in na izvrševanje zakonov, predpisov in drugih 
splošnih aktov na posameznem upravnem področju, na raz- 
polaganje s pomembnimi sredstvi in na pogoje gospodarjenja 
ter na način in pogoje uveljavljanja pravic delovnih ljudi in 
občanov ter njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti 
pri republiških upravnih organih, na spremljanje dela republi- 
ških upravnih organov in na družbeno kontrolo nad njihovim 
delom. 

255. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi pri ure- 

sničevanju svojih funkcij tudi neposredno sodelujejo z druž- 
benopolitičnimi organizacijami v vprašanjih, ki imajo pomen 
za te organizacije, za uresničevanje njihove vloge in za izizvr- 
ševanje družbenega nadzorstva nad delom republiškega 
izvršnega sveta in republiških upravnih organov. 

poročevalec 
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Republiški izvršni svet in republiški upravni organi dajejo 
družbenopolitičnim organizacijam na njihovo zahtevo po- 
datke, pojasnila in mnenja ter jih obveščajo o vprašanjih s 
svojega delovnega področja, na katera lahko s svojo aktiv- 
nostjo vplivajo te organizacije; obravnavajo pobude, pred- 
loge pripombe in stališča družbenopolitičnih organizacij v 
zvezi z delom republiškega izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov in z reševanjem vprašanj na posameznih 
področjih ter jih obveščajo o storjenih ukrepih. 

Druga razmerja 

256. člen 

Republiški izvršni svet in republiški upravni organi pri ure- 
sničevanju svojih funkcij sodelujejo s temeljnimi in drugimi 
organizacijami združenega dela, s krajevnimi skupnostmi, z 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, z 
družbenimi organizacijami in društvi o vseh vprašanjih, ki so 
zanje skupnega pomena. 

Republiški izvršni svet in republiški upravni organi morajo 
omogočiti samoupravnim organizacijam in skupnostim iz 
prejšnjega odstavka, da izrazijo svoja stališča, mnenja, po- 
bude in predloge o vprašanjih, za katere so zainteresirane in 
da na drug način prispevajo k reševanju teh vprašanj. 

257. člen 

Republiški upravni organ si mora pri pripravljanju zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov priskrbeti mnenje organov 
zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti, organiza- 
cij združenega dela, njihovih združenj in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter zainteresiranih državnih organov. , • j u 

Če republiški upravni organ ne sprejme načelnih in drugih 
vsebinskih pripomb, ki jih dajo organizacije, skupnosti in 
organi iz prejšnjega odstavka, mora ob predložitvi akta sporo- 
čiti te pripombe in svoja stališča do njih. 

XV. PRAVNI AKTI 

258. člen 

Republiški izvršni svet izdaja uredbe in odloke za izvrševa- 
nje republiških zakonov, splošnih aktov Skupščine SR Slove- 
nije ter zveznih zakonov v okviru republiške pristojnosti, ra- 
zen za izvrševanje zakonov iz 324. člena ustave SR Slovenije. 

Z uredbo republiški izvršni svet podrobneje ureja in razčle- 
njuje z zakonom oziroma z drugim splošnim aktom Skupščine 
SR Slovenije določena razmerja. 

Z odlokom republiški izvršni svet ureja posamezna vprasa- 
nia ali predpisuje ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter spre- 
jema druge odločitve, za katere je tako določeno z zakonom 
ali z uredbo. 
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V mejah zakonskih pooblastil republiški izvršni svet izdaja 
tudi odločbe v upravnem postpku in druge odločbe. 

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme republiški izvrsni 
svet sklep. 

259. člen 
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, lahko 

izdajajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zako- 
nov, predpisov ter drugih splošnih aktov. 

V republiških komitejih in komisijah izdaja predpise iz 
prejšnje^ odstavka kolegijski organ, če z zakonom ali dru- 
gim predpisom na podlagi zakona ni posebej določeno, da jih 
izdaja predsednik kolegijskega organa. 

Pravilnik, odredbo ali navodilo z delovnega področja uprav- 
nega organa v sestavu izda funkcionar, ki vodi republiški 
upravni organ, v katerega sestavu je upravni organ. 

260. člen 

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, 
predpisa ali drugega splošnega akta za njegovo izvrševanje. 

Z odredbo se za izvršitev posameznih določb zakona, pred- 
pisa ali drugega splošnega akta odreja ali prepoveduje ravna- 
nje v določeni situaciji, ki ima splošen pomen, ali se uredi taka 
situacija. 

Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, 
predpisa ali drugega splošnega akta predpisuje način dela 
upravnega organa. 

261. člen 
Republiški izvršni svet in republiški upravni organi ne mo- 

rejo s svojimi predpisi uvajati za delovne ljudi in občane ter za 
samoupravne organizacije in skupnosti pravic in jim tudi ne 
nalagati obveznosti, če niso za to pooblaščeni z zakonom. 

Izvršilni predpisi republiških upravnih organov morajo biti v 
skladu z ustavo in zakonom ter s predpisi republiškega izvrš- 
nega sveta. 

262. člen 
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe, oziroma 

kolegijski upravni organi lahko dajejo občinskim upravnim 
organom obvezna navodila za opravljanje upravnih nalog, ki 
so splošnega pomena za republiko, če so z zakonom za to 
pooblaščeni. Obvezna navodila vsebujejo pravila za stro- 
kovno organiziranje službe in za strokovno delo upravnih 
delavcev ali pravila za izvrševanje posameznih upravnih za- 
dev. 

263. člen 

Pri odločanju v upravnih stvareh izdajajo funkcionarji, ki 
vodijo republiške upravne organe, odločbe in sklepe. 

Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne ograne, lahko 
pooblastijo posamezne vodilne in druge delavce v upravnem 
organu, da izdajajo odločbe v upravnih stvareh. 

Tretji del 

KAZENSKE TER PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

XVI. KAZENSKE DOLOČBE 

264. člen 

Če ni s posebnimi predpi»i drugače določeno, se za prekr- 
šek kaznuje z denarno kaznijo od 2000 do 20.000 dinarjev 
oraanizacija združenega dela oziroma druga pravna oseba. 

1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inspektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug 
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (66. člen), 

2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge 
inšpekcijskega nadzorstva, ali ga pri tem ovira ali če mu noče 
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (69. 
člen). 

poročevalec 

Odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma 
druge pravne osebe in fizična oseba, ki stori dejanje iz 1. in 2. 
točke prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od 
500 do 5000 dinarjev. 

265. člen 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba v upravnem organu, ce odloči, da se sklene 
delovno razmerje z delavcem, ki ne izpolnjuje z 
določenih pogojev za sklenitev delovnega raz™na v 
nem organu in če ga razporedi k delom in na ogam, za katere 
ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev (147. člen). 
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XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

266. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvršni svet občin- 

ske skupščine in občinske upravne organe, veljajo tudi za 
izvršni svet skupščine posebne družbenopolitične skupnosti 
in za upravne organe te skupnosti. 

267. člen 
Posamezna vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo, sred- 

stva za delo, uresničevanje samoupravnih pravic in obvezno- 
sti ter na delovna razmerja delavcev, se lahko za upravne 
organe na posameznih upravnih področjih glede na naravo 
njihovega dela s posebnimi zakoni drugače urejajo. 

268. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na javnost dela (11. 

člen), zagotavljanje načela enakopravnosti jezikov in pisav 
narodov in narodnosti Jugoslavije (12. člen), na delovni čas 
(90.-94. člen), na sredstva za delo upravnih organov (95.-105. 
člen) in dohodek delovne skupnosti (106.-125. člen), na način 
uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti (126.-145. člen) in na delovna razmerja (146.-180. člen), 
se smiselno uporabljajo za delovne skupnosti sodišč, javnih 
tožilstev, javnih pravobranilstev, organov za vodenje postop- 
kov o prekrških, služb za pravno pomoč družbenopolitičnih 
skupnosti in služb družbenega knjigovodstva, če ni za posa- 
mezne teh organov in služb z zakonom drugače določeno. 

Določbe tega zakona, navedene v prejšnjem odstavku, se 
smiselno uporabljajo tudi za strokovne in druge službe skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih izvršnih svetov, 
kakor tudi za službe Predsedstva SR Slovenije, ustavnega 
sodišča in družbenih pravobranilcev samoupravljanja. 

Z aktom o organizaciji in delu strokovnih služb Skupščine 
SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije, republiškega izvrš- 
nega sveta in ustavnega sodišča se ureja način smiselne 
uporabe določb, navedenih v prvem odstavku tega člena, za 
te službe. 

269. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na javnost dela (11. 

člen) na zagotavljanje načela enakopravnosti jezikov in pisav 
narodov in narodnosti Jugoslavije (12. člen) ter določbe o 
izvajanju zakona o splošnem upravnem postopku (členi 
76.-89.), se smiselno uporabljajo tudi za organizacije združe- 
nega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbene organizacije, društva in druge organizacije, ki so 
jim z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine pover- 
jena javna pooblastila. 

270. člen 
Določbe tega zakona o splošnih aktih o organizaciji in delu 

ter o sistemizaciji del in nalog (členi 51.-53.) se uporabljajo 
tudi za strokovne službe republiškega izvršnega sveta. 

271. člen 
Statuti delovnih skupnosti upravnih organov morajo biti 

sprejeti v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 
Do roka iz prejšnjega odstavka se morajo uskladiti s tem 

zakonom tudi drugi samoupravni splošni akti delovnih skup- 
nosti upravnih organov. 

272. člen 
Nomenklatura enotnih nazivov iz 53. člena tega zakona 

mora biti določena v šestih mesecih po uveljavitvi teqa za- 
kona. 

V treh mesecih po določitvi nomenklature iz prejšnjega 
odstavka morajo izvršni sveti določiti splošna načela za notra- 
njo organizacijo in sistemizacijo del in nalog v upravnem 
organu. 

Funkcionarji, ki vodijo upravne organe, morajo izdati 
splošne akte o organizaciji in delu upravnih organov ter 
splošne akte o sistemizaciji del in nalog teh organov v skladu 
s tem zakonom v treh mesecih po določitvi splošnih načel iz 
prejšnjega odstavka in jih predložiti v soglasje izvršnemu 
svetu. 

273. člen 
Način programiranja dela in vrednotenja nalog ter način 

ocenjevanja opravljenih nalog (109. člen) upravnega organa 
mora biti določen do 31. 12. 1979. 

V šestih mesecih po določitvi metodologije iz prejšnjega 
odstavka morajo upravni organi predložiti izvršnemu svetu 
programe dela z zahtevkom za zagotovitev sredstev za delo 
upravnega organa. 

274. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih orga- 

nih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/65, 13/67), zakon o 
sredstvih za delo upravnih organov v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 15/75) in zakon o inšpekcijah (Uradni list SRS, št. 
13/74); 

2. zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 39/74), razen določb 47. do 54. člena in 58. člena, 
ter zakon o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 
39/74, 16/77), razen določb 87. do 117. člena, ki ostanejo v 
veljavi do uveljavitve zakona, ki bo določal organizacijo sa- 
mostojnih strokovnih služb v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije in republiških upravnih organov; 

3. določbe zakona o petdnevnem delovnem tednu v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8/69, 28/71, 43/73), ki se nana- 
šajo na delovni čas v organih državne uprave. 

275. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

/. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 22. 2. 1978 

sprejela predlog za izdao zakona o državni upravi, republi- 
škem izvršnem svetu in republiških upravnih organih. Obe- 
nem s predlogom za izdajo zakona so skupščinski zbori 
obravnavali teze za zakon kakor tudi analizo o aktualnih 
vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov ter ana- 
lizo o problematiki delovanja in organizacije občinskih uprav- 
nih organov. Zbori Skupščine so Izvršnemu svetu naložili, da 
pripravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva ugotovitve iz 
obeh analiz, predloge, pripombe in mnenja delovnih teles 
Skupščine in zborov, pripombe skupin dlegatov, občinskih 
skupščin, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih 
dejavnikov ter pripombe, predloge in mnenja iz razprave na 
seji zborov. 

V iasu od priprave predloga za izdajo zakona s tezami do 
priprave osnutka so o predloženih gradivih potekale številne 
razprave. Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun je s predstavniki izvršnih svetov občinskih 
skupščin, delovnih skupnosti upravnih organov in sindikalnih 
organizacij v mesecu februarju organiziral šest posvetov, re- 
publiškim upravnim, pravosodnim in drugim organom pa 
posredoval gradivo za razpravo. Splošne in specializirane 
razprave so potekale tudi v organih družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

Predstavniki Republiškega sekretariata za pravosodje, or- 
ganizacijo uprave in proračun so sodelovali tudi na več po- 
svetovanjih ustreznih republiških oziroma pokrajinskih in 
zveznega sekretariata, organiziranih za izmenjavo stališč o 
zveznih in republiških oziroma pokrajinskih zakonih o državni 
upravi. Izmenjava mnenj je potekala tudi preko strokovnih 
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združenj za upravne znanosti in prakso, organizirano pa je 
bilo tudi posebno posvetovanje o preobrazbi državne uprave, 
na katerem so v velikem številu sodelovali predstavniki in 
člani novo izvoljenih izvršnih svetov občinskih skupščin. 

V javni razpravi so se oblikovali številni splošni predlogi pa 
tudi pripombe k posameznim rešitvam oziroma določbam v 
zakonskih tezah. Teze za republiški zakon so v znatni meri 
povzemale rešitve iz osnutka zveznega zakona, zato so bile 
dane tudi pripombe k osnutku zveznega zakona, ki jih je 
Izvršni svet posredoval delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije. 

Razprave so bile vsebinske, usmerjene v dograjevanje za- 
konskih rešitev ter v razmišljanja o izvajanju predlaganih 
rešitev v praksi. Poleg pripomb, ki so se nanašale na tiste 
določbe tez, ki so bile povzete iz osnutka zveznega zakona 
(sestava izvršnega sveta in nezdružljivost določenih funkcij s 
članstvom v izvršnem svetu, način uresničevanja funkcij izvrš- 
nih svetov in upravnih organov, obseg samoupravnih pravic 
delavcev v državni upravi), je veliko število pripomb v bistvu 
predstavljalo opredeljevanje do variantnih rešitev. Posebne 
pozornosti do bile v razpravi deležne določbe o sredstvih za 
delo upravnih organov in dohodku delovne skupnosti kot 
docela nove rešitve. Poudarjena je bila vloga programa dela 
upravnega organa kot osnove za oblikovanje dohodka ter 
odvisnost osebnega dohodka vseh delavcev, vključno funk- 
cionarjev in vodilnih delavcev, od dejanskega prispevka k 
opravljenemu delu. Številne pripombe so se nanašale tudi na 
vlogo funkcionarja, ki vodi upravni organ, v razmerju do 
delovne skupnosti. 

V državnih in drugih organih ter strokovnih službah, za 
katere naj bi se smiselno uporabljale nekatere določbe tega 
zakona, so bili podani predlogi za natančnejšo navedbo do- 
ločb, ki naj se smiselno uporabljajo za te organe in službe ter 
za njihove delovne skupnosti. 

V občinah je prevladoval interes za določbe o organizaciji, 
zlasti glede oblikovanja kolegijskih upravnih organov. Pod- 
prte so bite rešitve o medobčinskih organih in o možnostih 
ustanovitve enotnega upravnega organa v manjših občinah; 
pri tem je bilo izpostavljeno vprašanje posebnih zakonov, ki 
predpisujejo ustanovitev samostojnih organov za nekatera 
področja. Prav tako so razprave opozorile na potrebo po 
specifičnem urejanju samoupravnih pravic in obveznosti de- 
lavcev v majhnih delovnih skupnostih. 

V mesecu juniju je bil pripravljen predosnutek zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlagatelj je predosnutek zakona s sistemskimi vprašanji 
predložil Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve 
in drugim družbenim dejavnikom v republiki. Po razpravi v 
delovnih telesih Izvršnega sveta pa je bil predosnutek zakona 
posredovan delovnim telesom Skupščine SR Slovenije in nje- 
nih zborov v predhodno razpravo. 

Pri oblikovanju osnutka zakona so upoštevane tiste pri- 
pombe in predlogi iz dosedanje razprave, ki so v skladu s 
sistemskimi izhodišči in so se nanašale na vprašanja, ki naj jih 
ureja republiški zakon. Mnogih koristnih pobud in predlogov 
iz razprave pa ni bilo mogoče neposredno vključiti v zakonsko 
besedilo, ker po vsebini ne sodijo v zakon, pač pa bodo lahko 
svoje mesto našle v izvršilnih predpisih, v splošnih aktih o 
organizaciji in delu upravnih organov, v poslovnikih in v 
samoupravnih splošnih aktih. 

II. 
Skupščina SFR Jugoslavije je dne 19. 4. 1978 sprejela zakon 

o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter zveznih upravnih organih, ki v svojem prvem delu 
določa enotne temelje sistema državne uprave, ki se nanašajo 
na položaj, vlogo, organizacijo ter temeljne pravice, dolžnosti 
in odgovornosti izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti in upravnih organov, ter temeljne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev delovnih skupnosti organov dr- 
žavne uprave, kakor tudi na temelje njihovega družbenoeko- 
nomskega položaja. 

Te določbe zveznega zakona se zaradi enotnosti sistema 
državne uprave neposredno uporabljajo za izvršilne organe 
skupščin vseh družbenopolitičnih skupnosti in upravne or- 
gane teh družbenopolitičnih skupnosti. 

V skladu s stališči zborov Skupščine SR Slovenije in ob 
upoštevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike v SR 
Sloveniji osnutek zakona ne vsebuje določb, ki so sprejete v 

zveznem zakonu, razen posameznih rešitev, ki so potrebne 
zaradi celovitosti in jasnosti določb v republiškem zakonu. 
Glede na tak pristop se sistematika osnutka bistveno razlikuje 
od tez za zakon, na kar je predlagatelj opozoril že ob predlogu 
za izdajo zakona. 

V skladu s usmeritvijo, da se posamezna pravna področja z 
zakonom čimbolj celovito urejajo in glede na predloge iz 
razprave so v osnutek vključene posebne določbe o inšpekci- 
jah. Republiški zakon o inšpekcijah (Uradni list SRS, št. 
13/74) bi bilo potrebno sicer posebej uskladiti z zveznim in 
republiškim sistemskim zakonom o državni upravi. 

Iz enakega razloga so vključene v zakon tudi določbe o 
izvajanju zakona o splošnem upravnem postopku, in sicer 
predvsem tiste določbe, ki jih mora v skladu z novim zakonom 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 32/78) 
republika urediti z zakonom. 

Tako zasnovani republiški zakon o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih bo skupaj z zakonom o temeljih sistema 
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih predstavljal enotno sistemsko podlago za 
delovanje organov državne uprave. Celovitost zakonodaje na 
tem področju bodo poleg navedenih zakonov tvorili še zvezni 
in republiški zakoni o družbenih svetih, republiški zakon o 
dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih 
delavcev v državnih organih, zakon o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in samostojnih stro- 
kovnih služb republiškega izvršnega sveta, kakor tudi statuti 
občin in odloki o organizaciji občinskih upravnih organov. 

Predloženi osnutek zakona opredeljuje položaj organov 
državne uprave v družbenopolitičnem sistemu v skladu z 
usmeritvami v dokumentih obeh kongresov Zveze komunistov 
in v drugih dokumentih, ki jih je v zvezi z uresničevanjem 
delegatskega sistema in razvojem samoupravnih odnosov 
sprejela Skupščina SR Slovenije. Pri tem gre predvsem za 
prilagajanje položaja in vloge izvršnih svetov skupščin druž- 
benopolitičnih skupnoti in upravnih organov dejanskim spre- 
membam v družbi, za krepitev njihove odgovornosti do dele- 
gatskih skupščin in do celotne družbe, za njihovo večjo učin- 
kovitost, kakor tudi za njihovo odprtost za pobude in vplive 
organiziranih družbenih dejavnikov ter vseh ustvarjalnih 
družbenih sil. 

Vzporedno z zakonskimi rešitvami pa bodo potrebni tudi 
drugi ukrepi in organizirana družbena akcija, ki naj prispevajo 
k večji učinkovitosti in ustvarjalni zavzetosti upravnih orga- 
nov. Tu gre za posodabljanje materialnih pogojev za delo ter 
organizacije in metod dela ter za takšno kadrovsko krepitev 
upravnih organov, ki bo zagotavljala večjo strokovnost in 
dosledno socialistično samoupravno naravnanost delavcev 
pri uresničevanju nalog upravnih organov. 

Izdelati bo potrebno sistem, ko bo v praksi zagotovil prido- 
bivanje dohodka delovnih skupnosti primerno načelom svo- 
bodne menjave dela in samoupravno urejanje odnosov na 
področju delitve sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo v delovnih skupnostih organov državne uprave. Osnove 
in merila za delitev sredstev za osebne dohodke, določene v 
samoupravnih splošnih aktih delovnih skupnosti bodo morale 
zagotavljati, da bodo osebni dohodki delavcev odvisni od 
rezultatov dela in gospodarnosti celotne delovne skupnosti in 
od osebnega prispevka vsakega delavca k opravljanju del in 
nalog upravnega organa. 

III. 
Osnutek zakona zajema vsebino petih dosedanjih zakonov, 

in sicer zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in 
zakona o republiških upravnih organih (razen konkretnih or- 
ganizacijskih določb), zakona o sredstvih za delo upravnih 
organov v SR Sloveniji, zakona o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in zakona o inšpekci- 
jah. Določena so že izhodišča za organizacijo občinskih 
upravnih organov in urejena nekatera vprašanja v zvezi z 
odločanjem o upravnih stvareh, kakor tudi načela v zvezi z 
delovnim časom organov državne uprave v SR Sloveniji. 

Osnutek zakona ima tri dele. V posameznih poglavjih so 
opredeljene splošne določbe, izhodišča za organizacijo 
upravnih organov, družbeni sveti v državni upravi, posebne 
določbe o inšpekcijskem nadzorstvu in o izvajanju zakona o 
splošnem upravnem postopku ter načela za razporeditev de- 
lovnega časa organov državne uprave. Nadalje so opredeljena- 
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sredstva za delo upravnih organov in dohodek delovnih skup- 
nosti, kakor tudi način njihovega pridobivanja in razporejanja. 
Določen je način uresničevanja samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev ter delovna razmerja delavcev 
v delovnih skupnostih upravnih organov. V posebnem delu so 
zajete določbe v zvezi s sestavo ter načinom dela republi- 
škega izvršnega sveta in organizacijo republiških upravnih 
organov. V tem delu so opredeljena tudi specifična razmerja 
teh organov in pravni akti, ki jih ti organi izdajajo. V zadnjem 
delu zakona so predpisane sankcije za kršitev nekaterih do- 
ločb zakona, določena je uporaba določb tega zakona za 
druge organe, organizacije in službe, roki za izvedbo posa- 
meznih zakonskih določb in zakoni, ki naj bi prenehali veljati. 

V prvem poglavju so opredeljene splošne določbe, ki pred- 
stavljajo navezavo na zakon o temeljih sistema državne 
uprave in o zveznem izvršnem svetu ter o zveznih upravnih 
organih glede na to, da predstavlja republiški zakon skupaj s 
prvim delom zveznega zakona vsebinsko celoto. Republiški 
zakon pomeni v določeni meri vsebinsko dopolnitev zveznega 
zakona, tako da ureja tista vprašanja, za katera je zvezni 
zakon dal le načelne usmeritve (organizacij upravnih orga- 
nov, vključno z inšpekcijami, delovna razmerja), po drugi 
strani pa razčlenjuje določbe temeljev sistema v skladu s 
specifičnimi razmerami v republiki in daje podrobnejše reši- 
tve (sredstva za delo, dohodek, način uresničevanja samou- 
pravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev). V do- 
ločbah, ki se nanašajo na republiške organe državne uprave, 
na izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in ureja- 
nje delovnega časa, pa je predloženi zakon izraz izvirne zako- 
nodaje pristojnosti republike. 

V splošnih določbah je v skladu s temelji sistema državne 
uprave dana splošna usmeritev za delovanje organov uprave v 
SR Sloveniji v smeri njihovega stalnega prilagajanja potrebam 
celotne samoupravne družbe in odpiranja družbenim vpli- 
vom. 

V okviru določb o organizaciji so obravnavana skupna 
izhodišča za organizacijo upravnih organov v občini in repu- 
bliki. Določene in opredeljene so posamezne organizacijske 
oblike individualnih in kolegijskih upravnih organov. Kot po- 
sebna kategorija so obravnavane upravne organizacije in 
strokovne službe, ki opravljajo strokovna in druga opravila za 
organe družbenopolitičnih skupnosti. 

Zakon odpira možnost ustanovitve komitejev kot kolegij- 
skih upravnih organov v vseh družbenopolitičnih skupnostih. 
V njih naj bi sodelovali delegati samoupravnih interesnih 
skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
njihovih združenj, družbenopolitičnih organizacij ter drugih 
upravnih organov, po potrebi pa tudi priznani javni in družbe- 
nopolitični delavci, strokovnjaki in znanstveniki. Komiteji so 
oblika sporazumevanja med nosilci različnih pristojnosti, ki 
kolegijsko odločajo o zadevah iz pristojnosti upravnih orga- 
nov. V zakonu je razmejena pristojnost odločanja komiteja 
kot kolegijskega upravnega organa, ki odloča o zadevah iz 
svoje pristojnosti na sejah, in njegovega predsednika, ki je v 
bistvu eden od članov komiteja z nekaterimi posebnimi pri- 
stojnostmi in dolžnostmi. Pri organiziranju služb za oprav- 
ljanje strokovnih, tehničnih in drugih nalog, potrebnih za 
izvrševanje pravic in dolžnosti skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, njihovih izvršnih svetov in upravnih organov, osnu- 
tek zakona določa, da se take službe praviloma ustanavljajo 
kot skupne službe. Te službe bi v okviru možnosti na podlagi 
dogovora opravljale naloge tudi za potrebe drugih organov, 
organizacij in skupnosti oziroma organov družbenopolitičnih 
organizacij. 

Iz razlogov racionalnosti je v zakonu omogočeno, da se v 
upravnem organu in v upravni organizaciji na podlagi spora- 
zuma opravljajo strokovne naloge tudi za samoupravne inte- 
resne skupnosti. Z navedenimi rešitvami naj bi se preprečila 
večtirnost pri opravljanju podobnih ali enakih nalog in tako 
zmanjšalo neupravičeno povečevanje števila delavcev tako v 
državni upravi kot v strokovnih službah samoupravnih intere- 
snih skupnosti. 

Glede na to, da so z zveznim zakonom podrobno določene 
pravice, obveznosti in odgovornosti funkcionarjev in način 
uresničevanja njihove odgovornosti, vsebuje predloženi 
osnutek samo določbe o vrstah funkcionarjev, vodilnih delav- 
cev in delavcev s posebnimi pooblastili ter način njihovega 
imenovanja in razrešitve. V zakonu je predvideno, da sekre- 
tarje in predsednike komitejev ter njihove namestnike ime- 
nuje in razrešuje skupščina družbenopolitične skupnosti 

izmed članov izvršnega sveta. Način imenovanja in razrešitve 
funkcionarjev, ki vodijo druge upravne organe, organizacije 
in službe, je za republiške upravne organe določen s tem 
zakonom, za občinske pa ga bo določil statut občine. 

Glede na ustavno opredeljeno osebno odgovornost nosil- 
cev javnih in družbenih funkcij so kot funkcionarji opredeljeni 
poleg predsednika, podpredsednikov in članov izvršnega 
sveta samo funkcionarji, ki vodijo upravne organe, organiza- 
cije in službe, ter njihovi namestniki, ki so za opravljanje 
svojih funkcij tudi politično odgovorni. Druge dosedanje kate- 
gorije funkcionarjev v republiških upravnih organih so v 
osnutku opredeljene kot vodilni delavci. Delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi pa so inšpektorji oziroma drugi 
delavci, ki opravljajo pomembne upravne ali strokovne na- 
loge. Opozotil Opozoriti je potrebno, da kategorija vodilnih 
delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi ni identična z vodilnimi delavci in delavci s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi v organizacijah združenega 
dela. 

V okviru poglavja o organizaciji upravnih organov so v 
določbah za občinske upravne organe urejene samo nekatere 
posebnosti (način ustanovitve in odprave, specifične organi- 
zacijske oblike, medobčinski organi). Zaradi enotnosti orga- 
nizacijskih oblik se tudi v občinah uvaja sekretariat kot indivi- 
dualni upravni organ s tem, da se kot enakovredna organiza- 
cijska oblika ustanovi oddelek, kadar to narekuje manjši ob- 
seg upravnih nalog na posameznem upravnem področju. V 
občinah, kjer zaradi manjšega obsega nalog ni pogojev za 
oblikovanje upravnih organov za posamezna področja, bi bilo 
možno ustanoviti enoten občinski upravni organ za oprav- 
ljanje upravnih nalog za vsa področja, razen za tista, za katera 
posebni zakoni izrecno določajo, da se zanje ustanovi samo- 
stojen upravni organ. 

Medtem ko so občinski individualni upravni organi že do- 
slej uveljavljeni, pomenijo kolegijski upravni organi za občine 
docela novo obliko. V zvezi s tem se je v nekaterih razpravah 
oblikovalo mnenje, da bi bila ustanovitev kolegijskih upravnih 
organov primerna le za posebne družbenopolitične skupnosti 
ter za nekatere večje občine. 

Glede na ustavno pravico občin, da same določijo organi- 
zacijo občinskih upravnih organov in glede na določbe zvez- 
nega zakona predlagatelj meni, da z republiškim zakonom ni 
mogoče omejevati občin, da ob upoštevanju svojih specifič- 
nih potreb in samoupravne organiziranosti oblikujcijo 
ustrezne kolegijske upravne organe. 

Kot specifična organizacijska oblika je opredeljen krajevni 
urad, ki se ustanovi z odlokom v skladu s statutom občine. V 
skladu z razpravo v skupščini je v zakonu določeno, da se v 
krajevnem uradu opravljajo tudi administrativno tehnična 
opravila v zvezi s funkcioniranjem delegatskega sistema v 
krajevni skupnosti, po dogovoru pa tudi druga opravila za 
krajevno skupnost in družbenopolitične organizacije v kra- 
jevni skupnosti. V nadaljnjih razmišljanjih o približevanju 
uprave delavcem v združenem delu ter delovnim ljudem in 
občanom v krajevnih skupnostih, s tem da se jim med drugim 
omogoči hitrejše in enostavnejše poslovanje z upravnimi or- 
gani, bi zato ne kazalo docela zanemariti tudi možnosti, kijih 
daje osnutek zakona v zvezi s krajevnimi uradi. 

Osnutek zakona opredeljuje pogoje za ustanovitev skupnih 
medobčinskih upravnih organov oziroma upravnih organiza- 
cij. Če v posamezni občini glede na obseg ali naravo upravnih 
nalog ali zaradi drugih razlogov niso zagotovljeni pogoji za 
učinkovito in smotrno opravljanje vseh ali nekaterih upravnih 
nalog iz občinske pristojnosti, naj bi občine sporazumno 
ustanovile skupne upravne organe. Skupni upravni organi 
opravljajo naloge na območju vseh občin, ki jih ustanovijo, 
organom posamezne občine pa so odgovorni za naloge, ki jih 
opravljajo na njihovem območju. Do skupnih organov imajo 
torej občinske skupščine in njihovi izvršni sveti iste pravice in 
dolžnosti kot do drugih upravnih organov, ki niso medobčin- 
sko organizirani. 

Zakon zavezuje izvršne svete in občinske upravne organe, 
da se dogovorijo in sporazumevajo o vprašanjih, pomembnih 
za organizacijo in delovanje občinskih upravnih organov. 
Ustrezni republiški upravni organi pa so dolžni sodelovati pri 
dograjevanju o navedenih vprašanjih in zagotavljati stro- 
kovno pomoč. 

V osnutku zakona so v novem poglavju obravnavani druž- 
beni sveti v državni upravi, in sicer vsebuje zakon le tiste 
določbe, ki jih predvidoma ne bo ureja! zakon o družbenih 
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svetih, ki bo opredeljeval skupne osnove vseh družbenih' 
svetov. V tem poglavju je okvirno opredeljena vloga družbe- 
nih svetov za posamezna upravna področja in za posamezne 
upravne organe, podrobneje pa so določene obveznosti 
upravnih organov do družbenih svetov in vprašanja, ki jih je 
upravni organ dolžan predložiti v obravnavo družbenemu 
svetu. 

S stališča uresničevanja funkcij organov državne uprave, 
zlasti pa njihove odgovornosti, pomenijo družbeni sveti pre- 
mik v smeri odpiranja uprave. Družbeni sveti bi se oblikovali 
za upravni organ aH za določeno upravno področje, kjer je 
posebej potreben neposreden in širši politični vpliv na delo 
uprave. 

Glede na to, da sta zvezni in republiški zakon o družbenih 
svetih svetih šele v fazi osnutka, bo v nadaljnjem postopku 
usklajevanja potrebno sproti dograjevati določbe o družbenih 
svetih v zakonu o sistemu državne uprave. 

Iz dosedanjega republiškega zakona o inšpekcijah so v 
osnutek povzete specifične določbe o opravljanju inšpekcij- 
skega nadzorstva in organizaciji inšpekcijskih služb. Vsebina 
preostalih določb navedenega zakona je opuščena, ker je 
zajeta v sistemskih določbah zveznega in republiškega za- 
kona o državni upravi. Novost v tem poglavju pa predstavlja 
določba, da se inšpekcijske zadeve iz občinske pristojnosti 
praviloma opravljajo v skupnem medobčinskem inšpekcij- 
skem organu, pri čemer zakon zavezuje občine, da se spora- 
zumevajo o ustanovitvi takih organov. Tako usmeritev nere- 
kuje težnja po racionalnem, strokovnem in učinkovitem 
opravljanju inšpekcijskih zadev na območju vseh občin in za 
vsa inšpekcijska področja. V številnih razpravah o opravljanju 
inšpekcijskega nadzorstva in delovanja inšpekcijskih služb v 
zadnjih nekaj letih so se za tak način organiziranja inšpekcij- 
skih služb zavzele tudi družbenopolitične organizacije, zlasti 
organi ZKS v stališčih in sklepih o uresničevanju zakonitosti v 
SR Sloveniji. 

Poglavje o izvajanju zakona o splošnem upravnem po- 
stopku ureja tista vprašanja, ki po zakonu o splošnem uprav- 
nem postopku sodijo v zakonodajno pristojnost republike. Pri 
tem je posebej določeno, da so upravni organi dolžni organi- 
zirati svoje delo tako, da lahko delovni ljudje in občani, 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti učinkovito uresničujejo svoje pravice in 
pravne koristi ter izvršujejo svoje obveznosti v upravnem 
postopku. Odločanje v upravnih stvareh je ena izmed funkcij 
upravnih organov, ki najbolj neposredno zadeva delovne ljudi 
in občane, zato je nadzorstvo nad opravljanjem teh zadev v 
osnutku podrobneje opredeljeno. Določeni so tudi organi za 
opravljanje tega nadzorstva in njihove naloge. 
Osnutek zakona vsebuje tudi načela za določanje in razpore- 
janje delovnega časa v upravnih organih, ki naj bi bil usklajen 
s potrebami občanov in delavcev v združenem delu ter z 
življenjskimi, prometnimi in drugimi razmerami po območju 
družbenopolitične skupnosti. Delno ta vprašanja ureja zakon 
o 5-dnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji; zaradi potreb v 
posameznih okoljih pa naj bi določbe tega zakona omogočile 
skupščinam družbenopolitičnih Skupnosti oziroma njihovim 
izvršnim svetom uvajanje neustreznejših načinov pri določa- 
nju delovnega časa državnih organov. Ob tem se odpirajo 
možnosti za uvajanje ustreznejših načinov pri določanju za- 
četka in konca delovnega časa, kot je npr. drseči oziroma 
stopničasti delovni čas, dežurna služba, dveizmensko delo in 
podobno. Podrobneje naj bi vprašanja v zvezi z delovnim 
časom glede na potrebe v posameznih okoljih urejali izvršilni 
predpisi. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih pa so 
navedeni tudi primeri, ko je v upravnih organih mogoče uvesti 
delo v podaljšanem delovnem času. 

V posebnem poglavju osnutek v skladu z načeli zakona o 
združenem delu in z zveznim sistemskim zakonom o državni 
upravi na novih osnovah opredeljuje materialno podlago za 
delo upravnih organov in za dohodek delavcev v delovni 
skupnosti teh organov. 

Sredstva za delo upravnega organa, ki so namenjena za 
opravljanje funkcij tega organa, naj bi določala skupščina 
družbenopolitične skupnosti glede na naravo in obseg nalog 
z delovnega področja organa v skladu s potreba, da se zago- 
tovi njegovo nemoteno delovanje, in v odvisnosti od uspeha 
pri delu, ki ga dosega organ z uresničevanjem svojih funkcij. 

Zvezni zakon je opredelil vrste sredstev za delo upravnih 
organov in način odločanja o uporabi teh sredstev, z republi- 
škim zakonom oa so navedene določbe razčlenjene. Osnova 

za zagotavljanje sredstev za delo upravnih organov so naloge 
upravnega organa, ovrednotene v zahtevku za sredstva, ki ga 
upravni organ predloži izvršnemu svetu. Obseg sredstev za 
delo upravnega organa pa se lahko zveča ali zmanjša, če se 
znatno spremeni delovno področje oziroma narava in obseg 
nalog upravnega organa. 

Dohodek, ki ga pridobivajo delavci delovne skupnosti pri- 
merno načelom svobodne menjave dela, se oblikuje v okviru 
sredstev za delo organa. Dohodek sestavljajo sredstva za 
osebne dohodke in za skupno porabo. Dohodek delavcev v 
delovni skupnosti naj bi bil odvisen od njihovega prispevka k 
uspehu dela organa, to je od izvršitve nalog organa, oprede- 
ljenih z letnim programom, kakor tudi drugih nalog, ki niso 
bile zajete s programom, pa jih je organ moral izvršiti. Doho- 
dek naj bi bil torej odvisen od vrste, obsega ter kakovosti dela 
delavcev v delovne skupnosti kot tudi od obsega sredstev, ki 
se v družbenopolitični skupnosti namenjajo za splošno po- 
rabo. 

Osnove za določanje obsega sredstev za osebne dohodke 
naj bi z družbenim dogovorom določile skupščine vseh druž- 
benopolitičnih skupnosti oziroma njihovi izvršni sveti, kar bi 
prispevalo k izenačitvi družbenoekonomskega položaja de- 
lavcev delovnih skupnosti vseh organov državne uprave v SR 
Sloveniji. Isto naj bi veljalo tudi za sredstva za skupno porabo 
delavcev. Udeleženci tega družbenega dogovora naj bi bile 
tudi gospodarske zbornice. Prav tako naj bi delavci delovnih 
skupnosti upravnih organov posamezne družbenopolitične 
skupnosti sklepali z izvršnim svetom samoupravni sporazum, 
s katerim bi urejali vprašanja v zvezi s pridobivanjem do- 
hodka, zlasti pa način programiranja in vrednotenja nalog ter 
način ocenjevanja opravljenih nalog. Pri sklepanju tega sa- 
moupravnega sporazuma in družbenega dogovora naj bi so- 
deloval tudi sindikat. 

Glede na dejansko opravljeno delo organa naj bi se dokon- 
čen obseg dohodka delovnih skupnosti ugotovil ob koncu 
teta na podlagi ocene Izvršnega sveta in je torej obseg do- 
hodka odvisen od dejanskih rezultatov dela delovnih skupno- 
sti. Ta ocena naj bi vplivala tudi na osebni dohodek funkcio- 
narjev, ki vodijo upravne organe. Osebni dohodki teh funkcio- 
narjev naj bi se določali s posebnim družbenim dogovorom. 
Osnove in merila za osebne dohodke vodilnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje Izvršni svet, 
naj bi določil Izvršni svet v skladu z družbeno dogovorjenimi 
osnovami in merili. Le variantno je predvideno, da bi se 
osebni dohodek teh delavcev določal tako kot drugim delav- 
cem v delovni skupnosti. 

Obseg samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti je 
določen z zakonom o temeljih sistema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih (141. 
člen). V priloženem osnutku zakona je zato podrobneje raz- 
členjen v skladu z izhodišči zveznega zakona le način njiho- 
vega uresničevanja. 

Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov imajo v 
skladu z ustavo in zakonom o združenem delu v načelu sicer 
enak družbenoekonomski položaj kot delavci v organizacijah 
združenega dela, glede na naravo dela, ki ga opravljajo in 
glede na odgovornost upravnih organov za izvrševanje funk- 
cij državne uprave pa se določene samoupravne pravice de- 
lavcev v državni upravi in način njihovega uresničevanja z 
zakonom specifično urejajo. Za razliko od delavcev v organi- 
zacijah združenega dela delavci v upravnih organih ne morejo 
odločati o ustanovitvi, nalogah oziroma o delovnem področju 
in organizacijskih oblikah upravnih organov, ker to ureja 
zakon. O programu dela upravnega organa in o načinu njego- 
vega izvrševanja, o notranji organizaciji in sistemizaciji del in 
nalog, o razpolaganju s sredstvi za delo upravnega organa in 
o drugih vprašanjih, o katerih v skladu s svojo odgovornostjo 
odloča funkcionar, ki vodi upravni organ, delavci sicer ne 
odločajo, vendar pa dajejo funkcionarju predhodna mnenja in 
imajo tako določen vpliv tudi na reševanje teh vprašanj. 

Institut odločanja v soglasju s predstojnikom je v zakonu 
docela opuščen; o samoupravnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih odločajo delavci samostojno. Glede na 
osebno odgovornost funkcionarja, ki vodi upravni organ, pa 
je v zveznem zakonu predvidena njegova intervencija v prime- 
rih, ko je s samoupravnim splošnim ali posamičnim aktom 
delovne skupnosti kršen zakon ali drug predpis ali ogroženo 
pravočasno in uspešno opravljanje funkcij organa. I/ prime- 
rih, ko delovna skupnost ne bi upoštevala opozorila funkcio- 
narja, naj bi odločil Izvršni svet. Taka intervencija je v zakonu 
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posebej navedena pri sprejemanju finančnega načrta in zak- 
ljučnega računa dohodka delovne skupnosti. Na specifičen 
način je posredovanje funkcionarja in izvršnega sveta predvi- 
deno tudi pri ugotavljanju prispevka delavcev k delu delovne 
skupnosti v zvezi z delitvijo sredstev za osebne dohodke. 

Svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti 
uresničujejo delavci v delovni skupnosti upravnega organa. V 
osnutku zakona so opredeljene oblike odločanja in organi 
samoupravljanja delovne skupnosti, oblike in način sprejema- 
nja samoupravnih splošnih aktov, opredeljene pa so tudi 
pristojnosti samoupravne kontrole ter pravice in obveznosti 
delavcev na področju informiranja. Določena je tudi vsebina 
nekaterih samoupravnih splošnih aktov in način njihovega 
sprejemanja. V delovni skupnosti, kjer se zaradi majhnega 
obsega nalog upravnega organa delavci ne morejo ustrezno 
samoupravno organizirati in svojih pravic, obveznosti in od- 
govornosti urejati s samoupravnimi splošnimi akti v skladu z 
zakonom, naj bi se ti odnosi urejali s samoupravnim sporazu- 
mom med delavci in izvršnim svetom. Predhodno mnenje o 
tem, da je na tak način mogoče urejati samoupravne pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, naj bi dali organi sindi- 
kata, določeni s statutom Zveze sindikatov, ki bi bili tudi 
udeleženci samoupravnega sporazuma. Ker v tem primeru 
torej delavci ne bi sprejemali drugih samoupravnih splošnih 
aktov, bi moral že samoupravni sporazum vsebovati vse bi- 
stvene elemente, ki omogočajo njegovo neposredno uporabo 
v konkretnih primerih (delovna razmerja, pridobivanje in deli- 
tev dohodka, način odločanja itd.). 

Za delavce delovnih skupnosti upravnih organov se upo- 
rabljajo določbe republiškega zakona o delovnih razmerjih, 
razen v primerih, ki jih predloženi osnutek zakona drugače 
ureja. Zaradi specifičnosti dela v upravnih organih je v zakonu 
določen način sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, 
razporejanje delavcev na delo v druge organe iste družbeno- 
politične skupnosti in odgovornost za delovne obveznosti, 
kjer so opredeljene kršitve nekaterih delovnih obveznosti. 
Določeni so tudi organi za ugotavljanje in izrekanje ukrepov 
in kršitev delovnih obveznosti disciplinske komisije. 

V drugem delu zakonskega osnutka so poleg skupnih do- 
ločb opredeljene najprej specifične funkcije republiškega 
izvršnega sveta, njegova sestava in način dela kakor tudi 
njegove samostojne strokovne službe. Glede republiških 
upravnih organov osnutek zakona določa, da se ti organi 
ustanovijo in odpravijo s posebnim zakonom s katerim se 
določi tudi njihovo delovno področje. V osnutku zakona so 
zadržane sedanje organizacijske oblike republiških upravnih 
organov. 

V skladu s sistemskim izhodiščem, da sta funkcionarja le 
predstojnik organa in njegov namestnik, so dosedanji funk- 
cionarji v republiških upravnih organih (republiški podsekre- 
tar, pomočnik in svetovalec predstojnika) opredeljeni kot vo- 
dilni delavci. Kot vodilni delavci se v republiškem izvršnem 
svetu in v njegovih strokovnih službah lahko za opravljanje 
najzahtevnejših strokovnih nalog imenujejo tudi republiški 
svetovalci. Kot delavce s posebnimi pooblastili v republiških 
upravnih organih predvideva zakon republiške inšpektorje in 
druge delavce, za katere je tako določeno z aktom o sistemi- 
zaciji del in nalog. Vodilne delavce imenuje republiški izvršni 
svet na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ, delavce s 
posebnimi pooblastili pa funkcionar s soglasjem Izvršnega 
sveta. 

Zvezni zakon podrobno ureja različne vrste razmerij orga- 
nov državne uprave. V predloženem osnutku so zato razčle- 
njena specifična razmerja republiškega izvršnega sveta in 
republiških upravnih oraanov. Razmerja občinskih upravnih 
organov do občinske skupščine in njenega izvršnega sveta, 
do samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
do družbenopolitičnih organizacij bodo morali s skladu z 
zveznim zakonom konkretizirati statuti občin oziroma odloki 
občinskih skupščin. 

V posebnem poglavju so opredeljena razmerja republi- 
škega izvršnega sveta in republiških upravnih organov do 
Skupščine SR Slovenije ter razmerja republiških upravnih 
organov do republiškega izvršnega sveta, ki izvirajo predvsem 
iz njihove odgovornosti. V razmerjih do Predsedstva SR Slo- 
venije je izpostavljeno sodelovanje pri tistih vprašanjih, ki jih 
obravnava Predsedstvo glede na svoj ustavni položaj. Pri 
medsebojnih razmerjih republiških upravnih organov je pred- 
vsem poudarjeno medresorsko sodelovanje v vseh zadevah, 
ki po svoji naravi terjajo skupno delo vseh ali več republiških 
upravnih organov. 

Pri razmerjih republiških in občinskih upravnih organov je 
določena obveznost republiških upravih organov, da zagotav- 
ljajo občinskim upravnim organom strokovno pomoč, da 
spremljajo organiziranost občinskih upravnih organov in nji- 
hovo usposobljenost za 'opravljanje nalog, učinkovitost dela 
ter odnos do delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju 
njihovih pravic in obveznosti in da nadzorujejo delo občinskih 
upravnih organov. 

V razmerjih do zveznih organov je opredeljeno sodelovanje 
republiškega izvršnega sveta pri oblikovanju politike v federa- 
ciji, zlasti pa sodelovanje v medrepubliških komitejih. Po- 
drobno je določena obveznost republiškega izvršnega sveta, 
da o stališčih oziroma sklepih, sprejetih v medrepubliških 
komitejih, obvešča delegate iz SR Slovenije v Zvezni skup- 
ščini, Predsedstvo SR Slovenije, člane Zveznega izvršnega 
sveta iz SR Slovenije, predsedstvo Skupščine SR Slovenije, 
republiška vodstva družbenopolitičnih organizacij ter dele- 
gate v zveznih organih družbenopolitičnih organizacij, kakor 
tudi Gospodarsko zbornico Slovenije. Pri razmerjih republi- 
ških in zveznih upravnih organov so obravnavana tudi ra- 
zmerja pri izvrševanju zveznih zakonov, kijih izvršujejo organi 
v republiki. 

Republiški upravni organi razvijajo razne oblike medseboj- 
nega sodelovanja tudi z ustreznimi upravnimi organi drugih 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin. 

Osnutek določa, da se specifična razmerja med republi- 
škimi organi državne uprave in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi uresničujejo tako pri pripravi gradiv in usklajeva- 
nju stališč, kakor tudi pri izvajanju politike, izvrševanju za ko- 
nov predpisov in drugih splošnih aktov. Določene so tudi 
pravice in dolžnosti republiškega Izvršnega sveta v zvezi z 
začasnim urejanjem vprašanj, od katerih je bistveno odvisno 
delo samoupravnih interesnih skupnosti za območje repu- 
blike, oziroma v zvezi z začasnimi ukrepi. 

Urejena so tudi razmerja republiškega sveta in republiških 
upravnih organov do družbenopolitičnih organizacij, ki se 
uresničujejo neposredno in v družbenih svetih, ter razmerja 
do drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Glede pravnih aktov so v zakon ustrezno povzete določbe 
dosedanjih zakonov o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
in o republiških upravnih organih. 

V kazenskih določbah so predpisane predvsem kazni za 
prekrške v zvezi z opravljanjem inšpekcijskega nadzorstva. 

V končnih določbah je navedeno, katere določbe tega za- 
kona se smiselno uporabljajo tudi za delovne skupnosti dru- 
gih državnih organov, strokovnih služb skupščin družbeno■* 
političnih skupnosti in njihovih izvršnih svetov ter drugih 
organov in služb, pa tudi za organizacije in skupnosti, ki so 
jim poverjena javna pooblastila, ter način smiselne uporabe 
teh določb. . . . ..... 

V tem delu zakona so določeni tudi roki za izdajo izvršilnih 
predpisov ter samoupravnih in drugih splošnih aktov delovnih 
skupnosti, ki naj omogočajo uveljavitev tega zakona. 

Predloženi osnutek zakona zajema pretežni del vprašanj v 
zvezi z organizacijo in delovanjem organov državne uprave v 
SR Sloveniji, ki so jih doslej urejali številni posamezni zakoni. 
Pri tem se omejuje le na tista vprašanja, ki so predmet zakon- 
skega urejanja, podrobnejše normiranje pa prepušča samou- 
pravnim in drugim splošnim aktom ter podzakonskim predpi- 
som. V tem smislu zakonski osnutek sledi usmeritvam in 
težnjam delegatov po celovitem in racionalnem urejanju po- 
sameznih pravnih področij. 



MNENJA IN STALIŠČA 

Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
o sistemskih vprašanjih, ki so povezana s pripravo republiškega zakona o sistemu državne uprave 

Mnenja in stališča so bila izoblikovana na seji Re- 
publiškega sveta za vprašanja družbene ureditve dne 
29. 9. 1978 v razpravi o sistemskih vprašanjih, ki so 
povezana s pripravo republiškega zakona o sistemu 
državne uprave in ki jih je v razpravo predložil repu- 
bliški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

/. 

V razpravi o osnutku republiškega zakona o sistemu dr- 
žavne uprave je bilo opozorjeno na nekatera temeljna druž- 
bena izhodišča in cilje, ki so izoblikovani v družbenih doku- 
mentih, ki obravnavajo to tematiko in tvorijo podlago za 
obdelavo in izpeljavo ureditve državne uprave. Tak pristop 
nam omogoča, da ugotovimo ali osnutek zakona predstavlja, 
glede na mesto, ki ga ima državna uprava v našem sistemu 
ustrezno osnovo za dosego omenjenih ciljev in aH je predla- 
gatelj uspel s predlaganimi rešitvami ustvariti potrebne po- 
goje, ki bi omogočili nadaljnjo družbeno preobrazbo v delo- 
vanju izvršilnih in upravnih organov in ustvariti pogoje za 
njihovo bolj uspešno in učinkovito delo. Temeljna naloga 
družbene preobrazbe je, da razvijamo v delu državne uprave 
tiste družbene prvine, ki naj bi se razvijale v pogojih sistema 
socialističnega samoupravnega združenega dela in samou- 
pravno demokratičnega političnega sistema, ki je njegov se- 
stavni del. 

Prav zaradi teh ciljev, ki naj bi jih s preobrazbo državne 
uprave dosegli, bomo morali vsi skupaj zelo pozorno sprem- 
ljati razpravo o osnutku zakona in se ustvarjalno vključevati v 
razreševanje vprašanj, ki se bodo v teku razprave pojavila 
odnosno pri dograjevanju ponujenih rešitev, za katera bomo 
skupno ocenili, da jih je potrebno še obdelati ali ustreznejše 
urediti. 

V tem trenutku kaže postaviti v žarišče naše skupne pozor- 
nosti zlasti tiste opredelitve, ki predstavljajo strateški cilj 
preobrazbe in ki naj bi bile zaradi tega v žarišču pozornosti 
razprave o osnutku zakona. 

Eden teh streteških ciljev je, da z ureditvijo državne uprave 
in zasnovo njenega delovanja razvijemo in utrdimo samou- 
pravno demokratičnost v celokupnem delu državne uprave, 
vseh njenih organov in vsakega posebej in v vseh fazah in 
oblikah njenega delovanja. Pri tem ne gre le za to, da zagoto- 
vimo samoupravno demokratični nadzor nad delom javne 
uprave. 

Temeljna naloga družbene preobrazbe je, da celotno delo- 
vanje državne uprave zasnujemo in izpeljemo tako, da se 
bodo v njeno delovanje, tvorno in odgovorno, v skladu s 
svojimi družbenimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi, 
v vseh fazah dela vključevali vsi družbeni dejavniki našega 
družbenopolitičnega sistema. 

Tako se bo državna uprava dejansko preobražala v javno 
upravo socialističnega samoupravnega združenega dela in 
njegovega političnega sistema, l/se to bo delovalo v smeri 
nadaljnje krepitve socialističnega samoupravnega družbe- 
nega sistema, utrjevalo bo delovanje državne uprave pri uve- 
ljavljanju in uresničevanju neposrednih in dolgoročnih intere- 
sov delavcev in delovnih ljudi, saj bo delovanje državne 
uprave na ta način ne samo politično, ampak neposredno 
delovno vse trdnejše povezano s samoupravnimi in družbe- 
nimi dejavniki socialističn&ja samoupravnega združenega 
dela in bo vse bolj delovalo s pozicij utrjevanja in razvijanja 
samoupravne demokratičnosti. 

Iz povedanega izhaja sklep, da mora biti organizacija in 
delovanje organov državne uprave tako zasnovano, da bo 
omogočalo in zagotavljalo, da bodo pri razreševanju vpra- 
šanj, ki se porajajo pri delu organov državne uprave, pri 
opravljanju njihovega dela in izvrševanju njihovih ustavnih in 
zakonskih pooblastil in nalog sodelovali družbeni dejavniki 
našega političnega sistema in s skupnimi napori oblikovali 

potrebne rešitve in prevzemali, v skladu z svojimi družbenimi 
pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi tudi ustrezno odgo- 
vornost. 

Ustrezna organizacija državne uprave in zasnova ter izpe- 
ljava njenega delovanja je nedvomno ena kvalitativno novih in 
trajnih sestavin našega političnega sistema, ki zagotavlja, da 
se uspešno zavarujemo pred birokratizacijo in tehnokratiza- 
cijo državne uprave, v obdobju ko moramo še realno računati 
s pritiski takih teženj, ki se bodo objektivno še porajale. 

Državna uprava mora s svoje strani prispevati pri oblikova- 
nju, utrjevanju in uresničevanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravnih institucij v družbi v celoti 
in v organizacijah združenega dela ter vseh njihovih oblikah 
delovnega, proizvodnega, poslovnega in interesnega povezo- 
vanja in združevanja. 

Naslednji strateški cilj, ki ga zasledujemo s preobrazbo 
državne uprave je, da razvijemo v njenem okviru ustvarjalno 
delo, da njeno delo vsestransko posodobimo, da bo kako- 
vostno, hitro, enostavno, učinkovito in da bo z relativno naj- 
manjšimi stroški obremenjevalo družbeni dohodek. 

V tem trenutku kaže posebej opozoriti na dve na videz 
nasprotujoči si družbeni opredelitvi. 

Po eni strani se borimo proti pojavom birokratizacije dr- 
žavne uprave, proti povečevanju njenega obsega dela, ki se 
poraja kot posledica nepremaganih birokratsko administra- 
tivnih metod dela in proti količinskemu povečevanju delavcev 
v državni upravi. 

Ob tem kaže opozoriti na posamezne primere napačne 
razlage te naše trajne družbene usmeritve in napačnega rav- 
nanja, ki izvira iz nje. Gre za razlage, ki družbeno usmeritev, ki 
naj preprečuje birokratizacijo državne uprave in vse kar je s 
tem povezano, sprevračajo v akcijo, ki naj bi bila naperjena 
proti državni upravi na sploh, kot da je njeno delovanje v 
sedanji etapi našega družbenega razvoja sploh nepotrebno, 
odveč in celo kvarno. 

Taka razlaga nosi s seboj cel kup kvarnih posledic. Omo- 
goča razrast anarhoidnega kritikastrstva na račun državne 
uprave, za katerim se neredko krije obramba sebičnih intere- 
sov, prikrivanje nespoštovanja družbenih norm, slabosti pri 
lastnem delu. Je izvor pritiskov na linearno omejevanje sred- 
stev za delo organov državne uprave in izvor uravnilovskih in 
podobnih pritiskov, ki znotraj duše državno upravo. Vse to 
ima za posledico odbojen odnos sposobnejših delavcev do 
dela v javni upravi. Daje potrebo nespoštovanju ukrepov dr- 
žavne uprave, slabi njihovo inšpekcijsko moč itd. 

Wse to v bistvu otežuje uspešno premagovanje nezaželjenih 
silnic pri delu državne uprave in slabi družbena prizadevanja, 
ki so usmerjena na preprečevanju njene birokratizacije in 
posledic, ki jih to neizogibno prinaša s seboj. 

Po drugi strani pa se borimo za to, da bi preobrazili organi- 
zacijo in način dela organov državne uprave, da posodobimo 
njeno tehnično, delovno itd. opremljenost in metode ter na- 
čine dela, da preobrazimo njeno kadrovsko sestavo in tako 
zagotovimo, da bo delo državne uprave kakovostno, hitro, 
enostavno, učinkovito in da bo z relativno najmanjšimi stroški 
obremenjevalo družbeni dohodek. 

Ob tem kaže opozoriti na dve zadevi. 
V sedanji razvojni fazi družbenih odnosov so državni organi 

in njihovo delo, ki temelji na prej omenjenih osnovah, nujno 
potrebni za delovanje političnega sistema in za uspešen ra- 
zvoj samoupravljanja in utrjevanja družbenega položaja člo- 
veka v združenem delu in v družbi. 

V primeru, če bi zanemarili ali če ne bi ustrezno upoštevali 
to dejstvo, bi slej ko prej škodovali razvoju in utrjevanju 
socialističnega samoupravljanja. 

Iz tega izhaja sklep, da bomo morali posvetiti polno pozor- 
nost zlasti trem bistvenim dejavnikom za delo državne uprave. 

Prvi dejavnik je kakovostna sestava kadrov, ki delajo v 
državni upravi. Trenutno se soočamo z neustreznim trendom. 
Močno se povečuje število delavcev, ki opravljajo administra- 
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tivno in upravno strokovna dela ob sorazmerno razdrobljeni 
organizaciji tega dela in sorazmerno nizki stopnji tehnične 
opremljenosti za delo, zmanjšuje pa se število delavcev, ki so 
usposobljeni za kreativno delo v okviru delovnih področij 
posameznih organov. Trend, ki bi ustrezal preobrazbi državne 
uprave bi moral biti ravno obraten. Brez ustvarjalno sposob- 
nih delavcev ne bodo mogli organi državne uprave kako- 
vostno opravljati svojih zahtevnih nalog, ki jih imajo v okviru 
zaupanih jim pravic, dolžnosti in odgovornosti, pa naj gre za 
delo, ki je združeno z razvijanjem in uveljavljanjem socialistič- 
nega samoupravnega sistema ali za delo, ki je povezano z 
njihovimi dolžnostmi in odgovornostmi na posameznih po- 
dročjih družbene reprodukcije in odnosov v združenem delu 
in v družbi. 

Drugi dejavnik je posodobitev tehnične, delovne itd. oprem- 
ljenosti organov državne uprave, ustrezna organizacija oprav- 
ljanja strokovnega dela in posodobitev metod in načinov dela. 

Z razvojem samoupravljanja in pojava velikega števila druž- 
benopravnih subjektov, ki je s tem razvojem neločljivo pove- 
zana (temeljne organizacije, krajevne skupnosti, množica na- 
jrazličnejših oblik povezovanja in združevanja) se povečuje 
kvantum družbenih zvez in povezav in s tem neizogibno tudi 
obseg dela državnih organov pri opravljanju njihovih dolžno- 
sti, pravic in odgovornosti. Tako naraščajočega dela ni možno 
obvladovati samo s količinskim povečevanjem upravno in 
administrativno strokovnih delavcev ob nespremenjenih me- 
todah dela, tehnični opremljenosti za delo in ob razdrobljeni 
in same vase zaprti organizaciji ustreznih dejavnosti. 

Državni organi lahko v pogojih vse bolj razvitega in vse bolj 
demokratičnega samoupravljanja uspešno opravljajo svoje 
dolžnosti, pravice in odgovornosti le, da uporabljajo pri svo- 
jem delu sodobna tehnična in delovna sredstva, da so organi- 
zirani tako, da je njihovo delo čimbolj kakovostno, hitro, 
učinkovito in da sorazmerno čim manj obremenjuje družbeni 
dohodek, da se oslanjajo na demokratične metode in jih 
razvijajo pri svojem delu in da vključujejo v svoje delo še 
druge strokovne, znanstveno raziskovalne in podobne usta- 
nove. . / 

Trenutno so nekateri trendi še vedno prav nasprotni. Ob 
povečevanju obsega dela se posamezni organi zelo pogosto 
odločajo za povečevanje števila delavcev ob nespremenjeni 
ravni opremljenosti dela, organizaciji dela, metodah dela, in 
ne za uvajanje sodobnih tehničnih sredstev, ki zamenjujejo 
neracionalno in počasno delo, ki ni ustrezno tehnično oprem- 
ljeno. Organi vsak pri sebi organizirajo delovni potencial za 
opravljanje posameznih del iz svojega delokroga, čeprav je 
vnaprej jasno, da gre često za dela, ki jih lahko uspešno 
opravljajo samo ustrezno ekipirane strokovne ekipe, za kar pa 
posamezni organi vsak zase zelo pogosto nimajo niti mate- 
rialnih niti kadrovskih možnosti. Poleg tega pa bi bilo neracio- 
nalno in družbeno predrago, če bi vsak organ pri sebi in samo 
zase organiziral in ustrezno opremil take ekipe. V posameznih 
primerih vzporedno organizirajo v isti družbenopolitični 
skupnosti delovni potencial za opravljanje enakih strokovnih 
del pri državnih organih in pri samoupravnih interesnih skup- 
nostih, kar drobi strokovne sile, s katerimi razpolagamo in 
povečuje družbene stroške. 

Tretji dejavnik pa je organizacija dela državne uprave, ki 
smo o njej že govorili, ki omogoča, da se v njeno delo 
vključujejo družbeni dejavniki našega političnega sistema. To 
je najzanesljivejše jamstvo, da bo državna uprava delovala s 
pozicij nadaljnjega razvoja in utrjevanja socialističnega sa- 
moupravljanja in premagovanja težav, vori in preprek, ki se z 
njimi srečujemo pri materialnem in družbenem razvoju in da 
bo sposobna premagovati težnje po birokratizaciji in tehno- 
kratizaciji tako v metodah dela kot pri odnosih, ki so z njenim 
delom povezani. 

Tretji strateški cilj, ki naj bi ga dosegli s preobrazbo državne 
uprave je, da obdelamo in razvijemo družbenoekonomske 
osnove za uresničevanje odnosov pri pridobivanju dohodka 
za delo organov državne uprave in pri upravljanja in gospo- 
darjenju s temi sredstvi, ki so opredeljene v zakonu o združe- 
nem delu in osnove za pridobivanje dohodka delovnih skup- 
nosti, v katerih združujejo svoje delo delavci v okviru državnih 
organov. Prav tako naj bi obdelali in razvili podlago za uresni- 
čevanje samoupravljanja delavcev, ki združujejo svoje delo v 
teh delovnih skupnostih. 

Ob tem kaže opozoriti na dve zadevi. 
Pri ustvarjanju podlage za uresničevanje odnosov, ki naj bi 

se razvijali na trasi doseganja tega strateškega cilja, ne gre za 
oblikovanje temeljnih opredelitev odnosov niti za prevzema- 
nje ustreznih določil iz zakona o združenem delu. Vsa ta 
določila delujejo sama po sebi. V zakonu o državni upravi naj 
bi storili korak naprej. Drugače povedano, obstoječe oprede- 
litve in določila je treba obdelati in operacionalizirati do ravni, 
ki bo omogočila njihovo uporabo pri oblikovanju osnov od- 
nosov v konkretnih organih. Gre torej za obdelavo, ki naj 
bližje razvije že sprejete opredelitve in določila. Tako naj bi 
prišli do bolj konkretiziranih in razčlenjenih osnov, kriterijev 
in meril. Le-ta naj bi olajšala neposredno obdelavo osnov v 
ustreznih družbenih in samoupravnih splošnih aktih posa- 
meznih državnih organov in delovnih skupnosti v njih. 

Druga zadeva, ki kaže nanjo v tem trenutku opozoriti pa je, 
da je v ponujenem besedilu osnutka zakona o državni upravi 
ta splet odnosov oziroma osnove za njihovo uresničevanje 
najmanj obdelan in da so tiste prvine odnosov, ki so obravna- 
vane, zaenkrat veliko premalo razvite, razčlenjene in opera- 
cionalizirane, da bi zakon o državni upravi izpolnil vrzel, ki v 
tem spletu odnosov obstaja in ki naj bi jo prav ta zakon vsaj do 
neke mere izpolnil. . 

Predlagatelju zakona je svet priporočil, na) bi obdelavi te 
tematike posvetil v teku nadaljnjega dela pri zakonu čim več 
pozornošti in pri tem angažiral vse razpoložljive kadrovske 
sile in uporabil vsa naša dosedanja spoznanja in dosežene 
izkušnje. Obdelavi te tematike naj bi posvetili ustrezno pozor- 
nost tudi pri oblikovanju delovne zasnove družbenega dogo- 
vora o skupnih osnovah za oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov, ki je po dogovoru 
med udeleženci v svetu v pripravi. 

Četrti strateški cilj, ki naj bi ga dosegli s preobrazbo dr- 
žavne uprave je, da utrdimo odgovornost državnih organov 
kot celote in vsakega delavca v njih za opravljanje dolžnosti, 
ki so jim zaupane, za opravljanje na način, ki prispeva k 
uspešnemu razreševanju družbenih zadev in ki prispeva k 
utrjevanju socialističnega samoupravljanja in uveljavljanja 
delavčevega položaja v združenem delu in v družbi. 

Razprava o zakonu o državni upravi bo, po oceni sveta, 
nedvomno posvečala posebno pozornost organizaciji in delu 
inšpekcijskih služb in delovanju organov državne uprave m 
delovnih skupnosti, ki je združeno z varovanjem in uresniče- 
vanjem pravic občanov. 

Glede teh dveh zadev obstaja v družbeni praksi zelo veliko 
tehtnih in utemeljenih pripomb in opozoril, pa tudi določena 
mera nerazpoloženja. 

Pri nadaljnji obdelavi zakonskega besedila naj bi predlaga- 
telj zakona dodobra proučil, ali so sedanje opredelitve v 
zakonu take, da dajejo ustrezno podlago za racionalno orga- 
nizacijo inšpekcijskih služb in za njihovo strokovno temeljito, 
hitro, racionalno in učinkovito delovanje in ukrepanje. 

Svet je predlagatelju zakona priporočil naj pri nadaljnji 
obdelavi zakonskih določil temeljito razmotri, ali so v zakon 
vgrajene potrebne prvine in varovalne norme, ki naj bi zausta- 
vile trend porasta administrativnih obveznosti, ki jih je občan 
dolžan opraviti pri varovanju odnosno uveljavljanju svojih 
pravic, in s tem neizogibno združeno povečevanju administri- 
ranja in administrativnih opravil. 

Pri oblikovanju določil in opredelitev v zakonu naj bi težili 
za tem, da bodo zakonska določila angažirano delovala v 
smeri poenostavitve postopkov, posodobitve načinov dela, 
spoštovanja pravic občanov, s tem da bo varoval, da ne bo 
nihče uveljavljal svojih pravic na način, ki ni združljiv z ustrez- 
nimi družbenimi in samoupravnimi normami. 

II. 

Predlagatelj osnutka republiškega zakona o sistemu dr- 
žavne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih je Republiškemu svetu za 
vprašanja družbene ureditve predložil tudi nekatera kon- 
kretna vprašanja, ki so se pojavila pri pripravi zakonskega 
teksta in pri oblikovanju nekaterih zakonskih določil. 

Republiški svet je razmotrit tematiko, ki so jo obravnavala 
predložena vprašanja in izoblikoval o njej skupne poglede in 
opredelitve udeležencev v delu sveta ter dal predlagatelju 
zakona nekatere pobude in predloge v zvezi z zakonskim 
urejevanjem tematike, ki so jo zadevala postavljena vprašanja. 
Republiški svet je na svoji seji tako obravnaval in se opredelil 
do naslednjih postavljenih vprašanj. 
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Vprašanje: Ali prevzeti nekatera določila zveznega zakona, 
ki ureja temelje sistema državne uprave (Zakon o temeljih 
sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih, Uradni list SFRJ št. 23, z dne 28. 4. 
1978) v republiški zakon o državni upravi ali ne? 

Opredelitev in nasveti republiškega sveta. 
V Skupščini Socialistične republike Slovenije je bilo ob 

razpravi o predlogu za izdajo republiškega zakona o državni 
upravi sprejeto stališče naj republiški zakon praviloma ne 
prevzema doložb zveznega zakona. 

Očitno se je predlagatelj pri oblikovanju osnutka republi- 
škega zakona znašel pred vprašanjem aH spoštovati sprejeto 
načelo ali ne, ker se kot pravi, boji očitka, da ne ureja nekate- 
rih bistvenih razmerij. Prav tako pa predlagatelj ugotavlja, da 
zvezni zakon o sistemu državne uprave v celoti ureja temeljna 
razmerja. 

Pred tem vprašanjem se je predlagatelj znašel, kot pravi v 
obrazložitvi vprašanja, zaradi tega, ker dopušča besedilo re- 
publiškega zakona, v katerega niso vnešena temeljna določila 
iz zveznega zakona dojem, da nekateri bistveni deli tematike 
državne uprave niso obdelani. 

Predlagatelj republiškega zakona ob tem opozarja, da 
zvezni zakon popolno ureja sistemsko podlago temeljnih ra- 
zmerij. 

Republiški svet zaradi tega sodi, da ni utemeljene podlage, 
da bi republiški skupščini predlagali, naj bi ponovno proučila 
sprejeto načelo in spremenila svojo odločitev glede vsebinske 
zasnove republiškega zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. Republiški svet smatra, da je objazen pred 
očitkom, da republiški zakon ne ureja sistemskih osnov neka- 
terih temeljnih razmerij na področju državne uprave neosno- 
vana. Neosnovana je iz dveh razlogov. Zvezni in republiški 
zakon o državni upravi tvorita sistemsko celoto. Zvezni zakon 
je sistemsko uredil temeljna razmerja. 

V prid že sprejeti odločitvi republiške skupščine govori tudi 
dejstvo, da je z vidika zakonodajnega dela težko sprejemljiva 
praksa, da bi sprejeta določila v veljavnem zveznem zakonu 
dali republiki v ponovni postopek sprejemanja. To pa bi sto- 
rili, če bi določila iz zveznega zakona vnesli v osnutek republi- 
škega zakona. Republiški svet je predlagatelju republiškega 
zakona o sistemu državne uprave svetoval naj zagotovi, da 
bodo razpolagali delegati v republiški skupščini v toku spreje- 
manja republiškega zakona z zveznim zakonom o sistemu 
državne uprave. 

V obrazložitvi osnutka republiškega zakona o državni 
upravi naj bi predlagatelj zakona določno opredelil, 

prvič, katere vsebinska tematika je v zveznem zakonu ure- 
jena, 

- drugič, katere segmente tematike, ki v zveznem zakonu 
niso urejen/, ureja republiški zakon, 

- tretjič, katera temeljna razmerja, ki so urejena v zveznem 
zakonu, je bilo potrebno zaradi določenih posebnosti in ne- 
posredne uporabe obdelati in razviti v republiškem zakonu. 

Republiški svet smatra, da v republiškem zakonu o državni 
upravi ne kaže obdelovati in razčlenjevati nalog organizacije, 
sestave itd. družbenih svetov. To materijo ureja poseben 
zakon. 

Republiški svet pa je predlagatelju zakona o državni upravi 
svetoval, da pri nadaljnji obdelavi zakona prouči dve zadevi. 

Prva, ali obstaja potreba, da v republiškem zakonu o si- 
stemu državne uprave celovitejše opredelimo družbeno stra- 
teški pomen družbenih svetov kot konkretne oblike razvijanja 
demokratičnosti v delovanju državne uprave in skupne odgo- 
vornosti vseh dejavnikov v družbeno politični skupnosti pri 
urejanju celovitih odnosov s področja pristojnosti organov 
državne uprave. 

Druga, aH obstaja potreba, da na bolj obdelan način opre- 
delimo naloge in odgovornosti posameznih organov uprave, 
ki so povezane z delom družbenih svetov. Proučiti kaže, ali ne 
bi bilo potrebno bližje in določnejše opredeliti odgovornosti 
in naloge organov uprave v odnosu do družbenih svetov, 
družbenopolitičnih skupnosti in do podobnih institucij, ki jih v 
skladu s svojo dejavnostjo in s svojimi statuti samostojno 
organizirajo družbene organizacije in drugi dejavniki našega 
samoupravnega in družbenopolitičnega sistema, s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti. 

Vprašanje: Ali je prav, da zakon o državni upravi opredeljuje 
posebne pogoje za organiziranje komitejev in drugih kolegi- 

jalnih teles v državnih organih občine, to je, da predpisuje 
pogoje, s katerimi omejuje možnosti za ustanavljanje komite- 
jev v občini? 

Tak pristop je vgrajen v osnutek zakona o državni upravi. 
Predlagatelj ga utemeljuje s skrbjo za racionalno organizacijo 
občinske uprave. 

Opredelitev republiškega sveta in utemeljitev sprejetega 
stališča. 

Republiški svet smatra, da je tak pristop v nasprotju s 
celotno naravnanostjo k demokratizaciji delovanja državne 
uprave in vključevanja vseh zainteresiranih družbenih dejav- 
nikov v njeno delovanje. 

Utemeljitev, da je treba omejevati ustanavljanje komitejev 
pri občinski upravi zaradi racionalne organizacije ni sprejem- 
ljiva. Celotna organizacija uprave mora biti racionalno organi- 
zirana. 

Tudi ustanavljanje družbenih svetov ni razlog za omejeva- 
nje ustanavljanja komitejev. V organih družbenopolitičnih 
skupnosti, ki so organizirani kot komiteji ni potrebno politič- 
nih skupnosti, ki so organizirani kot komiteji, ni potrebno 
ustanavljati še posebnih družbenih svetov, ker je sam komite 
že oblika delovanja, ki zasleduje enake cilje kot uvajanje 
družbenih svetov. 

Republiški svet je predlagatelju svetoval, da vskladi zakon- 
ska določila s stališčem, ki se je s tem z vzezi izoblikovalo na 
seji sveta. 

Vprašanje: Ali opredeliti zavod kot organizacijsko obliko 
upravnega organa in kot organizacijsko obliko republiške 
organizacije, ali samo kot obliko upravne organizacije? 

Vprašanje se postavlja zaradi tega, ker je zvezni zakon o 
temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu 
ter zveznih upravnih organih v delu, ki ureja organizacijo 
državne uprave v federaciji, uporabil zavod samo kot obliko 
upravne organizacije. 

Republiški svet je ocenil, da ni pravno sistemskega zadržka 
za to (skladnost republiškega zakona z zveznim), da v repu- 
bliki uporabimo zavod in kot obliko upravne organizacije in 
kot obliko republiške organizacije. Takega zadržka ni, ker 
opredeljuje zvezni zakon organizacijo zavoda v delu; ki ureja 
organizacijo organov uprave v federaciji. 

Republiški svet pa smatra, da kaže uporabo zavoda kot 
družbeno organizacijske oblike državnih organov proučiti s 
praktičnega vidika odnosov v družbenih komunikacijah. Po- 
stavlja se namreč vprašanje, kakšne praktične posledice bo 
prinesla s seboj različna funkcionalna opredelitev institucije, 
ki ima v širšem jugoslovanskem prostoru enako ime. Kaže 
proučiti, ali je različna funkcionalna uporaba iste oblike orga- 
nizacije (po imenu) smotrna. Katere zadeve bi morali pri 
obdelavi v zakonu posebej obdelati, če bi ostali pri ureditvi, ki 
je sedaj ponujena v osnutku zakona. 

Republiški svet je priporočil predlagatelju, da celotno za- 
devo prouči s tega vidika in da opravi širšo konzultacijo z 
zainteresiranimi dejavniki in na tej podlagi izoblikuje ustrezno 
opredelitev. 

Vprašanje: Ali je sprejemljiva opredelitev, ki je obdelana v 
osnutku republiškega zakona, da se opravljanje inšpekcij- 
skega nadzora iz občinske pristojnosti praviloma organizira v 
medobčinskih organih? 

Republiški svet je tematiko, ki je povezana s tem vpraša- 
njem, obravnaval z več vidikov in v širšem kontekstu razvoja 
družbenih odnosov, uresničevanja pristojnosti posameznih 
organov in učinkovitega ter racionalnega organiziranja in 
opravljanja inšpekcijskega nadzora in strokovnega dela, ki je 
s tem povezano. 

Družbeno-pravno podlago za urejevanje teh odnosov tvori 
nekoliko temeljnih družbeno pravnih opredelitev. 

1. Inšpekcijski nadzor v okviru pristojnosti, pravic in dolž- 
nosti družbenopolitične skupnosti organizirajo in opravljajo 
organi te skupnosti. Organiziranje in opravljanje inšpekcij- 
skega nadzora iz pristojnosti občin je funkcija vsake občine. 
Organiziranje ustreznega nadzora in njegovo izvajanje je v 
njeni pristojnosti in njena odgovornost. 

2. Dve ali več občin se lahko po načelu prostovoljnosti med 
seboj dogovore, da bodo za opravljanje določenih zadev iz 
svoje pristojnosti sestavile skupni organ, da bodo organizirale 
skupno službo za opravljanje ustreznih strokovno upravnih in 
administrativnih opravil in podobno (193. člen Ustave sociali- 
stične republike Slovenije). V takem primeru združujejo tudi 
sredstva za delo skupnih organov odnosno skupnih služb, ali 
za eno in drugo, če organizirajo in skupne organe in skupno 
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delovno skupnost. V takem primeru dajejo občine skupnim 
organom pooblastila za delo iz svoje pristojnosti, skupni 
organi pa odgovarjajo za svoje delo vsaki občinski skupščini, 
za katero opravljajo dela v njeni pristojnosti in kot njen organ. 

3. V primeru, če občina ne organizira ustreznih inšpekcij- 
skih služb iz svoje pristojnosti odnosno, da ne izvaja inšpek- 
cijskega nadzora iz svoje pristojnosti in odgovornosti, oprav- 
ljajo te naloge republiški inšpekcijski organi (332. člen Ustave 
socialistične republike Slovenije). Z republiškim zakonom pa 
se lahko tudi določi, da republiški upravni organi na celotnem 
območju republike neposredno opravljajo inšpekcijo nad 
izvrševanjem zakonov in predpisov, za katerih izvrševanje so 
dolžni skrbeti (333. člen Ustave socialistične republike Slove- 
nije). 

4. Republiški svet pa je tematiko inšpekcijskega nadzora 
obravnaval še z vidika dejanskih razmer (kadrovskih, mate- 
rialnih, učinkovitega in racionalnega dela, strokovnosti, pove- 
zanosti z občani in družbeno pravnimi subjekti, razvoja in 
demokratizacije upravnega nadzora itd.) ter usmeritev, ki naj 
bi jih s tem v zvezi vseboval republiški zakon v pristopu k 
normativni obravnavi posameznih določil in v tako imenova- 
nih instruktivnih normah. 

Na temelju povedanih opredelitev je republiški svet izobli- 
koval naslednje ugotovitve, mnenja, stališča in priporočila: 

1 Organiziranje in opravljanje inšpekcijskega nadzora iz 
pristojnosti občin je funkcija in odgovornost občine. Občina 
se samostojno odloča ali bo za opravljanje te funkcije sama 
organizirala ustrezne organe in ustrezne delovne skupnosti, 
ali pa se bo prostovoljno sporazumela z eno ali več občin, da 
bodo organizirale skupni organ, skupno delovno skupnost 
itd. 

Republiški zakon torej ne more normativno zavezovati ob- 
čin, da so dolžne organizirati skupne organe za opravljanje 
inšpekcijskega nadzora iz pristojnosti občine. 

Republiški svet pa je priporočil predlagatelju zakona, da 
vnese v zakon instruktivno normo, ki naj bi vzpodbujala ob- 
čine, da bi na podlagi prostovoljnih opredelitev organizirale 
skupne organe v primerih, ko bi to prispevalo k racionalnejši 
organizaciji dela, večji strokovnosti in učinkovitosti organov 
in podobno. V takih primerih naj bi občine s sporazumom 
zagotovile sredstva za njihovo delo in opredelile medsebojne 
odnose in odnose med skupnimi organi in delovno skup- 
nostjo in vsako izmed udeleženk v sporazumu o skupnem 
organu. _ 

2. V razpravi o teh odnosih so udeleženci v delu sveta 
opozorili še na dve zadevi. 

Pri organiziranju skupnih inšpekcijskih organov naj bi ob- 
čine kot udeleženke v sporazumu z ustreznimi določili zago- 
tovile, da bodo inšpekcijski organi na ustrezen način pove- 
zani z občani, krajevnimi skupnostmi itd.', kratkomalo z demo- 
kratično podlago družbenega nadzora in z drugimi zainteresi- 
ranimi družbenimi dejavniki na področju, na katerem oprav- 
ljajo inšpekcijski nadzor. Kratkomalo, večja strokovnost, ra- 
cionalnost, učinkovitost in podobno, ne sme biti dosežena za 
ceno oslabitve povezanosti inšpekcijskih organov z občani in 
drugimi zainteresiranimi dejavniki na področju občine^ 

Dosedanje praktične izkušnje kažejo, po oceni udeležencev 
v delu sveta, da se doslej ni dobro obnesla praksa, pri kateri 
se občine med seboj sporazumejo, da ena med njimi opravlja 
inšpekcijski nadzor za vse ostale udelženke v sporazumu. Na 
delo takih organov imajo trenutno druge občine veliko pri- 
pomb. Te pojave bi kazalo temeljiteje in bolj vsestransko 
proučiti in uporabiti ugotovitve za usmerjanje bodoče prakse. 

Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da na te 
zadeve opozori v obrazložitvi osnutka zakona in v ekspozeju, 
s katerim bo predstavil osnutek zakona v republiški skupščini. 

3. Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da v 
besedilu zakona obdela ustrezne instruktivne norme, s kate- 
rimi naj bi angažirano spodbujal občine, da bi pristopale k 
medobčinskemu sporazumevanju o organiziranju skupnih or- 
ganov in skupnih služb, iz vzrokov, ki so bili povedani in v 
skladu z ustavno pravnim položajem občine in temeljnimi 
družbenimi prvinami, na katerih temelji sporazumevanje o 
skupnem opravljanju poslov iz pristojnosti in odgovornosti 
občin, udeleženk v sporazumu. 

4. Republiški svet je ugotovil, da ne obstajajo ustavno 
pravni zadržki, ki bi preprečevali republiškim organom, da 
zagotove inšpekcijski nadzor v primerih, ko posamezne ob- 
čine ne organizirajo ustreznih organov odnosno ne zagotav- 
ljajo nadzora. 

Republiški svet pa je predlagatelju zakona priporočil, naj 
določila, ki bi urejevala ta vidik odnosov ne obdeluje v sploš- 
nem delu zakona, ampak v posebnem delu. To je v delu, ki 
obravnava neposredne naloge republiških organov. 

5. Na seji republiškega sveta je bilo predlagatelju tudi sve- 
tovano naj bi pri nadaljnji obdelavi zakona v še večji meri kot 
doslej angažiral obstoječe ustanove in posameznike, ki se 
ukvarjajo z znanstveno raziskovalnim delom na tem področju, 
da bi se neposredno in z ustrezno soodgovornostjo za obde- 
lavo posameznih rešitev vključili v delo pri nadaljnjem obliko- 
vanju zakona. Republiški svet je to priporočilo podprl. 

Vprašanje: Ali kaže organizirati opravljanje upravnega 
nadzora v okviru upravnega organa, ali pa organizirati za to 
posebno upravno inšpekcijo? 

Republiški svet je ocenil, da ni družbeno pravne podlage, 
da bi za opravljanje upravnega nadzora organizirali poseben 
inšpekcijski organ, ki bi opravljal nadzor nad izvajanjem pred- 
pisov o upravnem postopku in nad izvajanjem nalog, ki jih s 
tem v zvezi imajo upravni organi. 

Ta tematika je urejena z opredelitvijo odnosov med skup- 
ščino, izvršnim svetom in upravnim organom. Izvršni svet je 
odgovoren za nadzor nad izvajanjem zakona in delom uprav- 
nih organov. Predstojnik upravnega organa je dolžan enkrat 
letno poročati skupščini o tem, kako se izvajajo določila o 
upravnem postopku na področju pristojnosti upravnega or- 
gana, katerega predstojnik je. 

Organ, ki bi za pristojne organe vršil nadzor nad izvajanjem 
zakona o upravnem postopku, ne more biti poseben inšpek- 
cijski organ s pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi, ki so 
združene z inšpekcijskim organom kot institucijo, kot je le-ta 
opredeljena. Inšpekcijski organ ima pravico in dolžnost, da na 
temelju svojih ugotovitev samostojno ukrepa. Take pristojno- 
sti ne more imeti upravni organ, ki bi opravljal upravni nadzor. 
Zaradi tega ni podlage za to, da bi organizirali poseben organ 
za upravno inšpekcijo, ker mu ne moremo dati pravic, dolžno- 
sti in odgovornosti, ki jih sicer povezujemo s to institucijo. 
Organa, ki pa nima teh pooblastil, pa ni smotrno imenovati 
upravna inšpekcija. 

Republiški svet pa je ocenil, da je potrebno in koristno v 
organizaciji uprave organizirati službo, ki bo 

- zasledovala izvajanje zakona o upravnem postopku in o 
tem obveščala izvršni svet; 

- opravljala strokovno instruktažo: 
- opozarjala na pomanjkljivosti in napake in dajala stro- 

kovne nasvete v zvezi z delom pri izvajanju zakona itd. 
Republiški svet podpira opredelitev predlagatelja zakona, 
- da bi organizirali tako službo v sestavi upravnega organa, 

ki je za to določen v zveznem zakonu, 
- da bi taka služba tvorila samostojno delovno enoto, 
- da bi tako službo organizirali v republiških in občinskih 

upravnih organih. 
Vprašanje: Ali je družbeno pravno možno, dopustno in 

smotrno, da bi vsebino samoupravnih splošnih aktov, s kate- 
rimi urejajo delavci svoja medsebojna razmerja, kadar gre za 
zelo majhne delovne skupnosti, lahko uredili v samouprav- 
nem sporazumu, ki ga skleneta upravni organ in delovna 
skupnost o združevanju dela in o mesebojnih pravicah, dolž- 
nostih in odgovornostih, s tem, da v takih primerih ne bi bilo 
potrebno, da delovna skupnost sprejema še posebne samo- 
upravne splošne akte za uresničevanje samoupravnih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti združenih delavcev? 

Kakšna je pravna narava takega samoupravnega spora- 
zuma? . 

Ali je smotrno, da bi opredelili, da je smatrati za majhno 
delovno' skupnost, ki šteje do šest delavcev? 

Ali je družbeno pravno možno in dopustno, da bi vec 
upravnih organov (v občini) sklenilo samouupravni sporazum 
o skupnih osnovah za urejevanje medsebojnih odnosov z 
delovnimi skupnostmi, ki so organizirane pri teh organih? 

1. Republiški svet je ocenil, da obstaja družbeno-pravna 
možnost, da . . 

- se vsebina samoupravnih splošnih aktov, s katerimi ure- 
jujejo delavci svoja medsebojna razmerja pri delu, uredi v 
samoupravnem sporazumu, ki ga sklenejo samoupravni or- 
gan in delovna skupnost o združevanju dela ter o medseboj- 
nih pravicah, dolžnostih in odgovornostih: 

- sklenejo vsi organi v določeni družbenopolitični skupno- 
sti in delovne skupnosti, ki delajo v njihovem sestavu, samou- 
pravni sporazum o skupnih osnovah za urejevanje medseboj- 
nih razmerij pri združevanju dela. 
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Družbeno-pravno podlago za tako ureditev odnosov nudi 
četrti odstavek 586. člena zakona o združenem delu. 

2. Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da 
normativno obdela pogoje, v skladu z določili v zakonu o 
združenem delu, ki jih je potrebno izpolniti, da bi mogel 
samoupravni sporazum med upravnim organom in delovno 
skupnostjo nadomestiti posebne samoupravne splošne akte 
delovne skupnosti o uresničevanju pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti delavcev, ki združujejo svoje delo v njej. 

Republiški svet je predlagatelju zakona priporočil, da opre- 
deli zlasti naslednje pogoje. 

- materijo samoupravnih splošnih aktov delovne skupnosti 
o uresničevanju samoupravljanja delavcev in urejevanju med- 
sebojnih odnosov pri delu lahko urejajo upravni organi in 
delovne skupnosti le s samoupravnim sporazumom o združe- 
vanju dela in ne s pogodbo; 

- zakon naj bi zavezal udeležence v sporazumu, da si 
pridobe soglasje sindikalnega organa, ki je po statutu sindi- 
kata za to pristojen, da je v konkretnem primeru smatrati 
določeno delovno skupnost za tako, pri kateri je možno ure- 
diti uresničevanje samoupravljanja v delovni skupnosti v sa- 
moupravnem sporazumu, ki ga skleneta upravni organ in 
delovna skupnost; 

- zakon naj bi udeležence v sporazumu zavezal, da so 
dolžni v takem sporazumu urediti tiste zadeve, ki so neizo- 
gibna podlaga za uresničevanje samoupravljanja in na tako 
operacionaliziran način, da je možna neposredna uporaba 
določil iz samoupravnega sporazuma; 

- zakon naj bi določil, da tak sporazum podpiše tudi vsak 
delavec, ki sklene delovno razmerje v delovni skupnosti, ker 
zamenjuje ta sporazum tudi sporazum o združevanju dela 
delavcev v delovni skupnosti. 

3. Republiški svet je predlagatelju zakona odsvetoval, da 
določi število delavcev (šest) kot kriterij za opredeljevanje, 
katero delovno skupnost je smatrati za majhno. 

Namesto takega formalnega kriterija, ki je bil zavržen kot 
neustrezen tudi pri oblikovanju določil v zakonu o združenem 
delu, je republiški svet priporočil predlagatelju zakona dve 
drugi rešitvi. 

Prva, da vzame kot podlago za obdelavo kriterija predvsem 
naslednje prvine: da je kot majhno smatrati delovno skup- 
nost, v kateri zaradi majhnega obsega celokupne dejavnosti 
in neposredne delovne povezanosti in odvisnosti med delavci 
obstajajo pogoji, da vsi delavci neposredno upravljajo in da 
obstajajo pogoji, da v sporazumu, ki ga skleneta upravni 
organ in delovna skupnost, neposredno obdelajo, na način, ki 
omogoča neposredno uporabo, določila, ki zadevajo uresni- 
čevanje samoupravljanja delavcev in urejevanje medsebojnih 
odnosov. 

Druga, da si pridobe udeleženci v sporazumu soglasje pri- 
stojnega sindikalnega organa, ki oceni, v katerih primerih se s 
tako ureditvijo zagotavlja uresničevanje samoupravljanja de- 
lavcev in urejevanje njihovih medsebojnih odnosov v delu. 

Vprašanje: Zvezni zakon o temeljih sistema državne uprave 
in o zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih je v 
zvezi s pridobivanjem dohodka delovne skupnosti upravnega 
organa opredelil predvsem naslednje družbene kriterije in 
določila: 

- podlago za pridobivanje dohodka delovne skupnosti 
predstavlja program nalog organa, izvršitev programa in skla- 
dnost dohodka delovne skupnosti z obsegom sredstev, ki se v 
družbenopolitični skupnosti namenjajo za splošno porabo; 

- prispevek delovne skupnosti pri izvrševanju funkcij or- 
gana oceni izvršilni organ, ko dobi mnenje funkcionarja, ki 
vodi upravni organ. 

Predlagatelj republiškega zakona je 
- predvidel kot osnovo za pridobivanje dohodka delovne 

skupnosti, poleg programa nalog, še dodatne naloge, 
- predvidel je, da bi izvršni svet vnaprej opredelil metodo- 

logijo programiranja nalog in ocenjevanja opravljenih nalog 
in del, 

- da bi delavci delovnih skupnosti sklepali z izvršnim sve- 
tom družbeni dogovor o skupnih osnovah za pridobivanje 
dohodka delovne skupnosti in prisvajanje osebnih dohodkov 
delavcev in o urejevanju drugih zadev, ki se tičejo delovnih in 
življenjskih pogojev delavcev. 

Predlagatelj zakona je postavil vprašanje: - aH je prav, da 
uvaja kot podlago za pridobivanje dohodka delovne skupno- 
sti še dodatne naloge, 

- ali je prav, da predvideva sklenitev družbenega dogovora 
o skupnih osnovah za pridobivanje dohodka delovne skupno- 
sti in za prisvajanje osebnih dohodkov delavcev, ki naj bi ga 
sklenili izvršni svet in delavci delovnih skupnosti upravnih 
organov v družbenopolitični skupnosti? 

Republiški svet je ocenil, da je predlagatelj zakona ravnal 
prav, da je uvedel dodatne naloge kot eno od osnov za 
pridobivanje dohodka delovne skupnosti in da je predvidel, 
da bi v okviru družbenopolitične skupnosti zainteresirani or- 
gani in delovne skupnosti sporazumno določali skupne 
osnove za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in za 
prisvajanje osebnih dohodkov delavcev v njih. 

V zvezi z normativno obdelavo teh opredelitev v republi- 
škem zakonu pa je republiški svet posredoval predlagatelju 
zakona naslednje predloge, mnenja in priporočila. 

1. V zvezi z izpeljavo zamisli, da bi v okviru družbenopoli- 
tične skupnosti sporazumno uredili skupne osnove za prido- 
bivanje dohodka delovne skupnosti in prisvajanje osebnih 
dohodkov delavcev v njih, je republiški svet priporočil predla- 
gatelju zakona naslednje: 

- omenjene skupne osnove naj ne bi urejevali z družbenim 
dogovorom, kot je predvidel predlagatelj zakona, ampak s 
samoupravnim sporazumom, kot to opredeljuje četrti odsta- 
vek 586. člena zakona o združenem delu, ker so udeleženci v 
sporazumu tisti, ki skupne osnove neposredno izpeljejo v 
svojih samoupravnih splošnih aktih: 

- poleg izvršnega sveta in delovnih skupnosti pri organih v 
družbenopolitični skupnosti, kot je predvidel predlagatelj za- 
kona, naj bi bili udeleženci v samoupravnem sporazumu tudi 
upravni organi v družbenopolitični skupnosti, 

- predlagatelj zakona naj bi uporabil zakonsko možnost, ki 
je predvidena v 592. členu zakona o združenem delu in zave- 
zal izvršni svet, upravne organe in delovne skupnosti na 
področju družbenopolitične skupnosti, da so dolžni izvesti 
postopek za samoupravno sporazumevanje o skupnih osno- 
vah, o katerih je govora, 

- zakon naj bi zavezal udeležence v sporazumu, da so 
dolžni povabiti sindikalni organ, ki je po statutu sindikata za 
to pristojen, da sodeluje pri postopku za sklenitev samo- 
upravnega sporazuma in pri njegovem podpisu (590. člen 
zakona o združenem delu), 

- zakon o državni upravi naj bi zavezal udeležence v spora- 
zumu, da v njem obvezno obdelajo in razčlenijo skupne 
osnove za pridobivanje dohodka in med njimi zlasti nasled- 
nje: 

1. delovne naloge, njihov obseg in sestavljenost ter pogoje 
pod katerimi jih delavci opravljajo, ki so opredeljene v pro- 
gramu dela odnosno na podlagi sklepov pristojne skupščine 
oziroma drugih pristojnih organov, 
2. kakovost opravljene naloge z vidika družbenega učinka in 
uspeha pri opravljanju funkcij organa, 

,3. višino stroškov, ki so združeni z delom delovne skupno- 
sti v primerjavi s predvidenimi stroški in prihranki pri uporabi 
in ravnanju s sredstvi organa, ki z njimi delajo delavci v 
delovni skupnosti in prihranki, ki jih delavci dosežejo z racio- 
nalizacijo dela, delovnih postopkov, večjo delovno disciplino 
in podobno; 

~ .zakon. nai bi udeležence v sporazumu zavezal, da so dolžni v njem obvezno obdelati skupne osnove za prisvajanje 
osebnih dohodkov delavcev, med katerimi so zavezani obde- 
lati zlasti skupne kriterije; 

1. za ugotavljanje delavčeve delovne sposobnosti, 
2. za opredeljevanja del in opravil, ki jih opravljajo delavci, 
3. za presojo rezultatov, ki jih dosegajo delavci pri delu. 
2. Republiški svet se strinja s pobudo, da bi v republiki 

pristopili k oblikovanju družbenega dogovora o skupnih os- 
novah za pridobivanje dohodka delovnih skupnosti pri držav- 
nih organih in za prisvajanje osebnih dohodkov delavcev v 
njih. 

To bi lahko bil samostojen družbeni dogovor, ali pa pose- 
ben del v družbenem dogovoru o skupnih osnovah za obliko- 
vanje sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih 
dohodkov, za katerega pripravlja posebna redakcijska komi- 
sija delovno zasnovo. 

Udeleženci v takem dogovoru naj bi bili republiška skup- 
ščina, republiški izvršni svet, republiški svet sindikatov in 
republiška gospodarska zbornica. 

3. Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, 
- da pri nadaljni obdelavi zakona veliko bolj, kot je to 

obdelano v predloženem osnutku, obdela to tematiko od- 
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nosov, ki je ključnega pomena za uspešno delo državnih 
organov in za uresničevanje položaja delavcev v njih, ki teme- 
lji na njihovi pravici dela z družbenimi sredstvi, 

- da podrobno obdela ključna vprašanja, ki so povezana z 
urejevanjem osnov za pridobivanje dohodka delovnih skup- 
nosti in prisvajanja osebnih dohodkov delavcev v njih v ek- 
spozeju, s katerim bo predstavil osnutek zakona v republiški 
skupščini. 

4 Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da 
posebej prouči, katere posebnosti kaže posebej obdelati pri 

urejevanju osnov za prisvajanje osebnih dohodkov delavcev v 
delovnih skupnostih pri državnih organih. To kaže pazljivo 
proučiti zaradi tega, ker združujejo delavci v delovnih skup- 
nostih svoje delo po dveh različnih osnovah: Eni stopajo v 
redna delovna razmerja za nedoločen čas in jim je delo v teh 
organih njihova poklicna usmeritev. Drugi pa združujejo svoje 
delo za opravljanje del, za katera je predvidena zamenljivost 
ali ponovno izvolitev. Treba je proučiti vse relevantne vidike 
takega načina združevanja dela in jih upoštevati tudi pri 
opredeljevanju osnov za prisvajanje osebnega dohodka, ker 
gre za posebne pogoje dela. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o organizaciji in delovnem področju 

republiških upravnih organov in 

republiških organizacij ter samostojnih 

strokovnih služb Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije (ESA-125) 

1. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 8. točka 321. člena 

ustave SR Slovenije, po kateri republika z zakonom ureja 
organizacijo republiških organov in njihovih služb, in določba 
404. člena ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom usta- 
novijo republiški upravni organi in organizacije ter določi 
njihovo delovno področje. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, 
KI NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA 

1 f_roces prilagajanja položaja in vloge izvršnih svetov 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov 
dejanskim spremembam v družbi terja podrobnejšo določitev 
položaja in vloge teh organov, krepitev njihove odgovornosti 
do delegatske skupščine in do celotne družbe, kakor tudi 
njihovo odprtost za pobude in vplive organiziranih družbenih 
dejavnikov ter ustvarjalnih sil družbe na sploh. Te družbene 
težnje in politične usmeritve v zvezi z delovanjem in organiza- 
cijo izvršilnih in upravnih organov, opredeljene tudi v resolu- 
ciji VIII. kongresa ZKS, bodo skladno z zakonom o temeljih 
sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih uveljavljene v zakonu o sistemu 
državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih. 

Smotre in cilje sistemskih zakonov bo potrebno uresničiti 
tudi z novimi organizacijskimi rešitvami, ki naj ob upoštevanju 
dosedanjih izkušenj in v skladu z ugotovljenimi potrebami na 
posameznih področjih omogočijo učinkovitejšo organizira- 
nost in delovanje izvršilnih in upravnih organov, kakor tudi 
uveljavljanje njihove samostojnosti in odgovornosti, uresni- 
čevanje vpliva organiziranih političnih dejavnikov in ustvarjal- 
nih sil celotne družbe na opravljanje nalog izvršilnih in uprav- 
nih organov, ter najširše družbeni in politični nadzor nad 
izvrševanjem funkcij državne uprave. 

Delovanje upravnih organov mora prispevati tudi k razbre- 
menitvi skupščin družbenopolitičnih skupnosti; izvršilni in 
upravni organi morajo dejansko samostojno izvajati vse tiste 
naloge, ki po svoji vsebini pomenijo izvedbene akte oziroma v 
bistvu predstavljajo strokovno reševanje vprašanj, in zanje 
prevzemati polno odgovornost. 

Vzporedno z zakonskimi rešitvami bodo potrebni tudi drugi 
ukrepi, ki naj prispevajo k večji učinkovitosti izvršilnih in 
upravnih organov. Tu gre predvsem za posodabljanje pogojev 
in organizacije dela izvršilnih in upravnih organov, njihovo 
kadrovsko krepitev, ki bo zagotavljala večjo strokovno in 
dosledno socialistično samoupravno naravnanost v uresniče- 
vanju nalog teh organov, ter primerno uveljavljanje načel 
svobodne menjave dela pri pridobivanju dohodka delovnih 
skupnosti upravnih organov. 

Predlagani zakon pomeni torej konkretizacijo ustreznih do- 
ločb sistemskih zakonov o državni upravi in uskladitev obsto- 
ječe organizacijske strukture republiške uprave z rešitvami, ki 
jih vsebujeta ta zakona ter z dejanskimi potrebami na posa- 
meznih področjih iz pristojnosti državne uprave v republiki. 

2. Sedanjo organizacijo in delovno področje republiških 
upravnih organov in republiških organizacij je določal zakon 

o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 
16/77), organizacijo in delovno področje samostojnih stro- 
kovnih služb v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije pa 
zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije pa zakon o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št 
39/74). 

Navedena zakona, sprejeta neposredno po uveljavitvi nove 
ustave, sta v skladu z dotedanjimi spoznanji pomenila prvi 
celovitejši premik v prilagajanju republiške uprave dejanskim 
spremembam v družbi in sta tudi glede organizacije republi- 
ških upravnih organov in strokovnih služb Izvršnega sveta 
uveljavila nekatere izvirne rešitve. Zakon o republiških uprav- 
nih organih je razvil nove organizacijske oblike in je poleg 
individualnih upravnih organov uveljavil tudi republiški ko- 
mite kot kolegijski upravni organ za področja, na katerih so 
samoupravne interesne skupnosti v večji meri prevzele oprav- 
ljanje družbenih zadev na samoupravni osnovi. Hkrati je za- 
kon na novo opredelil delovna področja republiških upravnih 
organov. Ustanovljeno je bilo devet republiških sekretariatov 
z desetimi organi v sestavu, deset republiških komitejev z 
devetimi organi v sestavu, ena uprava, ena komisija in pet 
republiških organizacij. V Izvršnem svetu so bile ustanovljene 
štiri samostojne strokovne službe, in sicer trije sekretariati 
izvršnega sveta in protokol. V mesecu juliju 1977 je bil v 
skladu z novimi sistemskimi rešitvami na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino ustanovljen Republiški komite za eko- 
nomske odnose s tujino in spremenjeno delovno področje 
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje. 

O učinkih reorganizacije republiške uprave in drugih ak- 
tualnih vprašanjih organizacije in delovanja Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov je 
bila pripravljena obsežna analiza, ki jo je Izvršni svet v začetku 
tega leta predložil skupščini. Analiza je opozorila tudi na 
nekatere probleme v zvezi z organizacijo republiških upravnih 
organov na posameznih področjih, kot je to npr. področje 
družbenega informacijskega sistema in na manjše neskladno- 
sti v razmejitvi delovnih področij posameznih republiških 
upravnih organov ter že nakazala nujnost ustreznih organiza- 
cijskih sprememb. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 22. februarja 
1978 soglašala z ugotovitvami in ocenami iz navedene ana- 
lize. Hkrati je skupščina sprejela predlog za izdajo zakona o 
državni upravi in o republiškem izvršnem svetu ter o republi- 
ških upravnih organih, ki bo urejal sistem državne uprave. V 
predlogu za izdajo navedenega zakona je predvideno, da bo 
konkretno organizacijo republiških upravnih organov in stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta določal poseben zakon. 

III. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI 
ZAKON IN POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 

1. Temeljno izhodišče za urejanje organizacije republiških 
upravnih organov in strokovnih služb Izvršnega sveta pred- 
stavljajo nove sistemske rešitve v zvezi z vlogo, položajem in 
funkcijami upravnih in izvršilnih organov skupščin, ki jih 



opredeljuje zakon o temeljih sistema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu ter o zveznih upravnih organih ozi- 
roma ki jih bo vseboval zakon o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republjskih 
upravnih organih, katerega osnutek je predložen skupscinu 
Usmeritev za ustrezne spremembe v organizaciji republiških 
upravnih organov pa dajeta tudi resoluciji VIII. kongresa ZKS 
in XI kongresa ZKJ, ki poudarjata, da je potrebno organiza- 
cijo in delo izvršilnih in upravnih organov v skladu z njihovo 
vlogo in odgovornostjo v družbi, prilagajati vsebini in ciljem 
delegatskega skupščinskega sistema tako, da bodo odprti za 
pobude in predloge celotne samoupravne delegatske baze 
vključno z družbenopolitičnimi organizacijami in strokovnimi 
dejavniki. . 

Skladno z navedenimi izhodišči in usmeritvami je potrebno 
republiške upravne organe vsebinsko in organizacijsko prila- 
goditi spremembam v družbenoekonomskih odnosih in v 
družbenopolitičnem sistemu, tako da bodo sposobni po- 
polno, učinkovito in racionalno opravljati svoje funkcije na 
področjih, za katera so ustanovljeni. Na teh osnovah je hkrati 
potrebno opredeliti pravice in obveznosti ter sodelovanje 
republiških upravnih organov pri pripravljanju in sprejemanju 
odločitev ter pri zagotavljanju odgovornosti za njihovo ure- 
sničevanje. . ... . ... 

3. Rešitve v zakonu naj bi temeljile na naslednjih načelih. 
- da se organizacija ter oblike in metode delovanja Izvrš- 

nega sveta in republiških upravnih organov dosledno prilago- 
dijo vsebini in ciljem delegatskega sistema in odločanja v 
delegatskih skupščinah ter omogoči vpliv celotne družbene in 
samoupravne strukture na izvrševanje njihovih funkcij, 

- da se republiški upravni organ ustanovi v skladu z obse- 
gom upravnih nalog na enem ali več med seboj povezanih 
področjih, ki jih je mogoče združevati glede na vrsto, soro- 
dnost, medsebojno povezanost in možnost učinkovitega vo- 
de-'da je delovno področje posameznega republiškega 
upravnega organa določeno tako, da zagotavlja opravljanje 
vseh upravnih funkcij iz republiške pristojnosti na področju, 
za katerega je upravni organ ustanovljen, in da pri tem kljub 
potrebi po nenehnem medresorskem sodelovanju ne prihaja 
do podvajanja z nalogami drugih upravnih organov in stro- 
kovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti; 

- da organiziranost republiškega upravnega organa zago- 
tavlja uveljavljanje njegove samostojnosti pri delu in odgovor- 
nosti za stanje na področju, za katerega je ustanovljen, in za 
opravljanje vseh njegovih nalog; 

- da organiziranost republiških upravnih organov na posa- 
meznih področjih omogoča njihovo aktivno udeležbo v delov- 
nih telesih Izvršnega sveta ter v zborih Skupščine SR Slove- 
nije in njihovih delovnih telesih; 

- da je omogočeno učinkovito sodelovanje ter izmenjava 
mnenj in izkušenj republiških upravnih organov z zveznimi 
upravnimi organi in upravnimi Organi drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin na ustreznih upravnih področjih ter usklaje- 
vanje stališč o vprašanjih skupnega pomena, 

- da republiški upravni organi sodelujejo z občinskimi 
upravnimi organi, jim zagotavljajo strokovno pomoč in v 
skladu s svojo odgovornostjo za stanje na ustreznem po- 
dročju skrbijo, da občinski upravni organi učinkovito in zako- 
nito opravljajo svoje naloge; 

- da se kolegijski upravni organi ustanovijo za področja, na 
katerih je pri opravljanju upravnih nalog potrebno zagotoviti 
stalno in organizirano sodelovanje, dogovarjanje in usklaje- 
vanje dela z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi in z drugimi upravnimi organi, na drugih področjih pa 
se še nadalje zadržijo oblike individualnih upravnih organov; 

- da se organi v sestavu ustanovijo za opravljanje takih 
nalog iz delovnega področja upravnega organa, ki zahtevajo 
določeno samostojnost in posebej organizirano službo, za- 
radi povezanosti teh nalog z drugimi nalogami upravnega 
organa pa je potrebno stalno usklajevanje in nadzorstvo pri 
delu; , 

- da se za opravljanje specializiranih strokovnih nalog in z 
njimi povezanih upravnih zadev ali za opravljanje drugih stro- 
kovnih nalog, ki so pomembne za uresničevanje funkcij dr- 
žavne uprave, in nalog drugih republiških organov, ustanovijo 
republiške organizacije; 

- da se v republiških upravnih organih in republiških orga- 
nizacijah v skladu z ustreznim sporazumom oogoči, na neka- 
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terih področjih pa celo zagotovi opravljanje določenih stro- 
kovnih nalog tudi za samoupravne interesne skupnosti; 

- da se za opravljanje določenih strokovnih in drugih za- 
dev, ki imajo pomen za uresničevanje pravic in dolžnosti ter 
nalog Izvršnega sveta in drugih republiških organov, usta- 
novijo samostojne strokovne službe Izvršnega sveta. 

3. Predlagani zakon naj bi pomenil nadaljevanje prizade- 
vanj za ustrezno organiziranost republiške uprave, zato bi- 
stveno ne bi spreminjal temeljne organizacijske strukture 
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta, temveč bi jo v 
skladu z realnimi potrebami in doseženo stopnjo razvoja 
družbenih odnosov na posameznih področjih le ustrezno 
dopolnil. ... ... *  

Glede na naloge, ki za republiko izhajajo iz novihsistem- 
skih rešitev na posameznih področjih, in ob upoštevanju 
dosedanjih izkušenj v delu republiških upravnih organov naj 
bi prišlo do večjih organizacijskih sprememb zlasti na po- 
dročju družbenega informacijskega sistema, družbenih pri- 
hodkov, normativne dejavnosti in zagotavljanja enotnosti 
pravnega sistema, socialnega varstva, inšpekcijskega nadzor- 
stva na področju ekonomskih odnosov s tujino. Določene 
uskladitve pa bodo potrebne tudi na področju družbene kon- 
trole cen, turizma in gradbeništva. 

- Pomembnost in obseg nalog na področju družbenoinfor- 
macijskega sistema, s katerim se zagotavlja usklajeno eviden- 
tiranje, zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov in dejstev, 
ki so pomembna za spremljanje, planiranje in usmerjanje 
družbenega razvoja in dostopnost informacij o teh podatkih 
in dejstvih, narekuje ponovno proučitev organiziranosti repu- 
bliških upravnih organov na tem področju. Republiški komite 
za družbeno planiranje in informacijski sistem namreč v svo- 
jem delovnem področju združuje dve obsežni in pomembni, 
sicer v določeni meri povezani, pa vendar po načinu oprav- 
ljanja nalog dokaj različni področji. Pri tem komiteju deluje 
tudi republiški INDOK center, ki je bil ustanovljen s posebnim 
družbenim dogovorom, vendar njegov položaj v strukturi re- 
publiške uprave ni opredeljen. Določene naloge v zvezi z 
obveščanjem javnosti o delu Izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov ter spremljanjem delovanja informacijskih 
sredstev in informacijskih služb, vključno z upravnimi poobla- 
stili na tem področju, opravlja Sekretariat Izvršnega sveta za 
informacije. V delovnem področju Republiškega sekretariata 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun pa so naloge, 
ki se nanašajo na informacijsko dokumentacijsko dejavnost 
za republiške organe. 

V skladu z načelom koncentracije istovrstnih nalog se bo 
potrebno opredeliti za najustreznejšo organizacijo na po- 
dročju družbenega informacijskega sistema. 

Odločitev o organizacijski obliki in pristojnosti republi- 
škega upravnega organa za področje družbenega informacij- 
skega sistema, kakor tudi o organizacijskih oblikah in statusu 
strokovnih organizacij na tem področju je odvisna ocI stalisc, 
ki bodo sprejeta ob razpravah o vzpostavitvi družbenega 
sistema informiranja, osnutku zvezne resolucije o temeljih 
družbenega sistema obveščanja, predlogu za izdajo zakona o 
temeljih integralnega informacijskega sistema in predlogu za 
izdajo zakona o statistiki, ki jih bo Skupščina SR Slovenije 
predvidoma obravnavala v decembru tega leta. 

V zvezi s tem bodo potrebne tudi manjše spremembe v 
delovnih področjih drugih republiških upravnih organov, ki 
opravljajo posamezne naloge na področju informacijskega 
sistema 

- V zvezi z izhodišči za spremembo davčnega sistema v SR 
Sloveniji se bo potrebno opredeliti tudi o organiziranosti 
upravnih služb na področju družbenih prihodkov. Te službe 
bodo opravljale naloge, ki se nanašajo na odmero in plačeva- 
nje družbenih prihodkov, na inšpekcijo prihodkov, na ugotav- 
ljanje pravilnosti davčnih prijav, kakor tudi naloge v zvezi z 
uaotavljanjem izvora premoženja in odvzema nezakonito pri- 
dobljenega premoženja in ugotavljanjem dohodkov občanov, 
ki so davčni zavezanci. Uprave družbenih prihodkov bi oprav- 
ljale tudi naloge v zvezi z odmero in plačevanjem prispevkov 
in drugih prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti in bi 
torej skrbele tudi za izpolnjevanje obveznosti občanov v zvezi 
z uresničevanjem svobodne menjave dela. 

Značaj nalog služb družbenih prihodkov pogojuje tudi nji- 
hov samostojnejši položaj, zato se bo potrebno v zvezi s tem. 
opredeliti tudi o položaju in delovnem področju sedanje Re- 
publiške davčne uprave, ki je organ v sestavu Republiškega 
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sekretariata za finance. 
- Za področje zakonodaje v dosedanji strukturi republiške 

uprave ni oblikovan poseben upravni organ; naloge na tem 
področju opravlja Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo 
kot samostojna strokovna služba Izvršnega sveta. 

Razvoj družbenopolitičnega sistema terja na tem področju 
zelo razvejano dejavnost, ki ne more biti obrnjena le proti 
Izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom, temveč 
mora biti odprta tudi za sodelovanje in strokovno pomoč v 
odnosih do samoupravnih interesnih skupnosti in drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter zlasti nasproti obči- 
nam. Republiški organ za zakonodajo naj bi strokovno sode- 
loval z dajanjem mnenj in pripomb ter z neposredno udeležbo 
pri pripravljanju zakonov in drugih predpisov, ki jih spreje- 
majo Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet ter republiški 
upravni organi in pri tem skrbel za njihovo skladnost z ustavo 
in pravnim sistemom; pripravljal naj bi zakone in druge pred- 
pise Skupščine SR Slovenije oziroma Izvršnega sveta, ki ne 
spadajo v delovno področje drugih republiških upravnih or- 
ganov ali za katere mu to naroči Skupščina oziroma Izvršni 
svet; opravljal naj bi strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom 
zakonitosti nad splošnimi akti občinskih skupščin in njihovih 
organov in jim nudil pomoč pri pripravljanju takih aktov; 
spremljal in pospeševal naj bi razvoj celotne zakonodaje in 
pravnega sistema v republiki ter samoupravnega prava v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih; skrbel naj bi za 
metodološko enotnost vseh predpisov ter za njihovo skla- 
dnost z ustavo in zakoni. V zvezi s temi nalogami se kaže 
potreba po republiškem upravnem organu, ki bi tudi ustrezno 
povezoval pomembnejše institucije v republiki, ki strokovno 
delujejo na normativnem področju. 

Glede na naloge in potrebe na tem področju se je potrebno 
opredeliti o organizacijski obliki republiškega upravnega or- 
gana. Z ustanovitvijo novega republiškega upravnega organa 
bi prenehal z delom Sekretariat Izvršnega sveta za zakono- 
dajo. 

- Na področju socialnega varstva bi se glede na specifične 
probleme, ki jih med drugim pogojuje tudi razčlenjena sa- 
moupravna organiziranost, bilo potrebno opredeliti o možno- 
sti, da se za področje socialnega varstva oblikuje nov republi- 
ški komite oziroma da upravne naloge s tega področja še 
naprej ostajajo v delovnem področju Republiškega komiteja 
za zdravstveno in socialno varstvo s tem, da se z ustreznimi 
metodami in oblikami dela zagotovi usklajevanje družbenoe- 
konomskih odnosov med samoupravno urejenimi področji, ki 
jih zajema socialno varstvo. 

- Ob ustanovitvi Republiškega komiteja za ekonomske od- 
nose s tujino je ostalo odprto vprašanje inšpekcijskega or- 
gana za to področje glede na to, da tedaj še niso bili sprejeti 
vsi zakoni in predpisi s tega področja. Da bi zagotovili učinko- 
vito opravljanje nadzorstva nad izvrševanjem predpisov in 
ukrepov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov 
na področju ekonomskih odnosov s tujino, naj bi se ustanovil 
ustrezen republiški inšpektorat v sestavu republiškega komi- 
teja za ekonomske odnose s tujino. 

- V skladu z novim zakonom o temeljih sistema in druž- 
bene kontrole cen naj bi se delovno področje Republiškega 
komiteja za tržišče in cene razširilo, hkrati pa bi se izvršila tudi 
ustrezna delitev nalog med organi v sestavu tega republi- 
škega komiteja (Zavod SRS za cene, Zavod za rezerve SR 
Slovenije in Republiški tržni inšpektorat). V delovno področje 
tega komiteja naj bi se prenesle tudi upravne naloge s po- 
dročja turizma, ki so sedaj v delovnem področju Republi- 
škega sekretariata za industrijo, in tiste naloge, ki jih sedaj 
opravlja Komite Izvršnega sveta za turizem kot delovno telo 
Izvršnega sveta. 

- V opredelitvi delovnega področja Republiškega sekreta- 
riata za industrijo naj bi dobile večji poudarek naloge, ki se 
nanašajo na gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, 
zato bi bilo potrebno ustrezno dopolniti tudi naziv tega sekre- 
tariata. 

- Ob pripravi osnutka zakona bi bilo potrebno opraviti tudi 
manjše spremembe v opisu delovnih področij nekaterih dru- 
gih republiških upravnih organov zaradi določnejše opredeli- 
tve oziroma razmejitve njihovih pristojnosti. 

4. V drugi sklop organizacijskih vprašanj, ki naj jih ureja 
predvideni zakon, sodijo samostojne strokovne službe Izvrš- 
nega sveta. Pri tem je potrebno omeniti, da osnutek zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih vsebuje samo 

določbe o sekretariatu Izvršnega sveta, ki zanj opravlja stro- 
kovne, tehnične in druge naloge, medtem ko glede samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega sveta navedeni osnutek za- 
kona napotuje na poseben zakon, s katerim se opredeli de- 
lovno področje teh služb. 

Za razliko od republiških upravnih organov, ki se ustanovijo 
za opravljanje upravnih funkcij na enem ali več področjih, se 
samostojne strokovne službe Izvršnega sveta ustanovijo za 
opravljanje določenih strokovnih, organizacijskih in drugih 
nalog iz okvira pravic in dolžnosti Izvršnega sveta s tem, da te 
naloge praviloma opravljajo tudi za republiške upravne or- 
gane, enako pa tudi za druge republiške organe. 

V organizacijski strukturi samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta bo poleg že omenjene možnosti za preobliko- 
vanje Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo v republiški 
upravni organ, prišlo tudi do nekaterih drugih sprememb. 

V zvezi z nalogami na področju kadrovske politike v SR 
Sloveniji bo potrebno ustrezneje opredeliti delovno področje 
Sekretariata Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja, v zvezi z 
oblikovanjem ustreznih organov na področju družbenega in- 
formacijskega sistema pa tudi delovno področje Sekretariata 
Izvršnega sveta za informacije. 

Naloge protokola, ki ima prav tako položaj samostojne 
strokovne službe Izvršnega sveta, naj bi ostale vsebinsko 
nespremenjene. 

V novem zakonu bo potrebno določnejše opredeliti tudi 
naloge in vlogo Urada za narodnosti v Izvršnem svetu, tako da 
bo lahko koordiniral dejavnosti republiških in občinskih orga- 
nov, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic naro- 
dnosti. 

Potrebno je tudi poudariti, da bo glede organizacije in 
metod dela v Izvršnem svetu, zlasti pa v opredelitvah njegovih 
delovnih teles v skladu z navedenimi sistemskimi izhodišči 
prišlo do ustreznih sprememb, ki pa niso predmet zakon- 
skega urejanja. Take določbe bi zaradi podrobnosti samo 
obremenjevale zakonsko materijo, po drugi strani pa bi ome- 
jevale Izvršni svet in republiške upravne organe pri sprotnem 
prilagajanju in izpopolnjevanju sprejetih rešitev. Tovrstne do- 
ločbe bodo zato vsebovali poslovnik Izvršnega sveta in 
ustrezni akti Izvršnega sveta. 

5. Tretji vsebinski sklop problemov v zvezi z organizacijo 
Izvršnega sveta in republiških upravnih organov se nanaša na 
ustanovitev družbenih svetov za posamezne republiške 
upravne organe oziroma za posamezna upravna področja. 

Skladno z zakonom o družbenih svetih naj bi se družbeni 
sveti v državni upravi ustanovili z zakonom oziroma odlokom 
občinske skupščine na podlagi poprejšnjega dogovora udele- 
žencev v delu družbenega sveta. V republiški upravi naj bi 
torej konkretne rešitve v zvezi z ustanovitvijo družbenih sve- 
tov vseboval predlagani organizacijski zakon. 

V zvezi s tem se bo potrebno opredeliti, za katere republiške 
upravne organe oziroma za katere dejavnosti ali ožja po- 
dročja v posameznih republiških upravnih organih naj bi se 
ustanovil ustrezni družbeni svet, in nadalje, katera področja v 
republiški upravi imajo tak družbeni pomen, da obstoji po- 
treba po ustanovitvi družbenega sveta za to področje. 

6. V prehodnih in končnih določbah zakona bi bile vsebo- 
vane določbe o začetku dela novih republiških upravnih orga- 
nov ter o prevzemu nalog in delavcev, ki so do tedaj opravljali 
ustrezna dela in naloge v obstoječih republiških upravnih 
organih. Nadalje naj bi bilo določeno, da z uveljavitvijo pred- 
laganega zakona prenehajo veljati drugi del zakona o republi- 
ških upravnih organih in ustrezni členi zakona o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije. 

7. Za vprašanja organizacije in metod dela Izvršnega sveta 
in republiških upravnih organov ter za spremljanje njihovega 
delovanja je Izvršni svet že ustanovil ustrezno stalno komisijo, 
ki proučuje vsa vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem 
Izvršnega sveta, njegovih delovnih teles in strokovnih služb 
ter republiških upravnih organov. Ugotovitve in stališča komi- 
sije bodo podlaga za oblikovanje predloga bodoče organiza- 
cije Izvršnega sveta in republiških upravnih organov, kot jo bo 
določal predlagani zakon, ter za druge zakone, akte in 
ukrepe, ki se bodo nanašali na organizacijo in metode dela 
republiške državne uprave. Komisija bo tekoče spremljala 

učinke sprejetih odločitev in predlagala ustrezne ukrepe, ki 
naj prispevajo k nadaljnjemu prilagajanju delovanja Izvršnega 
sveta in republiških upravnih organov novi sistemski ureditvi, 
ki izhaja iz ustave, zakonov in politike, ki jo je določila Skup- 
ščina SR Slovenije. 
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IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SRED- 
STVIH 

Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna znat- 
nejša finančna sredstva, temveč le sredstva za osebne do- 
hodke in skupno porabo delavcev novo ustanovljenih uprav- 

nih organov. Pri tem pa je treba upoštevati, da bodo v večini 
primerov novo ustanovljeni upravni organi prevzeli skupaj z 
nalogami tudi delavce obstoječih upravnih organov, ki sedaj 
opravljajo te naloge, in torej praviloma ne bo šlo za bistveno 
povečanje števila delavcev v republiški upravi in s tem za 
bistveno večje finančne obveznosti. 

PREGLED 
organizacije republiških upravnih organov 

Sedanja organizacija 
Republiški sekretariat za delo 
v sestavu: 
Republiški inšpektorat za delo 
Republiški sekretariat za finance 
v sestavu: 
Republiška davčna uprava 
Republiški sekretariat za industrijo 
v sestavu: 
Republiški inšpektorat parnih kotlov 
Republiški gradbeni inšpektorat 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v sestavu: 
Republiška veterinarska uprava 
Republiški kmetijski inšpektorat 
Republiški gozdarski inšpektorat 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
v sestavu: 
Republiški inšpektorat za ljudsko obrambo 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje 
v sestavu: 
Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno tehnično in 
prosvetno kulturno sodelovanje 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
v sestavu: 
Republiški inšpektorat za požarno varnost 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun 
Republiški sekretariat za urbanizem 
v sestavu: 
Republiški urbanistični inšpektorat 
Republiški vodnogospodarski inšpektorat 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
v sestavu: 
Zavod SR Slovenije za šolstvo 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost 
Republiški komite za kulturo 
Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 
v sestavu: 
Rep ubliški sanitarni inšpektorat 
Republiški komite za vprašanje borcev NOV in vojaških 
invalidov 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem 

Republiški komite za energetiko 
v sestavu: 
Republiški elektroenergetski inšpektorat 
Republiški rudarski inšpektorat 
Republiški komite za promet in zveze 
v sestavu: 
Luška kapitanija v Kopru 
Republiški prometni inšpektorat 
Republiški komite za tržišče in cene 
v sestavu: 
Zavod SR Slovenije za cene 
Zavod SR Slovenije za rezerve 
Republiški komite za varstvo okolja 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino 
v sestavu: 

Geodetska uprava SR Slovenije 
Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Zavod SR Slovenije za statistiko 
Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo 
Meteorološki zavod SR Slovenije 
Arhiv SR Slovenije 

Možne spremembe 

REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE PRIHODKE 
sprememba delovnega področja 

sprememba delovnega področja (INDOK) 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
v sestavu: 
Republiški sanitarni inšpektorat 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA SOCIALNO VARSTVO 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 
NOV UPRAVNI ORGAN ZA PODROČJE INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE, 
CENE IN TURIZEM 
sprememba delovnega področja 
sprememba delovnega področja 

REPUBLIŠKI INŠPEKTORAT ZA EKONOMSKE ODNOSE S 
TUJINO 
REPUBLIŠKI KOMITE ALI REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
ZAKONODAJO 
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PREGLED 
organizacije samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Sedanja organizacija Možne spremembe 
Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo ukinitev 
Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja sprememba delovnega področja 
Sekretariat Izvršnega sveta za informacije sprememba delovnega področja 

Urad za narodnosti sprememba delovnega področja 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnilnem izobraževanju, 

pripravništvu in strokovnih izpitih 

delavcev v državnih organih (ESA-127) 

I. PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o izobraževanju delavcev 
v državnih organih je podana v 17. točki drugega odstavka 
314. člena, v 8. in 13. točki prvega odstavka 321. člena Ustave 
SR Slovenije. Po navedenih ustavnih določbah je republika 
pristojna, da z zakonom ureja področja sodstva, javnega 
tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in druge 
pravne pomoči ter občinskih in republiških upravnih organov. 
Na teh področjih so bili izdani sistemski zakoni, ki med 
drugim določajo, da morajo imeti delavci, ki opravljajo naloge 
teh organov, določeno strokovno izobrazbo ter opravljen 
strokovni izpit, ki ga predpiše posebni zakon. Take določbe 
vsebujejo: 

- 65. in 90. člen Zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, 
št. 10/77), 

- 2. odstavek 32. člena Zakona o sodiščih združenega dela 
(Uradni list SRS, št. 38/74), - 31. in 45. člen Zakona o 
javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77), 

- 12. in 30. člen Zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni 
list SRS, št. 19/76), 

- 26. člen Zakona o družbenem pravobranilcu samouprav- 
ljanja (Uradni list SRS, št. 21/75), 

- 294. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ura- 
dni list SFRJ, št. 4/77), 

- 38. člen Zakona o inšpekcijah (Uradni list SRS, št. 13/74), 
- 20. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 

24/77). 
Poleg tega sta v postopku za sprejem še naslednja zakona: 
zakon o pravni pomoči in 
zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 

ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
v katerih je podana vrsta določb, ki napotujejo na izdajo 

posebnega zakona, ki naj določi, kakšno izobrazbo morajo 
imeti oziroma si jo morajo pridobiti delavci za opravljanje 
določenih opravil in nalog. Posebni zakon bi naj določal tudi 
načine preizkušanja usposobljenosti delavcev za delo v dr- 
žavnih organih. 

II. OCENA RAZMER IN RAZLOGI, KI 
UTEMELJUJEJO POTREBO PO IZDAJI 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Sedanja zakonodaja o izobraževanju delavcev v državnih 
organih je nedodelana, razdrobljena in zaradi tega često 
neučinkovita. Sedanji predpisi predvidevajo le enkratno stro- 
kovno preverjanje znanja z izpiti, docela pa zanemarjajo sta- 
len proces izpopolnjevanja in preverjanja usposobljenosti za 
delo, zlasti pa puščajo ob strani družbenopolitično in splošno 

izobraževanje in izpopolnjevanje. Zato je potrebno pristopiti k 
celovitemu urejanju dopolnilnega izobraževanja,-pripravniš- 
tva in strokovnih izpitov delavcev v državnih organih. 

V vsebinskem smislu dajejo smernice za urejanje izobraže- 
vanja delavcev v državnih organih: 

Družbeni dogovor o nalogah pri oblikovanju in izvajanju 
kadrovske politike v SR Sloveniji, družbeni dogovor o družbe- 
nem izobraževanju v SR Sloveniji, 

Resolucija X. kongresa »Naloge Zveze komunistov Jugosla- 
vije v socialistični samoupravni preobrazbi vzgoje in izobraže- 
vanja«, 

Resolucija VII. kongresa ZKS »Vzgoja, izobraževanje in 
raziskovalno delo«, 

Sklepi 29. seje izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS, kjer 
je izrecno poudarjeno, da: »Odgovorni družbeni subjekti mo- 
rajo preveriti vsebino obstoječih izpitov za delavce v upravnih 
organih in v pravosodju ter organizirati predvsem stalno pre- 
verjanje njihovega znanja in sposobnosti. 

Pri tem je treba upoštevati naravnanost naše družbe in 
naloge, ki jih pred delavce v upravnih organih in pravosodju 
postavljajo novi družbenoekonomski odnosi. Neustreznost 
obstoječih izpitov je precejšnja, zato je treba temu problemu 
posvetiti osrednjo pozornost.« 

V državnih organih primanjkuje delavcev za opravljanje 
najzahtevnejših strokovnih nalog. Na delovnih področjih, za 
katere se zahteva visoka strokovna usposobljenost še vedno 
dela veliko delavcev, ki za taka dela niso strokovno usposob- 
ljeni. Danes pa narašča zahtevnost dela državnih organov, ker 
delegatski sistem zahteva odgovornejši odnos do priprave 
materialov, analiz in informacij. Predvsem pa se zahteva spo- 
sobnost in pripravljenost delavcev za dogovarjanje s temelj- 
nimi samoupravnimi skupnostmi in delegati, zato da bodo 
strokovni materiali upoštevali realne probleme in interese v 
združenem delu in možnosti, ki jih daje znanost. 

Sistem dela v državnih organih terja vedno več samostoj- 
nega ustvarjalnega dela zato pa je potrebno stalno razvijanje 
strokovnega in družbenopolitičnega znanja delavcev. Po- 
trebno je razvijati ustrezno moralnopolitično odgovornost za 
opravljanje zaupanega dela. Družbena potreba po prodoru 
kreativnega dela, pogojena z značajem nalog državnih orga- 
nov v pogojih podružbljanja državnih funkcij in krepitve sa- 
moupravljanja, narekuje uvajanje takih oblik dela, ki vse manj 
temelje na sistemu pod in nadrejenosti, temveč vse bolj na 
sodelovanju, delitvi del in nalog ter horizontalni delovni koor- 
dinaciji. 

Le po tej poti se bo tudi državna uprava postopno transfor- 
mirala v javno službo, ki bo vse bolj sestavni del združenega 
dela. 

Te spremembe zahtevajo tudi spremenjen profil delavca v 
državnih organih, ki mora biti za te naloge idejnopolitično 
mnogo bolj osveščen ter strokovno vsestransko usposobljen. 
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V sedanjem času ima, glede na stanje in naloge državnih 
organov in njihovo novo vlogo, prioritetno mesto družbeno- 
politično in splošno izobraževanje delavcev. Ugotavljamo, da 
brez pravilne družbenopolitične naravnanosti strokovnih in 
vodilnih delavcev ne bodo mogli biti doseženi zaželeni učinki 
ustavne preobrazbe uprave in pravosodja. 

Delavci državnih organov morajo biti aktivni in kvalificirani 
spremljevalci stanja in,pojavov v znanosti, stroki in še posebej 
na področju njihove odgovornosti ter ažurni, ustvarjalni in 
kritični predlagatelji ukrepov. 

V sedanjem času je dopolnilno izobraževanje neenotno 
organizirano, prepuščeno je zlasti iniciativi posameznikov ter 
nekaterim organom in izobraževalnim organizacijam. 

Ponekod pa je povsem zanemarjeno in se ne razvija v 
skladu s potrebami zaradi sedanje pasivnosti upravnih orga- 
nov, kakor tudi neodzivnosti izobraževalnih organizacij. 

Dejstvo je namreč, da le redke izobraževalne organizacije, 
poleg svoje redne izobraževalne dejavnosti, organizirajo do- 
polnilno izobraževanje svojih diplomantov. Opažamo pa tudi 
pojave, ko je dopolnilno izobraževanje organizirano pred- 
vsem zaradi ustvarjanja dodatnega dohodka ne pa zaradi 
potreb organov, da bi se delavci izobraževali. Ti negativni 
pojavi torej zahtevajo organizirano obnašanje uporabnikov 
do ustreznih izobraževalnih in znanstvenih ustanov. 

Strokovno izobraževanje in preizkušanje znanja v državni 
upravi je bilo doslej dokaj kampanjsko. Mnogi delavci pa celo 
predpisanih preizkusov znanja niso opravljali - kar se je 
toleriralo. Tako stanje pa ni vzpodbujalo tistih, ki so si priza- 
devali, da svoje znanje nenehno izpopolnjujejo. 

Skoraj docela je bilo zanemarjeno družbenopolitično izo- 
braževanje delavcev v državnih organih. To se je poznalo, saj 
se mnogi delavci obnašajo »apolitično«, veliko je kabinet- 
skega načina dela, čakanje na pobudo po hierarhični pred- 
stojniški liniji, formalizma, veliko je pojavov birokratskega 
načina dela in premalo se vsa uprava pojavlja kot realizator v 
funkciji revolucionarnega etatizma, ki je opora samoupravlja- 
nju. 

Potrebo po dopolnilnem izobraževanju narekuje nagli druž- 
benoekonomski razvoj, nova in zelo spreminjajoča se zako- 
nodaja ter spoznanje, da z doseženim znanjem, ki si ga človek 
pridobi v času rednega šolanja, ni mogoče trajno in uspešno 
opravljati vse zahtevnejših nalog državnih organov, posebno 
ne v pogojih podružbljanja državnih funkcij. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 
50. seji 22. 2. 1978 razpravljal o problematiki državne uprave 
in poudaril v svojem sklepu, da je strokovno usposabljanje 
delavcev v organih državne uprave bistven pogoj za njeno 
učinkovito in zakonito delo. 

Zbor je ugotovil, da sedanje stanje na tem področju ni 
zadovoljivo, zato bo preko zakonskih predpisov in samou- 
pravnih aktov potrebno zagotoviti večjo vzpodbudo in pogoje 
za delavce v teh organih, da se bodo stalno usposabljali za 
delo. Tem usmeritvam sledi predlog za izdajo zakona o izo- 
braževanju delavcev v državnih organih. 

V razpravi pa se je postavila dilema, ki je sistemskega 
značaja ali urejati dopolnilno izobraževanje delavcev v držav- 
nih organih z zakonom ali z družbenim dogovorom. 

III. PODROČJE, KI GA NAJ UREJA ZAKON 

Zakon o izobraževanju delavcev v državnih organih v SR 
Sloveniji naj bi urejal troje področij: 

dopolnilno izobraževanje, 
pripravništvo in 
strokovne izpite. 
Pri tem naj bi zakon upošteval specifičnosti posameznih 

področij delovanja državnih organov (republiške upravne or- 
gane, strokovne službe skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti in njenih izvršnih organov ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki opravljajo javna pooblastila, redno sodstvo, so- 
dišča združenega dela in druga samoupravna sodišča, javno 
tožilstvo, javno pravobranilstvo, odvetništvo, družbene pravo- 
branilce samoupravljanja, organe za postopke o prekršku). 

1. Dopolnilno Izobraževanje 

Proces preobrazbe državne uprave in pravosodja ter njuna 
spremenjena vloga kot posledica razvoja družbenopolitičnih 

in družbenoekonomskih odnosov v naši samoupravni sociali- 
stični družbi za'hteva delavce, ki bodo usposobljeni za 
uspešno, hitro in kreativno opravljanje del oziroma nalog, ki 
se bodo zavestno zavzemali za uveljavljanje samoupravnih 
socialističnih odnosov in bodo kot ljudje vsestransko razviti. 
Zato naj bi dopolnilno izobraževanje zajemalo strokovno, 
družbenopolitično in splošno izobraževanje. 

V preteklem pa tudi v sedanjem obdobju je bila teža pred- 
vsem na strokovnem izobraževanju, v manjši meri pa se je 
izvajalo družbenopolitično izobraževanje. Povsem pa je bilo 
zanemarjeno področje splošnega izobraževanja, ki je po- 
trebno za razvoj vsestranske osebnosti v širšem pomenu 
besede. 

Strokovno izobraževanje 

S strokovnim izobraževanjem naj bi si delavci obnavljali in 
poglabljali že pridobljeno znanje, se seznanjali z novostmi in 
znanstvenimi dosežki v stroki, z novostmi v zakonodaji ter s 
sklepi, stališči in drugimi dokumenti organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki se nana- 
šajo na delovno področje organa, v katerem delajo. 

Program izobraževanja naj bi zajemal družbenopolitični in 
družbenoekonomski sistem s posebnim poudarkom na dele- 
gatskem sistemu in samoupravnih odnosih v združenem delu 
in v državnih organih ter znanja, ki so potrebna za opravljanje 
delovnih nalog in opravil na določenem delovnem področju v 
ožji poklicni stroki. 

Družbenopolitično izobraževanje 

Družbenopolitično izobraževanje naj bi postalo dopolnilen 
proces osveščanja, ko se ob neposrednem reševanju proble- 
mov delavci izobražujejo in z učenjem rešujejo konkretne 
probleme. Z družbenopolitičnim izobraževanjem naj bi se 
delavci državnih organov usposobili za hitrejše razvijanje 
samoupravnih in delegatskih odnosov, za humanejše medse- 
bojne odnose ter za podružbljanje državnih funkcij in za 
krepitev samoupravljanja. Na tej osnovi naj bi utrjevali razre- 
dno zavest in razvijali aktiven in ustvarjalen odnos do samo- 
upravne socialistične družbe. 

Pri načrtovanju in programiranju vsebin izobraževanja naj 
bi upoštevali nivo izobraževalnih skupin po zahtevah del in 
nalog, ki jih delavci opravljajo. 

Splošno izobraževanje 

Splošno izobraževanje vključuje izobraževanje in vzgojo za 
zadovoljevanje širših socialnih in kulturnih potreb človeka, za 
bogatenje njegovega življenja, ustreznejšega preživljanja pro- 
stega časa in s tem večje . možnosti za vsestranski razvoj 
osebnosti. S tem človeku stalno odpiramo možnosti za dose- 
ganje samoupravnih socialističnih vrednot in ga odvračamo 
od tistih vrednot, ki mu jih ponuja in vsiljuje že tudi pri nas 
prisotna potrošniška miselnost. 

Ustrezna vsebina programov, izbrana v skladu z družbenimi 
potrebami ter prilagojena organizacija splošnega izobraževa- 
nja bo omogočila nadaljnji proces socializacije in humaniza- 
cije človeka in s tem presegala individualizem in odtujenost 
človeka. 

V programu bi bilo potrebno posebej opredeliti odnos do 
učenja jezikov, posebno še jezikov narodov in narodnosti iz 
območij z dvojezičnim poslovanjem. 

Organizacija dopolnilnega izobraževanja 

Dopolnilno izobraževanje delavcev bi naj potekalo po pro- 
gramih, ki bi jih v skladu z zakonom sprejeli organi in delavci v 
delovnih skupnostih teh organov. Nosilci nalog za izdelavo 
programov in organizacijo dopolnilnega izobraževanja naj bi 
bili delavci delovnih skupnosti državnih organov, predstojniki 
in vzgojnoizobraževalne organizacije. 

Pri pripravi programov naj bi sodelovale tiste institucije, ki 
so strokovno in politično usposobljene in odgovorne za izo- 
braževanje. 

Državni organi bi lahko s samoupravnim sporazumom ure- 
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jali medsebojne pravice in obveznosti pri planiranju in pro- 
gramiranju dopolnilnega izobraževanja, določali oblike izo- 
braževanja, organizacijo dopolnilnega izobraževanja ter izva- 
janje dogovorjenih skupnih programov. 

Posamezni državni organi naj bi izdelali svoje srednjeročne 
in letne programe dopolnilnega izobraževanja v skladu s 
potrebami na ožjem strokovnem področju ter zagotavljali 
pogoje za vključevanje v izobraževanje, zagotavljali sredstva 
za izvedbo programov, zagotavljali delavcem ustrezno litera- 
turo za dopolnilno izobraževanje ter vodili evidenco dopolnil- 
nega izobraževanja. 

Časovni obseg izobraževanja naj bi bil odvisen od specifič- 
nih potreb delavcev. Določil pa bi se z letnim programom 
izobraževanja, odvisno od zahtevnosti dela in nalog, ki jih 
posamezni delavec opravlja v državnem organu. Dopolnilno 
izobraževanje bi naj bilo časovno opredeljeno od 70 do 210 ur 
v štiriletnem časovnem ciklusu. 

Kadar bi na širšem delovnem področju nastale bistvene 
spremembe oziroma kadar bi delavec dobil nove naloge, ali 
če bi bilo potrebno iz drugih podobnih razlogov, bi bilo 
mogoče delavce vključiti v dopolnilno izobraževanje tudi za 
daljši čas, kot je to zgoraj predlagano. 

Dopolnilno izobraževanje bi izvajali v različnih oblikah 
(praktično delo, tečaji, seminarji, vodeno samoizobraževanje, 
študij na rednih šolah, lahko tudi v obliki enega predmeta ali 
skupin predmetov, sestanki, ogledi in izmenjava izkušenj in 
druge oblike), ki bi najbolj ustrezale delavcem in organom za 
poglabljanje znanja, obnavljanja znanja, za seznanjanje z 
novostmi v stroki, s pravili o poslovanju, s spremembami v 
zakonodaji, s sklepi organov družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij. 

Uspešnost dopolnilnega izobraževanja bi se lahko prever- 
jalo z aktivnostjo pri posamezni obliki izobraževanja, z ra- 
zlago oziroma zagovorom svojega stališča o določenem pro- 
blemu v pismeni ali ustni obliki, s testom, z izpitom ali semi- 
narsko nalogo iz določenega področja, s preizkušanjem 
spretnosti in usposobljenosti za določeno delo. 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun bi naj sodeloval pri pripravah srednjeročnih planov 
in letnih programov dopolnilnega izobraževanja in pri organi- 
zaciji izvajanja teh programov ter spremljanju izvajanja dopol- 
nilnega izobraževanja. 

V ustanavljanju pa je tudi posebna izobraževalna skupnost 
za področje državnih organov, ki bo omogočala delavcem 
državnih organov sodelovanje pri oblikovanju ustreznih pro- 
gramov rednih šol, ki izobražujejo kadre za delo v državnih 
organih. 

2. Pripravništvo 

Sedaj je opredeljeno z različnimi predpisi ter je neenotno in 
nesistematično urejeno. Vrsta predpisov ni usklajena z novimi 
zakoni na posameznih področjih. Spremenjene potrebe in 
naloge državnih organov pa že zdavnaj zahtevajo drugačne 
oblike usposabljanja v času pripravništva. 

Predlagani zakon naj bi glede na to določil, kateri delavci v 
državnih organih so dolžni opravljati pripravniško prakso. 

Pripravniška praksa se mora razlikovati glede na doseženo 
stopnjo strokovne izobrazbe in zahtevnosti dela, na katerem 
bo delavec delal. Nadalje naj bi zakon določil organizacijo, 
trajanje, program ter vodstvo pripravništva in obveznosti or- 
ganov za nemoten potek pripravništva. 

Pri urejanju pripravništva naj bi zakon izhajal iz 37. člena 
zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da delavec, ki prične 
opravljati delo oziroma naloge, pa v okviru programa izobra- 
ževanja za poklic ni imel programa praktičnega pouka, proiz- 
vodnega dela ali proizvodne prakse v obsegu, da bi samo- 
stojno opravljal delo v svoji stroki, sklene delovno razmerje za 
delo svoje stroke kot pripravnik. 

Pripravniška doba naj praviloma ne bi bila krajša od šest 
mesecev in ne daljša kot eno leto. Izkušnje kažejo, da je v 
enem letu mogoče usposobiti delavca, ne glede na področje 
dela, za samostojno opravljanje začetnih opravil. 

Zakon naj bi predpisal okvirni program pripravniške prakse 
in izhajal iz tega, da mora pripravništvo omogočiti, da se 
pripravnik seznani z delom stroke in usposobi za samostojno 
strokovno delo. Pripravništvo naj bi zajemalo tudi vsa tista 
vzporedna opravila, s katerimi je povezano določeno stro- 

kovno delo. Pripravniška praksa naj bi omogočala pripravniku 
vpogled v delo organa in ga s tem usmerjala na določeno 
področje dela. 

Pripravnik pa bi lahko pristopil k strokovnem izpitu tudi 
pred normalnim rokom, če bi mentor ocenil, da se je priprav- 
nik v času pripravniške dobe predčasno usposobil za samo- 
stojno delo. 

Določiti bi bilo treba, da se v pripravniško dobo ne šteje čas, 
ko je pripravnik odsoten neprekinjeno več kot en mesec, 
razen zaradi letnega dopusta in udeležbe na mladinskih de- 
lovnih akcijah. 

3. Strokovni izpit 

Po končani pripravniški dobi bi bil pripravnik dolžan opra- 
viti strokovni izpit. Pripravniku, ki v predpisanem roku ne bi 
opravil strokovnega izpita, bi prenehalo delovno razmerje v 
državnem organu. 

Strokovni izpit je sedaj predpisan za vse delavce v upravnih 
organih z visoko, višjo in srednjo izobrazbo, prav tako je 
strokovni (pravosodni) izpit predpisan za diplomirane prav- 
nike, da si pridobijo z zakonom določene pogoje za oprav- 
ljanje nalog pri sodiščih, javnih tožilstvih, javnih pravobranil- 
stvih, v odvetništvu in drugih službah pravne pomoči, v služ- 
bah za kaznovanje prekrškov in drugih področij pravosodja. 

Z nobenim predpisom pa ni določen strokovni izpit za 
delavce v pravosodju, ki niso diplomirani pravniki. Strokovni 
izpit zdaj ni predpisan tudi za namestnika in pomočnika 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, zato bi naj zakon 
uredil tudi ta vprašanja. 

Strokovni izpit naj bi bil predvsem preizkus usposobljenosti 
pripravnika za samostojno delo; pri tem naj bi delavec pri 
strokovnem izpitu pokazal ali je sposoben uporabljati teore- 
tično znanje pri začetnih delih. Izpit naj bi se opravljal ob 
normalnih delovnih pogojih s tem, da bi kandidat reševal 
konkretne probleme iz prakse. Program izpita naj bi izhajal iz 
del in nalog delovnega področja in ne bi smel pomeniti 
preverjanje že preverjenega teoretičnega znanja na šolah 
oziroma fakultetah. 

Strokovni izpit naj bi se delil na splošni in posebni del. 
Splošni del naj bi zajemal temeljna znanja o družbenoeko- 

nomskem in družbenopolitičnem sistemu samoupravne so- 
cialistične družbe, katera mora imeti vsak delavec, ki dela v 
državnem organu. Splošni del strokovnega izpita naj bi se 
razlikoval le po zahtevnosti glede na stopnjo predhodne izo- 
brazbe. 

Ta del izpita naj bi bil usten. Opravljali pa naj bi ga vsi 
delavci po končani pripravniški dobi. 

V posebnem delu naj bi obdržali delitev na pravosodni in 
upravni izpit. 

Za dela in naloge, ki jih opravljajo sodniki, javni tožilci, javni 
pravobranilci, odvetniki in sodniki za prekrške bi naj bil pro- 
gram posebnega dela strokovnega izpita (pravosodni izpit) 
enak. Izpit bi se naj opravljal iz naslednjih pravnih področij: 

- samoupravnih razmerij v združenem delu 
- civilnega prava z gospodarskim pravom (materialnega in 

procesnega) 
- kazenskega prava (materialnega in procesnega). 
Za vsako področje se pripravi ožji in širši program. 
Kandidat naj bi opravljal strokovni izpit iz dveh področij po 

ožjem izpitnem programu, iz tretjega področja, iz katerega bi 
opravljal tudi pismeni del izpita, pa naj bi kandidat opravljal 
izpit iz širšega programa. 

Kandidat bi si izbral pravno področje, iz katerega bi oprav- 
ljal pismeni del izpita in ustni del izpita po širšem programu. 

Upravni izpit naj bi imel naslednje usmeritve: 
vodenje splošnega in posebnih upravnih postopkov, nor- 

mativna in analitska, planiranje in statistika z računalništvom, 
informacijska dokumentacijska, ljudska obramba in družbena 
samozaščita, kadrovsko organizacijska, finančno-računovod- 
ska, izvrševanje kazenskih sankcij, mednarodni odnosi, evi- 
denca nepremičnin in administrativno tehnična usmeritev. 

Poleg znanj iz posamezne usmeritve bi naj program poseb- 
nega dela strokovnega izpita obsegal tudi predpise z delov- 
nega področja organa, v katerem delavec dela. 

Program splošnega dela strokovnega izpita in pravoso- 
dnega izpita bi naj predpisal republiški sekretar za pravoso- 
dje, organizacijo uprave in proračun. 
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Program posebnega dela upravnega izpita bi naj predpisal 
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun na predlog predstojnika resornih upravnih organov. 

IV. STROKOVNA IZOBRAZBA POTREBNA ZA 
OPRAVLJANJE DEJANJ V UPRAVNEM PO- 
STOPKU 

Po določbah 294. člena v zvezi z 39. členom zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 18/65, 
4/77, 11/78) lahko opravljajo dejanja v upravnem postopku 
samo delavci, ki imajo predpisano strokovno izobrazbo. 

Sedaj določa strokovno izobrazbo za opravljanje dejanj v 
upravnem postopku in način njenega preizkušanja odredba, 
ki jo je predpisal republiški sekretar za pravosodje in občo 
upravo (Uradni list SRS, št. 27/65). 

Po noveli zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list SFRJ, št. 32/78) pa se strokovna izobrazba, ki jo morajo 
imeti delavci državnih organov, samoupravnih organizacij in 
skupnosti, katerim so poverjena javna pooblastila, določa z 
republiškim zakonom. To bo urejal zakon o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih. 

S predlaganim zakonom o izobraževanju delavcev v držav- 
nih organih bi zato določili le način preizkušanja te izobrazbe. 

Preizkušnja bi se opravljala pred komisijo, ki bi jo določil 
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun (lahko tudi več komisij) ali pa pri izobraževalnih organi- 
zacijah (npr. Višji upravni šoli v Ljubljani in Višji pravni šoli v 
Mariboru), ki bi jih določil republiški sekretar. 

V. PREHODNE REŠITVE 

Opredeliti bi bilo potrebno ali je za nekatera dela kot npr. 
sodnih izvedencev, tolmačev, ki niso delavci državnih orga- 
nov, mogoče določiti, da se dopolnilno izobražujejo po pro- 
gramu, kot bi bil določen za delavce državnih organov. 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem tega zakona praviloma ne bo pomenil novih fi- 
nančnih obveznosti za republiko. 

Ker pa je dopolnilno izobraževanje opredeljeno kot sestavni 
del delovnih nalog, bo potrebno letne programe izobraževa- 
nja v organih finančno ovrednotiti in ugotoviti ali namenska 
sredstva za izobraževanje iz sklada skupne porabe zadoščajo. 

Predvidevamo, da se ob racionalni izvedbi dopolnilnega 
izobraževanja, potrebe po sredstvih ne bodo bistveno pove- 
čale. 

•> 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbenih svetih s tezami za osnutek 

zakona (ESA-123) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Uresničevanje z ustavo določenih novih družbenoekonom- 
skih in družbenopolitičnih odnosov je trajna naloga, dolžnost 
in odgovornost vseh organov samoupravljanja, samoupravnih 
organizacij in skupnosti, državnih organov, družbenopolitič- 
nih in drugih organizacij, delovnih ljudi in občanov. Pri ure- 
sničevanju in pospeševanju razvoja samoupravnih socialistič- 
nih odnosov pa imajo po ustavi še posebno vlogo in odgovor- 
nost družbenopolitične organizacije - zlasti Zveza komuni- 
stov, Socialistična zveza delovnega ljudstva in sindikati 
(ustava SR Slovenije, temeljna načela X. poglavje). Ta ustavna 
načela so tudi osnovno izhodišče za zakon o družbenih sve- 
tih. 

Ustavno pooblastilo Skupščini SR Slovenije, da sprejme tak 
zakon pa sicer še posebej sledi iz naslednjih določb ustave 
SR Slovenije: 

- člen 314., drugi odstavek, točka 1; po kateri SR Slovenija 
po republiških organih zagotavlja pogoje za uresničevanje in 
razvoj samoupravnih socialističnih odnosov; 

- člen 322.; po katerem lahko Skupščina SR Slovenije 
sprejme zakon tudi o vprašanjih, ki se urejajo z zveznim 
zakonom, če zveznega zakona ni oziroma če ta vprašanja v 
njem niso urejena. Zvezni zakon o osnovah družbenih svetov 
namreč ni v svoji pristojnosti uredil vseh vprašanj, ki spadajo 
v enotne osnove političnega sistema in jih tudi sicer izrecno in 
smiselno prepušča republiški oziroma pokrajinski zakono- 
daji, ki naj tako sistemsko zaokroži zakonsko ureditev družbe- 
nih svetov kot dela institucij političnega sistema; 

- člen 321., točka 8.; po kateri Skupščina SR Slovenije z 
zakonom ureja organizacijo republiških organov ter 

- člen 324., točka 1.; po kateri zakon lahko določi temeljna 
načela glede organizacije samoupravljanja v občini. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

29. januarja 1975 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon 
o republiških svetih. S tem zakonom so bili ustanovljeni 
republiški sveti kot skupna posvetovalna telesa republiških 
organov in organov družbenopolitičnih organizacij v repu- 
bliki, ki imajo z ustavo določene posebne družbene funkcije 
in odgovornosti. Sveti so po tem zakonu delovali po načelu 
usklajevanja stališč, pri čemer so izhajali iz pravic, dolžnosti 
in odgovornosti Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije in Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter iz funkcij in odgovornosti 
Zveze komunistov Slovenije, Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Na teh osnovah so delovali in so bili z istim zakonom 
ustanovljeni: 
- Republiški svet za mednarodne odnose, 
- Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, 
- Republiški svet za vprašanja družbene ureditve in 
- Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 

tiko. 
Ob tem so bili z zveznim zakonom ustanovljeni na enakih 

področjih tudi zvezni sveti. 
Nedavno, v letu 1978, je bil z dopolnitvijo zakona ustanov- 

ljen še Republiški svet za vzgojo in izobraževanje. 
Zvezni in republiški sveti so kot oblika dela našega družbe- 

nopolitičnega sistema in demokratične priprave odločitev, 
doslej uspešno delovali. Ti sveti so se polno uveljavili kot zelo 
pomemben dejavnik medsebojne konsultacije, koordinacije, 
izmenjave mnenj in usklajevanja stališč v vseh pomembnejših 
družbenih vprašanjih iz delovnega področja posameznih sve- 
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tov. Še posebej pomemben je delež teh svetov v kreativnem 
dograjevanju in pospeševanju razvoja družbenoekonom- 
skega in političnega sistema tako v federaciji kot tudi v okviru 
republike. 

Na podlagi pozitivnih izkušenj v dosedanjem delu zveznih 
in republiških svetov je potrebno še nadalje razviti, precizirati 
in razširiti njihovo dejavnost tako, da postanejo družbeni sveti 
sestavni del sistema socialistične samoupravne demokracije 
na vseh ravneh družbenopolitičnih skupnosti, v državni upravi 
in ob določenih specifičnostih tudi v splošnih asociacijah 
združenega dela oziroma združenem delu samem, pri čemer 
naj družbeni sveti omogočijo demokratično odpiranje orga- 
nov in organizacij ter hkrati omogočijo družbenim svetom da 
postanejo s svojo vlogo močnejša opora tako za delegatske 
skupščine in državne organe kakor tudi za družbenopolitične 
in samoupravne organizacije. 

III. OSNOVNA NAČELA ZA REŠITVE 
V ZAKONU 

Novi zakon naj bi izhajal iz enotnih načelnih ureditev, izra- 
ženih v zveznem zakonu, ki bo dal osnove za organiziranje in 
delovanje družbenih svetov kot institucije v družbenopolitič- 
nem sistemu. Na teh osnovah naj bi republiški zakon še 
nadalje razvil in konkretiziral najsplošnejša načela zveznega 
zakona, in sicer v smeri oblikovanja in delovanja družbenih 
svetov na ravni republike, v občinah ter v organih državne 
uprave. 

Konkretne rešitve v republiškem zakonu bodo izhajale iz 
naslednjih osnovnih izhodišč: 

1. Družbeni sveti se oblikujejo zaradi organiziranega druž- 
benega vplivanja na razvijanje in zagotavljanje demokratič- 
nega samoupravnega in družbenega odločanja z doslednim 
uresničevanjem delegatskih odnosov, zaradi organiziranega 
ustvarjalnega vzpodbujanja razvoja socialističnih samouprav- 
nih družbenoekonomskih in političnih odnosov, kakor tudi 
zaradi čim širšega družbeneaa vplivanja na uresničevanje 
funkcije oblasti, določanje in izvajanje družbene politike ter 
opravljanje drugih družbenih zadev. 

2. Družbene svete oblikujejo družbenopolitične organiza- 
cije, organi družbenopolitičnih skupnosti, določene samo- 
upravne organizacije in skupnosti in družbene organizacije 
(udeleženci v delu sveta) glede na uresničevanje svojih z 
ustavo, statutom, programom in drugimi akti določenih pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti. 

3. Družbeni sveti so oblika organizirane demokratične 
izmenjave in usklajevanja mnenj, medsebojnega sodelovanja 
in konsultacije o načelnih vprašanjih določanja in izvajanja 
politike in razvoja socialističnih samoupravnih odnosov, ka- 
kor tudi nuđenja pomoči v pripravljanju in sprejemanju druž- 
benih in samoupravnih odločitev. 

Organi in organizacije, ki ustanavljajo družbene svete, se 
pri svojem delu v svetih oslanjajo na rezultate znanstvenih 
spoznanj, na razvoj progresivne družbene zavesti in samo- 
upravne prakse, kakor tudi na strokovno znanje in izkušnje. 

4. Družbeni sveti se ustanavljajo kot družbeni sveti družbe- 
nopolitičnih skupnosti in kot družbeni sveti za posamezne 
upravne organe ali za posamezna upravna področja. 

V zbornicah in drugih splošnih asociacijah združenega 
dela, kakor tudi v drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih se lahko oblikujejo telesa ali druge organizirane oblike 
uresničevanja družbenega vplivanja, ki delujejo v skladu s 
položajem in vlogo družbenih svetov. 

5. Udeleženci v delu sveta določajo svoje delegate za delo v 
svetu glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu seje sveta. V 
skladu s programom dela sveta pa sodelujejo v delu sveta tudi 
posamezne znanstvene in strokovne organizacije in skupno- 
sti ter družbenopolitični, znanstveni, strokovni in javni delavci 
kot posamezniki. 

6. Delegati udeležencev v delu svetov ravnajo v skladu s 
smernicami organov oziroma organizacij, ki so jih delegirale, 
kakor tudi v skladu s skupnimi in splošnimi družbenimi inte- 
resi in potrebami - za svoje delo v svetu so odgovorni organu 
oziroma organizaciji, ki jih je delegirala. 

7. Družbeni sveti delujejo po načelih svobodne, ustvarjalne 
in demokratične izmenjave stališč ter o obravnavanih vpraša- 
njih oblikujejo mnenja in predloge. 

Mnenja in predlogi družbenih svetov se pošiljajo pristojnim 
organom in organizacijam, kakor tudi samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim, ki jih posamezno vprašanje zadeva. 

8. Organi in organizacije ter samoupravne organizacije in 
skupnosti, ki so pristojne za odločanje o vprašanjih, o katerih 
so družbeni sveti dali svoja mnenja ali predloge, so dolžni 
obravnavati ta mnenja in predloge, pri tem pa so v svojih 
odločitvah povsem samostojni in zanje odgovorni. 

9. Upravni organi so v odnosih svoje odgovornosti in ra- 
zmerij v družbenopolitični ureditvi še posebej zavezani, da 
obvestijo družbeni svet, pa tudi izvršni svet v primeru, če niso 
upoštevali mnenj oziroma predlogov družbenega sveta. Po- 
dobno dolžnost naj bi imel tudi izvršni svet, ki bi v takem 
primeru obvestil ustrezni družbeni svet in skupščino družbe- 
nopolitične skupnosti. 

10. Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti se usta- 
novijo z zakonom oziroma odlokom skupščine občine ali 
skupščine skupnosti občin kot posebne družbenopolitične 
skupnosti. Zakon ali odlok se pripravi in sprejme na podlagi 
poprejšnjega dogovora udeležencev v delu sveta. 

11. Družbeni sveti za posamezne upravne organe ali za 
posamezna upravna področja se lahko ustanovijo z zakonom 
oziroma odlokom skupščine občine ali skupščine skupnosti 
občin kot posebne družbenopolitične skupnosti - prav tako 
na podlagi prejšnjega dogovora udeležencev v delu sveta. 

12. Sveti, ki delujejo v skladu z vlogo in položajem družbe- 
nih svetov pri zbornicah in drugih splošnih asociacijah zdru- 
ženega dela, v drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, se ustanovijo z družbenim dogovorom udeležencev v 
delu sveta. 

Na podlagi navedenih osnovnih izhodišč, ki so enotna za 
oblikovanje družbenih svetov na vseh ravneh in v vseh oblikah 
delovanja, bo republiški zakon o družbenih svetih - upošte- 
vaje osnove, dane v zveznem zakonu - nadalje razvil sistem- 
ske rešitve za posamezne vrste družbenih svetov, za njihovo 
delovanje in oblikovanje ter vsebinsko delovno usmeritev. 

Tako naj bi uredil sistem družbenim svetom družbenopoli- 
tičnih skupnosti, pri čemer bi postavil osnovne rešitve tudi za 
družbene svete v občinah in skupnostih občin kot posebnih 

družbenopolitičnih skupnostih. Po priloženih tezah naj bi se v 
občinah ustanovil najmanj en družbeni svet za obravnavanje 
družbeno pomembnih političnih in ekonomskih vprašanj v 
zvezi z delovanjem in razvojem ter družbenopolitične skupno- 
sti. 

Nadalje naj bi zakon uredil materijo družbenih svetov za 
posamezne upravne organe oziroma za posamezna upravna 
področja, pri čemer bi ta ureditev v načelu veljala tako za 
republiško kot občinsko upravo. Konkretne odločitve o usta- 
novitvi svetov samih pa naj bi bile vsebina posebnega zakona 
(zakona o organizaciji republiških upravnih organov, ki bi 
hkrati opredelil tudi družbene svete oziroma občinskih odlo- 
kov, ki bi urejali to področje). 

Posebej naj bi republiški zakon podal načelne rešitve o 
drugih organiziranih oblikah (svetih), ki pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije in občinskih gospodarskih zbornicah ter v po- 
sameznih organizacijah združenega dela delujejo v skladu s 
položajem in vlogo družbenih svetov. V priloženih tezah se 
poskuša ob tem zlasti opredeliti vsebinska usmerjenost teh 
vrst delovanja omenjenih organizacij. V gospodarskih organi- 
zacijah naj bi ti sveti obravnavali vprašanja planiranja in 
materialnega razvoja organizacij združenega dela oziroma 
posameznih gospodarskih panog, investicijske politike, pove- 
zovanja v gospodarstvu, posamezna vprašanja urejanja druž- 
benoekonomskih odnosov, in druge zadeve, določene z ak- 
tom o ustanovitvi sveta. 

Zakon naj bi dopustil možnost, da se določena oblika sveta 
oblikuje tudi pri posamezni organizaciji združenega dela - 
kadar je to potrebno zaradi zagotovitve širšega družbenega 
vpliva na dejavnost organizacije združenega dela oziroma 
zaradi širše družbene konsultacije pred posameznimi razvoj- 
nimi odločitvami in pred ureditvijo posameznih vprašanj druž- 
benoekonomskih odnosov. 

Končno naj bi republiški zakon podal konkretno organiza- 
cijo republiških družbenih svetov, pri čemer naj bi na podlagi 
poprejšnjega dogovora med udeleženci v delu teh svetov 
ustanovil posamezne republiške svete, jim določil delovno 
področje ter v prehodnih določbah določil način oziroma rok 
za uskladitev organizacije in dela sedanjih republiških svetov 
2 določbami novega zakona. 
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Zaradi lažjega razumevanja in v ilustracijo predvidene zami- 
sli zakonskih rešitev so predlogu za izdajo zakona priložene 
teze za republiški zakon o družbenih svetih. 

Pri obravnavi tega gradiva pa bo treba upoštevati tudi 
predlog za izdajo zveznega zakona o družbenih svetih z 
osnutkom zakona, ki bo hkrati posredovan v skupščinsko 
obravnavo. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
SPREJEMA ZAKONA 

Izvedba zakona ne bo terjala novih pomembnejših finanč- 
nih sredstev na ravni republike, ki je že doslej v svojem 
proračunu zagotavljala sredstva za delo sedanjih republiških 
svetov. 

Glede na odločitev o številu republiških družbenih svetov 
ter svetov pri republiških upravnih organih oziroma za 
upravna področja, bodo seveda v ta namen potrebna nekoliko 
večja proračunska sredstva. 

Tudi oblikovanje in delo družbenih svetov na drugih ravneh 
ne bo predstavljalo pomembnejše materialne obremenitve. 

TEZE ZA ZAKON 

o družbenih svetih 
I. del 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Družbeni sveti se oblikujejo zaradi organiziranega družbe- 

nega vplivanja na razvijanje in zagotavljanje demokratičnega 
samoupravnega in družbenega odločanja z doslednim uresni- 
čevanjem delegatskih odnosov, zaradi organiziranega ustvar- 
jalnega vzpodbujanja razvoja socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih in političnih odnosov, kakor tudi zaradi 
čim širšega družbenega vplivanja na uresničevanje funkcije 
oblasti, določanja in izvajanja družbene politike ter oprav- 
ljanje drugih družbenih zadev. 

2. člen 
Družbeni sveti v Socialistični republiki Sloveniji se obliku- 

jejo in delujejo v skladu z zakonom o družbenih svetih (Uradni 
list SFRJ, št ) in s tem zakonom. 

II. DRUŽBENI SVETI DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

3. člen 
Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti dajejo pobude 

in obravnavajo načelna vprašanja v zvezi z določanjem poli- 
tike in pripravo zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov ter 
obravnavajo načelna vprašanja v zvezi z izvajanjem določene 
politike in izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in sploš- 
nih aktov. 

4. člen 
Družbeni sveti Socialistične republike Slovenije ter druž- 

beni sveti občin in skupnosti občin kot posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti se ustanovijo za posamezno ali več soro- 
dnih področij družbenega življenja. 

5. člen 
V občini oziroma skupnosti občin kot posebni družbenopo- 

litični skupnosti se ustanovijo družbeni sveti po področjih 
družbenega življenja glede na potrebe in značilnosti razvoja 
družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov, naj- 
manj pa en družbeni svet za obravnavanje družbeno po- 
membnih političnih in ekonomskih vprašanj v zvezi z delova- 
njem in razvojem te družbenopolitične skupnosti. 

6. člen 
Udeleženci v delu družbenih svetov družbenopolitičnih 

skupnosti so: 

a) v Socialistični republiki Sloveniji: Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije, Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, 
Zveza socialistične mladine Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, kot tudi posamezne znanstveno-raziskovalne 
organizacije in druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
določene na podlagi poprejšnjega dogovora z aktom o usta- 
novitvi; 

Opomba: Udeleženci so navedeni le primeroma-v skladu z 
ureditvijo v osnutku zveznega zakona; v končnem besedilu 
bodo opredeljeni na podlagi poprejšnjega dogovora. 

b) v občini oziroma skupnosti občin kot posebni družbeno- 
politični skupnosti: organi in organizacije v občini oziroma 
skupnosti občin, ki ustrezajo organom in organizacijam iz 
prejšnje točke, na podlagi poprejšnjega dogovora. 

7. člen 
Udeleženci v delu družbenega sveta določajo delegate za 

delo v svetu v skladu s svojimi akti in poslovnikom družbe- 
nega sveta. 

8. člen 
Predsednika družbenega sveta izvoli svet na podlagi dogo- 

vora udeležencev v delu sveta; izvolitev objavi skupščina 
družbenopolitične skupnosti s svojim aktom. 

Predsednik družbenega sveta se izvoli za štiri leta. 
Predsednik družbenega sveta sklicuje seje sveta, predlaga 

dnevni red seje in jim predseduje, skrbi za izvedbo sklepov 
sveta in opravlja druge naloge, za katere ga svet pooblasti. 

Opomba: Glede izvolitve predsednika družbenega sveta bo 
treba v končnem besedilu upoštevati splošno določbo v zvez- 
nem zakonu; v osnutku zveznega zakona je predložena še 
varianta, po kateri izvoli predsednika sveta skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti. 

9. člen 
Predsednik družbenega sveta ima lahko namestnika, ki je 

izvoljen na enak način kot predsednik. 

10. člen 
Družbeni svet ima koordinacijski odbor, ki skrbi za pripravo 

sej družbenega sveta, za izvajanje sklepov sveta in opravlja 
druge organizacijske naloge po pooblastilu sveta. 

Koordinacijski odbor določa znanstvene in druge organiza- 
cije in skupnosti ter posamezne družbenopolitične, znan- 
stvene, strokovne in javne delavce, ki se na njegovo povabilo 
udeležujejo dela družbenega sveta v skladu s programom 
dela sveta. 

Člane koordinacijskega odbora imenujejo izmed sebe ude- 
leženci v delu družbenega sveta. 

11. člen 
Proučevanje posameznih strokovnih vprašanj s svojega de- 

lovnega področja lahko družbeni svet zaupa strokovnim ozi- 
roma znanstveno-raziskovalnim organizacijam ali tudi posa- 
meznim strokovnjakom oziroma znanstvenim delavcem. 

Družbeni svet lahko organizira tudi posamezne delovne 
skupine, komisije in druga delovna telesa z namenom, da 
proučijo posamezna vprašanja z delovnega področja sveta. 

12. člen 
Družbeni svet obravnava vprašanja s svojega delovnega 

področja ter oblikuje mnenja in predloge na sejah, ki jih 
sklicuje predsednik sveta po svoji pobudi ali na predlog 
posameznega udeleženca v delu sveta. 

13. člen 
Družbeni sveti iste družbenopolitične skupnosti sodelujejo 

med seboj ter lahko posamezna vprašanja skupnega pomena 
obravnavajo tudi na skupnih sejah. 

14. člen 
Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ter 

upravni organi družbenopolitične skupnosti in drugi poobla- 
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ščeni predlagatelji so pri pripravah zakonov in drugih predpi- 
sov ter splošnih aktov in pri njihovem izvajanju dolžni obrav- 
navati mnenja in predloge družbenih svetov družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Če izvršni svet oziroma upravni organ pri pripravi zakona, 
drugega predpisa in splošnega akta ali pri njihovem izvajanju 
ne sprejme mnenja ali predloga družbenega sveta, je izvršni 
svet dolžan o tem obvestiti skupščino družbenopolitične 
skupnosti in druge udeležence v delu družbenega sveta, 
upravni organ pa izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

15. člen 
Upravni organi družbenopolitične skupnosti, v katerih de- 

lovno področje spadajo vprašanja, ki se obravnavajo v druž- 
benem svetu, kakor tudi strokovne službe organov in organi- 
zacij, ki sodelujejo v delu družbenega sveta, so dolžni oprav- 
ljati strokovne naloge za potrebe družbenega sveta in mu 
zagotavljati nujno potrebno dokumentacijo, podatke in druge 
informacije. 

16. člen 
Predstojnik upravnega organa, v katerega delovno po- 

dročje spadajo vprašanja, ki jih obravnava družbeni svet, se 
udeležuje dela družbenega sveta in v njem enakopravno so- 
deluje. 

17. člen 
Sredstva za delo družbenih svetov družbenopolitičnih 

skupnosti se zagotavljajo v proračunu teh družbenopolitičnih 
skupnosti. 

III. DRUŽBENI SVETI V UPRAVI 

18. člen 
Družbeni sveti za posamezne upravne organe Socialistične 

republike Slovenije ali za upravna področja iz pristojnosti 
Socialistične republike Slovenije se ustanovijo z zakonom na 
podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu sveta; za 
posamezne upravne organe občin oziroma skupnosti občin 
ali za upravna področja iz občinske pristojnosti pa z odlokom 
skupščine občine oziroma skupščine skupnosti občin na pod- 
lagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu sveta. 

19. člen 
Udeleženci v delu družbenih svetov za posamezne upravne 

organe ali za posamezna upravna področja so: 
a) za upravne organe oziroma upravna področja iz pristoj- 

nosti Socialistične republike Slovenije: Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza 
socialistične mladine Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 
nije ter druga ustrezna splošna združenja, upravni organ za 
ustrezno področje, ustrezna samoupravna interesna skup- 
nost ter posamezne samoupravne organizacije in skupnosti, 
določene z aktom o ustanovitvi na podlagi poprejšnjega do- 
govora. 

Opomba: Udeleženci so navedeni primeroma; v končnem 
besedilu bodo opredeljeni na podlagi poprejšnjega dogovora. 

b) Za upravne organe oziroma upravna področja iz občin- 
ske pristojnosti organi in organizacije v občini oziroma skup- 
nosti občin, ki ustrezajo organom in organizacijam iz prejšnje 
točke na podlagi poprejšnjega dogovora. 

20. člen 
Udeleženci v delu družbenega sveta določajo delegate za 

delo v svetu v skladu s svojimi akti in poslovnikom družbe- 
nega sveta. 

21. člen 
Predsednika družbenega sveta za posamezni upravni organ 

oziroma za posamezno upravno področje imenuje izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi sporazu- 
mnega predloga udeležencev v delu sveta. 

Alternativa: Predsednika družbenega sveta izvoli svet na 
podlagi dogovora udeležencev v delu sveta; izvolitev objavi 

izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti s svojim 
aktom. 

Predsednik sveta se imenuje za štiri leta. 
Predsednik sveta ima lahko namestnika, ki je izvoljen na 

enak način kot predsednik. 

22. člen 
Družbeni sveti za posamezne upravne organe oziroma za 

posamezna upravna področja dajejo svoja mnenja in pred- 
loge pristojnim upravnim organom. 

Ce je družbeni svet obravnaval določeno vprašanje iz pri- 
stojnosti upravnega organa na pobudo delovnih ljudi, občnov 
ali samoupravnih organizacij oziroma skupnosti, se o mnenju 
oziroma predlogu družbenega sveta obvestijo tudi pobudniki. 

23. člen 
Pristojni upravni organi so dolžni obravnavati mnenja in 

predloge družbenega sveta. 
Opomba: Odnose med družbenimi sveti in upravnimi or- 

gani v načelu določa zvezni zakon, konkretizira pa republiški 
zakon o sistemu državne uprave. 

24. člen 
Upravni organ s področja dejavnosti družbenega sveta 

opravlja strokovne naloge za potrebe družbenega sveta in mu 
'zagotavlja potrebno dokumentacijo, podatke in informacije. 

25. člen 
Sredstva za delo družbenih svetov za posamezne upravne 

organe ali za posamezna upravna področja se zagotavljajo v 
proračunu družbenopolitične skupnosti. 

IV. DRUGE ORGANIZIRANE OBLIKE DELOVA- 
NJA PO NAČELIH DRUŽBENIH SVETOV 

26. člen 
V Gospodarski zbornici Slovenije in v občinskih gospodar- 

skih zbornicah se lahko oblikujejo sveti, ki delujejo po enakih 
načelih kot družbeni sveti po tem zakonu. 

V okviru splošnih nalog gospodarskih zbornic ti sveti 
obravnavajo vprašanja planiranja in materialnega razvoja or- 
ganizacij združenega dela oziroma posameznih gospodarskih 
panog, investicijske politike, povezovanja v gospodarstvu, 
posamezna vprašanja urejanja družbenoekonomskih od- 
nosov in druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi sveta. 

27. člen 
Kadar je to potrebno zaradi zagotovitve širšega družbenega 

vpliva na dejavnost posamezne organizacije združenega dela 
oziroma zaradi širše družbene konsultacije pred pomembnimi 
razvojnimi odločitvami in pred ureditvijo posameznih vpra- 
šanj družbenoekonomskih odnosov, se lahko tudi pri posa- 
mezni organizaciji združenega dela ustanovi svet, ki deluje po 
načelih družbenih svetov. 

28. člen 
Svete iz 26. in 27. člena tega zakona ustanovijo organi in 

.organizacije - udeleženci v njihovem delu, z medsebojnim 
družbenim dogovorom. 

Dela teles po prejšnjem odstavku se udeležujejo tudi zainte- 
resirane organizacije združenega dela; zlasti tiste, ki so dale 
pobudo za obravnavanje posameznega vprašanja. 

II. del 

V. REPUBLIŠKI DRUŽBENI SVETI 

29. člen 
Družbeni sveti Socialistične republike Slovenije (v nadalj- 

njem besedilu: republiški družbeni sveti) so: 
- republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve; 
- republiški družbeni svet za gospodarski razvoj in eko- 
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nomsko politiko; 
- republiški družbeni svet za mednarodne odnose; 
- republiški družbeni svet za varstvo ustavne ureditve; 
- republiški družbeni svet za vzgojo in izobraževanje; 

Opomba: Republiški družbeni sveti se v zakonu opredelijo 
na podlagi predhodnega dogovora med udeleženci v delu teh 
svetov (6. člen zakona). Našteti so (primeroma) obstoječi 
republiški sveti; tudi delovno področje teh svetov izhaja iz 
sedanje ureditve. 

30. člen 
Republiški svet za vprašanja družbene ureditve obravnava 

vprašanja v zvezi z uresničevanjem in izgradnjo družbene 
ureditve, določene z ustavo, obravnava predloge zakonov in 
drugih aktov republiških organov, s katerimi urejajo razmerja 
na tem področju, kakor tudi druga za ta razmerja pomembna 
vprašanja. 

Poleg organov in organizacij iz 6. člena tega zakona so 
udeleženci v delu tega družbenega sveta tudi: . . 

Opomba: Na podlagi dogovora je možno med udeležence v 
delu sveta uvrstiti še posamezne znanstvene in strokovne 
organizacije (npr. fakultete, inštitute in podobno). 

31. člen 
Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 

tiko obravnava vprašanja gospodarskega razvoja SFR Jugo- 
slavije oziroma Socialistične republike Slovenije in druga 
vprašanja, pomembna za določanje in izvajanje ekonomske 
politike ter določanje skupnih planskih ciljev ter druga po- 
membnejša vprašanja oziroma probleme' na teh področjih. 

Poleg organov in organizacij iz 6. člena tega zakona so 
udeleženci v delu tega družbenega sveta tudi: . . . 

Opomba: Delovno področje je primeroma opredeljeno v 
enakem smislu kot pri ustreznem družbenem svetu v osnutku 
zveznega zakona, kjer je dosedanja funkcija zveznega sveta 
za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko precizirana v 
tem smislu, da ne obravnava predlogov zakonov in drugih 
aktov, temveč le vsebinska vprašanja ekonomske politike in 
gospodarskega razvoja. 

32. člen 
Republiški družbeni svet za mednarodne odnose obravnava 

vprašanja v zvezi z mednarodnim sodelovanjem Socialistične 
republike Slovenije s tujino ter vprašanja mednarodnega po- 
ložaja in zunanje politike SFR Jugoslavije. 

Poleg organov in organizacij iz 6. člena tega zakona so 
udeleženci v delu sveta tudi:... 

33. člen 
Republiški družbeni svet za varstvo ustavne ureditve obrav- 

nava stanje, vprašanja sistema varstva ureditve in politiko na 
področju varstva ustavne ureditve, vprašanja, ki so po- 
membna za politično usmerjanje in usklajevanje dela orga- 

nov, ki opravljajo zadeve državne varnosti in za družbeno 
kontrolo nad tem delom, kakor tudi druga vprašanja, ki imajo 
pomen za varnost države. 

Opomba: Ker je obstoječi republiški svet za varstvo ustavne 
ureditve po svoji funkciji, pooblastilih in sestavi specifičen, bo 
treba še posebej proučiti vprašanje, ali naj se preoblikuje v 
družbeni svet po tem zakonu ali pa se uredi s posebnim aktom 
kot telo predsedstva SR Slovenije (v osnutku zveznega za- 
kona o družbenih svetih je ustrezni zvezni svet za to področje 
izpuščen). 

34. člen 
Republiški družbeni svet za vzgojo in izobraževanje obrav- 

nava temeljna vprašanja vzgojnega in izobraževalnega si- 
stema, zlasti pa vprašanja v zvezi z uveljavljanjem usmerje- 
nega izobraževanja. 

Poleg organov in organizacij iz 6. člena tega zakona so 
udeleženci v delu sveta tudi:... 

35. člen 
Republiški družbeni svet ima sekretarja, ki ga na predlog 

koordinacijskega odbora imenuje družbeni svet. 
Sekretar pomaga predsedniku sveta pri organizaciji dela 

sveta in vodi strokovno službo sveta, če ni organiziranje te 
službe urejeno na drugačen način. 

36. člen 
Republiški družbeni svet sprejme poslovnik o svojem delu. 
S poslovnikom se natančneje določita organizacija in način 

dela sveta. 

37. člen 

Sredstva za delo republiških družbenih svetov se določijo v 
proračunu Socialistične republike Slovenije, in sicer v okviru 
predračuna Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 
Obstoječi republiški sveti, ustanovljeni z zakonom o repu- 

bliških svetih (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78 in 17/78), nada- 
ljujejo delo kot republiški družbeni sveti z ustreznimi naslovi, 
nalogami in delovnim področjem po tem zakona 

Republiški sveti iz prejšnjega odstavka so dolžni uskladiti 
svojo organizacijo in način dela z določbami tega zakona 
najkasneje do 31/12-1978. 

39. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o 

republiških svetih (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78 in 17/78). 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
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MNENJA IN STALISCA 

Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
o nekaterih vprašanjih družbene vloge, položaja, organizacije in delovanja družbenih svetov v 
družbenopolitičnem sistemu socialističnega samoupravnega združenega dela pri nas 

Mnenja, stališča in predlogi, ki so bili izoblikovani 
na seji Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve dne 26. 9.1978 v razpravi o vprašanjih, ki jih 
je postavila delovna skupina Sveta, ki sodeluje pri 
oblikovanju osnutka zveznega zakona o družbenih 
svetih in dela pri pripravi delovne zasnove republi- 
škega zakona o družbenih svetih. 

Delovna skupina, ki ji je Republiški svet zaupal nalogo, da 
delovno sodeluje pri pripravi zveznega zakona o družbenih 
svetih in da pripravi delovno podlago za pripravo republi- 
škega zakona je postavila Republiškemu svetu nekaj vpra- 
šanj, ki so povezana s predloženimi rešitvami v osnutku zvez- 
nega zakona, ki gre v redni skupščinski postopek in so taka, 
da še zaslužijo pozornost sveta, in nekaj vprašanj v zvezi z 
zasnovo republiškega zakona. 

1. Republiški svet je ocenil, da bi bilo zelo koristno, če bi v 
uvodnih določbah zakona, in zveznega in republiškega, celo- 
vitejše opredelili družbeno vlogo in naloge družbenih svetov 
kot institucionalne oblike, ki naj bistveno prispeva k razvoju in 
uveljavljanju samoupravne demokracije ob neposrednem 
ustvarjalnem angažiranju organiziranih družbenopolitičnih 
dejavnikov pri razvijanju odnosov, pri razreševanju vprašanj 
razvoja ter tekočih odnosov in uresničevanju socialističnega 
samoupravljanja v samem procesu njihovega razreševanja, v 
skladu z njihovimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi v 
naši družbi. 

To bi bilo v skladu z enakim priporočilom Zveznega sveta, ki 
je zaenkrat še dokaj skopo izpeljano v 2. členu zveznega 
zakona. 

V predloženi izpeljavi so prišli premalo do izraza zlasti 
nekateri povdarki kot na primer: 

- za zgraditev družbe kot svobodne skupnosti proizvajal- 
cev razvijajo delavci in delovni ljudje socialistično samou- 
pravno demokracijo, ki temelji na razredni oblasti delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi in na odnosih med ljudmi kot 
svobodnimi in enakopravnimi proizvajalci in ustvarjalci, ki jim 
delo služi izključno za zadovoljevanje njihovih osebnih in 
skupnih potreb in ki svoje neposredne, skupne in splošno 
družbene interese oblikujejo po poti samoupravnega spora- 
zumevanja in družbenega dogovarjanja, ki se uresničuje prek 
osebnega izjavljanja, po delegatih in z nadzorom delavcev 
nad delom organov in služb, 

- v socialističnih samoupravnih odnosih je nedopustno 
vsako podrejanje človeka in izkoriščanje tujega dela, vsaka 
oblika upravljanja proizvodnje in drugih družbenih dejavnosti 
ter vsaka oblika delitve, ki bi v obliki prilaščanja družbenih 
sredstev in rezultatov dela z vzpostavljanjem monopola na 
državno lastninski, skupinsko lastninski ali zasebno lastninski 
podlagi ali na podlagi ekonomske ali politične moči ali pa v 
obliki birokratske samovolje, tehnokratske uzurpacije ali sa- 
movoljnega odločanja pačila socialistične samoupravne 
družbene odnose, kot tudi vsak privilegij, ki bi temeljil na 
monopolu upravljanja produkcijskih sredstev in na prilašča- 
nju rezultatov dela; 

- temelj teh odnosov je družbenoekonomski položaj delov- 
nega človeka, ki mu zagotavlja, da s tem ko dela s sredstvi v 
družbeni lasti ter neposredno in enakopravno z drugimi v 
združenem delu odloča o vseh zadevah družbene reproduk- 
cije in o družbenem dohodku v pogojih in odnosih medse- 
bojne povezanosti, odvisnosti, odgovornosti in solidarnosti, 
uživa rezultate svojega dela in družbenega napredka in zado- 
voljuje svoje potrebe; 

- družbenopolitične organizacije so kot oblika svobo- 
dnega političnega organiziranja delovnih ljudi na razrednih 
socialističnih temeljih in kot tvoren dejavnik razvoja uspeš- 
nega delovanja in varstva socialistične samoupravne družbe, 
udeležene pri uresničevanju oblasti in pri upravljanju drugih 
zadev; s svojimi pobudami, mnenji in predlogi, kijih obravna- 
vajo organi družbenopolitičnih skupnosti in zavzemajo do 

njih stališča, pa skupaj z organi družbenopolitičnih skupnosti 
sodelujejo pri usklajevanju neposrednih, skupnih in splošnih 
družbenih interesov delovnih ljudi ter pri razreševanju vpra- 
šanj, ki zadevajo družbeni razvoj in utrjevanje in učinkovito 
delovanje socialističnih samoupravnih odnosov. 

Ena izmed institucionalnih oblik neposrednega, organizira- 
nega in odgovornega opravljanja teh družbenih funkcij, naj bi 
bili družbeni sveti. 

Celovitejša opredelitev družbene vloge družbenih svetov, 
kot ene izmed pomembnih oblik tvornega uresničevanja 
ustavnih funkcij družbenopolitičnih organizacij, ki skupaj z 
organi družbenopolitičnih skupnosti in znanstvenorazisko- 
valnimi silami združenega dela odgovorno oblikujejo pobude, 
mnenja in stališča o vprašanjih, ki zadevajo nadaljnji razvoj 
socialističnih samoupravnih odnosov, njihovo uresničevanje 
in razreševanje razlik v interesih, premagovanju težav in pre- 
prek, bi nedvomno pomembno prispevala k odpravi nekaterih 
nejasnosti, ki so prisotne tako pri oblikovanju nekaterih dolo- 
čil v zveznem zakonu kot pri zasnovi republiškega zakona. 
Predvsem pa bi s celovito opredelitvijo družbene vloge druž- 
benih svetov ustvarili trdno podlago za njihovo še uspešnejše 
delovanje kot pomembne sestavine našega socialističnega 
samoupravnega družbenopolitičnega sistema. 

2. V toku dozorevanja zasnove družbenih svetov kot insti- 
tucionalne oblike, ki naj omogoči dejavnikom našega družbe- 
nopolitičnega sistema, da v skladu s svojimi ustavnimi pravi- 
cami, dolžnostmi in odgovornostmi in naravo svojega dela, 
tvorno in odgovorno sodelujejo pri razvijanju odnosov ter pri 
razreševanju vprašanj, ki so povezana z razvojem in urejeva- 
njem tekočih odnosov, se je izoblikovalo v okviru Zveznega 
sveta za vprašanja družbene ureditve skupno mnenje, naj bi 
družbene svete odnosno ustrezne samoupravno demokra- 
tične oblike vključevanja družbenih dejavnikov našega druž- 
benopolitičnega sistema, razvili 

- pri družbenopolitičnih skupnostih, 
- pri upravnih organih družbeno političnih skupnosti, 
- pri družbenopolitičnih organizacijah kot so socialistična 

zveza, sindikat itd., pri gospodarskih zbornicah in drugih 
institucijah združenega dela. 

Ob tem se je postavilo vprašanje, na kakšen način naj bi to 
opredelitev obravnaval zakon o družbenih svetih in kako 
daleč naj bi posegel v urejanju osnov za oblikovanje družbe- 
nih svetov v okviru posameznih dejavnikov našega politič- 
nega sistema? 

Ob teh vprašanjih je Republiški svet izoblikoval naslednja 
mnenja in predloge: 

- Zakon o družbenih svetih, in zvezni in republiški, naj bi v 
temeljnih določbah opredelila družbeni svet v najširšem po- 
menu kot institucionalno obliko, ki naj omogoči dejavnikom 
našega družbenopolitičnega sistema, da v skladu s svojimi 
ustavnimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi sodelujejo 
s svojimi mnenji, predlogi in pobudami v okviru dejavnosti 
vsakega od dejavnikov političnega sistema, v skladu z njego- 
vimi ustavnimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi ter s 
tem povezanim predmetom in naravo dela. 

- Zakon o družbenih svetih naj bi, 
a) normativno uredil skupne osnove za organiziranje in 

delovanje družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti in 
za urejevanje odnosov, ki so povezani z njihovim delovanjem, 

b) ustvaril podlago za ustanovitev tistih svetov, ki jih po 
skupni presoji v tem času potrebujemo v republiki kot družbe- 
nopolitični skupnosti, 

c) opredelil delovna področja republiških družbenih svetov 
ter v skladu z delovnim področjem posameznih svetov ugoto- 
vil družbene dejavnike v republiki, ki naj bi bili v skladu s 
svojimi ustavnimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi 
udeleženci pri delu posameznega republiškega sveta, 

d) ustvaril podlago, na kateri je možno z zakonom oziroma 
odlokom skupščine občine ali druge družbenopolitične skup- 
nosti osnovati družbene svete za posamezna upravna po- 
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dročja ali za posamezne upravne organe, katerih dejavnost je 
posebnega družbenega pomena za družbenopolitično skup- 
nost, za združeno delo, za zadovoljevanje vsakodnevnih živ- 
ljenjskih potreb občanov. 

- Zakon o družbenih svetih naj ne bi obdeloval osnov za 
organiziranje in delovanje družbenih svetov oziroma ustrez- 
nih oblik samoupravno demokratičnega vključevanja družbe- 
nih dejavnikov v delo družbenopolitičnih organizacij, gospo- 
darskih zbornic itd. To je tematika, ki jo v okviru svojih 
pristojnosti urejajo družbenopolitične organizacije, zbornice 
itd. s svojimi statuti in drugimi samoupravnimi splošnimi akti. 

3. Na podlagi tako izoblikovanih mnenj se je Republiški 
svet opredelil do vprašanj, ki mu jih je postavila delovna 
skupina in ki zadevajo to tematiko. 

a) Svet se strinja, da niti v zveznem niti v republiškem 
zakonu ne kaže urejevati osnov za ustanavljanje družbenih 
svetov v družbenopolitičnih organizacijah, gospodarskih 
zbornicah itd. ter odnosov, ki so povezani z njihovim delom. 

Svet torej ne podpira določila, ki je kot alternativno še 
ohranjeno v osnutku zveznega zakona, s katerim zvezni zakon 
normativno posega na področje snovanja družbenih svetov v 
družbenopolitičnih organizacijah itd. 

b) Svet se strinja z opozorilom, da so v osnutku zveznega 
zakona pretogo in preveč zahtevno (kumulativno) opredeljeni 
pogoji za ustanavljanje družbenih svetov na posameznih 
upravnih področjih oziroma pri posameznih upravnih orga- 
nih. 

Družbene kriterije, s katerimi opredeljuje zakon pogoje za 
ustanavljanje svetov pri upravnih organih odnosno na posa- 
meznih upravnih področjih je potrebno opredeliti tako, da bo 
omogočeno, da jih v zakonu o sistemu državne uprave po- 
drobnejše obdelamo za posamezna področja. 

Po oceni republiškega sveta bodo funkcijo družbenega 
sveta na posameznih upravnih področjih opravljali komiteji, 
pri posameznih upravnih organih pa sveti. 

c) Svet se strinja z določilom, v alternativni rešitvi v 
osnutku zveznega zakona, ki določa, da imenuje predsednika 
družbenega sveta družbeno politične skupnosti, na predlog 
udeležencev pri delu sveta, skupščina družbenopolitične 
skupnosti. 

Svet se je opredelil za tako določilo, ki je drugačno od 
določila v veljavnem republiškem zakonu (predsednika ime- 
nujejo udeleženci v delu sveta, imenovanje pa objavi republi- 
ška skupščina), ker zakon ureja samo osnove za delo in za 
urejevanje odnosov, ki so povezani z delovanjem družbenih 
svetov družbenopolitičnih skupnosti. 

d) Republiški svet podpira mnenje, ki zastopa stališče naj 
izvršni svet ne bi bil udeleženec pri delu sveta za posamezna 
upravna področja oziroma upravne organe, kot to določa 
osnutek zveznega zakona. 

Te organe vodijo člani izvršnega sveta, poleg tega pa so 
odnosi med izvršnim svetom in upravnimi organi opredeljeni 
tako, da zagotavljajo izvršnemu svetu pristojnosti v zvezi z 
delom upravnih organov in nadzor nad njihovim delom. 

4. Republiški svet je bil opozorjen, da osnutek zveznega 
zakona ne navaja Zveznega sveta za varstvo ustavne ureditve. 

Po oceni Republiškega sveta naj bi to stališče predlagatelja 
zveznega zakona proučili in ocenili udeleženci pri delu Repu- 
bliškega sveta v okviru svojih organov. 

5. Republiški svet je sprejel stališče, ki se zavzema za to, da 
bi v zakonu o svetih omogočili, da se poleg republiških 
svetov, ki bodo opredeljeni s tem zakonom, omogoči usta- 
novitev še drugih republiških svetov in določi njihovo delovno 
področje, če bi se v bodoče za to pokazala potreba. 

6. Republiški svet je mnenja, naj bi republiški zakon zadr- 
žal republiške svete, ki so delovali že doslej, to je: 

- Republiški svet za mednarodne odnose, 
- Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, 

- Republiški svet za vprašanja družbene ureditve, 
- Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 

tiko. 
Poleg teh pa naj bi ustanovil še 
- Republiški svet za vzgojo in izobraževanje 
in določil njegovo delovno področje. 
7. Po oceni Republiškega sveta naj bi v republiškem za- 

konu še določnejše opredelili delovna področja posameznih 
svetov, da bi se izognili dvo in več Urnosti pri obravnavi in 
oblikovanju skupnih mnenj zlasti o vprašanjih, ki zadevajo 
družbenoekonomske in družbenopolitične osnove družbene 
ureditve; ker sodelujejo v republiških svetih delegati istih 
udeležencev pri delu sveta. 

8. V razpravi na seji Sveta je bila sprožena pobuda, da kaže 
ponovno politično oceniti, 

- kateri družbenopolitični dejavniki v republiki (Republiška 
skupščina, Predsedstvo republike, Republiški izvršni svet, 
Centralni komite ZKS, Republiška konferenca socialistične 
zveze, Republiški svet zveze sindikatov, Republiška gospo- 
darska zbornica itd.), naj bi bili stalni udeleženci pri delu 
sveta, 

- ali naj bi bili v vseh republiških svetih udeleženi vsi 
omenjeni družbenopolitični dejavniki? 

Ob tem kaže opozoriti na 16. člen osnutka zveznega zakona 
(ta člen je v prvem delu zakona, ki opredeljuje sistemske 
osnove svetov), ki se glasi: 

»Udeleženci pri delu sveta družbenopolitične skupnosti so 
skupščina družbenopolitične skupnosti, predsedstvo družbe- 
nopolitične skupnosti, izvršni organ skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, družbenopolitične organizacije kot tudi 
znanstvene in druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
zbornice in druga splošna združenja, ki so določena z aktom 
o osnovanju sveta, ki je sprejet na temelju predhodnega 
dogovora pri delu sveta.« 

Iz teh določil nedvosmiselno izhaja, da je del udeležencev 
pri delu sveta družbenopolitične skupnosti določen z zveznim 
zakonom in da se ti udeleženci dogovore še o drugih možnih 
udeležencih v delu sveta. 

Ker zadeva ta pobuda eno temeljnih sistemskih osnov za 
delovanje svetov družbenopolitičnih skupnosti, je bil svet 
mnenja, naj bi o njej razpravljali organi udeležencev pri delu 
sveta in se opredelili do nje. 

Povod in podlago za to obravnavo naj bi dala ta informacija. 
9. Republiški svet je svetoval delovni skupini, ki bo pripra- 

vila delovno zasnovo republiškega zakona o družbenih svetih, 
da 

- zasnuje delovanje republiškega sveta na delegacijah, ki 
naj bi jih imenovali udeleženci pri delu sveta, s tem, da bi se 
sej in drugih oblik skupnega dela udeleževali posamezni 
delegati v skladu z vprašanji, ki bo o njih razpravljal svet 
odnosno, ki jih bo obravnaval v delovnih telesih, 

- opredelili podlago za delo delegatov tako, da bodo dele- 
gati udeležencev pri delu sveta delovali v skladu z usmeri- 
tvami organov in organizacij, ki jih delegirajo v svet in v 
skladu s skupnimi in splošnimi družbenimi interesi in potre- 
bami, ki tvorijo skupno podlago za delovanje udeležencev pri 
delu sveta, s tem, da so za svoje delo odgovorni organu 
odnosno organizaciji, ki jih je delegirala, 

- predvidi za organizacijo dela sveta koordinacijski odbor, 
v katerega delegira vsak udeleženec pri delu sveta, ki je 
imenovan v zakonu, po enega delegata. 

10. Republiški svet je naročil delovni skupini, da pripravi na 
temelju mnenj in stališč, ki so se izoblikovala na seji sveta, 
delovno zasnovo republiškega zakona o družbenih svetih. 

Delovno zasnovo republiškega zakona je poslati v razpravo 
vsem udeležencem pri delu Republiškega sveta za vprašanja 
družbene ureditve in predsednikom drugih republiških sve- 
tov. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marte Herman. Gojmlr Komar, dr 
France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Erika Vrhunec, Jernej Vrhunec in Janez Zaje - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva. Skupščina SH 
^inveniie Liubliana Šubičeva 4 telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadil Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef ipač, Radmlla Matič, 
llVfeopS!!"'DušanthVvi^Atkns(a°n^r Orla4LTčUDarinka Puškari, Ivica čaSič Moma Radosavljevlč, Slnlša Pudar, ^ 
Petkovič in Teodor Olič - Odgovorni urednik Teodor Oiič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa I Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk CGP ueio 
- Cena posameznega izvoda 5 din - Naročnina za leto 1978 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročnlnske zadeve, telefon 
(061) 20-596    
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