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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE  Cena 10 d|n 

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

31. marca 1982 

Skupna seja vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za sredo, 31. marca 
1982. 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 31. marca 1982. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog stališč za spre- 
membo in dopolnjevanje plan- 

Na skupni seji bodo delegati 
obravnavali poročilo o delu 
Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije od 1978 do 
1982. 

skih aktov v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985 (ESA 925); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih (ESA 906); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o organizaciji in delovnem 
področju republiških.upravnih 
organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokov- 
nih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije (ESA 
904); 

- predlog odloka o spre- 
membi in dopolnitvi odloka o 
sestavi republiških komitejev 
(ESA 928); 

- predlog zakona o uresni- 
čevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja (ESA 
720); 

- uresničevanje sklepov, 
stališč in priporočil Skupščine 
SR Slovenije o nadaljnjem raz- 
voju krajevnih skupnosti (ESA 
929). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev federacije za vlo- 
go Socialistične federativne 

republike Jugoslavije v sploš- 
no povečanje kapitala Medna- 
rodne banke za obnovo in raz- 
voj (ESA 916); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev federacije za po- 
sebno povečanje vloge Socia- 
listične federativne republike 
Jugoslavije v kapitalu Medna- 
rodne banke za obnovo in raz- 
voj (ESA 915); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU 2055) (ESA 920). 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnaval tudi: 

- poročilo Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji za leto 1981; 

- predlog zakona o razširje- 
ni reprodukciji in minulem de- 
lu (ESA 728). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
31. marca 1982 

PRILOGA: — 

POROČILO 
o delu Predsedstva Socialistične republike Slovenije od 1978 do 1982 (ESA-933) 

URESNIČEVANJE SKLEPOV, STALIŠČ IN PRIPOROČIL 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti (ESA-929) 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega stffeta Skupščine SR Slovenije (ESA-904) 

PREDLOG ZAKONA . x ■ 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave ° «nl?em 

svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-906) 

PREDLOG ODLOKA 
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-928) 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. februarja 1982 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju poslušali ek- 
spoze k predlogu za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o sistemu dr- 
žavne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih or- 
ganih z osnutkom zakona, k 
informaciji o uresničevanju 
zakona o sistemu državne 
uprave ter o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, 
k predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju republiških 
upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršne- 
ga sveta z osnutkom zakona 
ter k predlogu zakona o usta- 
novitvi republiškega družbe- 
nega sveta za vprašanja or- 
ganizacije in delovanja admi- 
nistrativno strokovnih služb, 
ki ga je podal Dušan Šinigoj, 
podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških 

upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega 
sveta z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o ustano- 
vitvi republiškega družbenega 
sveta za vprašanja organizaci- 

je in delovanja administrativ- 
no-strokovnih služb; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o določitvi okolišev in števi- 
la delegatskih mest po dejav- 
nostih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega po- 
mena; 

- predlog zakona o samo- 
stojnih kulturnih delavcih; 

- predlog odloka o pripravi 
in sprejetju sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985. 

Družbenopolitični zbor je k 
navedenim aktom sprejel sta- 
lišča. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela še: 

- osnutek zakona o stavb- 
nih zemljiščih; 

- predlog zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku in 

izplačevanju osebnih dohod- 
kov v organizacijah združene- 
ga dela, ki poslujejo z izgubo; 

- predlog za izdajo zakona 
o prenehanju veljavnosti zako- 
na o določitvi stopnje za obra- 
čunavanje amortizacije za 
osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev s predlogom zakona; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutu Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o uporabi kredita po 
sporazumu o gospodarskem 
in tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji indu- 
strijskih in drugih objektov, 
sklenjenim 29. maja 1981 med 
Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine SFR Jugoslavije in 
vlado Zveze Sovjetskih sociali- 
stičnih republik; 

- sklep ob obravnavi dogo- 
vora o temeljih.dolgoročnega 
plana Jugoslavije za razvoj in 
uporabo jedrske energije do 
leta 2000. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta odložila sklepanje o 
predlogu zakona o spremem- 
bi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 
Zbor združenega dela pa je 
sprejel še: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu odloka o potrditvi 
finančnega načrta Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1981. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi 
Milana Krajnika, dr. Toneta 
Krašovca in Boruta Šnuderla 
za delegate Skupščine SR Slo- 
venije v Skupščino Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; 

- predlog odloka o izvolitvi 
Marije Metlika-Pavčekza so- 
dnico Višjega sodišča v Ljub- 
ljani. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
24. februarja 1982 

Zbor združenega dela: Drago Dolinar, Rok Pavšič, Franc 
Zorko, Jože Pacek, Ladislav Horvat, Vili Ulaga, Milan Arzen- 
šek, Andrej Kos, Darja Zupančič, Marjeta Kač, Jože Lesar, 
Jože Mavrič, Franc Šmajdek, Mitja Paulin, Leopold Benedik, 
Pavla Glavač, Tine Breskvar, Branko Cerkvenik, Franc Ferfo- 
Ija, Ciril Umek, Francka Herga, Ladislav Škrjanec, Peter Toš, 
Iztok VVinkler, Janko Brinšek, Zofka Stojanovič, Robert Žohar, 
Franc Kočar, Božo Pančur, Emil Tomažič, dr. Milan Čopič, 
Vitomil Dekleva. 

Zbor občin: Ivo Bernard, Florjana Mušič, Janko Rebernik, 
Apollinio Abram, Tone Klemen, Milena Uršič, Anton Leban, 
Franc Hrovat, Ivan Nemanič, Ivan Jerovšek, Marjan Kotar, 
Jože Slatinšek, Ivan Germovšek, Peter Bekeš, Alojz Mohar, Ivo 
Miklavčič, Alenka Bonajo, Andrej Kocuvan, Marjan Mali, Ja- 
nez Zibelnik, Jože Krašovec, Tomaž Šavnik, Marjan Ašič, 
Franc Svetelj, Milan Gaspari, Boris Požar, Branko Novak, Jože 
Slapničar, Anton Počkaj, Anton Dirnbek, Jože Škufca, Stane 
Vrtačnik, Ana Popovič, Milan Bratec, Andrej Levičnik, Zofka 
Stojanovič, Mitja Vidmar. 

Družbenopolitični zbor: Dušan Najdič, Marija Zupančič Vi- 
čar, Tina Tomlje, Igor Uršič, Zoran Polič, Jože Humer, Franc 
Jamšek. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih z osnutkom zakona in informacije o uresničevanju 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih 

Zbor združenega dela, zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na se/S h dne 24. februarja 
1982 obravnavali predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 

kona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih z 
osnutkom zakona in informacijo o ure- 
sničevanju zakona o sistemu državne 

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih in na podlagi drugega odstavka 
271. člena, drugega odstavka 277. člena 
in na podlagi 255. člena poslovnika 

2 poročevalec 



Skupščine SR Slovenije sprejeli nasled- 
nji 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakon o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet upošteva stališča, mnenja in 
predloge delovnih teles Skupščine in 
zbora in stališča Sveta za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije. Z vidika teh 
stališč, mnenj in predlogov naj znova 

prouči utemeljenost in nujnost tistih v 
osnutku zakona predlaganih sprememb 
in dopolnitev, ki presegajo uskladitev za- 
kona z ustavnimi amandmaji I do VII k 
ustavi SR Slovenije, ter njihovo primer- 
nost. 

4. Zbori sprejemajo informacijo o ure- 
sničevanju zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih or- 
ganih, kot delen prikaz stanja na področ- 
ju delovanja in organiziranosti državnih 
upravnih in izvršilnih organov kot gradi- 
vo za presojo utemeljenosti in primerno- 
sti predloženih sprememb in dopolnitev 
zakonov s tega področja. Prav tako spre- 
jema tudi ugotovitve, ocene in predloge, 
izražene v ekspozeju podpredsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Celovitejšo oceno stanja na področju 
državne uprave naj da v letnem progra- 
mu dela Skupščine predvidena analiza o 
ustavni preobrazbi državne uprave v SR 
Sloveniji, ki naj obsega predvsem oceno 
dela državnih upravnih in izvršilnih orga- 
nov z vidika uresničevanja državnih in 
samoupravnih funkcij družbenopolitič- 
nih skupnosti in s tem povezanega pro- 
cesa podružbljanja uprave, oceno ure- 
sničevanja odgovornosti in samostojno- 
sti teh organov ter oceno razvoja družbe- 
noekonomskih odnosov v upravnih orga- 
nih. Analiza naj nakaže nadaljnje smeri 
razvoja organizacije upravnih organov, s 
posebnim poudarkom na organizaciji 
občinskih upravnih organov in naj ute- 
melji potrebo po morebitnih spremem- 
bah in dopolnitvah predpisov s tega po- 
dročja. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji 73. 
seji dne 24. februarja 1982 obravnavala 
predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena 
in na podlagi 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Republiški komite za varstvo okolja 

in urejanje prostora naj prouči, kako so 
komunalne in stanovanjske interesne 
skupnosti izvajale določbo 135. člena za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Republiški komite za varstvo okolja 

in urejanje prostora naj skupaj s 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
v roku enega meseca zagotovi enotno 
razlago o načinu samoupravnega zdru- 
ževanja sredstev na področju komunal- 
nega gospodarstva z namenom, da se 
zagotovi enotna uporaba določb zakona 
na vseh področjih materialne proizvod- 
nje posebnega družbenega pomena. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 73. seji dne, 24. 
februarja 1982 obravnaval predlog za- 
kona o spremembi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in na 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
69. seji dne, 24. februarja 1982 obravna- 
val predlog zakona o spremembi zako- 
na o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju in na podlagi 1. in 2. odstavka 
283. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

podlagi 283. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Sklepanje o predlogu zakona o spre- 

membi zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju se odloži. 

2. Zbor združenega dela Skupščine SR 

sklep: 
1. Sklepanje o predlogu zakona o spre- 

membi zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj skupaj s Skupnostjo pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja prouči potre- 
bo po predlagani spremembi, zlasti glede 
na določbe zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidske- 

Slovenije priporoča Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da v skupščini 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
uskladi stališča Skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja v SR Slo- 
veniji, in predlaga zboru združenega dela 
na eni naslednjih sej nadaljnji postopek v 
zvezi s tem zakonom. 

ga zavarovanja. Prav tako naj prouči 
možnost urejanja tega vprašanja s sa- 
moupravnimi akti Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, upo- 
števaje pripombe in stališča odbora za 
finance Zbora občin. 

3. V kolikor bo Izvršni svet ocenil, da je 
mogoče urediti nov sistem izplačevanja 
pokojnin s samoupravnimi akti omenjene 
skupnosti, naj umakne predloženi pred- 
log zakona. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o stavbnih 
zemljiščih   

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je naval osnutek zakona o stavbnih zemlji- poslovnika Skupščine SR Slovenije 
na 69. seji dne, 24. februarja 1982 obra v- ščih in na podlagi 2. odstavka 277. člena sprejel naslednji 

poročevalec 



sklep: 
1. Osnutek zakona o stavbnih zemlji- 

ščih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

predlagatelj upošteva pripombe, predlo- 

ge in mnenja, dane v poročilih delovnih 
teles skupščine in zbora, pripombe sku- 
pin delegatov, pripombe občinskih skup- 
ščin in pripombe iz razprave delegatov 
na seji zbora. 

4. Prav tako naj se predlagatelj potem, 
ko bo proučil vse pripombe iz prejšnje 

točke prvega sklepa, opredeli do posa- 
meznih predlogov ter organizira razgo- 
vore v posameznih regijah, zlasti tam, 
kjer specifične razmere terjajo posebno 
proučitev posameznih določb predlože- 
nega osnutka zakona, ter na tej podlagi 
predloži predlog zakona 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 2. 1982 

- Zakaj pri nas proizvedenih 
avtopnevmatik za traktorje, tovorna 
vozila in avtobuse ni mogoče kupiti za 
dinarje? 

Zakaj pri nas proizvedenih 
avtopnevmatik za traktorje, 
tovorna vozila in avtobuse ni 
mogoče kupiti za dinarje? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 1. okoliša 
Celja je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Zakaj ni možno v SFRJ ozi- 
roma v SR Sloveniji proizve- 
denih avtopnevmatik za trak- 
torje, dostavna in tovorna vo- 
zila, ter avtobuse nabaviti za 
dinarska sredstva? 

Obrazložitev: 
1. Vsi štirje proizvajalci av- 

topnevmatike v SFRJ (Sava, 
Borovo, Tigar, Obiličevo) so 
se sporazumeii, da bodo v le- 
tu 1982 določeno vrsto avtop- 
nevmatike prodajali izključno 
z devizno udeležbo kupcev in 
sicer: 
- traktorska pnevmatika 36% 
- poltovorna in tovorna pnev- 
matika (diagonalna) 40% 
- zračnice in ščitniki 45% 
- poltovorna in tovorna pnev- 
matika (radialna) 50% 

2. Jasno je, da je za proiz- 
vodnjo pnevmatike potreben 
določen del repromateriala iz 
uvoza, za kar so potrebna de- 
vizna sredstva. 

3. Znano je tudi. da so upo- 
rabniki avtopnevmatike tudi 
takšni, ki nimajo lastnih de- 
viznih sredstev, so pa za naše 
delo in življenje nujno potreb- 
ni kot npr.: 

- komunalna podjetja 
- elektrodistribucija 
~ prehrambena industrija 
- mestni promet 
- individualni kmetijski 

proizvajalci 
- osnovne šole, vrtci itd. 
4. Nakazan je že tudi po- 

stopek možnosti nabave av- 
topnevmatike z devizno ude- 
ležbo tako, da vsak uporabnik 
avtopnevmatike pridobiva de- 
vizna sredstva preko svoje 
enote SISEOT. Znano je tudi, 
da so takšni postopki admini- 

strativno dolgi, vezani na ko- 
pico raznoraznih samouprav- 
nih sporazumov in večkrat tu- 
di neuspešni. 

Glede na to, da je avtop- 
nevmatika neke vrste potroš- 
ni material, menimo, da bi bilo 
potrebno ta problem rešiti na 
podoben način, kot je to reše- 
no za pogonska goriva, to je z 
združevanjem deviznih sred- 
stev na ravni republike ali ce- 
lo federacije. Zato ponavlja- 
mo vprašanje: 

Zakaj ni možno v SFRJ ozi- 
roma v SR Sloveniji proizve- 
denih avtopnevmatik za trak- 
torje, dostavna in tovorna vo- 
zila, ter avtobuse nabaviti za 
dinarska sredstva? 

Na vprašanje je odgovoril 
Janez Urbas, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelova- 
nje: 

Po zakonu o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s 
tujino plačujejo organizacije 
združenega dela uvoz blaga in 
storitev z lastnimi devizami 
ustvarjenimi pri izvozu blaga 
in storitev, z devizami, pridob- 
ljenimi iz združevanja z drugi- 
mi organizacijami združenega 
dela ter z devizami, kupljenimi 
na deviznem trgu, če je taka 
možnost v projekciji plačilno- 
bilančnega položaja republike 
oziroma avtonomne pokrajine 
predvidena. 

P.o zagonu o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosih s 
tujino so organizacije združe- 
nega dela, ki ustvarjajo devize 
z izvozom blaga in storitev, pri 
proizvodnji katerih so v raznih 
oblikah trajneje sodelovale tu- 
di druge organizacije združe- 
nega dela, z njimi dolžne skle- 
niti samoupravne sporazume o 
njihovem deležu o ustvarjenih 
devizah v sorazmerju s tem, 
koliko so njihovi delavci k njim 
prispevali. 

Iz navedenega sledi obvez- 

nost vseh OZD, ustvarjalk de- 
viznega priliva, da z organiza- 
cijami združenega dela, s kate- 
rimi so v reprodukcijski verigi 
čvrsto povezane v samouprav- 
nih sporazumih uredijo med- 
sebojna razmerja, ki se nana- 
šajo na skupno ustvarjeni de- 
vizni priliv. V praksi takšno sa- 
moupravno sporazumevanje 
kljub bistvenemu napredku v 
zadnjih letih še ni v celoti zaži- 
velo in so mnogokrat samou- 
pravni sporazumi le naslov za 
sklepanje kupoprodajnih po- 
godb z devizno udeležbo kup- 
cev. Vse prepogosto se pojav- 
lja tudi obraten tok t. i. spora- 
zumov, ko organizacija zdru- 
ženega dela, proizvajalka do- 
ločenega proizvoda zanj opre- 
deli del cene v devizi in s tem 
pogojuje dobave kupcem. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije takšnim odstopa- 
njem od zakonskih določil ne 
bo dajal podpore in bo poskr- 
bel, da bodo v teh primerih 
ustrezni inšpekcijski organi 
ukrepali. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se ne more strinjati z 
načinom, da se nekaj proizva- 
jalcev končnega proizvoda do- 
govori na t. i. devizno ceno 
oziroma zahteva devizno ude- 
ležbo tudi od takih organizacij 
združenega dela, ki po naravi 
svoje dejavnosti niso izvozniki. 
Pri tem gre za komunalno go- 
spodarstvo, energetiko, druž- 
bene dejavnosti itd., ki imajo 
posebej opredeljeno družbeno 
funkcijo in za najnujnejše po- 
trebe katerih se devize združu- 
jejo na nivoju republike. 

Primer, ki ga navajajo dele- 
gati v svojem delegatskem 
vprašanju in vse ostale podob- 
ne primere, ko OZD z lastnim 

Skupina delegatov s po- 
dročja gospodarstva - 16. 
okoliš Maribor, je postavila 
naslednja delegatska vpraša- 
nja: 

Glede na ekonomsko te- 
hnološke razloge najema ra- 
čunalniške opreme, kar je po- 
dano v predloženi obrazloži- 

izvozom ne ustvarjajo dovolj 
deviz za uvoz surovin in repro- 
materiala je potrebno reševati 
s sporazumevanjem in dogo- 
varjanjem med organizacijami 
združenega dela na dohod- 
kovnih osnovah in na daljše 
obdobje, pri čemer je treba še 
posebej opozoriti na obvez- 
nost medsebojnega sporazu- 
mevanja tistih organizacij 
združenega dela, ki so člen v 
repro verigi in v medsebojni 
proizvodnji in dohodkovni 
soodvisnosti ustvarjajo devizni 
priliv. 

Pri tovrstnem samouprav- 
nem sporazumevanju pa mo- 
rata še aktivnejšo vlogo kot 
doslej odigrati Samoupravna 
interesna skupnost SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino in Gospodarska zborni- 
ca Slovenije, in to v smislu 
usmerjanja samoupravnega 
sporazumevanja in nuđenja 
strokovne pomoči pri povezo- 
vanju organizacij združenega 
dela. 

Glede predloga delegatov, 
da bi se problem nakupa av- 
topnevmatike rešil z združeva- 
njem deviznih sredstev na ni- 
voju republike ali celo federa- 
cije, podobno kot je to rešeno 
za pogonska goriva, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
sodi, da rešitev ni iskati v tej 
smeri, saj bi zaradi številnih 
proizvodnih dejavnosti, med 
katerimi je tudi pnevmatika, ki 
z lastnim poslovanjem ne 
ustvarjajo same dovolj deviz- 
nih sredstev, združevanje de- 
viz na najvišjem nivoju desti- 
muliralo medsebojno samou- 
pravno sporazumevanje in do- 
hodkovno povezovanje orga- 
nizacij združenega dela. 

tvi, sprašujemo IS Skupščine 
SR Slovenije: 

1. Kako in kdaj bo v Slove- 
niji rešen opisan problem na- 
jema računalniške opreme? 

2. Ker velik del tehnologije 
obdelave podatkov sloni na 
daljinski obdelavi podatkov, 
za katere so potrebne široko 

- Izgradnja javnega omrežja za prenos 
podatkov predvidena za leto 1983 

4 poročevalec 



dimenzionirane prenosne lini- 
je (pretežno PTT) obstaja bo- 
jazen, da s počasnim reševa- 
njem tega vprašanja ne bo z 
leti 1982,1983,1984... ustrez- 
nih prenosnih linij za računal- 
niško opremo, ki je instalirana 
za danes, oz. ki se bo instali- 
rala v prihodnosti. 

3. Kdo, kako in s kakšnim 
programom danes rešuje to 
vprašanje? 

Poudarjamo, da je bilo ena- 
ko vprašanje postavljeno že 
na Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose ZZD Skupšči- 
ne SR Slovenije, vendar z od- 
govorom nismo bili zadovolj- 
ni, zato danes postavljamo 
enako vprašanje tudi na Zbo- 
ru združenega dela. 

Na prvo vprašanje smo od- 
govor objavili 9. 2. 1982 v Po- 
ročevalcu številka 3. Tokrat pa 
objavljamo odgovora na ostali 
dve vprašanji, na kateri je od- 
govoril Franc Premk, pomoč- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za promet in zveze: 

Hiter porast obsega računal- 
niške opreme v SR Sloveniji 
zahteva tudi ustrezno omrežje 
za prenos informacij. Zato se 
je v okviru priprav na planske 
dokumente za obdobje 1981- 
1985 pristopilo k razreševanju 
te problematike. Na pobudo 
Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem je bila v maju 
mesecu 1979 ustanovljena 
strokovna skupina, ki naj bi 
proučila problematiko javnega 
omrežja za prenos podatkov. 
Delovno poročilo, ki ga je v 
začetku leta 1980 izdelala ta 
skupina, je potrdilo upraviče- 
nost in nujnost izgradnje tega 
omrežja v SR Sloveniji in tudi v 
SFR Jugoslaviji. Center za 
družbeni sistem informiranja 
in informatiko, ki je prevzel to 
nalogo od Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje in 
informacijski sistem, je na 
osnovi tega poročila začel s 
široko akcijo popularizacije te- 
ga projekta med potencialnimi 
uporabniki omrežja. 

Projekt je bil kot posebna 
planska naloga vnesen v do- 
govor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in v družbeni plan 
SR Slovenije za obdobje 1981- 
1985. 

Podobno so se odločili tudi 
uporabniki in izvajalci v ptt 
prometu, ki so izgradnjo jav- 
nega omrežja za prenos po- 
datkov planirali v samouprav- 
nem sporazumu o temeljih 
plana razvoja ptt prometa Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 in 

v planu razvoja ptt prometa 
Slovenije za obdobje 1981- 
1985. 

Javno omrežje za prenos po- 
datkov bo osnoven infrastruk- 
turen objekt, ki bo v končni 
fazi lahko prevzelo okoli 50% 
vseh računalniških telekomu- 
nikacij v SR Sloveniji. Brez 
enotnega javnega omrežja za 
prenos podatkov si tudi težko 
predstavljamo delovanje druž- 
benega sistema informiranja, 
kot enotnega sistema. Javno 
omrežje za prenos podatkov 
bo: 

a) omogočilo enakopravno 
in razmeroma preprosto pove- 
zovanje različnih tipov raču- 
nalnikov in terminalov; 

b) omogočilo širokemu kro- 
gu uporabnikov informacij do- 
stop do skupnih in posebnih 
baz podatkov ne glede na nji- 
hovo fizično lokacijo (doma in 
v tujini); 

c) omogočalo bistveno ce- 
nejši dostop do mednarodnih 
baz podatkov; 

d) pokrivalo vse zahteve po 
zaščiti podatkov in bo po tej 
plati varnejše od sedanjega 
načina prenosa podatkov; 

e) poleg prenosa samih ra- 
čunalniških podatkov omogo- 
čilo vključevanje povsem no- 
vih storitev, ki jih potrebuje so- 
dobna organizirana družba 
(teleteks, videoteks itd.). 

V letošnjem letu je dogovor- 
jeno, da PTT kot nosilec akcije 
skupaj z vsemi zainteresirani- 
mi uporabniki sklene samou- 
pravni sporazum o izgradnji in 
uporabi javnega omrežja za 
prenos podatkov v SR Sloveni- 
ji, ki bo urejal medsebojne 
odnose in obveznosti bodočih 
uporabnikov omrežja pri nje- 
govem načrtovanju in izgrad- 
nji. Posebno bo opredeljena 
vloga združenih PTT organiza- 
cij Slovenije, kot investitorja, 
ki bo odgovoren za izgradnjo 
in operativno delovanje mreže. 

Krog podpisnikov samou- 
pravnega sporazuma naj bi 
dosegal vse pomembnejše no- 
silce informacijske dejavnosti 
v SR Sloveniji. Vsak od podpi- 
snikov sporazuma bo prevzel 
določen del organizacijskih, fi- 
nančnih ter drugih obveznosti 
za izgradnjo javnega omrežja 

' za prenos podatkov. Združene 
PTT organizacije so v okviru 
svojih planskih dokumentov 
planirale 63,40 mio din za iz- 
gradnjo javnega omrežja za 
prenos podatkov. 

Izgradnja objekta Javno 
omrežje za prenos podatkov je 
v skladu s planskimi dokumen- 
ti predvidena v letu 1983. Pri- 
pravljalna dela za izgradnjo 
objekta so v zaključni fazi. 
Predlagan je tudi že koncept in 
določena groba konfiguracija. 

ZBOR OBČIN - 24. 2. 1982 

- Koliko zaposlenih v republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih? 

Na 68. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 27. januarja 1982, je dele- 
gat Danilo Sbrizaj iz občine 
Ljubljana Šiška zastavil na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Ljubljana Šiška za- 
stavlja, glede na veliko števi- 
lo posebnih interesnih skup- 
nosti, sledeče vprašanje: 

Pristojni republiški organ 
naj do prihodnje seje zbora 
odgovori, glede na to, da so v 
teku zaključni računi, koliko 
voljenih in imenovanih ter 
drugih oseb je zaposlenih v 
republiških samoupravnih in- 
teresnih skupnostih družbe- 
nih dejavnosti in materialne 
proizvodnje in, kakšen je bil 
leta 1981 povprečen in sku- 
pen obseg osebnih dohodkov 
za te osebe?« 
Na zastavljeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenijo posredoval 
naslednji odgovor: 
1. Število zaposlenih 

V republiških samoupravnih 
interesnih skupnostih je bilo 
po stanju 31/12-1981 zaposle- 
nih 1241 delavcev, od tega 8 
voljenih in 26 imenovanih 
funkcionarjev in 1207 drugih 
delavcev; 154 funkcionarjev pa 
je nepoklicno opravljalo to 
dolžnost. 

V republiških samoupravnih 
interesnih skupnostih na po- 
dročju družbenih dejavnosti je 
bilo zaposlenih 940 delavcev. 
Delo za Izobraževalno skup- 
nost Slovenije in vse posebne 
izobraževalne skupnosti 
opravlja 71 delavcev, za Kul- 
turno skupnost Slovenije 24 
delavcev, za Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji s 13 de- 
lovnimi enotami na področju 
SR Slovenije in Skupnost sta- 
rostnega zavarovanja kmetov v 
SR Sloveniji 701 delavec, za 
Raziskovalno skupnost Slove- 
nije in vse posebne raziskoval- 
ne skupnosti 44 delavcev, za 
Telesnokulturno skupnost SR 
Slovenije 1 delavec, za Zdrav- 
stveno skupnost Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva 
Slovenije, Skupnost socialne- 
gav skrbstva Slovenije, Skup- 
nost otroškega varstva SR Slo- 
venije v skupni strokovni služ- 
bi 57 delavcev in za Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje 43 
delavcev. 

V republiških samoupravnih 

interesnih skupnostih na po- 
dročju materialne proizvodnje 
je bilo zaposlenih 301 delavec, 
od tega v Samoupravni intere- 
sni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino 36 
delavcev, v Samoupravni inte- 
resni skupnosti elektrogospo- 
darstva Slovenije 13 delavcev, 
v Samoupravni interesni skup- 
nosti za nafto in plin v SR Slo- 
veniji 17 delavcev, v Samou- 
pravni interesni skupnosti za 
gozdarstvo SR Slovenije 4 de- 
lavci, v Zvezi kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti Slovenije 5 de- 
lavcev, v Samoupravni intere- 
sni skupnosti PTT prometa SR 
Slovenije 1 delavec, v Zvezi sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti SR Slovenije za varstvo 
pred požarom 3 delavci, v Zve- 
zi komunalnih skupnosti Slo- 
venije 4 delavci, v Zvezi stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije 
10 delavcev, v Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije 23 delav- 
cev in v Republiški skupnosti 
za ceste 185 delavcev. Samou- 
pravna interesna skupnost za 
železniški in luški promet SR 
Slovenije, Zveza skupnosti za 
varstvo zraka SR Slovenije in 
Samoupravna interesna skup- 
nost za letališko dejavnost 
Slovenije nimajo zaposlenih, 
ker zanje opravljajo strokovne 
naloge ustrezne delovne ozi- 
roma upravne organizacije. 
2. Povprečni osebni dohodki 

Povprečni neto izplačani 
osebni dohodek voljenih 
funkcionarjev, ki poklicno 
opravljajo svojo dolžnost v re- 
publiških samoupravnih inte- 
resnih skupnostih je v letu 
1981 znašal 27.981 din, imeno- 
vanih funkcionarjev 27.005 
din, drugih delavcev 14.111 
din, voljeni funkcionarji, ki ne- 
poklicno opravljajo svojo dolž- 
nost pa so prejemali povpreč- 
no mesečno nagrado v višini 
1.534 din. 

Povprečni mesečni osebni 
dohodek v republiških samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
na področju družbenih dejav- 
nosti je znašal za voljene funk- 
cionarje, ki poklicno opravljajo 
svojo dolžnost 27.201 din, za 
imenovane funkcionarje 
25.123 din, za druge delavce 
13.552 din, voljeni funkcionar- 
ji, ki nepoklicno opravljajo 
svojo dolžnost pa so prejemali 
mesečno nagrado v višini 
1.245 din. 

Povprečni mesečni osebni 
dohodek v republiških samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
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na področju materialne proiz- 
vodnje je znašal za voljene 
funkcionarje, ki poklicno 
opravljajo svojo dolžnost 
29.280 din, za imenovane 
funkcionarje 28.063 din, za 
druge delavce 15.956 din, vo- 
ljeni funkcionarji, ki nepoklic- 
no opravljajo svojo dolžnost 
pa so prejemali mesečno na- 
grado v višini 2.957 din. 

Skupen obseg bruto sred- 
stev za osebne dohodke funk- 
cionarjev in drugih delavcev v 
republiških samoupravnih 
skupnostih je v letu 1981 zna- 
šal 303.479.100 din, v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
na področju družbenih dejav- 
nosti 218.017.900 din, v sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih na področju materialne 
proizvodnje pa 85.461.200 din. 

V delovni skupnosti Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 
združuje delo 44 delavcev in 
bivših voljenih funkcionarjev. 
Njihov poprečni osebni doho- 
dek za leto 1981 je znašal 
16.829,00 dinarjev. 

Raziskovalna skupnost Slo- 
venije je predsednikom skup- 
ščin Raziskovalne skupnosti 
Slovenije in posebnih razisko- 
valnih skupnosti ter odborov 
izplačala nadomestilo osebne- 
ga dohodka v letu 1981 po- 
prečno 9.366,00 dinarjev za 
106 funkcionarjev. 

Na delegatsko vprašanje'Da- 
nila SBRIZAJA, delegata iz ob- 
čine Ljubljana Šiška, sporoča- 
mo tele podatke o funkcionar- 
jih in drugih delavcih v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 

Slovenije za zdravstvo, social- 
no varstvo, otroško varstvo in 
socialno skrbstvo: 

1. Zdravstvena skupnost 
Slovenije, Skupnost socialne- 
ga varstva Slovenije in Skup- 
nost otroškega varstva Slove- 
nije nimajo voljenih funkcio- 
narjev, ki bi poklicno opravljali 
delegatske dolžnosti. Poklicni 
funkcionar je sedaj do izteka 
mandata samo predsednik 
izvršnega odbora skupščine 
Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije. Njegov poprečni 
mesečni osebni dohodek je v 
letu 1981 znašal 26.650 dinar- 
jev, skupaj v letu pa 319.797 
dinarjev. 

Za nepoklicno opravljanje 
delegatske funkcije prejemajo 
nadomestilo predsednik skup- 
ščine Zdravstvene skupnosti 
Slovenije (poprečno 6.399, 
skupaj 76.784 dinarjev), pred- 
sednica skupščine in predsed- 
nik izvršnega odbora Skupno- 
sti socialnega varstva Sloveni- 
je (poprečno 4.938, skupaj 
118.513 dinarjev), predsednici 
skupščine in izvršnega odbora 
Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije (poprečno 6.894, 
skupaj 165.447 dinarjev) in 
predsednica skupščine Skup- 
nosti socialnega skrbstva Slo- 
venije (poprečno 6.291, skupaj 
75.495 dinarjev). 

Na pobudo predsedstva Re- 
publiške konference SZDL naj 
bi v naslednjem delegatskem 
obdobju poklicno opravljala 
funkcijo predsednik skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije in predsednik skupščine 

Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

2. S 1. januarjem 1981 je bi- 
la organizirana skupna stro- 
kovna služba, ki opravlja dela 
in naloge za Zdravstveno 
skupnost Slovenije, Skupnost 
socialnega varstva Slovenije, 
Skupnost otroškega varstva 
Slovenije in Skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije. Pred 
združitvijo je bilo v prejšnjih 4 
delovnih skupnostih zaposle- 
nih 69 delavcev. Z novo orga- 
nizacijo dela in notranjimi ra- 
cionalizacijami je skupna stro- 
kovna služba zmanjšala število 
zaposlenih za 15 (eden od teh 
je trenutno še na letnem dopu- 
stu pred upokojitvijo), to je za 
21,8%. To ji je omogočilo, da 
se je odrekla delu zasluženega 
prihodka v znesku 1,660.000 
dinarjev v korist skupnosti s 
področja socialnega varstva, 
ki so imele težave s plačeva- 
njem svojih obveznosti. 

Zap. Naziv značilne 
št. skupine delavcev 

1. Voljeni funkcionarji 
- ki poklicno opravljajo 
dolžnost 
- ki nepoklicno opravljajo 
dolžnost 
2. Imenovani funkcionarji 
3. Drugi delavci 

V skupni strokovni službi 
navedenih štirih samouprav- 
nih interesnih skupnosti je bilo 
konec 1981. leta 55 delavcev, 
od tega 5 imenovanih funkcio- 
narjev (direktor + 4 tajniki 
skupščin). Vsi prejemajo oseb- 
ne dohodke po samoupravnih 
splošnih aktih delovne skup- 
nosti, na temelju ugotovljene 
delovne uspešnosti. Poprečni 
osebni dohodek imenovanih 
delavcev je znašal v letu 1981 
26.449 dinarjev in skupno iz- 
plačilo 1,586.943 dinarjev, po- 
prečni osebni dohodek drugih 
delavcev pa 13.834 in skupno 
izplačilo 9,130.473 dinarjev. 

Upoštevajoč visoko kvalifika- 
cijsko sestavo delavcev (28 ali 
50,9% z visoko izobrazbo) je 
navedeno poprečje osebnih 
dohodkov nizko in je pod rav- 
nijo osebnih dohodkov delav- 
cev v združenem delu v SR 
Sloveniji in v Ljubljani. 

Število Povprečni 
zaposlenih osebni 
31/12-1981 dohodek v letu 

1981 v neto din 

1 29.216,00 

1 4.206,70 
1 24.452,30 

22 16.043,55 
Dodatna pojasnila k tabeli: 
Skupne službe Kulturne skupnosti Slovenije so v sklopu Re- 
publiškega sekretariata za pravosodje, upravo in preračun. 

TABELA: Struktura in število zaposlenih ter povprečni osebni 
dohodek v letu 1981 v KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Ponovno povečanje lastnega deleža 

pri financiranju investicij 

6 Za gradbene objekte in opremo s konstrukcijo za uporabo kurilnega olja se je 
lastni delež povečal z 80 na 90 odstotkov, za opremo za družbene dejavnosti s 
60 na 80 odstotkov in za opremo na področju zdravstva in socialnega varstva s 
40 na 60 odstotkov 

Sedanje plansko obdobje se 
je pričelo s precej poudarjeni- 
mi problemi na področju inve- 
sticij, kar je eden vzrokov go- 
spodarske nestabilnosti v naši 
državi. Zaradi tega je z Družbe- 
nim planom Jugoslavije ter 
plani republik in pokrajin dolo- 
čena investicijska politika, ka- 
tere osnovna značilnost je 
spraviti investicije v realne ma- 
terialne in finančne možnosti. 

Vendar pa sedanje stanje in- 
vesticij v teku kaže, da za reali- 
zacijo investicijskih progra- 
mov ni mogoče zagotoviti 
sredstev iz realnih virov. Zara- 
di tega je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ Predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
posebnih pogojih za investicij- 
ske kredite, z Osnutkom in s 
Predlogom zakona (AS 523), s 
predlogom, da se ta zakon 
sprejme po hitrem postopku, 
da bi se izognil večjim mot- 
njam na področju investicijske 
porabe. 

V obrazložitvi zakona je re- 
čeno, da je v okviru gospodar- 
skih investicij upošasnen raz- 
voj v dejavnostih, katerim je 
bila dana prednost v razvoju in 
za katere je v družbenem pla- 
nu Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do 1985 predviden 
hitrejši razvoj. Čeprav je pre- 
težni del investicij usmerjen v 
prednostne dejavnosti in se 
nanaša na vlaganja v energet- 
ski sektor okrog 38 odstotkov 
in v surovinski sektor okrog 30 
odstotkov, pa so vendar v pri- 
merjavi z obdobjem loto dni 
prej vlaganja manj.,a za 30 od- 
stotkov. Prav tako so visoke 

prekoračitve v prednostnih de- 
javnostih, ki so dosegle vre- 
dnost 287 milijard dinarjev. 

Predlagane spremembe in 
dopolnitve se nanašajo v glav- 
nem na del veljavnega zakona 
o dajanju kreditov proizvod- 
nim in drugim organizacijam 
združenega dela in o določa- 
nju višine lastnega deleža za 
financiranje posameznih inve- 
sticij. Sicer pa je bil podoben 
zakon sprejet konec leta 1981. 

Namen sprejetja tega zako- 
na je, da bi učinkovito deloval 
na zaviranje čezmerne investi- 
cijske porabe in navečje 
usmerjanje investicijskih vla- 
ganj v dejavnosti, ki imajo pre- 
dnost in za katere predvideva 
Družbeni plan hitrejši razvoj. 

ZAGOTOVITEV 
LASTNEGA DELEŽA 
ZA FINANCIRANJE 
INVESTICIJ 

Po predloženi dopolnitvi ve- 
ljavnega zakona banke oziro- 
ma drugi uporabniki družbe- 
nih sredstev ne morejo dati 
kreditov za investicije oziroma 
garancije za investicije upo- 
rabniku družbenih sredstev - 
investitorju, prej preden upo- 
rabnik družbenih sredstev po- 
ravna zapadle obveznosti iz in- 
vesticijskih kreditov (do izva- 
jalcev gradbenih del, proizva- 
jalcev investicijske opreme po 
naročilu in druge zapadle ob- 
veznosti iz naslova investicij). 

Ena najpomembnejših no- 
vosti v predlogu zakona je po- 
večanje odstotka lastnega de- 
leža pri financiranju posamez- 

nih investicij. Tako na primer 
se je za gradbene objekte in 
opremo s konstrukcijo za upo- 
rabo kurilnega olja (lahkega, 

■ srednjega, težkometalurškega 
idr ), če ni z zveznim zakonom 
predvideno drugače, lastni pri- 
spevek povečal od 80 na 90 
odstotkov, za gradbene objek- 
te in opremo uporabnikov 
družbenih sredstev družbenih 
dejavnosti od 60 na 80 odstot- 
kov in za gradbene objekte in 
opremo s področja zdravstva 
in socialnega varstva od 40 na 
60 odstotkov. 

Za medicinske priprave, 
aparate, pribore in instrumen- 
te s področja zdravstva, kakor 
tudi za specialno opremo s po- 
dročja socialnega varstva - za 
oskrbo in rehabilitacijo mladi- 
ne z motnjami v duševnem in 
telesnem razvoju ter odraslih 
invalidnih oseb, je predvideno 
30 namesto 20 odstotkov last- 
nega deleža. 

Za gradbene objekte in 
opremo s področja gospodar- 
stva, pri katerih temelji upora- 
ba zmogljivosti pretežno na 
surovinah in drugem materialu 
iz uvoza je namesto 50 predlo- 
ženo 80 odstotkov. Za objekte 
te vrste prav tako s področja 
gospodarstva, razen za tiste za 
katere je določen drug odsto- 
tek lastnega deleža, je name- 
sto 40 predvideno 60 odstot- 
kov, medtem ko je za objekte 

za opravljanje komunalnih de- 
javnosti predvideno od 30 do 
50 odstotkov in za opremo, ra- 
zen za tisto za katero je dolo- 
čen drugačen odstotek od 20 
na 40 odstotkov. 

FINANCIRANJE 
PREDNOSTNIH 
DEJAVNOSTI 

Z druge strani pa se zmanj- 
šuje odstotek lastnega deleža 
investitorja za financiranje in 
investicij s področja gospo- 
darstva za investicijska vlaga- 
nja v dejavnostih za katere ve- 
lja prednost v razvoju in za ka- 
tere je predviden hitrejši razvoj 
po Družbenem planu Jugosla- 
vije in to za gradbene objekte s 

- 40 na 20 odstotkov in za opre- 
mo z 20 na 15 odstotkov. To pa 
zaradi tega, da bi dosegli čim 
večje zanimanje za investira- 
nje v tej dejavnosti, ker so 
skupnega pomena za vso dr- 
žavo. Od njih je odvisno ure- 
sničevanje plana, kot tudi sta- 
bilnejši razvoj gospodarskih 
dejavnosti, ki so življenjskega 
pomena za naš bodoči razvoj v 
celoti. 

Razen tega so predlagane 
tudi določene spremembe v 
kazenskih določbah, ki naj za- 
gotovijo večjo disciplino pri 
izvajanju zakona in uskaljeva- 
nju s predloženimi spremem- 
bami in dopolnitvami. 

C PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH^ 
0 ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH ZA INVESTICIJSKE X 
X KREDITE-SA 523 0 
fcooooooooseooosoooooooooooooooeoooooooei® 
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Enotna uporaba predpisov o izvrševanju 

kazenskih sankcij 

• Izvrševanje kazenskih sankcij različno urejajo republiški in pokrajinski zakoni, 
tako da ta zakonski osnutek rešuje sporna vprašanja njihove uporabe v praksi 

• V primeru kolizije zakonov pri izvrševanju zaporne kazni, kazni mladoletniškega 
zapora, vzgojnega ukrepa ali varstvenega ukrepa se kazen izvršuje tam, kjer 
ima kaznovana oseba prebivališče ali bivališče 

• Pri izvrševanju denarne kazni, kazni zaplembe premoženja ali varstvenega 
ukrepa odvzema predmetov, praviloma velja teritorialno načelo 

• V primeru kolizije pristojnosti izvrševanja sankcij za gospodarske prestopke in 
prekrške se prav tako uporablja ta zakon, saj gre za sankcije, ki so enake ali 
podobne kazenskim 

Predlog za izdajo zakona o 
reševanju kolizij zakonov in 
kolizij pristojnostf pri izvrševa- 
nju kazenskih sankcij, z 
Osnutkom zakona (AS 524) je 
poslan v obravnavo in sprejem 
delegatom Skupščine SFRJ. 
Ta enostaven, hkrati pa konci- 
zen zakonski akt naj bi odpra- 
vil težave in pomanjkljivosti, ki 
nastajajo v praksi pri uporabi 
posameznih republiških in po- 
krajinskih zakonov na področ- 
ju izvrševanja kazenskih sank- 
cij. V omenjenih zakonih so 
namreč posamezne rešitve ra- 
zlične in zaradi tega prihaja v 
praksi do kolizij zakonov in ko- 
lizij pristojnosti. Nastajajo ob 
izvrševanju zaporne kazni, 
kazni mladoletniškega zapora, 
premoženjskih kazni in posa- 
meznih varstvenih ter vzgojnih 
ukrepih, kakor tudi pri izvrše- 
vanju sankcij za gospodarske 
prestopke in prekrške. 

Ker izvrševanje kazenskih 
sankcij ni bilo hkrati urejeno v 
zveznem in republiških zako- 
nih, temveč samo z zakoni re- 
publik in pokrajin, je bilo mo- 
goče pričakovati, da bodo re- 
šitve na tem področju različne. 
To se je tudi zgodilo, sedaj pa 
nastajajo težave pri izvajanju 
zakonov. Gre za izvrševanje 
vseh sankcij, izrečenih v ka- 
zenskem postopku, kakor tudi 
za sankcije, izrečene za go- 
spodarske prestopke in prekr- 
ške. Zaradi tega je potrebno 
urediti kolizije z zveznim zako- 
nom, kar tudi omogoča ustav- 
na ureditev. 

IZVRŠEVANJE KAZNI 
ZAPORA 

Med nujnimi razlogi za reše- 
vanje kolizije na področju izvr- 
ševanja kazenskih sankcij so 
gotovo različni načini pošilja- 
nja obsojencev na izvrševanje 

kazni in samega izvrševanja 
zaporne kazni v posameznih 
republiških zakonih. Tako na 
primer zakona SR Srbije in SR 
Makedonije določata, da ob- 
sojenec prestaja zaporno ka- 
zen na območju sodišča oziro- 
ma organa, ki je to odločitev 
sprejel na prvi stopnji. Zakoni 
drugih republik pa drugače 
predvidevajo, da kazen zapora 
izvršujejo na območju prebiva- 
lišča oziroma bivališča kazno- 
vane osebe. V praksi prihaja 
torej do kolizije zakonov, če 
sta drugačna kraja izrekanja 
sanakcije in prebivališča ozi- 
roma bivališče osebe, ki ji je 
izrečena kazenska sankcija. 
Položaj je enak glede izvrševa- 
nja mladoletniškega zapora, 
varstvenih in vzgojnih ukrepov 
institucionalnega značaja. 

Zaradi tega Osnutek zakona 
določa, če pride do kolizije za- 
konov pri izvrševanju zaporne 
kazni, kazni mladoletniškega 
zapora, pogojne obsodbe z 
varstvenim nadzorstvom, 
vzgojnega ukrepa ali varstve- 
nega ukrepa (razen varstvene- 
ga ukrepa odvzema predme- 
tov); izrečena kazen obsojeni 
osebi bo izvršena v republiki 
oziroma pokrajini, kjer priza- 
deti prebiva. Če obsojena ose- 
ba nima prebivališča ali pa ga 
ni mogoče ugotoviti, bo kazen 
izvršena v republiki oziroma 
pokrajini, kjer je njegovo biva- 
lišče. 

Kadar pa ni mogoče ugoto- 
viti niti prebivališča niti bivali- 
šča obsojene osebe (na primer 
za ubežnike), bodo prej ome- 
njene kazni izvršene v republi- 
ki oziroma pokrajini, kjer je so- 
dišče, ki je izreklo kazen oziro- 
ma ukrep na prvi stopnji. Ta 
določba velja tudi za osebe, ki 
nimajo prebivališča ali bivali- 
šča v Jugoslaviji (za tuje držav- 
ljane). 

Taka rešitev kolizij republi- 
ških in pokrajinskih zakonov 
(po prebivališču obsojene ose- 
be) je posebej pomembna pri 
izvrševanju vzgojnih ukrepov 
obsojenim mladoletnikom. V 
teh primerih sicer redko priha- 
ja do kolizije republiških in po- 
krajinskih zakonov, saj mlado- 
letnikom praviloma sodijo so- 
dišča na območju njihovega 
prebivališča. Izjemoma pa se 
le lahko zgodi, da jim sodijo 
sodišča v drugi republiki ali 
pokrajini. Zaradi tega Osnutek 
zakona predvideva, da bo 
vzgojni ukrep izvršen po prebi- 
vališču mladoletnika. Obrazlo- 
žitev Osnutka zakona pri tem 
poudarja, kako je za mladolet- 
nike posebej pomemben vpliv 
in bližina njegove družine, go- 
tovo pa je tudi, da bo prevzgoj- 
ni proces najbolje potekal v 
okolju, kjer mladoletnik živi. 

Če pride do kolizije republi- 
ških in pokrajinskih zakonov, 
Osnutek zakona določa izjemo 
glede kratkih zapornih kazni, 
izrečenih do treh mesecev ali 
glede ostanka kazni, ki od 
dneva pravnomočne obsodbe 
ni daljša kot tri mesece, obso- 
jera oseba pa je v priporu ali 
pa ji je odvzeta prostost na 
podlagi tiralice. V takih prime- 
rih kot najsmotrnejšo rešitev 
Osnutek zakona predvideva, 
da bo kazen obsojenec presta- 
jal v republiki ali pokrajini, kjer 
mu je bila odvzeta prostost po 
tiralici, ali pa kjer je bil obso- 
jen. Tako rešitev so pogojevali 
predvsem praktični razlogi, da 
ne bi prišlo do večjih finančnih 

stroškov glede pošiljanja oseb 
na prestajanje kazni. 

IZVRŠEVANJE 
DENARNE KAZNI ALI 
ZAPLEMBE 
PREMOŽENJA 

Osnutek zakona ureja tudi 
vprašanja kolizije republiških 
in pokrajinskih zakonov glede 
stroškov pošiljanja ljudi na 
prestajanje zapornih kazni, 
kazni mladoletniškega zapora, 
varstvenih in vzgojnih ukre- 
pov. Ti stroški bremenijo usta- 
novo, kjer obsojenec prestaja 
kazen, oziroma republiko ali 
pokrajino, kjer je ta ustanova. 

To vprašanje je v republiških 
zakonih različno rešeno. Za- 
kon SR Srbije na primer pre- 
dvideva, da te stroške plača 
ustanova, v kateri obsojenec 
prestaja kazen, po zakonu SR 
Bosne in Hercegovine pa ti 
stroški sodijo v breme republi- 
ke. Zaradi tega je najenostav- 
nejša rešitev, da stroške plača 
ustanova, ki ji, konec koncev, 
sredstva zagotavlja republika 
ali pokrajina. 

Pri koliziji zakonov glede 
izvrševanja denarne kazni, 
kazni zaplembe premoženja in 
varstvenega ukrepa odvzema 
predmetov, je praviloma zasto- 
pano teritorialno načelo. Tudi 
v teh primerih republiški zako- 
ni različno urejajo posamezna 
vprašanja na tem področju. 
Zakona SR Hrvatske in SR 
Črne gore določata, da se pla- 
čilo denarne kazni iz nepre- 
mičnin lahko izvede le, če ka- 

>sooooQ«oosoeceocccccooo( «8 jpsoc 
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zen presega 5.000 dinarjev. Po 
določbah zakona SR Bosne in 
Hercegovine pa je mejni zne- 
sek za tako izterjavo 10.000 di- 
narjev. 

Za take kolizije, ki prihajajo 
pri izvrševanju denarne kazni. 
Osnutek zakona ureja tudi dva 
posebna primera Kadar se de- 
narna kazen izvršuje kot glav- 
na kazen, je merodajen zakon 
republike ali pokrajine, katere 
organ je sprejel odločitev o de- 
narni kazni. Ce pa se denarna 
kazen izvršuje kot stranska ka- 
zen, se uporablja zakon repu- 
blike ali pokrajine, v kateri se 
izvršuje glavna kazen. 

Tudi izvršitev varstvenega 
ukrepa odvzema predmetov je 
v zakonih republik in pokrajin 
različno urejena. Osnutek za- 
kona zaradi tega določa pravi- 
la za primere, če pride do te 
kolizije. Uporablja se zakon re- 
publike in pokrajine, kjer je 
predmet. Kot alternativni pred- 
log pa je predviden kraj sodi- 
Sča, ki je izrekel ukrep, in sicer 
če gre za premičnino. 

Glede zaplembe premoženja 
je v primeru kolizije najprej za- 
stopano teritorialno načelo. 
Tako je merodajen zakon re- 
publike ali pokrajine, kjer je to 
premoženje. Alternativna reši- 
tev Osnutka zakona pa upošte- 
va načelo pravičnosti. Po njej 
je merodajen zakon tiste repu- 
blike ali pokrajine, kjer je na- 
stala zaradi izvršitve kaznivega 
dejanja škoda. 

Poseben člen Osnutka ureja 
tudi kolizijo pristojnosti med 
republiškimi in pokrajinskimi 
pristojnostmi. V primeru koli- 
zije pristojnosti pri izvrševanju 
kazenskih sankcij je pristojen 
organ tiste republike oziroma 
pokrajine, kjer je treba po 
Osnutku zakona sankcije tudi 
izvršiti. 

Osnutek predvideva, da se 
bodo v vseh drugih primerih 
ustrezno uporabljale določbe 
predlaganega zakona, saj ni 
mogoče vnaprej predvideti 
vseh primerov, ko bi lahko 
prišlo do kolizije. Morda pa se 
bodo spremenili tudi posa- 
mezni republiški zakoni o izvr- 
ševanju kazenskih sankcij. 

SANKCIJE ZA 
GOSPODARSKE 
PRESTOPKE IN 
PREKRŠKE 

Predzadnji člen Osnutka za- 
kona prinaša rešitve glede ko- 
lizije zakonov in kolizije pri- 
stojnosti pri izvrševanju sank- 
cij za gospodarske prestopke 

Jn prekrške. Omenja, da se bo- 
do ustrezno uporabljale določ- 
be tega zakona, če z drugim 
•zakonom ni drugače določeno 
(velja na primer zakon o prekr- 
ških, in sicer ko so kršeni zvez- 
ni predpisi). 

Do kolizije lahko pride, če 
gre za izterjavo zneska denar- 
ne kazni, izrečene odgovorni 
osebi, iz nepremičnin. V tem 
primeru je merodajen zakon 
republike oziroma pokrajine, 
kjer je premoženje oziroma del 
premoženja iz katerega se pri- 
silno poplača denarna kazen. 

Glede izvrševanja sankcij za 
prekrške pa vsaka republika s 
svojim zakonom ureja to vpra- 
šanje. Možne so kolizije, ki jih 
je mogoče rešiti v skladu z do- 
ločbami Osnutka zakona. 

Razlike pa so tudi glede izvr- 
ševanja denarnih kazni za pre- 
krške. Po zakonih SR Makedo- 
nije in SR Srbije izvršuje de- 
narno kazen pristojni organ, ki 
jo je izrekel, medtem ko je po 
zakonu SR Hrvatske zato pri- 
stojen sodnik za prekrške v 
kraju prebivališča oziroma bi- 
vališča kaznovane osebe. Tudi 
v tem primeru se bo, kakor je 
predvideno, uporabljal zakon 
republike ali pokrajine, kjer se 
nahaja del ali vse premoženje. 

Različne so tudi republiške 
in pokrajinske rešitve glede vi- 
šine denarnih kazni, ki jo je 
mogoče poplačati iz nepre- 
mičnin. V SR Hrvatski je mejni 
znesek 1.000 dinarjev, v SR 
Črni gori 3.000, medtem ko je v 
SR Bosni in Hercegovini to 
mogoče narediti šele, če kazen 
presega 5.000 dinarjev. Po 
Osnutku zakona je v takem pri- 
meru merodajen zakon repu- 
blike ali pokrajine, kjer je pre- 
moženje. Če pa bi bila sprejeta 
alternativna rešitev, bi veljal 
zakon tiste republike ali pokra- 
jine, kjer je zaradi izvršitve 
kaznivega dejanja nastala 
škoda. 

Krepitev vloge Jugoslavije v Mednarodni 

banki za obnovo in razvoj 

Pri splošnem povečanju kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj naj bi 
Jugoslavija v prihodnjih petih letih sodelovala s 766,5 milijona dinarjev 
Vloga naše države v kapitalu banke se mora izenačiti z višino kvote v 
Mednarodnem monetarnem skladu 
Povečan kapital bo Banka uporabila kot osnovo za najemanje posojil na 
mednarodnem tržišču kapitala 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
odločanje osnutka zakonov o 
zagotavljanju sredstev federa- 
cije za vlogo Jugoslavije pri 
splošnem povečanju kapitala 
Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj ter za posebno pove- 
čanje vloge SFRJ v kapital te 
Banke. 

Prvi od obeh zakonov pred- 
laga, da se za vlogo naše drža- 
ve za splošno povečanje kapi- 
tala Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj v proračunu fe- 
deracije zagotovi sredstva v vi- 
šini 766 milijonov 514 tisoč di- 
narjev kot protivrednost 19 mi- 
lijonov 162 tisoč ameriških do- 
larjev. 

Ta sredstva bi zagotavljali v 
proračunih federacije, in sicer 
od leta 1982 do leta 1986. Vsa- 

ko leto bi bilo potrebnih 153,3 
milijonov dinarjev ob tečaju 
dolarja 40 dinarjev. Če bi se 
tečaj dolarja spremenil, bi 
ustrezno prilagodili znesek 
sredstev v proračunu federa- 
cije. 

DODATNO 
DOPOLNJEVANJE 
KAPITALA BANKE 

Gre za delež naše države pri 
dodatnem dopolnjevanju kapi- 
tala Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj, ker so zaradi 
njenega vse večjega pomena 
in vloge pri financiranju raz- 
voja držav v razvoju narasle tu- 
di finančne potrebe. Jugosla- 
vija pa je redno sodelovala v 
vseh dosedanjih dopolnjeva- 

njih sredstev Banke s polnimi 
odobrenimi zneski. 

Zadnjo akcijo za povečanje 
kapitala Banke v višini 40 mili- 
jard dolarjev so podprle vse 
države - članice, vključno tudi 
Jugoslavija. Po resoluciji o 
splošnem povečanju kapitala 
Banke, ki so jo sprejele države, 
ki razpologstjo s tremi četrtina- 
mi vseh glasov v njej, morajo 
države članice vplačati sred- 
stva za dvakratno povečanje 
svojih kvot v Banki v obdobju 

od septembra 1981 do julija 
1986. leta. 

Vpisani kapital, ki je za drža- 
ve članice njihova obveznost 
do Banke, se ne bo vplačeval v 
celoti. Od te vsote se namreč 
samo 7,5 odstotka vplač.uje 
Banki, vse drugo pa so sred- 
stva v evidenci Banke kot ga- 
rantni kapital. Kapital Banke v 
glavnem ni namenjen za daja- 
nje kreditov, temveč je osnova 
za sprejemanje kreditov na 
mednarodnem tržišču kapita- 
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la, tako da je zadolževanje 
osnovni vir, iz katerega Banka 
daje posojila svojim članicam. 

S sodelovanjem pri tem 
splošnem povečanju kapitala 
Mednarodne banke bi se vloga 
Jugoslavije povečala za 255,5 
milijona tekočih dolarjev. 

Zagotavljanje sredstev za 
povečanje kapitala Mednaro- 
dne banke za obnovo in razvoj 
je v skladu z načelnim stali- 
ščem Jugoslavije o aktivni 
podpori dejavnosti takih me- 
dnarodnih institucij. S tem pa 
ne gre le za uporabo vseh pra- 
vic, temveč tudi za prevzema- 
nje ustreznih obveznosti. 

Obrazložitev Osnutka zako- 
na poudarja, da se mimo inte- 
resov Jugoslavije, da ohrani 
status posojilojemalca in na- 
prej razvija bilateralno sodelo- 
vanje, s krepitvijo Banke raz- 
širjajo tudi možnosti našemu 

izvoznemu gospodarstvu, da 
prodre s svojimi izdelki in sto- 
ritvami na tržišča držav v raz- 
voju. 

POSEBNO 
POVEČANJE VLOGE 
NAŠE DRŽAVE 

Drugi Osnutek zakona pre- 
dvideva, da se za posebno po- 
večanje vloge naše države v 
kapitalu Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj v proračunu 
federacije zagotovi sredstva v 
višini 364 milijonov dinarjev 
kot protivrednost 9,1 milijona 
dolarjev. 

Ta sredstva bi se prav tako 
zagotavljala v proračunih fe- 
deracije od- leta 1982 do leta 
1986, in sicer po 72,8 milijona 
dinarjev letno. Tečaj dolarja je 
računan kot po prejšnjem za- 
konu, predvideno pa je tudi 

prilagajanje dinarskih zneskov 
v primeru spremembe tečaja. 
Za prvo vplačilo, ki dospe to 
leto, so zagotovljena sredstva 
v proračunu federacije. 

Delež naše države v kapitalu 
Mednarodne banke je manjši 
kot v kvotah Mednarodnega 
monetarnega sklada, čeprav 
sta bila ob ustanovitvi obeh in- 
stitucij odobrena enaka deleža 
držav ustanoviteljic teh orga- 
nizacij. Zaradi tega so predlo- 
gi, da bi nadomestili to razliko, 
saj je Jugoslavija eden največ- 
jih uporabnikov posojil Banke. 
Hkrati je bila Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj v 
vsem povojnem obdobju za 
Jugoslavijo največji posamični 
vir kvalitetnih sredstev za dol- 
goročno financiranje razvoja. 
S povečanjem deleža, bi se 
precej izboljšal položaj Jugo- 
slavije v Banki, tako da bi si 

ponovno pridobila drugo me- 
sto v ustrezni grupaciji držav. 

Tudi ta sredstva Banke bi se 
uporabila za plačevanje v di- 
narjih ali konvertibilnih valu- 
tah. V skladu z bančnim statu- 
tom mora Jugoslavija vplačati 
10 odstotkov svoje vloge v do- 
larjih ali v zlatu, vse ostalo pa v 
nacionalni valuti, pri čemer 
mora na zahtevo Banke obvez- 
no konvertirati svojo valuto v 
valute drugih držav. Konverzi- 
jo bi, kakor predvidevata 
osnutka zakona, opravila Na- 
rodna banka Jugoslavije v bre- 
me deviznih tezerv. 

Sicer pa so Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj in 
Mednarodni menetarni sklad 
ustanovile države članice anti- 
hitlerjevske koalicije leta 1944. 
Jugoslavija je bila ena od 44 
držav - ustanoviteljic Konfe- 
rence. 

Olajšava za rafinerije nafte pri načinu 

izkazovanja izgub 

V prvih devetih mesecih leta 1981 so rafinerije nafte izkazale izgubo 12,99 
milijarde dinarjev, pri čemer znašajo negativne tečajne razlike na podlagi tujih 
kreditov 8,82 milijarde dinarjev, obresti pa 2,94 milijarde dinarjev 
Nepokrito izgubo na tej podlagi lahko rafinerije nadomestijo s 50 odstotki v letu 
1982 in 50 odstotki v letu 1983 

Po podatkih službe družbe- 
nega knjigovodstva Jugoslavi- 
je so rafinerije nafte za 9 mese- 
cev leta 1981 izkazale 12,99 
milijarde dinarjev izgub, od te- 
ga znašajo negativne tečajne 
razlike iz naslova zunanjih kre- 
ditnih linij 8,82 milijarde dinar- 
jev, obresti pa 2,94 milijarde 
dinarjev. 

Ker je ocenjeno, da bodo ra- 
finerije po.skupnih zaključnih 
računih za leto 1981 izkazale 
velike izgube, ker bodo nega- 
tivne tečajne razlike še večje, 
je Zvezni izvršni svet poslal 

Skupščini SFRJ Predlog za iz- 
dajo zakona o dopolnitvi zako- 
na o določanju inrazporejanju 
skupnega prihodka in dohod- 
ka, z Osnutkom in Predlogom 
zakona (AS 528), da bi olajšali 
težak položaj rafinerij. Predlog 
je, naj bi se ta zakon sprejel po 
hitrem postopku. 

Osnutek zakona ureja, da te- 
meljna organizacija za proiz- 
vodnjo naftnih derivatov, ki je 
po zaključnem računu za leto 
1981 izkazala nepokrite izgube 
na osnovi negativnih tečajnih 
razlik in obresti iz naslova tujih 

kratkoročnih kreditov za uvoz 
nafte, da se razmejeni zneski 
nadomestijo do višine izkaza- 
ne izgube, s tem da jih nado- 
mestijo 50 odstotkov v letu 
1982 in 50 odstotkov v letu 
1983. 

Ta dopolnitev zakona je 

predložena zaradi tega, ker 
omenjena izguba ni nastala 
zaradi slabega poslovanja or- 
ganizacije, ampak zaradi tega 
ker v letu 1981 cena nafte in 
naftnih derivatov ni spremljala 
spremembe paritete dolarja, 
tečaj katerega se je gibal od 
29,34 do 40 dinarjev. 
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PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O S 
DOLOČANJU IN RAZPOREJANJU SKUPNEGA J 
PRIHODKA IN DOHODKA - AS 528 
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MEDNARODNE POGODBE 

Mednarodno posojilo za projekt preskrbe 

z vodo področja Prištine in Podujeva 

• Mednarodna banka za obnovo in razvoj je odobrila posojilo delovni organizaciji 
Regionalni vodovod »Batlava« v Prištini v vrednosti 41 milijonov dolarjev 

• Skupni vračilni rok posojila je 15 let z obrestno mero 11,6 odstotka letno 
_ poročevalec 
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U PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 
S GARANCIJI MED SFRJ IN MEDNARODNO BANKO ZA 
0 OBNOVO IN RAZVOJ-AS 527 
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Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom v Skupščini SFRJ Predlog 
zakona o ratifikaciji Sporazu- 
ma o garanciji med Socialistič- 
no federativno republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno ban- 
ko za obnovo in razvoj. (AS 
527). Gre za posojilo Mednaro- 
dne banke za obnovo in razvoj 
delovni organizaciji Regional- 
ni vodovod »Batlava« v Prištini 
v vrednosti 41 milijonov dolar- 
jev za projekt preskrbe z vodo 
področja Prištine in Podujeva. 
Pogodba o posojilu med to de- 
lovno organizacijo in Banko je 
bila sklenjena 14. decembra 
1981. 

Istega dne je bil v VVashing- 
tonu sklenjen sporazum o ga- 
ranciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in raz- 

voj. Ker pa je po statutu banke 
država članica, ki ni neposre- 
dni posojilojemalec, dolžna, 
da z banko sklene poseben 
sporazum, po katerem posta- 
ne le-ta garant za vračanje po- 
sojila pod dogovorjenimi po- 
goji in v predvidenem roku. 

Sprejetje zakona je v pristoj- 
nosti Zbora republik in pokra- 
jin. 

FEDERACIJA V VLOGI 
GARANTA 

V obrazložitvi zakonskega 
predloga so posebej poudarje- 
ne obveznosti, ki jih ima fede- 
racija po tem sporazumu. Tako 
je med drugim rečeno, da Ju- 
goslavija kot garant oziroma 
prvi obveznik brezpogojno ga- 
rantira za točno in pravočasno 

plačevanje glavnice, obresti in 
drugih obveznosti posojila, kot 
tudi premij (pri odplačevanju 
posojila prek roka), na način, 
ki je predviden s Pogodbo o 
posojilu. 

Ko je govor o pogojih pod 
katerimi je bilo odobreno po- 
sojilo je v obrazložitvi poudar- 
jeno, da je skupni vračilni rok 
posojila 15 let in to z obrestno 
mero 11,6 odstotka letno. Pro- 
vizija za neizkoriščeni del po- 
sojila pa znaša letno 0,75 od- 
stotka, rok operativnosti poso- 

jila pa je 15. mar.QC 1982. 
Predlog zakona prav tako 

predvideva da je, če posojilo- 
jemalec ne plača zapadlih ob- 
veznosti v določenem roku, fe- 
deracija kot garant dolžna to 
obveznost pravočasno porav- 
nati. V tem primeru bo Služba 
družbenega knjigovodstva po 
nalogu Zveznega sekretariata 
za finance, ki sicer zagotavlja 
izvršitev sporazuma o garanci- 
ji, znesek teh obveznosti pre- 
nesla iz prihodkov SAP Kosova 
v korist federacije. 

ANALIZE IN OCENE 

Investicijska graditev upočasnjena vendar 

še vedno presega razpoložljiva materialna 

sredstva  

• Skupna prijavljena predračunska vrednost vseh investicij je znašala 1.373 
milijard dinarjev, neuradno pa se giblje med 1.500 in 1.600 milijardami dinarjev 

• Za sedanja vlaganja je značilna nizka stopnja samofinanciranja, upočasnjen 
tempo graditve in podaljševanje gradbenih rokov, neracionalno izkoriščanje 
tujih kreditov in pretirano navezovanje na uvoz opreme in tuje tehnologije 

• Prenehali smo graditi samo 278 objektov, za katere ni mogoče zagotoviti 
sredstev v vrednosti 20 milijard dinarjev 

• O preveliki teritorialni zaprtosti govori podatek, da je bilo samo 5 milijard 
dinarjev investiranih na področja drugih republik in pokrajin, kar je le 0,36 
9dstotka skupne vrednosti investicij 

• Še naprej mimo dogovorjenih razvojnih prednosti, kar ima za posledico 
ustvarjanje nezadovoljive gospodarske strukture 

Za uspešno izvajanje glavnih 
okvirov srednjeročnega plana 
razvoja - ekonomske stabiliza- 
cije - je treba spraviti investi- 
cijsko porabo na nove kvalitet- 
nejše temelje oziroma jih 
zmanjšati v realne materialne 
okvire. V skladu s takšno opre- 
delitvijo se je na začetku izvr- 
ševanja plana okrepila težnja 
za zmanjšanje realnega obse- 
ga investicij v osnovna sred- 
stva in je to zmanjšanje lani 
znašalo 8 odstotkov v primer- 
javi z enakim obdobjem leto 
prej. Kljub temu pa je v investi- 
cijski politiki še vedno poudar- 
jena napetost blagovno-de- 
narnih odnosov* investicije pa 
delujejo kot močan dejavnik 

nestabilnosti in visoke inflaci- 
je. Podatki o stanju inflacije 
konec septembra lani kažejo, 
da vlaganja še naprej presega- 
jo razpoložljiva finančna sred- 
stva in materialna pokritja. 
Število objektov se je lani 
zmanjšalo za 3.405 ali za 12 
odstotkov, \fendar pa je seda- 
nje število 25.000 objektov ka- 
zalec velikega števila vlaganj 
na širokem področju. V letu 
dni se je začela graditev 32 
največjih objektov, kar pa ni 
imelo za posledico, da bi 
zmanjšali vlaganja v posamez- 
ne objekte manjših vrednosti. 
Vse to otežuje potrebno zdru- 
ževanje sredstev za velike in- 
vesticije od katerih je večina v 

prednostnem sektorju. To je 
dokaz, da je investicijska iz- 
gradnja še naprej ekstenzivna. 

Takšna je ocena v Informaci- 
ji Zveznega izvršnega sveta o 
stanju in problemih na po- 
dročju investicij in smereh na- 
daljnje aktivnosti in ukrepov, 
ki razen ocen stanja na tem 
področju in težav, vsebuje tudi 
obsežno dokumentacijo za po- 
samezne sektorje in panoge. 

Informacija je bila poslana v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščinkSFRJ. 

RESNIČNA VREDNOST 
INVESTICIJ VEČJA OD 
PRIJAVLJENIH 

V informaciji je poudarjeno, 
da smo v sedanje plansko ob- 
dobje vstopili z velikim števi- 
lom investicij, ki so precej pre- 
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INFORMACIJA O STANJU IN PROBLEMIH NA 
PODROČJU INVESTICIJ IN SMERI NADALJNJIH 

S AKTIVNOSTI IN UKREPOV 
C 
isooooosooocoooofloooosoccisooecoooooB« 

°1 

poročevalec 11 



segle realne možnosti preskr- 
bovanja s sredstvi, za njihov 
način financiranja pa je značil- 
na nizka stopnja samofinanci- 
ranja. Prav tako je bil precej 
upočasnen tempo graditve, 
pogosto pa so bili odlagani ro- 
ki začetka delovanja objektov. 
Prav zaradi tega smo v sedanje 
plansko obdobje vstopili z veli- 
kim številom nedokončanih 
del na objektih, katerih grad- 
nja je biia v teku. Vse to je 
spremljalo 'tudi neracionalno 
izkoriščanje tujih kreditov in 
čezmerno naslanjanje na uvoz 
tuje opreme in tehnologije. 
Prav zato je bila temeljna nalo- 
ga družbenega plana, da se 
obseg investicij zmanjša v 
realne finančne in materialne 
okvire, da se opravijo vsebin- 
ske spremembe v načinu fi- 
nanciranja investicij s tem, da 
se precej bolj oprejo na doma- 
če vire sredstev in bistveno 
zmanjšajo možnosti financira- 
nja iz nekakovostnih virov, to 
je na inflacijski podlagi. Ena 
od temeljnih nalog je, da se 
pretežni del gospodarskih in- 
vesticij (63 odstotkov) preu- 
smeri na dogovorjene pre- 
dnostne smeri razvoja proiz- 
vodnje energije, osnovnih de- 
ficitarnih surovin, hrane, opre- 
me, v razvoj magistralnega 
prometa in integralnega tran- 
sporta z občutnim zmanjševa- 
njem negospodarskih investi- 
cij. 

V informaciji je poudarjeno, 
da je skupna predračunska 
vrednost vseh investicij dose- 
gla vrednost 1.373 milijard di- 
narjev, to pa je za en odstotek 
več od ustvarjenega družbene- 
ga proizvoda v letu 1980 ali 
okrog 70 odstotkov družbene- 
ga proizvoda v letu 1981. Ven- 
dar pa je, sedanja resnična vre- 
dnost investicij precej večja. 
Ocenjeno je, da je po sedanjih 
cenah med 1.500 do 1.600 mili- 
jard dinarjev, oziroma 10 do 15 
odstotkov več od prijavljene 
vrednosti Službi družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije. Ra- 
zlogov za to je več. Predvsem 
ni prikazana celota investicij- 
skega programa ampak po de- 
lih, prek tako imenovane fazne 
izgradnje. Prav tako ni redne 
revizije predračunske vredno- 
sti za dosežene podražitve, za 
nepredvideni dodatni obseg 
del in nadaljno rast cen do 
konca gradnje, niti se ne pri- 
javlja resnična vrednost nasta- 
lih prekoračitev. 

Ti podatki kažejo, da investi- 
cijski program, katerega reali- 
zacija je v teku, precej presega 
možnosti zagotovitve sredstev 
iz realnih virov. To zahteva ri- 
goroznejšo selekcijo tekočih 
investicij, da bi uresničili ne- 
sporne investicije, ki so skup- 

nega pomena. Vrednost inve- 
sticij, ki so v teku, je poudarje- 
no v gradivu, se je povečala 
pod vplivom rapidnega nara- 
ščanja prekomernega preko- 
račenja začetnih predračun- 
skih vrednosti in kot posledica 
podražitve investicijskih del in 
mnogih drugih slabosti. Od 
oktobra 1980 do septembra 
1981 so se prekoračitve pove- 
čale za okrog 110 milijard in so 
dosegle vrednost 463 milijard 
dinarjev, kar predstavlja okrog 
34 odstotkov skupne vrednosti 
vseh investicij. V informaciji je 
izražen dvom, in so le-ta pre- 
cej večja, ker veliko število in- 
vestitorjev ne pripravlja vsega 
zneska prekoračitve. Tako vi- 
sok znesek prekoračitve, ki se 
bo še povečal pod vplivom na- 
daljnje rasti cen na investicij- 
skem področju za večkrat 
zmanjšuje že prvotne proraču- 
ne rentabilnosti vlaganj in de- 
luje kot trajno žarišče inflacije, 
ki bo močno pritiskala na na- 
daljnje naraščanje cen. 

RAZŠIRJENOST 
INVESTICIJ 

Od oktobra 1980 do konca 
septembra 1981 je bilo zgraje- 
nih približno 17.000 objektov, 
katerih skupna vrednost znaša 
280 milijard dinarjev. V drugi 
polovici tega obdobja je bilo 
končano manjše število vla- 
ganj za 9 odstotkov (8.005 pro- 
ti 8.824), vendar se je vrednost 
dokončanih objektov povečala 
za 4 milijarde dinarjev ali za 34 
odstotkov: To kaže na to, da je 
končano manjše število inve- 
sticijskih vlaganj, ki pa so vsak 
posebej večje vrednosti. 
Sicer pa je bilo največje število 
zgrajenih objektov v SR Srbiji 
brez pokrajin in v SR Hrvatski. 

Ko je govor o novih vlaga- 
njih je opazna težnja postop- 
nega upadanja njihovega šte- 
vila. V tem obdobju (oktober 
1980 - september 1981) se je 
začelo 13.670 vlaganj, v vre- 
dnosti 290 milijard dinarjev, 
kar pa je za 10 odstotkov manj 
od začetih vlaganj v letu 1980. 
Po vrednosti pa so za 23 od- 
stotkov večja. Tako se je pove- 
čal delež vrednosti novozače- 
tih vlaganj v skupni predra- 
čunski vrednosti vseh investi- 
cij z 9,5 na 13.1 odstotka. 

Če pa pogledamo po repu- 
blikah in pokrajinah, je v infor- 
maciji poudarjeno, da se je 
vrednost novozačetih investi- 
cij zmanjšala samo v SR Črni 
gori za 10 odstotkov in v SR 
Sloveniji za 2 odstotka. Enaka 
je ostala v SR Hrvatski in SR 
Makedoniji, medtem ko se je 
očitno povečala v SAP Kosovu 
in to za 160 odstotkov v SR 
Srbiji brez pokrajin za 123 od- 
stotkov, v SR Bosni in Herce- 

govini za 110 odstotkov in v 
SAP Vojvodini za 83 odstot- 
kov. Iz tega je mogoče sklepa- 
ti, da v republikah in pokraji- 
nah ni obveljala usmeritev, da 
je treba bolj zadržano in bolj 
oprezno vlagati v nove investi- 
cije, da bi se finančni in drugi 
potenciali lahko usmerili na hi- 
trejše zaključevanje večjega 
števila velikih objektov v proiz- 
vodnji in na področju storitev, 
za katere je bil dogovorjen hi- 
trejši razvoj v tem planskem 
obdobju. 

Niso se niti uresničila priča-' 
kovanja, da bo v tem obdobju 
prišlo do ustavitve gradnje 
večjega števila gradnje objek- 
tov za katere ni mogoče zago- 
toviti zanesljivih virov sred- 
stev. Od aprila do konca sep- 
tembra 1981 je bila ustavljena 
gradnja 278 investicijskih ob- 
jektov, katerih vrednost znaša 
okrog 20 milijard dinarjev, kar 
pa je le 1,5 odstotka predra- 
čunske vrednosti vseh investi- 
cij. Prav toliko je bilo ustavlje- 
nih gradenj v istem obdobju 
leta'1980. To vse kaže, da ni 
bilo radikalnejšega pristopa 
pri revidiranju programov in- 
vesticij, ki so v teku, da bi bile 
usklajene z relativno zmanjša- 
nimi možnostmi zagotavljanja 
sredstev. Res je, da so bili do 
konca tega leta doseženi ne- 
koliko ugodnejši rezultati, ven- 
dar še vedno nezadovoljivi. 

Za sedanje stanje investicij 
je značilna nizka stopnja do- 
končanih investicijskih del, ki 
znaša le nekoliko več kot polo- 
vico predračunske vrednosti 
vseh investicij v teku (50,7 od- 
stotka).. Do zaključka tega pro- 
grama investicij, je ocena v in- 
formaciji, bi morali vložiti še 
okrog 677 milijard dinarjev, 
čeprav bo ta znesek realno 
precej večji. Tudi to je še ra- 
zlog več za prenehanje in od- 
laganje gradnje večjega števila 
objektov z nižjo stopnjo do- 
grajenosti. 

TERITORIALNA 
ZAPRTOST INVESTICIJ 

V informaciji je posebej pod- 
črtano, da je eden velikih pro- 
blemov zelo poudarjena zapr- 
tost tokov investiranja v terito- 
rialne okvire republik in pokra- 
jin. Posledica tega je izgradnja 
mnogih vzporednih zmogljivo- 
sti, brez ekonomskega in te- 
hnološkega opravičila, da bi 
bila zaokrožena ekonomska 
struktura v ožji regionalnih ok- 
virih. 

Po razpoložljivih podatkih je 
ugotovljeno, da skupna vlaga- 
nja izven republike in pokraji- 
ne, v kateri je sedež investitor- 
ja, znaša samo 5 milijard di- 
narjev ali le 0,36 odstotka 

skupne predračunske vredno- 
sti investicij, V vseh republikah 
in pokrajinah je prek 99 od- 
stotkov, v nekaterih pa celo 
vseh 100 odstotkov vlaganj na 
področju iste republike ali po- 
krajine, kjer je sedež tistega, ki 
investira. 

Posebej nezadovoljiva je 
mobilnost investicijskih sred- 
stev med razvitimi in gospo- 
darsko manj razvitimi republi- 
kami in pokrajinama, ker inve- 
stitorji iz razvitih področij vla- 
gajo le 1,8 milijarde dinarjev ali 
0,44 odstotka predračunske 
vrednosti v gospodarsko manj 
razvite republike ali SAP Ko- 
sovo 

Ker je govor o financiranju 
investicij se njihovi programi 
opirajo na eksaktne kreditne 
vire sredstev, nizka pa je raven 
samofinanciranja, vključujoč 
tudi združevanje sredstev. 
Lastna sredstva investitorja se 
niso mogla povečevati z istim 
tempom kot povečanje skupne 
vrednosti investicij v teku gle- 
de na nezadovoljivo povečanje 
akumulativne in reprodukcij- 
ske sposobnosti gospodarstva 
in velikega obremenjevanja 
izločenih sredstev za vračanje 
prej izkoriščenih kreditov. De- 
lež lastnih sredstev investitorja 
se je znižal za 28,8 odstotka 
konec septembra 1980 na 27,5 
odstotka konec istega meseca 
leta 1981. 

Po podatkih Službe družbe- 
nega knjigovodstva konec 
septembra niso bila zagotov- 
ljena sredstva samo za 286 ob- 
jektov, v vrednosti 21,2 milijar- 
de dinarjev ali 1,6 odstotka 
skupne predračunske vredno- 
sti. V informaciji pa je trditev, 
da ti podatki niso realni in da 
je resnično stanje neprimerno 
slabše. Ta sredstva so zelo ne- 
stabilna in podvržena nepre- 
dvidenim spremembam, saj je 
okrog 60 odstotkov sredstev 
za investicije zagotovljenih iz 
kreditnih virov, pri čemer 
predstavljajo sredstva doma- 
čih bank 43 in tujih bank okrog 
15 odstotkov. 

Čeprav se je v zadnjem letu 
dni nadaljevala težnja za pove- 
čanje deleža združenih sred- 
stev, je pretežni del združeva- 
nja - okrog dve tretjini - zago- 
tovljen prek obveznega zdru- 
ževanja na zakonski podlagi in 
to za financiranje elektroener- 
getskih objektov, proizvodnjo 
surovin, prometa, posebej na 
načelu pridobivanja skupnega 
prihodka in dohodka, potekale 
v skromnih razmerah. 

Globalno razmerje med go- 
spodarskimi in negospodar- 
skimi investicijami se ne ure- 
sničuje po predvidevanjih. Več 
kazalcev je, po katerih je mo- 
goče sklepati, da se realni ob- 
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seg gospodarskih investicij v 
osnovna sredstva v družbe- 
nem sektorju bolj zmanjšuje 
kot je bilo predvideno - za 
okrog 4,5 odstotka. 

Struktura teh investicij je bi- 
la v preteklem letu v glavnem 
opredeljena s strukturo prene- 
šenega nedokončanega pro- 
grama investicij iz prejšnjega 
planskega obdobja. Začete 
gospodarske investicije konec 
leta 1980 so bile dokončane le 
s 50 odstotki in je bil v sedanje 
plansko obdobje prenešen ne- 
dokončan del teh vlaganj v 
vrednosti 520 milijard dinarjev. 
Konec leta 1981 se je povečala 
vrednost nedokončanih del 
gospodarskih investicij v vre- 
dnosti 582 milijard ali 40 od- 
stotkov več kot so bile predvi- 
dene gospodarske investicije 
za leto. 

V okviru gospodarskih inve- 
sticij se je delež s predračun- 
ske vrednosti vlaganj v proiz- 
vodnjo in storitev, za katere je 
v tem planskem obdobju do- 
govorjen hitrejši razvoj, gibal 
okrog 64 odstotkov, to pa je za 
3 odstotke manj kot pred le- 
tom dni. 

VLAGANJA V 
DOGOVORJENE 
RAZVOJNE 
PREDNOSTI 

Pretežni del investicij v pre- 
dnostnem sektorju poteka v 
energetski sektor (38 odstot- 
kov) in surovinski (30 odstot- 
kov). Prav v teh sektorjih, je 
poudarjeno v informaciji, je 
največje število velikih objek- 
tov - 72 objektov v energetiki 
in 62 objektov v proizvodnji 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, v skupni vrednosti 
455 milijard dinarjev. 

Prek 70 odstotkov prijavlje- 
nih prekoračenj je nastalo na 
objektih v dejavnostih, za kate- 
re je dogovorjen hitrejši razvoj 
in so dosegla vrednost 287 mi- 
lijard dinarjev. To bo vplivalo 
na porast stroškov velikega 
števila uporabnikov teh proiz- 
vodov in storitev (le-ta so naj- 
večja v sektorju elektroenergi- 
je, surovin in reprodukcijskega 
materiala), kar bo delovalo kot 
trajni vir inflacije. 

Zelo nizka je tudi stopnja 
dokončanja vlaganja v proiz- 
vodnji in storitvah, za katere je 
dogovorjen hitrejši razvoj. V 

povprečju se giblje okrog 48 
odstotkov. Od skupnih vre- 
dnosti nedokončanih del na 
gospodarskih objektih, ki zna- 
šajo okrog 583 milijard dinar- 
jev, odpade na prednostni sek- 
tor okrog 380 milijard ali 65 
odstotkov oziroma blizu 50 od- 
stotkov nedokončanih del na 
gospodarskih objektih. 

Nasproti dogovorjeni usme- 
ritvi na hitrejše dokončanje 
objektov v izgradnji in začetek 
gradnje novih vlaganj samo 
najnujnejših primerih, so bila 
resnična obnašanja precej 
drugačna, je poudarjeno v in- 
formaciji. Tako je bilo od kon- 
ca septembra 1981 začetih 
okrog 7.500 novih vlaganj, v 
vrednosti okrog 180 milijonov 
dinarjev. Od tega se na dejav- 
nosti, za katere je bil dogovor- 
jen hitrejši razvoj nanaša 2.600 
objektov v vrednosti 70 mili- 
jard dinarjev, kar predstavlja 
okrog 51 odstotkov vrednosti 
vlaganj v gospodarske sektor- 
je. To kaže, da se še naprej 
vlaga mimo dogovorjenih raz- 
vojnih prednosti, kar ima za 
posledico ustvarjanje nezado- 
voljive gospodarske strukture. 
Vse skupaj pa poglablja struk- 
turna neskladja v proizvodnji. 
Zaradi tega so potrebna odlo- 
čilna prizadevanja, da se radi- 
kalno spremeni obnašanje na 
investicijskem sektorju, ker je 
od tega odvisno uresničevanje 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 

V letošnjem letu, je poudar- 
jeno v informacije, je predvide- 
no dokončanje relativno veli- 
kega števila objektov. Od 
skupnega števila 359 investicij, 
katerih posamezna predračun- 
ska vrednost presega 500 mili- 
jonov dinarjev, je predvideno 
dokončanje 191 objektov v 
vrednosti 307 milijard dinarjev. 

Hitrejše dokončevanje ob- 
jektov v izgradnji je nujno in 
mora posebej priti do izraza v 
energetsko-surovinskem kom- 
pleksu, da bi v prihodnjih letih 
lahko zadovoljili povečane po- 
trebe v energiji iz domačih vi- 
rov in izboljšali preskrbo s su- 
rovinami in reprodukcijskim 
materialom. Aktiviranje teh 
zmogljivosti mora prispevati k 
ublažitvi zaostajanja energet- 
sko-surovinskega sektorja ozi- 
roma k zmanjšanju uvozne 
odvisnosti ter krepitvi izvoznih 
možnosti našega gospodar- 
stva. To je tudi temeljna nalo- 
ga razvojne politike v prihod- 
njih letih. 

AKTIVNOST 
REPUBLIK, POKRAJIN 
IN FEDERACIJE 

Poseben del informacije je 
posvečen rezultatom doseda- 
njih aktivnosti v republikah in 
pokrajinah na področju inve- 
sticij. S tem v zvezi je ugotov- 
ljeno, da je ta aktivnost prido- 
bila na širini in intenzivnosti, 
vendar še ne daje pričakova- 
nih rezultatov, ker je opaziti 
stara dojemanja in obnašanja, 
ki so tudi pripeljala do velikih 
neracionalnosti na tem po- 
dročju. Da bi presegli nezado- 
voljivo stanje je v sklepih Pred- 
sedstva SFRJ o neposrednih 
nalogah in izvajanju politike 
ekonomske stabilizacije od ju- 
lija 1981, nakazana potreba 
vsestranske ocene celotne 
problematike investicij. Začela 
se je široka aktivnost za spre- 
jemanje ukrepov za revizijo in- 
vesticij v teku zaradi zmanjša- 
nja v okvire razpoložljivih 
sredstev, kot tudi zaradi uskla- 
jevanja z dogovorjeno raz- 
vojno politiko. 

Vse republike in pokrajini so 
zaradi tega sprejele ustrezne 
ukrepe za revizijo investicij v 
teku, za določanje realne vre- 
dnosti in zagotavljanje sred- 
stev za pravočasno zgraditev 
objektov v izgradnji, kot tudi 
ukrepe za ustavitev ali odloži- 
tev izgradnje tistih objektov, ki 
niso v skladu z dogovorjenim 
razvojem v družbenih planih. 
Sprejeti so bili prav tako plani 
aktivnosti, ustrezni zakoni in 
drugi predpisi in družbeni do- 
govori o merilih in pogojih, s 
katerimi bi uresničevali dogo- 
vorjeno investicijsko politiko v 
tem srednjeročnem planu. 

Na ravni federacije je bilo 
prav tako sprejetih več zako- 
nov, s katerimi naj bi bila inve- 
sticijska politika zmanjšana v 
dogovorjene okvire, kot tudi 
več ukrepov s področja kredit- 
no-monetarne politike, s kate- 
rimi se omejuje izkoriščanje 
kratkoročnih virov za dolgo- 
ročne plasmaje. 

V informaciji je ocena, da so 
ti ukrepi dali določene, učinke, 
ko je šlo za zmanjšanje investi- 
cijske porabe. Vendar pa so 
manjši od predvidevanj. 

NADALJNJE SMERI 
AKTIVNOSTI IN 
UKREPOV 

Dosedanji neugodni rezulta- 
ti pri zmanjšanju investicij v 

realno razpoložljive materialne 
možnosti in hitrejše prestruk- 
turiranje investicijskih tokov 
kaže na potrebo, da je treba 
pospešiti aktivnost vseh udele- 
žencev v tem procesu. To so 
eni temeljnih in najbolj sploš- 
nih ukrepov in aktivnosti v po- 
sebnem poglavju informacije. 

Nadaljnji ukrep se mora na- 
našati na selektivno zoževanje 
skupnega programa investicij 
v celoti, v enem delu pa tudi v 
okviru dogovorjenih prednost- 
nih smeri in aktivnosti. Če gle- 
damo v celoti, je treba zmanj- 
šati investicije v okvire realne 
akumulacije, poudariti izvozno 
usmeritev kot temeljni kriterij 
za sfelekcijo investicijskih pro- 
gramov, hitreje zaključevati 
objekte v izgradnji, ki so skup- 
nega prednostnega pomena in 
čim bolj realno določiti vire 
sredstev za financiranje kon- 
kretno določenih obveznosti 
predvsem z združevanjem dela 
in sredstev in le izjemoma z 
obveznim združevanjem. 

V informaciji je v nadaljeva- 
nju poudarjeno, da reševanje 
problemov na področju inve- 
sticij zahteva izboljšanje pred- 
pisov republik in pokrajin o in- 
vesticijski izgradnji zaradi za- 
gotavljanja predpogojev, ki 
morajo biti izpolnjeni. V tem 
smislu je treba pred začetkom 
gradnje investicijskega objek- 
ta zagotoviti stabilne vire ener- 
gije, surovin in reprodukcij- 
skega materiala, realne vire 
sredstev, vključujoč tudi deviz- 
na sredstva za ves potek grad- 
nje kot tudi realno določiti pre- 
dračunsko vrednost objekta in 
možne prekoračitve. 

Prav tako je predlog za 
izboljšanje sistema informira- 
nja na tem področju, posebej 
glede vsestranskega spremlja- 
nja izgradnje in začetka delo- 
vanja objekta v proizvodnji in 
sektorju storitev, ki so v okviru 
dogovorjenih skupnih raz- 
vojnih prednosti v sedanjem 
planskem obdobju. 

Prav tako je potrebno, da 
Služba družbenega knjigovod- 
stva okrepi kontrolo izvajanja 
predpisov na tem področju, 
posebej interventnih zakonov. 
Pristojni organi v republikah in 
pokrajinah bi morali nuditi 
precej večjo pomoč in podpo- 
ro službi pri opravljanju te 
funkcije, je poudarjeno na 
koncu informacije o stanju in 
problemih na področju investi- 
cij in smereh nadaljnjih aktiv- 
nosti in ukrepov. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Brez soglasja vsakega delavca ni mogoče 

iz osebnih dohodkov izbirati sredstev 

za stanovanjske potrebe  

Individualni poslovodni organ ne more zadržati izvršbe posamičnih aktov, 
sprejetih v upravnem postopku, kakor tudi ne aktov, o katerih končno odločajo 
pristojna sodišča , . 
V nasprotju z Zakonom o združenem delu je določanje posebnih funkcionalnih 
dodatkov delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
Sredstev za osebne dohodke ni mogoče uporabiti za denarne nagrade 
delavcem ob njihovih jubilejih 
Če vsi delavci ne dovolijo, da bi del njihovih osebnih dohodkov zbirali za 
reševanje stanovanjskih vprašanj, morajo delavci, ki se strinjajo s takim 
načinom zbiranja sredstev, določiti tudi način uporabe teh sredstev 

Komisija Skupščine SFRJ za 
spremljanje izvajanja Zakona c 
združenem delu je na zadnji 
seji konec januarja sprejela 
stališča in mnenja o več vpra- 
šanjih glede načelne ali kon- 
kretne uporabe posameznih 
zakonskih določb. V prejšnji 
številki glasila Skupščine 
SFRJ smo objavili del teh sta- 
lišč, sedaj pa povzemamo še 
vsa druga. 

ZADRŽANJE 
IZVRŠEVANJA AKTOV 
V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

Na vprašanje, katere samou- 
pravne akte lahko individualni 
poslovodni organ oziroma 
predsednik kolegijskega po- 
slovodnega organa zadrži, je 
bilo na seji Komisije poudar- 
jeno: 

Po prvem odstavku 519. čle- 
na Zakona o združenem delu 
mora individualni poslovodni 
organ oziroma predsednik ko- 
legijskega poslovodnega or- 
gana glede svoje odgovornosti 
za zakonito delo in izpolnjeva- 
nje z Zakonom predpisanih 
obveznosti organizacij združe- 
nega dela (518. člen ZZD), ko 
sodi, da je posamezen akt 
sprejet v organizaciji združe- 
nega dela v nasprotju z Zako- 
nom, samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi, statutom or- 
ganizacije ali drugim samou- 
pravnim aktom, na to opozoriti 
organ, ki je sprejel takšen akt. 

Po drugem odstavku 519. 
člena ZZD pa mora individual- 
ni poslovodni organ oziroma 

predsednik kolegijskega po- 
slovodnega organa, če organ, 
ki je sprejel takšen akt, kljub 
opozorilu, vztraja, zadržati 
izvršitev akta. Izjema so le po- 
samični akti, izdani v uprav- 
nem postopku, in akti, o kate- 
rih dokončno odloča sodišče. 
O tem mora v treh dneh obve- 
stiti pristojni organ družbeno- 
politične skupnosti. 

Kar zadeva upravne akte, jih 
praviloma tudi ne sprejemajo v 
organizaciji združenega dela. 
Izjema so le organizacije, ki po 
posebnem zakonu opravljajo 
tako imenovana javna poobla- 
stila in v okviru teh pooblastil 
vodijo upravni postopek ter iz- 
dajajo odločitve (upravne ak- 
te), ki določajo pravice oziro- 
ma obveznosti posameznikov 
ali pravnih oseb. 

Tudi akti, o katerih je za 
končno odločanje predvidena 
pristojnost sodišča, so posa- 
mični akti, .vendar sprejeti po 
posebnem postopku (zunaj 
upravnega postopka). Ti akti 
določajo pravice, obveznosti 
in odgovornosti posameznega 
delavca v temeljni organizaciji, 
kakor je to predvideno v 181, 
204, 222 in drugih členih ZZD. 
Ker o tem izdajo poseben akt 
po posebnem postopku v or- 
ganizaciji, je za končno odlo- 
čanje o teh zadevah pristojno 
sodišče, saj je zakonsko zago- 
tovljeno sodno varstvo pravic 
in položaja delavca v delov- 
nem razmerju (8. odstavek 
204. člena in 224. člena ZZD). 
V določenem smislu pomeni ta 
sodni postopek nadaljevanje 
postopka v organizaciji zdru- 

ženega dela, saj je v omenjeni 
določbi 519. člena poudarje- 
no, da gre za akte, o katerih je 
za »končno odločanje« pri- 
stojno sodišče. 

Med te akte torej ne sodijo 
drugi posamični akti, sprejeti v . 
organizaciji združenega dela, 
na primer akti na področju po- 
slovanja (o razpolaganju s 
sredstvi itd.). Vsi ti drugi akti 
se namreč ne sprejemajo po 
posebnem postopku, ki je za- 
konsko predviden za varstvo 
pravic delavcev in odločanje o 
njihovi disciplinski odgovor- 
nosti. Zato ti akti tudi ne sodijo 
med tiste, kjer je za »končno 
odločanje« pristojno sodišče, 
čeprav jih je mogoče izpodbi- 
jati pred sodiščem združenega 
dela v primerih, ko sta z njimi 
kršena samoupravljanje ali 
družbena lastnina. 

SESTAVA 
DISCIPLINSKE 
KOMISIJE V DELOVNI 
SKUPNOSTI 

Na vprašanje, če se določbe 
tretjega odstavka 200. člena 
ZZD uporabljajo tudi za sesta- 
vo disciplinske komisije, ki je 
izvoljena v delovni skupnosti, 
ki opravlja zadeve za organiza- 
cije posebnega družbenega 
interesa, so na seji Komisije 

poudarili, da omenjene določ- 
be ZZD veljajo tudi za sestavo 
te disciplinske komisije, če z 
zakonom ni drugače določe- 
no. 

To pa pomeni, da je treba v 
disciplinske komisije delovnih 
skupnosti, ki opravljajo zadeve 
za organizacije posebnega 
družbenega interesa, izvoliti 
tudi osebe izven temeljne or- 
ganizacije, če z zakonom ni 
drugače določeno. 

Tretji odstavek 200. člena 
ZZD pa določa: »Določeno 
število članov disciplinske ko- 
misije, vendar ne več kot četr- 
tina vseh njenih članov, mora- 
jo biti osebe izven temeljne or- 
ganizacije in jih volijo delavci 
iz liste, ki jo določi zbor zdru- 
ženega dela skupščine občine, 
v kateri je temeljna organizaci- 
ja, na predlog sindikata po po- 
stopku iz drugega odstavka te- 
ga člena.« 

DOLOČANJE 
FUNKCIONALNEGA 
DODATKA DELAVCEM 
S POSEBNIMI 
POOBLASTILI IN 
ODGOVORNOSTMI 

Ali je s sklepi organov uprav- 
ljanja mogoče določati poseb- 
ne fiksne dodatke kot funkcio- 

MNENJE KOMISIJE SKUPŠČINE SFRJ ZA 
SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA O ZDRUŽENEM 
DELU O NEKATERIH NAČELNIH VPRAŠANJIH 
UPORABE POSAMEZNIH ZAKONSKIH DOLOČB 
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nalne dodatke delavcem s po- 
sebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi, je bilo naslednje 
vprašanje, ki ga je obravnavala 
Komisija. Ugotovila je, da je 
določanje teh dodatkov v na- 
sprotju z Zakonom o združe- 
nem delu. 

Osebni dohodek delavcev, 
vključno delavcevs posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi, 
se določa ustrezno njihovemu 
delu in njihovemu osebnemu 
prispevku, ki so ga s svojim 
tekočim delom in upravljanjem 
in gospodarjenjem z družbeni- 
mi sredstvi, kakor tudi s svojim 
in družbenim minulim delom 
prispevali k povečanju dohod- 
ka temeljne organizacije, v 
skladu z'načelom delitve po 
delu in sorazmerno z rastjo 
produktivnosti svojega dela in 
dela delavceh v drugih teme- 
ljih organizacijah, s katerimi 
so združili delo in sredstva, ter 
celotnega družbenega dela 
(prvi odstavek 126. člena ZZD). 

Delavci v temeljni organiza- 
ciji so dolžni določiti osnove in 
merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke (prvi odsta- 
vek 127. člena ZZD). 

V 129. členu ZZD pa so dolo- 
čeni elementi za ugotavljanje 
prispevka delavcev k delu. 

Omenjene in druge določbe 
ZZD, ki govore o delitvi sred- 
stev za osebne dohodke delav- 
cev veljajo tudi za osebne do- 
hodke delavcev s posebnimi 
pooblastili in odgovornostmi. 
Zaradi tega za te delavce ni 
mogoče predvideti nikakršnih, 
funkcionalnih dodatkov, saj 
tak dodatek ni v skladu z nače- 
li nagrajevanja po delu in re- 
zultatih dela. 

PRAVICA DELAVCEV 
DO DENARNE 
NAGRADE OB 
POSAMEZNIH 
JUBILEJIH 

Ali je s samoupravnim sploš- 
nim aktom o delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno 
porabo dovoljeno opredeliti 
tudi pravico delavca do denar- 
ne nagrade ob posameznih ju- 
bilejih, po določenem številu 
let zaposlitve v temeljni orga- 
nizaciji, je bilo eno vprašanj, ki 
jih je obravnavala komisija. 
Ugotovila je: 

Sredstev za osebne dohod- 
ke ni mogoče uporabiti tudi za 
dajanje denarnih nagrad de- 
lavcem ob posameznih jubile- 
jih. Sredstva za osebne dohod- 
ke se delijo v skladu z načelom 
delitve po delu in rezultatih de- 
la, in sicer po osnovah in meri- 
lih, s katerimi se določa pri- 
spevek delavcev s svojim teko- 
čim in minulim delom. 

Iz sredstev za skupno pora- 
bo pa lahko delavci v skladu z 
zakonom in družbenim dogo- 
vorom dajejo tudi denarne na- 
grade ob posameznih jubilejih. 
Pogoj pa je, da so to pravico 
predvideli s svojim samou- 
pravnim splošnim aktom in 
določili tudi način uporabe teh 
sredstev. 
ZBIRANJE SREDSTEV 
ZA REŠEVANJE 
STANOVANJSKIH 
VPRAŠANJ 

Ali je mogoče s samouprav- 
nih sporazumom v delovni or- 
ganizaciji, s katerim se določa- 
jo skupne osnove in merila za 
reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev, ko je sprejet na 
referendumu (z večino glasov 
delavcev), določiti obveznosti 

delavca, da iz svojega osebne- 
ga dohodka namenja določen 
znesek za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj? Ali je vtem 
primeru, ko delavci zbirajo del 
sredstev iz osebnih dohodkov 
delavcev, potrebno soglasje 
vsakega delavca posebej, sta 
bili tudi vprašanji, ki ju je preu- 
čevala Komisija. Ugotovila je, 
da takega načina zbiranja 
sredstev ni mogoče izpeljati 
prek omenjenega sporazuma 
ali katerega drugih samou- 
pravnih splošnih aktov. Za tak 
način zbiranja sredstev je pač 
potrebno soglasje vsakega de- 
lavca posebej. 

Osebni dohodek, ki pripada 
vsakemu delavcu, po zakonu o 
združenem delu ne sodi na po- 
dročje samoupravnega ureja- 
nja. Zaradi tega je potrebno 
soglasje vsakega delavca, če 
bi kje želeli, da bi delavci tudi z 
delom svojih osebnilp dohod- 
kov neposredno sodelovali pri 
reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj. 

Če vsi delavci ne dajo svoje- 
ga soglasja, da del osebnih 
dohodkov namenijo za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj, 
morajo delavci, ki so se odloči- 
li za tak način uporabe dela 
svojih osebnih dohodkov, do- 
ločiti tudi način uporabe teh 
sredstev. Odločiti se morajo, 
če bodo ta sredstva uporabljali 
vsi delavci, ali pa samo tisti, ki 
jih tudi zbirajo. 

TRAJANJE MANDATA 
POSLOVODNEGA 
ORGANA 

Ali je mandat predsednika in 
članov kolegijskega poslovo- 
dnega organa lahko določen, 
in ali lahko traja različno ča- 
sovno obdobje? Na to vpraša- 
nje je Komisija odgovorila: 

Po prvem odstavku 509. čle- 
na ZZD se predsednik oziroma 
član kolegijskega poslovodne- 
ga organa temeljne organiza- 
cije imenuje in razreši na način 
in po postopku, ki ju določata 
zakon in statut temeljne orga- 
nizacije za imenovanje in ra- 
zrešitev individualnega poslo- 
vodnega organa temeljne or- 
ganizacije. Zakonska obvez- 
nost je, da se individualni po- 
slovodni organ oziroma pred- 
sednik kolegijskega poslovo- 
dnega organa imenujeta po 
javnemu razpisu, kar ni predvi- 
deno za čiane kolegijskega 
poslovodnega organa. Zaradi 
tega ni mogoče vsako leto za- 
menjavati predsednika kolegij- 
skega poslovodnega organa 
na ta način, da se za predsed- 
nika imenuje kateri članov ko- 
legijskega poslovodnega or- 
gana. Predsednik kolegijskega 
poslovodnega organa se ime- 
nuje na prej omenjeni način in 
ne more biti imenovan z rotira- 
njem članov kolegijskega po- 
slovodnega organa. 

Po drugi strani pa prvi od- 
stavek 512. člena ZZD predpi- 
suje, da mandat individualne- 
ga poslovodnega organa ozi- 
roma predsednika in članov 
kolegijskega poslovodnega 
organa tfaja največ štiri leta. 
Ker gre za kolegijski poslovo- 
dni organ, je treba praviloma 
za isto mandatno obdobje 
imenovati tako predsednika 
kot člane kolegijskega poslo- 
vodnega organa. Izjemoma je 
mogoče, če to terjajo posebni 
razlogi (zaradi dejavnosti or- 
ganizacije združenega dela ali 
drugi razlogi), s statutom or- 
ganizacije združenega dela 
predvideti, da trajajo mandati 
predsednika in članov kolegij- 
skega poslovodnega organa 
različno dolgo. 
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POROČILO 

o delu Predsedstva Socialistične republike 

Slovenije od 1978 do 1982 (ESA-933) 

S tem poročilom Predsedstvo SR Slovenije izpol- 
njuje svojo ustavno obveznost, da obvesti Skup- 
ščino SR Slovenije o svojem delu vtem mandatnem 
obdobju. S tem je dana tudi možnost, da se v skladu 
s Poslovnikom te Skupščine širša družbena skup- 
nost seznani, kako je Predsedstvo uresničevalo 
svoje obveznosti in pravice, določene z Ustavo SR 
Slovenije. 
Delo Predsedstva SR Slovenije je v tem obdobju 
temeljilo na ustavnih pristojnostih, ki jih ima na 
področjih ljudske obrambe, varstva ustavne uredi- 
tve in mednarodnih odnosov in pri obravnavi drugih 
temeljnih političnih vprašanj iz pristojnosti Skup- 
ščine SR Slovenije^ in vprašanj, ki se nanašajo na 
enakopravnost narodov in narodnosti ter na uskla- 

jevanje temeljnih skupnih interesov Socialistične 
republike Slovenije in drygih republik in avtono- 
mnih pokrajin v skladu z odgovornostjo Sociali- 
stične republike Slovenije za uresničevanje pravic 
in dolžnosti federacije. Predsedstvo je sodelovalo 
pri oblikovanju predlogov za določene kadrovske 
rešitve v federaciji, odločalo je o pomilostitvah ter z 
ukazi razglašalo zakone, ki jih je sprejela Skupščina 

.SR Slovenije. 
V svoje delovne programe je vključevalo pred- 

vsem aktualna vprašanja družbenega razvoja, ki za- 
gotavljajo kontinuiteto izgradnje družbenopolitič- 
nega sistema na temelju ustave. Na delo Predsed- 
stva so vplivale tudi aktualne razmere in dogajanja 
doma in po svetu. 

I. NAČIN DELOVANJA PREDSEDSTVA 
REPUBLIKE 

Predsedstvo republike je kot samostojen organ v širšem 
okviru skupščinskega sistema usklajeno delovalo z instituci- 
jami in dejavniki tega sistema v republiki, zlasti s Skupščino 
S.R Slovenije in njenim Izvršnim svetom in tudi z družbenopo- 
litičnimi organizacijami v republiki. 

Z ustavo je določeno, da delegatska skupščina kot organ 
družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti določa 
politiko in odloča o vprašanjih, ki so temeljnega pomena za 
politično, gospodarsko in socialno življenje in družbeni razvoj 
v republiki. Za stanje na vseh teh področjih družbenega življe- 
nja in za izvajanje politike Skupščine je odgovoren njen 
Izvršni svet. Učinkovito delovanje institucij skupščinskega 
sistema in družbenopolitičnega sistema kot celote ni mogoče 
brez aktivnega sodelovanja organiziranih socialističnih sil, ki 
so notranja gibalna sila sistema. 

V tem sklopu, izhajajoč iz ustavnih določb, ki opredeljujejo 
njegov položaj, je Predsedstvo spremljalo stanje in obravna- 
valo vprašanja na področjih svojih pristojnosti ter sprejemalo 
akte, zavzemalo stališča in jih sporočalo pristojnim organom 
in organizacijam ter dajalo pobude za njihovo reševanje pri- 
stojnim organom družbenopolitičnih skupnosti in predloge za 
razpravo o teh vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah. 
Pri tem je prišla do izraza vloga Predsedstva pri usklajevanju 
različnih interesov samoupravnih subjektov pri oblikovanju in 
uresničevanju politike Skupščine. 

V tem mandatnem obdobju je Predsedstvo republike nada- 
ljevalo z že uveljavljenim načinom dela v skladu z ustavo in 
svojim poslovnikom. 

Z ustavo določene naloge je Predsedstvo uresničevalo na 
svojih sejah in sejah svojih delovnih teles, v Republiškem 
svetu za varstvo ustavne ureditve in Republiškem svetu za 
mednarodne odnose oziroma v Republiškem družbenem 
svetu za mednarodne odnose in z udeležbo svojih članov pri 

delu drugih republiških družbenih svetov. Pri tem je dosledno 
upoštevalo pristojnosti drugih državnih in političnih ter sa- 
moupravnih organov in organizacij na posameznih področjih 
družbenega življenja. Hkrati se je zavzemalo za to, da vsi ti 
organi in organizacije neposredno uresničujejo svoje pravice 
in obveznosti, da se zagotovi čimbolj skladno delovanje vseh 
sestavin družbenopolitičnega sistema in njegovo učinkovito 
delovanje. K uresničevanju usklajevalne naloge Predsedstva 
sta prispevala z ustavo določeni sestav Predsedstva, v kate- 
rem sta njegova člana glede na svoj položaj predsednik Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednik 
Republiške konference SZDL, in udeležba predsednika Skup- 

,-ščine SR Slovenije in predsednika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije na sejah Predsedstva. 

V skladu z načeli kolektivnega vodenja in odgovornosti je 
Predsedstvo delovalo kot kolektivno telo. Obravnavalo je 
vprašanja iz svoje pristojnosti po načelu stalnega zasedanja, 
in sicer na svojih sejah in sejah svojih delovnih teles. Pri 
uresničevanju svojih nalog je sodelovalo z državnimi organi, 
družbenopolitičnimi organizacijami ter drugimi organizaci-1 

jami in skupnostmi. Dosledno je delovalo in odločalo na 
podlagi usklajenih stališč svojih članov. 

Na sejah Predsedstva so poleg predsednika Skupščine SR 
Slovenije in predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije občasno sodelovali tudi predsedpik Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, predsednik Republiškega 
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, predsednik 
Republiške konference Zveze mladine Slovenije in predsed- 
nik Gospodarske zbornice Slovenije, kadar je bilo treba pa 
tudi predsedniki drugih republiških organov in organizacij. 
Takšen način dela je pripomogel k boljši medsebojni obve- 
ščenosti, usklajenemu in s tem učinkovitejšemu delu. 

Predsedstvo je načrtovalo delo z letnimi delovnimi pro- 
grami, s katerimi je določalo obravnavo najpomembnejših • 
vprašanj gospodarskega in družbenega razvoja. Poleg delov- 
nih programov je Predsedstvo obravnavalo tudi vsa vpraša- 
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nja, povezana s problemi ekonomskega in družbenega raz- 
voja. Pri svojem delu je upoštevalo pobude drugih organov in 
organizacij pri oblikovanju delovnih programov in obravnava- 
nju posameznih vprašanj. 

Pri uresničevanju nalog Predsedstva v tem obdobju so 
uspešno sodelovala delovna telesa Predsedstva, in sicer: Svet 
Predsedstva zp ljudsko obrambo, Komisija za organizacijska 
in kadrovska vprašanja, Komisija za varstvo ustavnosti, zako- 
nitosti ter ^a uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti 
človeka in občana in Komisija za pomilostitve. Delovna telesa 
so spremljala, proučevala in obravnavala vprašanja z delov- 
nega področja Predsedstva, oblikovala so tudi predloge, 
mnenja in stališča, o katerih je na njihovo pobudo ali zaradi 
svoje pristojnosti odločalo Predsedstvo. 

Pri oblikovanju stališč, aktov in predlogov Predsedstva sta 
imela pomembno vlogo Republiški svet za vprašanja varstva 
ustavne ureditve in Republiški svet za mednarodne odnose", 
ki sta delovala pri Predsedstvu, in republiška sveta za vpraša- 
nja družbene ureditve ter za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko, v katerih so sodelovali člani Predsedstva kot 
predsedniki oziroma kot člani pdsameznega sveta. 

Od ustanovitve republiških družbenih svetov kot oblike 
organizirane demokratične izmenjave mnenj na delegatski 
osnovi in usklajevanja stališč do načelnih vprašanj določanja 
in izvajanja politike in razvoja socialističnih samoupravnih 
odnosov je Predsedstvo sodelovalo pri delu republiških druž- 
benih svetov za mednarodne odnose, za vprašanja družbene 
ureditve ter za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
Člani, ki jih je delegiralo v svete oziroma njihove koordinacij- 
ske odbore, so Predsedstvo obveščali o delu teh svetov. 
Razprave na svetih, njihova stališča in mnenja so mu poma- 
gala pri reševanju problemov, ki jih je obravnavalo Predsed- 
stvo. 

Pomembno je bilo sodelovanje s Skupščino SR Slovenije in 
njenim Izvršnim svetom, ki je zlasti obsegalo usklajevanje 
določenih aktivnosti in delovnih programov, izmenjavo 
mnenj, predlogov in pobud, sodelovanje na sejah, medse- 
bojno obveščanje in izmenjavo gradiv. Uspešno je bilo tudi 
sodelovanje z organi družbenopolitičnih organizacij v repu- 
bliki. Z njimi je med drugim izmenjavalo informacije in stali- 
šča do najvažnejših vprašanj, imelo skupne seje, se dogovar- 
jalo o skupnih akcijah. 

S stališči in sklepi svojih sej je Predsedstvo seznanjalo 
Skupščino SR Slovenije in njen Izvršni svet, kadar je bilo treba 
pa tudi organe družbenopolitičnih organizacij in Gospodar- 
sko zbornico ter druge organe in organizacije. O svojem delu 
je obveščalo tudi širšo javnost. 

V skladu s svojimi ustavnimi dolžnostmi in odgovornostmi 
je sodelovalo s Predsedstvom SFR Jugoslavije. Izmenjavalo je 
gradivo in informacije, predsednik in člani Predsedstva so se 
udeleževali razširjenih sej Predsedstva SFR Jugoslavije. 

Predsedstvo SFR Jugoslavije je ne razširjenih sejah, na 
katerih so sodelovali predsedniki oziroma člani predsedstev 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, 
obravnavalo vprašanja in probleme s področja mednarodnih 
odnosov in zunanje politike Jugoslavije, posebej še usklajeva- 
nje mednarodne dejavnosti republik in pokrajin ter vprašanja 
varstva ustavne ureditve. Poleg vprašanj z navedenih področij 
so na razširjenih sejah razpravljali zlasti še o aktivnostih za 
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, predlogih za- 
časnih ukrepov, zamudah pri sklepanju dogovorov o osnovah 
družbenega plana Jugoslavije in dogovorov za njegovo ure- 
sničevanje, predlogu za začetek postopka za spremembo 
Ustave SFRJ in nekaterih kadrovskih problemih. 

Člani Predsedstva so na sejah in pri drugih oblikah svojega 
delovanja obravnavali vprašanja, ki so bila na dnevnem redu 
razširjenih sej Predsedstva SFRJ, in se seznanjali s sprejetimi 
stališči na teh sejah. 

Posebno sejo je Predsedstvo republike namenilo uresniče- 
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vanju sklepov Predsedstva SFR Jugoslavije o neposrednih 
nalogah pri realizaciji politike ekonomske stabilizacije. Na 
skupni šeji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je seznanilo 
delegate in preko njih delovne ljudi in občane s svojimi 
stališči do najpomembnejših aktualnih vprašanj in se zavzelo 
za sprejem takih ukrepov v Skupščini SR Slovenije in v drugih 
družbenopolitičnih in samoupravnih skupnostih in organiza- 
cijah, ki bodo zagotovili dosledno uresničitev sklepov Pred- 
sedstva SFR Jugoslavije. 

Predsedstvo je sodelovalo pri reševanju družbenih proble- 
mov jugoslovanske skupnosti tudi s sodelovanjem predsed- 
nika in članov Predsedstva na sejah Sveta za ljudsko obrambo 
Predsedstva SFRJ, Zveznega sveta za varstvo ustavne uredi- 
tve in Zveznega družbenega sveta za mednarodne odnose. 

S posebno pozornostjo je Predsedstvo spremljalo delo ko- 
misije zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske sta- 
bilizacije. Delegati iz SR Slovenije, ki jih je delegiralo v to 
komisijo, so ga seznanjali z delom, predlogi in stališči te 
komisije do vprašanj, ki jih je obravnavala na svojih sejah. 

Predsedstvo republike ima ustavno opredeljeno vlogo pri 
proučevanju vprašanj in stališč, ki se z dogovarjanjem repu- 
blik in avtonomnih pokrajin usklajujejo v organih federacije. Z 
razpravo in zavzemanjem stališč do najppmembnejših vpra- 
šanj je usmerjalo medrepubliško dogovarjanje. Na svojih se- 
jah je obravnavalo vprašanja in zavzemalo stališča, zlasti 
kadar je v postopkih dogovarjanja o posameznih vprašanjih 
prihajalo do zastojev ali kadar so se določeni procesi izgrad- 
nje sistema prepočasi odvijali. 

Sodelovalo je tudi s predsedstvi socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin. Z njimi je izmenjavalo 
gradiva in informacije. V tem obdobju je bilo več sestankov 
predsednikov predsedstev republik in avtonomnih pokrajin, 
na katerih so izmenjali mnenja in izkušnje o temeljnih vpraša- 
njih skupnega pomena za socialistične republike in sociali- 
stični avtonomni pokrajini. Posebno pozornost so na teh 
sestankih namenili udeležbi predsedstev socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin pri proučevanju 
vprašanj, o katerih z dogovarjanjem in usklajevanjem stališč v 
republikah in avtonomnih pokrajinah odločajo v organih fe- 
deracije, o udeležbi predsedstev pri uresničevanju neposre- 
dnega republiškega sodelovanja, pri razvijanju kolektivnega 
dela in odgovornosti v skladu z ustavnimi spremembami in o 
izkušnjah pri uresničevanju funkcij in odgovornosti na po- 
dročju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

II. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
DRUŽBENOEKONOMSKIH IN POLITIČNIH 
RAZMER 

V tem obdobju so se splošne mednarodne politične in 
ekonomske razmere še nadalje zaostrovale. Nadaljevalo se je 
kopičenje perečih problemov in nasprotij, ki so preraščala v 
posamezne vojaške obračune, lokalne vojne in splošno grož- 
njo miru. Osvobodilni boji za osamosvajanje narodov in držav, 
kriza obstoječih struktur, širjenje socialističnih procesov v 
vsem svetu preprečuje silam neokolonializma, imperializma 
in hegemonizma obvladovanje sveta. Pojavile so se številne 
nove neodvisne države. Vsi ti družbeni procesi so obenem z 
ogromnim vzponom proizvajalnih sil porodili nova globoka, 
strukturna protislovja. Velesile in njihove vojaško politične 
zveze skušajo z uporabo sile in pod pretvezo ponovne vzpo- 
stavitve splošnega in tudi regionalnega ravnovesja zadržati 
stare, neenakopravne odnose v svetu. Vmešavanja v notranje 
zadeve drugih držav z uporabo vseh sredstev, vse do vojaške 
okupacije in odkrite intervencije so na dnevnem redu. Jugo- 
slavija si skupaj z drugimi neuvrščenimi deželami in napre- 
dnimi silami v svetu prizadeva, da bi se takšno stanje spreme- 
nilo in okrepilo vse, kar učvršćuje mir v svetu, predvsem z 
uveljavljanjem načela aktivnega miroljubnega sožitja, krepi- 
tvijo odpora proti vsem tujim intervencijam in vmešavanju 
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proti raznim oblikam pritiska in akcijam, ki imajo za cilj 
destabilizacijo suverenih držav. Obenem se Jugoslavija v vsej 
svoji mednarodni dejavnosti bori za izgradnjo pravičnejših in 
enakopravnih mednarodnih političnih in gospodarskih odno- 
sov. 

Globoka strukturna kriza sodobnega sveta ustvarja zao- 
strene gospodarske razmere in negativno vpliva na mednaro- 
dne odnose v celoti. Velike ekonomske težave prihajajo vedno 
bolj do izraza tudi v razvitih industrijskih državah in sociali- 
stičnih državah, medtem ko je večina dežel v razvoju v izredno 
težkem gospodarskem položaju. Razvite države uspevajo za- 
radi svojega prevladujočega položaja v mednarodnih eko- 
nomskih odnosih v veliki meri breme gospodarskih težav 
prevaliti na dežele v razvoju. 

Jugoslavija gradi svoj mednarodni položaj na socialistič- 
nem samoupravljanju, notranji stabilnosti in aktivni politiki 
neuvrščenosti, razvijanju dobrih odnosov s sosedi ter politiki 
razvijanja enakopravnih odnosov z vsemi državami v svetu. S 
svojo aktivno in konstruktivno vlogo v mednarodnih odnosih 
je neuvrščena Jugoslavija pomemben dejavnik stabilnosti in 
miru v Evropi in svetu. 

Kot deželo v razvoju je Jugoslavijo še posebej prizadela 
kriza mednarodnih ekonomskih odnosov. V letih 1978,1979 in 
1980 se je zelo povečal tekoči plačilno bilančni primanjkljaj. Ta 
je sicer v letu 1981 nižji, kljub temu pa je stopnja zadolženosti 
v tujini dosegla zelo visoko raven. Med prizadevanji za stabili- 
zacijo je posebno pomembna opredelitev za ustrezno dolgo- 
ročno razvojno strategijo družbe in v tem okviru še posebej za 
politiko dolgoročnega razvoja ekonomskih odnosov s tujino z 
vidika večje vključenosti našega gospodarstva v mednarodno 
delitev dela. 

Uveljavljanje osnovnih nosilcev socialističnih ekonomskih 
in političnih odnosov - samoupravno združenega dela in 
njegovih družbenopolitičnih organov in organizacij - pri od- 
ločanju o notranji in tudi zunanji politiki dežele je v tem 
obdobju zahtevalo še bolj zavzeto prevzemanje odgovornosti 
tudi Predsedstva SR Slovenije za skupno sprejeto zunanjo 
politiko SFR Jugoslavije, za sodelovanje pri njenem oblikova- 
nju in njenem neposrednem uresničevanju. 

Temeljna usmeritev našega družbenoekonomskega in poli- 
tičnega razvoja je bila tudi v tem obdobju nadaljevanje pro- 
cesa zagotavljanja razmer, v katerih delavci in delovni ljudje 
postajajo dejanski nosilci odločanja o pogojih, sredstvih in 
rezultatih svojega dela ter svojega družbenoekonomskega 
položaja v družbi. Temeljni pogoji za dosego takega položaja 
delovnih ljudi so bili postavljeni z Ustavo SFRJ in Ustavo SR 
Slovenije, konstituiranjem temeljnih organizacij združenega 
dela v skladu s to ustavo ter delegatskim sistemom »kot 
oblike organiziranosti delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi in občanov tako za izvajanje oblasti kakor tudi za uprav- 
ljanje družbenih zadev na temeljih samoupravljanja« (E. Kar- 
delj, Smeri razvoja...). 

Z ustavo zgrajeni sistem socialističnega samoupravljanja, ki 
se je že potrdil v praksi, se je v nadaljnjem razvoju dopolnjeval 
s sistemskimi zakoni in drugimi akti, ki omogočajo uresniče- 
vanje sistema socialističnega samoupravljanja. Gre predvsem 
za zakon o združenem delu ter druge sistemske zakone, ki 
urejajo delovanje delegatskega sistema in delegatske odnose, 
sistem družbenega planiranja, sistem in politiko cen, eko- 
nomske odnose s tujino in druge predpise, ki so utrjevali 
sistem samoupravne socialistične družbene ureditve. Pri tem 
ti procesi niso tekli spontano in sami po sebi, temveč so bili 
rezultat zavestne akcije organiziranih subjektivnih sil. V 
skladu z njunim položajem in odgovornostjo sta bila zlasti 
aktivna Skupščina SR Slovenije in njen Izvršni svet. 

V tem obdobju je zelo značilna velika aktivnost Skupščine 
SR Slovenije in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti 
na področju zakonodajne dejavnosti pri dopolnjevanju druž- 
benoekonomskega in družbenopolitičnega sistema na pod- 
lagi Ustave. Zakonodajno delo in vsakodnevna politična 

praksa sta sloneli na temeljnih usmeritvah, ki sta jih začrtala 
XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongres 
Zveze komunistov Slovenije in na usmeritvah o nadaljnjem 
razvoju socialistične samoupravne-družbe. 

Na temelju Titove pobude o kolektivnem delu in odgovor- 
nosti se je nadaljeval proces poglabljanja demokratičnih 
družbenoekonomskih odnosov in procesov samoupravnega 
in političnega odločanja v pogojih socialističnega samo- 
upravljanja. V razpravah o ustavnih spremembah je bila vse- 
skozi prisotna usmeritev za uresničevanje vsebine pobude 
tovariša Tita in ne zgolj za omejevanje mandata volilnih funk- 
cij kot zunanjega izraza teh odnosov. Prevladalo je spoznanje, 
da je bistvo pobude ustvariti sistem, ki bo omogočal delav- 
skemu razredu, delovnim ljudem in občanom, da lahko odlo- 
čajo o temeljnih vprašanjih ustvarjanja in razpolaganja z do- 
hodkom ter da se bodo lahko uprli uzurpaciji pravice odloča- 
nja in oblasti. 

Obsežnega zakonodajnega dela pri dopolnjevanju z ustavo 
določenega političnega sistema pa ni spremljalo ustrezno 
delovanje institucij političnega sistema. Zaradi tega je novo 
zgrajeni družbenoekonomski in politični sistem v vsako- 
dnevni praksi doživljal poleg uspehov tudi vedno nove preiz- 
kušnje in celo poskuse, da ga kompromitirajo, proglasijo za 
neustreznega in neučinkovitega, in zahteve, da ga je treba 
zaradi tega spremeniti. Ne glede na pomembne uspehe pri 
graditvi sistema socialističnega samoupravljanja, zlasti kar 
zadeva izpeljavo institucionalno pravne organiziranosti zdru- 
ženega dela in nadaljnje uveljavljanje samoupravljanja, je 
zaostajalo delo pri reševanju številnih protislovij, ki so se ob 
tem pojavljala. Zaostrene politične in gospodarske razmere 
doma in v svetu so negativno vplivale na vsebinsko spreminja- 
nje družbenoekonomskih odnosov iz preteklega obdobja. Za- 
radi težav pri uveljavljanju sistema družbenoekonomskih 
odnosov so se pojavile težnje, da bi zaustavili proces sociali- 
stične preobrazbe, ki ima za cilj čimbolj neposredno odloča- 
nje delovnih ljudi o pogojih, sredstvih in rezultatih njihovega 
dela. Šlo je za to, da se ohrani privilegij posameznikov in 
skupin pri razpolaganju z družbenim dohodkom ter odločanju 
o najpomembnejših ekonomskih in političnih vprašanjih, to 
se pravi za pravico odločanja v imenu delavcev namesto 
odločanja delavcev samih. 

Tem težnjam se je bilo in se bo tudi v bodoče mogoče upreti 
le z akcijo organiziranih samoupravljalcev, kar pomeni od- 
ločno usmeritev k uresničevanju zgrajenega političnega si- 
stema in odločen odpor proti vsem zahtevam po spremembah 
tega sistema. Zavedati se je treba in vztrajati pri tem, da 
večina težav ne izhaja iz neustreznega sistema, pač pa iz 
dejstva, da se ta sistem ne spoštuje v celoti in ne realizira v 
praksi. Da bomo dosegli tako zastavljene cilje, bomo morali 
krepiti predvsem delegatski sistem na vseh ravneh, ki je v 
dosedanjem razvoju že dosegel pomembne uspehe, in z njim 
doseči odločujoči vpliv delovnih ljudi pri odločanju o vseh 
pomembnejših vprašanjih družbene reprodukcije. Kljub temu 
da je delegatski sistem v osnovi konstituiran, pa še vedno ni 
zaživel v svoji celoviti funkciji, saj se v delegacijah na vseh 
ravneh še vedno ne uveljavlja dovolj dejanski interes delavcev 
v združenem delu. 

Samoupravno sporazumevanje se postopoma uveljavlja kot 
instrument demokratičnega odločanja delavcev pri njihovi 
medsebojni povezanosti in odvisnosti v svobodnem združe- 
nem delu. Tak način sporazumevanja se je zlasti uveljavljal v 
temeljnih organizacijah združenega dela, deloma pa tudi na 
področju svobodne menjave dela, torej povsod, kjer se je 
uresničil neposredni vpliv delavcev in kjer so prišli do izraza 
njihovi skupni interesi. Pomemben napredek je bil dosežen 
tudi pri graditvi sistema samoupravnega družbenega planira- 
nja, pri sprejemanju srednjeročnih načrtov in planskih doku- 
mentov, v katerih so delavci v procesu samoupravnega spora- 
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zumevanja uspešno usklajevali svoje razvojne programe in 
cilje. 

Nasprotno pa sta se samoupravno sporazumevanje in druž- 
beno dogovarjanje slabše uveljavila v drugih, zlasti višjih 
oblikah združevanja dela in sredstev, kjer je vpliv delavcev še 
vedno premajhen, zlasti pri urejanju ključnih področij družbe- 
noekonomskih odnosov, kot naprimer v sistemu ekonomskih 
odnosov s tujino, na monetarno-kreditnem področju, na po- 
dročju cen in na področju razširjene reprodukcije. Tu delavci 
težje uveljavljajo svojo pravico, da s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in družbenim dogovarjanjem odločajo o pogojih in 
rezultatih svojega dela. Samoupravni sporazumi in družbeni 
dogovori se ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo dosledno tam, 
kjer delavci nimajo dovolj vpliva. 

Družbeni dogovori se vse bolj uveljavljajo kot način ureja- 
nja družbenoekonomskih in drugih interesov, ki- so po- 
membni za združeno delo in širšo skupnost, ter na ta način 
uspešno zamenjujejo predpise in druge ukrepe državnih or- 
ganov. Družbeno dogovarjanje pa še nima tiste veljave, ki jo 
določa ustava. To je razumljivo, saj je uvajanje družbenega 
dogovarjanja v naš družbenopolitični sistem proces, ki za- 
hteva angažiranost vseh subjektivnih sil. 
Po zvezni ustavi delovni ljudje, narodi in narodnosti odločajo 
po načelih sporazumevanja republik in avtonomnih pokrajin, 
solidarnosti in vzajemnosti, enakopravne udeležbe republik in 
avtonomnih pokrajin v zveznih organih po načelu odgovorno- 
sti republik in avtonomnih pokrajin za svoj razvoj in za razvoj 
socialistične skupnosti. Za uresničevanje te pravice in dolž- 
nosti se je razvil sistem dogovarjanja republik in avtonomnih 
pokrajin o poglavitnih vprašanjih skupnega razvoja, ki omo- 
goča ugotavljanje in usklajevanje skupnih interesov in ciljev. 
Tudi pri teh oblikah dogovarjanja republik in pokrajin se 
težave pojavljajo predvsem tam, kjer se z dogovori urejajo 
pomembna družbenoekonomska vprašanja in kjer se prepo- 
gosto zaradi premajhnega vpliva delavcev na reševanje teh 
vprašanj kakor tudi zaradi različne stopnje razvitosti posa- 
meznih republik in pokrajin in iz tega izhajajočih gospodar- 
skih razmer pojavljajo razlike v stališčih posameznih republik 
in pokrajin, kar zmanjšuje učinkovitost dogovarjanja v federa- 
ciji, zlasti še če predlogi ne izhajajo iz skupnih interesov. 

Ob relativno zaostrenih gospodarskih in političnih razme- 
rah je močneje kot doslej prišla do izraza neenakomernost 
razvoja oziroma razlika v razvitosti republik in avtonomnih 
pokrajin v SFR Jugoslaviji. Drugače se je zastavilo vprašanje 
odnosov med republikami in avtonomnima pokrajinama. Ob 
upoštevanju dejstva, da družbenoekonomski razvoj pogojuje 
tudi reševanje mednacionalnih odnosov, je bilo zavzeto stali- 
šče, da je potrebno uresničevati politiko pomoči manj razvi- 
tim republikam in avtonomni pokrajini Kosovo z neposrednim 
sodelovanjem združenega dela iz razvitih in manj razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo v obliki združevanja 
dela in sredstev na samoupravni osnovi. Odločitev, da se 50% 
pomoči uresničuje z neposrednim dogovarjanjem o združeva- 
nju sredstev, se je že potrdila v praksi. 

Za obdobje, na katero se nanaša poročilo, so bili značilni 
določeni problemi, zlasti na področju materialne proizvodnje, 
ustvarjanja dohodka in njegove delitve, ki so vplivali na stabil- 
nost družbenoekonomskega razvoja. Neusklajenost družbe- 
noekonomskega razvoja se je izražala v neustrezni gospodar- 
ski strukturi, v nezadovoljivem izkoriščanju razpoložljivih 
sredstev, zlasti lastne surovinske osnove in lastnega znanja, v 
previsoki rasti vseh oblik porabe, posebno investicijske, in 
nenormalno visoki stopnji notranjega povpraševanja, ki je 
vplivala na zmanjšanje izvoza ter inflacijska gibanja. Zastoj je 
nastal pri uresničevanju odločilne vloge delavcev v združe- 
nem delu v procesih družbene reprodukcije, predvsem pri 
odločanju o sredstvih za razširjeno reprodukcijo, pri odloča- 
nju o primarni delitvi dohodka in pri opredeljevanju drugih 
pogojev gospodarjenja, pri odločanju o kreditno-monetarni 
politiki in svobodni menjavi dela. Tako zaostrene razmere so 
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zaradi premalo učinkovitega sporazumevanja in dogovarjanja 
ter nedoslednega uresničevanja sprejetega ekonomskega si- 
stema navajale na sprejemanje administrativnih ukrepov na 
vseh področjih družbene reprodukcije. Zaradi neupoštevanja 
delovanja ekonomskih in tržnih zakonitosti in premajhne eko- 
nomske motiviranosti za delo in za doseganje boljših gospo- 
darskih uspehov se niso krepili kvalitetni faktorji razvoja. 

Zaradi nakopičenih problemov so se v 1980. letu ob zao- 
strenih mednarodnih gospodarskih razmerah pojavile nove 
težave, predvsem zmanjšanje stopnje rasti proizvodnje in 
skokovito naraščanje cen. Občasno je primanjkovalo repro- 
dukcijskega materiala in potrošnega blaga kot posledica 
neusklajenih denarnih in blagovnih skladov, skokovito je na- 
raščala inflacija, predvsem pa je prišlo do nesorazmerja med 
uvozom in izvozom oziroma primanjkljaja v plačilni bilanci s 
tujino, kjer so se razmere slabšale tudi zaradi pomanjkanja in 
težjega najemanja kreditov in zaradi za nas neustreznega 
gibanja vrednosti denarja. V takšnih razmerah je prihajalo do 
zaostrenih nasprotij med težnjami, da se odprta vprašanja 
rešujejo na samoupravni podlagi, in težnjami, da se rešujejo z 
administrativnimi ukrepi. 

IU. AKTIVNOST PREDSEDSTVA PRi 
URESNIČEVANJU NJEGOVIH USTAVNO 
OPREDELJENIH PRAVIC IN ODGOVORNOSTI 

A. Politični sistem socialističnega 
samoupravljanja in varstvo ustavnih pravic in 
svoboščin 

Pomembne naloge pri graditvi demokratičnega političnega 
sistema socialističnega samoupravljanja so predvsem utrdi- 
tev in dopolnjevanje ter prilagajanje vseh njegovih institucij 
socialistični in samoupravni naravi proizvodnih odnosov ka- 
kor tudi delegatskemu in skupščinskemu sistemu in njegovi 
samoupravni delegatski bazi. Na podlagi take usmeritve so 
bila v Predsedstvu republike in njegovih delovnih telesih 
obravnavana posamezna temeljna politična vprašanja razvoja 
našega družbenopolitičnega sistema 

Posebna pozornost je bila namenjena: 
- uresničitvi pobude tovariša Tita in predsedstva Central- 

nega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije o doslednejšem 
uveljavljanju načela o kolektivnem delu, povečanju odgovor- 
nosti in nadaljnji demokratizaciji družbenopolitičnih odno- 
sov; ' 

- pripravi ustavnih amandmajev in z njimi usklajene volilne 
zakonodaje; 

- obravnavi zakonodajne politike republike in 
- obravnavi nekaterih vprašanj normativne ureditve in obli- 

kovanja republiških družbenih svetov. 
Predsedstvo republike ali njegova Komisija za varstvo 

ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pra- 
vic in dolžnosti človeka in občana sta obravnavala tudi neka- 
tera vprašanja, ki so pomembna za utrjevanje ustavnosti in 
zakonitosti ter uresničevanje človekovih pravic v naši družbi. 

Pri tem so bila poudarjena zlasti vprašanja s področja: 
- uresničevanja posebnih pravic, italijanske in madžarske 

narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji; 
uresničevanja družbene preobrazbe uprave, pravosodja in 

pravne pomoči; 
- pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov pri varstvu 

človekovega okolja ter naravne in kulturne dediščine in - 
reševanja vlog in pritožb, ki jih občani pošiljajo Predsedstvu 
SR Slovenije. 

Tovariš Tito je na 8. kogresu Zveze sindikatov Jugoslavije 
poudaril, da je treba v vseh samoupravnih in državnih orga- 
nih, delegatskih skupščinah in organih družbenopolitičnih 
organizacij dosledno uveljavljati kolektivno delo in odgovor- 
nost. Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Jugoslavije je sprejelo konkretne sklepe, s kakšnimi ustavnimi 
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in statutarnimi spremembami naj bi bila uresničena ta pobuda 
tovariša Tita hkrati s stališči do krajšega mandata predsed- 
nikov kolektivnih organov. 

Pri oblikovanju predlogov ustavnih amandmajev je Komisija 
Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb Ustave SR 
Slovenije izhajala iz stališča, da je treba pobudo tovariša Tita 
razumeti predvsem kot zahtevo za nadaljnjo demokratizacijo 
družbenopolitičnih odnosov na samoupravnih družbenoeko- 
nomskih temeljih in v okviru delegatskega sistema. Gre pred- 
vsem za krepitev samoupravnega položaja delavca glede raz- 
polaganja z novo ustvarjeno vrednostjo, kar mu omogoča 
izvajanje ekonomske oblasti, povezane s politično oblastjo v 
delegatskem sistemu. 

Na podlagi takega razumevanja pobude tovariša Tita je bila 
v SR Sloveniji sprejeta usmeritev, da je za njeno celovito 
uresničevanje nujna široka in trajna družbenopolitična aktiv- 
nost organiziranih subjektivnih družbenih sil, pri čemer se z 
ustavnimi spremembami le spodbuja takšno aktivnost in od- 
pravljajo ovire za doslednejše uveljavljanje načel o kolektiv- 
nem delu in odgovornosti. 

Kolektivno delo, odločanje in odgovornost organov naj bi 
tako vplivali na nadaljnjo in vse bolj popolno demokratizacijo 
oblasti in odločanja, tako da bi združeni delavci - samouprav- 
Ijavci obvladali celotno družbo in njen razvoj. S tega stališča 
je treba obravnavati tudi skrajšanje mandata predsednikov 
določenih organov družbenopolitičnih skupnosti in v zvezi s 
posebno vlogo teh organov v političnem sistemu tudi uresni- 
čevanje drugih ukrepov za krepitev kolektivnega dela, odloča- 
nja in odgovornosti. Pri tem je zlasti pomembna usmeritev, da 
je treba povezovati trajanje mandatne dobe funkcionarjev 
skupščin in njim odgovornih organov s trajanjem mandatne 
dobe članov delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

Predsedstvo republike se je seznanilo s pripombami in 
predlogi iz javne razprave o dopolnilih k Ustavi SFRJ in Ustavi 
SRS, ki je potekala v SR Sloveniji, ter s predlogi ustavnih 
amandmajev in se pridružilo stališčem Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije, 
mnenju vseh zborov Skupščine SR Slovenije in stališčem 
Republiške Konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije do sprememb zvezne in republiške ustave. 

V skladu s sprejetimi usmeritvami so ustavne spremembe 
temeljile tudi na načelu restriktivnosti, ki je izhajalo iz ugoto- 
vitve da so položaj in funkcije posameznih organov in odnosi 
med njimi v ustavi ustrezno določeni ter jih ni potrebno 
vsebinsko spreminjati. 

Pri obravnavi sprememb ustave je bilo načeto tudi vpraša- 
nje položaja in vloge izvršilnih organov. Izraženo je bilo mne- 
nje, da so sicer ustrezno opredeljeni v našem političnem 
sistemu, vprašljivo pa je, koliko se njihova vloga v praksi 
uresničuje. Predsedstvo SR Slovenije je zato menilo, da je 
treba pri prizadevanjih za nadaljnje poglabljanje in razvijanje 
političnega sistema in njegovega usklajevanja z razvojem 
produkcijskih sil in produkcijskih odnosov ter še posebej 
delegatskega in skupščinskega sistema podrobno proučiti 
položaj in vlogo izvršilnih organov. Ustavne spremembe glede 
položaja in vloge izvršilnih organov pa bi bilo mogoče sprejeti 
le na podlagi skrbno proučenih izkušenj a delovanju teh 
organov v okviru celotnega delegatskega in skupščinskega 
sistema, če gre za vlogo Zveznega -izvršnega sveta pa tudi 
funkcije in odnosov v federaciji. 

V skladu s IV. amandmajem k Ustavi SR Slovenije je bil 
pripravljen in sprejet tudi zakon o volitvah in odpoklicu Pred- 
sedstva SR Slovenije in usklajen z ustavo, tako da Predsed- 
stvo SR Slovenije kot kolektivni organ sestavljajo predsednik 
Predsedstva, ki se voli za dobo dveh let, šest članov, ki se 
volijo za dobo štirih let, ter dva člana po položaju. 

Ob obravnavi poročila o uresničevanju resolucije Skup- 
ščine SR Slovenije o temeljih zakonodajne politike republi- 
ke je bilo ugotovljeno, da je bil po uveljavitvi ustave iz 1974. 
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leta opravljen pretežen del nalog, ki se nanašajo na usklajeva- 
nje zakonov z ustavo in z zakonom o združenem delu. Pou- 
darjeno je bilo, da je treba ob sprejemanju zakonov v čim večji 
meri upoštevati ustavna načela in določbe o izvirni samou- 
pravni pravici delovnih ljudi in občanov, da samoupravno 
urejajo odnose skupnega interesa z medsebojnim dogovarja- 
njem in sporazumevanjem. Uveljavilo se je spoznanje, naj se z 
zakoni podrobno ne posega na področje samoupravnega 
urejanja, in tudi stališče, da je treba v zakonodaji natančneje 
razmejiti normativne pristojnosti med republiko in občino. 

Predsedstvo se je zavzelo za dosledno uresničitev usmeri- 
tev Skupščine SR Slovenije o zagotovitvi širšega vključevanja 
družbenopolitičnih organizacij ter samoupravnih organizacij 
in skupnosti v republiki v proces oblikovanja stališč do spreje- 
manja zakonov v Skupščini SFR Jugoslavije. To bo predvsem 
v pomoč delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Prav tako je bila dana podpora pobudi 
Skupščine SR Slovenije, naj se tudi v federaciji izdela analiza 
o izvajanju zakonodajne funkcije federacije, predvsem s stali- 
šča uresničevanja ustavnih pravic in dolžnosti federacije in 
njenih organov. 

Ustavnost in zakonitost sta bistvena temelja sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja, ki temelji na družbeni lastnini in 
enakopravnosti delovnih ljudi in občanov. Zato je treba do- 
seči večjo družbeno disciplino posameznih subjektov za nji- 
hovo spoštovanje in izvajanje. Naš družbenopolitični sistem 
ne more delovati brez večje učinkovitosti pri uresničevanju 
sprejetih normativnih in samoupravnih predpisov in brez uve- 
ljavljanja oziroma zaostritve zakonske, družbene, materialne 
in politične odgovornosti organov, samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter deiovnih ljudi in občanov. Zato je treba 
zagotoviti večjo učinkovitost upravnih in pravosodnih orga- 
nov, družbenih pravobranilcev samoupravljanja, organov sa- 
moupravne delavske kontrole in pravne pomoči. 

Sistemsko ureditev družbenih svetov sta določila zvezni in 
republiški zakon, ki sta izhodišče za oblikovanje družbenih 
svetov v republiki in občinah. Družbeni sveti so pomembna 
oblika samoupravnih družbenih organizmov za demokratično 
izmenjavo in usklajevanje mnenj in pripravo vsestransko pre- 
verjenih stališč za določanje politike ter razvoja socialističnih 
samoupravnih odnosov. 

Pri oblikovanju republiških družbenih svetov, je sodelovalo 
tudi Predsedstvo republike in se zavzelo, da se družbeni sveti 
pri svojem delu čimbolj odpirajo znanosti in delegatski praksi. 
Glede na vprašanja, ki jih obravnavajo, sodeluje pri njihovem 
razreševanju širok krog znanstvenih, strokovnih in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kadar je treba pa tudi 
posamezni znanstveni in strokovni sodelavci. Le tako lahko 
delujejo kot oblika demokratične priprave družbenih odloči- 
tev, pri čemer je treba,- da se pri iskanju skupnih rešitev 
soočajo teorija in praksa, znanost-in družbenopolitične pre- 
mise. Odprtost in široka aktivnost vseh sil družbene zavesti 
zagotavljata, da se družbeni sveti ne bodo spreminjali v zaprte 
institucije. Pomembno je tudi delovanje koordinacijskih od- 
borov posameznih družbenih svetov, katerih naloga je, da 
zagotovijo udeležbo ustreznih družbenih dejavnikov pri reše- 
vanju vprašanj, ki so na dnevnem redu sveta. 

Naša socialistična skupnost nenehno skrbi za enakopraven 
položaj italijanske in madžarske narodnosti ter zagotavlja 
njun gospodarski, družbenopolitični, jezikovni in kulturni raz- 
voj ter omogoča in pospešuje njune stike z matičnima naro- 
doma. 

Sožitje narodov in narodnosti v SFRJ ter slovenskega na- 
roda, italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji je 
potrdilo, kako v naši samoupravni socialistični skupnosti upo- 
števamo in dosledno uresničujemo tudi različne mednarodne 
dokumente in obveznosti, ki se nanašajo na človekove pra- 
vice in manjšine. Politika SFRJ in SR Slovenije, ki je usmer- 
jena v ohranjanje svojih narodnosti ter zagotavljanje njihovih 
posebnih pravic in varstvi, je pomembna za našo notranjo 
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trdnost in nadaljnji razvoj in za mednarodno sodelovanje 
SFRJ in SR Slovenije ter za graditev dobrih mednarodnih 
odnosov nasploh. 

Vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji so 
bila zaradi ugotovitve stanja na tem področju in sprejema 
nadaljnjih usmeritev obravnavana tudi v pristojnih telesih 
Predsedstva republike. V obravnavi je bilo ugotovljeno, daje 
bil v zadnjih letih vidno izboljšan položaj na vseh področjih 
dela in življenja ter poglabljanja sožitja in enakopravnosti 
Slovencev, Italijanov in Madžarov v SR Sloveniji. j 

V vseh petih narodnostno mešanih občinah v SR Sloveniji 
na obali in v Pomurju delujejo samoupravne interesne skup- 
nosti za prosveto in kulturo narodnosti. Na področju šolstva 
se na narodnostno mešanem ozemlju vsi učenci ob pripravi 
na šolo, v osnovni šoli in v usmerjenem izobraževanju ob- 
vezno učijo tudi jezika narodnosti. Pospešeno se uresničujejo 
posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske naro- 
dnosti na področju normativno pravne ureditve njihovega 
položaja v občinah, krajevnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, na področju dvojezičnega poslova- 
nja, informiranja v jeziku narodnosti in na drugih področjih. 

Pripadniki narodnosti so pomemben subjekt in aktiven de- 
javnik sožitja s slovenskim narodom pa tudi dobrih sosedskih 
odnosov z Republiko Italijo in Ljudsko republiko Madžarsko 
kot državama matičnih narodov. 

Doslej doseženi uspehi kažejo na pravilnost sprejete poli- 
tike, ki je vsebovana v stališčih Skupščine SR Slovenije do 
uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske naro- 
dnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji, zato jih je treba 
tudi v prihodnje dosledno uresničevati. 

V zvezi z ustavno preobrazbo državne uprave in izvršilnih 
organov so bila obravnavana izhodišča za novo zakonodajo o 
sistemu državne uprave ter o organizaciji republiške uprave. 
Ocenjena je bila družbenosistemska utemeljenost posamez- 
nih zakonskih določb, predvsem tistih, ki opredeljujejo funk- 
cijo, položaj in naloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in individualnih ter kolegijskih republiških upravnih orga- 
nov. Obravnavane so bile tudi rešitve glede opredelitve šte- 
vila, značaja in pristojnosti posameznih republiških upravnih 
organov in organizacij. 

Pri tem je bilo poudarjeno, da se mora predvsem izboljšati 
delovanje državne uprave kot sestavine združenega dela in 
delegatskega sistema, zlasti njena odprtost in po?Jružbljanje. 
Kvalitetno in učinkovito delo upravnih organov mora prispe- 
vati tudi k hitrejšemu in učinkovitejšemu uveljavljanju pravic 
in interesov delovnih ljudi in občanov. 

Pozornost pri obravnavi ustavne preobrazbe uprave je bila 
namenjena tudi sistemu oblikovanja dohodka in delitve oseb- 
nih dohodkov v upravnih organih, ki naj temelji na določbah 
zakona o združenem delu ter na načelih svobodne menjave 
dela med delavci v delovni skupnosti upravnega organa in 
med upravnim organom, za katerega opravljajo delo. Pri deli- 
tvi sredstev za osebne dohodke naj se bolj kot doslej določa 
osebni dohodek delavca v skladu z rezultati njegovega dela. 

Poseben poudarek je bil v naših predpisih dan funkciji in 
sestavi kolegijskih upravnih organov in kriterijem za ustanav- 
ljanje komitejev. Ustanavljajo naj še za področja, na katerih je 
zaradi narave nalog potrebno zagotoviti usklajeno opravljanje 
upravnih zadev, ki so skupnega pomena za več upravnih 
organov, oziroma zagotoviti stalno in organizirano sodelova- 
nje in usklajevanje dela s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi. Sprejeta je bila tudi usmeritev, da predstavnikov druž- 
benopolitičnih organizacij načeloma ni potrebno vključevati v 
kolegijske upravne organe. Delegati družbenopolitičnih orga- 
nizacij naj bi sodelovali pri delu družbenih svetov na posa- 
meznih upravnih področjih, za kar je treba sprejeti ustrezne 
dogovore udeležencev ir na njihovi podlagi zakone o ustano- 
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vitvi družbenih svetov za posamezna upravna področja ozi- 
roma za posamezne upravne organe. 

Za uspešno delovanje uprave in njeno preobrazbo je po- 
membna tudi preobrazba inšpekcijskega nadzora, zlasti še 
bolj učinkovita in preventivna dejavnost inšpekcijskih služb, 
ki naj dosledno odkrivajo kršitelje zakonitosti. Inšpekcijske 
službe naj v skladu z opravljanjem širše družbene kontrole 
stalno sodelujejo z organi pregona in ustreznimi organi nad- 
zora v samoupravnih organizacijah in skupnostih, s potrošni- 
škimi sveti in drugimi organizacijami delovnih ljudi in obča- 
nov, s čimer bodo dobile tudi širšo družbeno podporo in bodo 
tako vplivale na razvoj samozaščitnega delovanja občanov. 
Usmeritev, da se inšpekcijske službe organizirajo na medob- 
činski ravni ter da se njihovo delovanje čimbolj medresorsko 
uskladi, je bila deležna odobravanja. Tako organizirane inš- 
pekcijske službe bodo tudi bolj neodvisne od lokalnih dejav- 
nikov. 

Predsedstvo se je v letošnjem letu seznanilo z uresničeva- 
njem sistemskih zakonov s področja državne uprave. Ugoto- 
vilo je, da so bili doseženi pomembni premiki na področju 
organiziranosti in podružbljanja uprave, vendar je treba hi- 
treje in dosledneje izvajati posamezne zakonske določbe v 
zvezi z večjo racionalnostjo in učinkovitostjo dela. Naloga 
izvršnih svetov in upravnih organov je, da redno spremljajo in 
analizirajo učinke predpisov z vidika racionalnosti postopkov 
in obsega administrativno strokovnih opravil v upravnih in 
drugih organih ter samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. Ta vidik je potrebno dosledno upoštevati tudi pri predla- 
ganju novih predpisov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel ukrepe za 
smotrnejšo organizacijo dela republiške uprave, še posebej 
tehničnih in pomožnih služb, za zmanjšanje števila delavcev 
ter za ustreznejšo prerazporeditev del in nalog v republiških 
upravnih organih, republiških organizacijah in strokovnih 
službah Izvršnega sveta SR Slovenije. 

Ukrepe za izboljšanje, racionalizacijo dela in zmanjšanje 
števila delavcev, predvsem glede zmanjševanja obsega admi- 
nistrativnega dela in preusmerjanja delavcev, ki opravljajo 
administrativna opravila, v proizvodno delo, je treba sprejeti 
tudi v občinskih upravnih organih, strokovnih službah samo- 
upravnih interesnih skupnosti in drugih upravnih službah. 

S sprejetjem sistemskih zakonov o samoupravnih sodiščih, 
rednih sodiščih in javnem tožilstvu ter pravni pomoči so bile 
dane možnosti za celovito preobrazbo pravosodja kot inte- 
gralnega dela samoupravnega političnega sistema. Čeprav so 
bili na tem področju doseženi pomembni uspehi pri podružb- 
Ijanju pravosodja in njegovega približevanja delovnim ljudem 
in občanom, se vendar preobrazba pravosodnega sistema, še 
posebej samoupravnega sodstva, uveljavlja prepočasi, zlasti 
če se upošteva, da je preobrazba pravosodja celovit proces, ki 
zajema obe področji sodstva, samoupravno in redno. Uresni- 
čevanje tega procesa pa je v veliki meri odvisno od aktivnosti 
organiziranih subjektivnih sil, kajti premajhna družbena za- 
vest o potrebi, pomenu in vlogi samoupravnega in rednega 
sodstva v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja 
je še vedno pomembna ovira pri uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja. 

Prepočasno ustanavljanje oziroma uveljavljanje vseh vrst 
samoupravnih sodišč se neposredno odraža tudi pri delova- 
nju rednega sodstva, saj je preobremenjeno z zadevami, ki bi 
jih lahko uspešno razrešila samoupravna sodišča. Pri tem je 
treba ugotoviti, da se posebna sodišča združenega dela, po- 
ravnalni sveti in arbitraže prepočasi ustanavljajo prav na tistih 
področjih, ki so še posebej pomembna za uveljavljanje sa- 
moupravnih in drugih pravic delovnih ljudi in občanov (zdrav- 
stveno, stanovanjsko gospodarstvo itd.) Večjo skrb zasluži 
tudi ustanavljanje in delovanje poravnalnih svetov, ki bi sku- 
paj z drugimi samoupravnimi sodišči lahko pomembno vpli- 
vali na razreševanje spornih vprašanj. 
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V razpravah o problematiki uresničevanja družbene preo- 
brazbe pravosodja so bile zato sprejete usmeritve, ki se zavze- 
majo za bolj operativno delo pristojnih organov pri uresniče- 
vanju posameznih nalog s tega področja, ki so zajete v sklepih 
in stališčih Skupščine SR Slovenije. 

Pravna pomoč pomembno prispeva k zagotavljanju varstva 
ustavnosti in zakonitosti in s tem k uresničevanju z ustavo in 
zakonom določenih družbenoekonomskih in političnih odno- 
sov. Prav tako je pomembna pri zagotavljanju varstva svobo- 
ščin ter pravic človeka in občana, samoupravljanja, družbene 
lastnine, samoupravnih in drugih pravic organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Zaradi njenega posebnega družbenega pomena je v raz- 
pravi o predvidenih rešitvah zakona o pravni pomoči sodelo- 
valo tudi Predsedstvo, še zlasti ker so bila stališča do vprašanj 
samoupravne organiziranosti služb pravne pomoči in delov- 
nih skupnosti odvetnikov, združevanja nosilcev pravne po- 
moči ter zagotavljanja družbenega vpliva na opravljanje 
odvetniške dejavnosti neusklajena. Sprejete so bile usmeritve 
za poenotenje temeljnih izhodišč s področja ustavne preobra- 
zbe pravne pomoči. 

Zakon o pravni pomoči se prepočasi in nedosledno uresni- 
čuje, saj na tem področju ni prišlo do bistvenih premikov. 
Tako stanje nikakor ni ustrezno tudi z vidika zagotavljanja 
ustavnosti, zakonitosti in pravne varnosti delovnih ljudi in 
občanov ter ga je treba čimprej preseči z večjim prizadeva- 
njem vseh odgovornih dejavnikov. 

Pri obravnavi problematike izvrševanja kazenskih sankcij 
je bilo ugotovljeno, da je bil po sprejemu zakona dosežen 
pomemben napredek, zlasti glede sodelovanja posameznih 
družbenih dejavnikov v procesu izvrševanja kazenskih sank- 
cij. To se odraža v ugodnejših varnostih razmerah v kazensko- 
poboljševalnih zavodih, kjer se je intenzivirala prevzgojna 
dejavnost. Obsojenci se tudi bolj vključujejo v posamezne 
oblike življenja in dela v zavodih kar prispeva k njihovi reso- 
cializaciji. Tudi posamezni družbeni dejavniki so bolj priprav- 
ljeni pomagati obsojencem po prestani kazni oziroma pri 
njihovi rehabilitaciji in uspešnejšem reševanju konkretnih živ- 
ljenjskih problemov. 

Tudi v prihodnje bo treba organizirano in s sodelovanjem 
pristojnih družbenih dejavnikov reševati vprašanja resociali- 
zacije obsojencev ter preprečevanja oziroma zmanjševanja 
povratništva. Poleg organov socialnega varstva naj pri tem 
sodelujejo tudi družbenopolitične, znanstvene in strokovne 
organizacije. 

Ob dejstvu da je med storilci, predvsem težjih kaznivih 
dejanj zoper življenje in telo, veliko alkoholikov, zaradi česar 
sodišča ob sodbi izrekajo tudi varnostni ukrep o obveznem 
zdravljenju alkoholikov, gre problem uspešnejšega zdravlje- 
nja alkoholizma v kazensko-poboljševalnih zavodih nameniti 
več pozornosti, saj je dejansko stanje še nezadovoljivo, pred- 
vsem v zavodih, kjer obsojenci prestajajo daljše prostostne 
kazni 

Vsem tem vprašanjem ,lahko uspešno prispeva ustanavlja- 
nje.in uveljavljanje družbenih svetov v občinah za področje 
pravosodja, preprečevanja prestopništva in obravnavanje 
problematike izvrševanja kazenskih sankcij ter resocializacije 
obsojencev. Upravni družbeni svet za pravosodje in izvrševa- 
nje kazenskih sankcij ima zato svoje mesto tudi v republiki. 

Za bolj uspešno uresničevanje zakona o izvrševanju kazen- 
skih sankcij je potrebno tudi vnaprej zagotavljati ustrezna 
investicijska vlaganja v kazensko-poboljševalne zavode, 
predvsem v zavode, kjer prestajajo kazen mladoletniki ozi- 
roma mlajši polnoletniki. * 

Mladoletniška kriminaliteta in povratništvo sta velik druž- 
beni problem. Pristojni družbeni dejavniki lahko vplivajo na 
njuno zmanjševanje ter na prevzgojo mladostnih delinkventov 
in zdravljenje alkoholikov ter narkomanov. V programu dejav- 

nosti za preprečevanje prestopništva in za resocializacijo 
mladostnih delinkventov naj bi poleg pristojnih strokovnih 
služb sodelovali tudi organi Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, Zveze socialistične mladine Slovenije in Sindikatov. 
Mladoletnim obsojencem gre v prevzgojnem postopku in po 
prestani kazni posvečati še večjo skrb in jih pravilno usmer- 
jati. 

Ob obravnavi analize Vrhovnega sodišča SR Slovenije o 
politični kriminaliteti v SR Sloveniji je bilo ocenjeno, da poli- 
tični kriminal v naši republiki ne predstavlja posebne druž- 
bene nevarnosti, ker so politična kazniva dejanja maloštevilna 
in relativno lažjih oblik. Posamezna politična kazniva dejanja 
pa je treba ocenjevati kot nevarno obliko protisamoupravne in 
protisocialistične dejavnosti in sovražne propagande. Zato je 
vsekakor potrebna trajna budnost organov odkrivanja in pre- 
gona, zagotavljanje ustrezne kaznovalne politike sodišč, še 
zlasti pa povečano samozaščitno in preventivno delovanje 
delovnih ljudi in občanov ter pristojnih družbenih dejavnikov. 

Porast gospodarskega kriminala, ki neposredno ogroža 
družbeno premoženje, je po poročilih organov odkrivanja, 

.pregona in sojenja zaskrbljujoč. Na številnost in pojavnost 
kaznivih dejanj v gospodarstvu in gospodarskih prestopkov 
vplivajo zaostrena gospodarska situacija, izrazitejše motnje 
na domačem trgu, neurejeno devizno poslovanje, visoka 
stopnja inflacije in tudi padec realnih osebnih dohodkov. 

Predsedstvo daje polno podporo usmeritvam organov od- 
krivanja, pregona in sojenja, da zaostrijo odnos do vseh 
negativnih pojavov v gospodarstvu ter da hkrati z drugimi 
pristojnimi organi v občinah in organizacijah združenega dela 
s preventivnim delovanjem preprečujejo negativne pojave na 
tem področju. 

Varstvo in izboljševanje človekovega okolja je ustavna 
pravica in dolžnost delovnih ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

O varstvu vodnih virov in možni gradnji termoelektrarn na 
še neizkoriščenih vodotokih v SR Sloveniji je razpravljalo tudi 
Predsedstvo republike. Problematiko je proučilo z vidika 
energetskih in vodnogospodarskih potreb ter z vidika varstva 
narave. 

Upravičeno je stališče, naj družbene odločitve o nadaljnji 
graditvi hidroenergetskih in vodnogospodarskih objektov te- 
meljijo na objektivnih kriterijih, ki izvirajo iz znanstvenih in 
strokovnih raziskav, ob upoštevanju ekoloških razlogov. V 
procesu družbenega planiranja, ki mora upoštevati tudi pro- 
storske vidike razvoja, je edino pravilno sprejemati posa- 
mezne odločitve na podlagi celovite in strokovne utemeljitve 
vseh predlaganih posegov. Pri tem naj imajo pri gradnji pre- 
dnost tisti hidroenergetski in vodnogospodarski objekti, ki ne 
vplivajo negativno na naravno okolje. 

Na podlagi temeljite razprave ob sodelovanju vseh pristoj- 
nih dejavnikov je Predsedstvo zavzelo stališče, da se do 
nadaljnjega ne načrtuje gradnja hidroenergetskih objektov in 
vodnih zbirališč na tistem delu reke Soče, ki je zaščitena z 
zakonom, in v dolini Radovne. Škoda, ki bi nastala z neodgo- 
vornim posegom, bi bila namreč nepopravljiva. 

Prav tako je pomembno dosledno spoštovanje območij, ki 
so predvidena za morebitne hidroelektrarne in vodna zbirali- 
šča, ter je v njih preprečevati vsako gradnjo za druge namene 
ter se tako izogniti neposredni družbeni škodi. Nujno je tudi, 
da se čimprej sprejmejo odločitve o gradnjah, potrebnih za- 
radi oskrbe posameznih območij v SR Sloveniji z vodo. 

Republiški in občinski predpisi naj bi kot dogovor vseh 
zainteresiranih zagotavljali upoštevanje širšega družbenega 
interesa in določili varovana območja in obseg varovanja, s 
čimer je treba doseči preseganje lokalnih in delnih interesov 
ter enostransko obravnavanje potreb in možnosti. 

Z obravnavanjem nekaterih vprašanj zakonskega urejanja 
varstva naravne in kulturne dediščine je Predsedstvo prispe- 
valo k vsestranski osvetlitvi in ocenjevanju problematike na 
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tem področju. Pozitivno so bile ocenjene zlasti tiste rešitve v 
zakonu o naravni in kulturni dediščini, ki zagotavljajo enotno 
in celovito reševanje te problematike. Urejajo namreč varstvo 
vseh vrst naravne in kulturne dediščine, premične in nepre- 
mične, vključno z arhivskim gradivom. Bistvena novost za- 
kona je v podružbljanju varstva, v spoznanju, da sta naravna 
in kulturna dediščina namenjeni vsem delovnim ljudem in 
občanom in je zato tudi skrb zanju stvar vseh delovnih ljudi in 
občanov, vseh družbenih okolij in organiziranih družbenih sil. 

V razpravi o predlogu zakona o Triglavskem narodnem 
parku je bilo ugotovljeno, da v zakonu predlagani ukrepi 
zagotavljajo aktivno varstvo območja Triglavskega narodnega 
parka in da omogočajo v skladu s principi varovanja razvoj 
tistih gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki so osnova 
življenjskih in delovnih razmer prebivalcev v naseljih z ob- 
močja osrednjega dela Julijskih Alp, ki ga zajema ta park. Ne 
gre torej za konzervacijo obstoječega stanja, ampak za 
ustvarjalni življenjski pristop, ki bo dopuščal in omogočal 
uporabo tega narodnega parka tudi za zadovoljevanje rekrea- 
cijskih, turističnih, športnih, raziskovalnih in drugih družbe- 
nih potreb, aktivnosti in interesov. 

Ustavna pravica delovnih ljudi in občanov je, da se z vlo- 
gami in predlogi obračajo na organe družbenopolitičnih 
skupnosti in na druge organe in organizacije ter da dobe 
ustrezen odgovor. Število vlog in pritožb, ki jih je prejelo 
Predsedstvo, predsednik ali člani Predsedstva in komisija za 
varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svobo- 
ščin, pravic in dolžnosti človeka in občana v preteklem ob- 
dobju je bilo nekaj več kot dvesto. Vloge v glavnem ustrezajo 
vlogam, ki jih obravnavajo tudi drugi organi v republiki. 

Največ je vlog, ki se nanašajo na delovanje pravosodnih in 
upravnih organov, sledijo vloge s področja stanovanjskega 
gospodarstva, urejanja prostora in gradenj, v manjši meri pa 
tudi vloge s področja delovnih razmerij, socialnega varstva in 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter varstva borcev 
NOV. 

Čeprav sicer večina pritožnikov vlaga pritožbe na zvezne in 
republiške organe, gre v pritožbah predvsem za zadeve, ki bi 
jih najlaže, po najkrajši poti in najustrezneje rešili tam, kjer 
živijo pritožniki Prizadevati si je treba, da se družbenopoli- 
tično okrepita vloga in delovanje organov za vloge in pritožbe 
v občinah. Poleg tega bi bilo treba pospešiti proces učinkovi- 
tega uveljavljanja pravic in interesov delovnih ljudi v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

V SR Sloveniji delo organov z vlogami in pritožbami ni 
zakonsko urejeno tako kot v drugih republikah in pokrajinah 
ter v federaciji. Glede na večkrat sprožena vprašanja, da se to 
področje uredi z zakonom ali z dogovorom posameznih orga- 
nov in organizacij, bi bilo prav čimprej sprejeti najustreznejšo 
rešitev ter se tudi odločiti o smotrnosti oblikovanja organa, ki 
bi družbenopolitično usmerjal delo organov za vloge in pri- 
tožbe v republiki. 

B. Gospodarski razvoj in ekonomska politika 
Predsedstvo republike je vtem obdobju obravnavalo najpo- 

membnejša vprašanja oblikovanja in uveljavljanja samou- 
pravnega sistema družbenega planiranja pri določanju skup- 
nih interesov in ciljev razvoja ter zagotavljanja skladnejših 
odnosov v celotni družbeni produkciji v srednjeročnih plan- 
skih dokumentih za obdobje 1981 do 1985. Redno je sprem- 
ljalo tudi sprejemanje in uresničevanje resolucij, tj. letnih 
planskih aktov, s katerimi so se določali politika, naloge in 
ukrepi za uresničitev temeljni1- usmeritev in ciljev srednjeroč- 
nih planov. 

Vsebinsko je delo obsegalo spremljanje najbistvenejših 
družbenoekonomskih dogajanj pri reševanju temeljnih raz- 
vojnih problemov in vprašanj ekonomske politike, ki so se 
zastavljali nosilcem razvoja ob nalogah prestrukturiranja go- 

spodarstva, spreminjanja nekaterih dolgoročnejših negativ- 
nih ekonomskih trendov razvoja, opredeljevanja ter uresniče- 
vanja ukrepov politike ekonomske stabilizacije in uravnavanju 
odnosov v družbeni reprodukciji na samoupravnih osnovah 
ob upoštevanju socialističnih ekonomskih in tržnih zakonito- 
sti. Pri uresničevanju sistemskih zakonov, s katerimi je bil v 
skladu s temeljnimi načeli ustave in zakona o združenem delu 
zaokrožen naš družbenoekonomski in politični sistem, je bilo 
težišče aktivnosti Predsedstva usmerjeno na njegovo ude- 
ležbo pri delu v Republiškem družbenem svetu za gospodar- 
ski razvoj in ekonomsko politiko in Republiškem družbenem 
svetu za vprašanja družbene ureditve. V teh svetih so se 
zavzemala mnenja in stališča do vprašanj, razreševanje kate- 
rih naj bi pomagalo hitreje uveljavljati samoupravne družbe- 
noekonomske odnose na tistih področjih družbene reproduk- 
cije, kjer je bilo potrebno z dopolnitvijo mehanizmov in instru- 
mentov pospešiti uresničitev v Ustavi in sistemskih zakonih 
predvidenih osnov teh odnosov ter omejiti državno admini- 
strativne posege v urejanje odnosov družbene reprodukfcije. 

1 Za uresničevanje srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980v letih 1978-1980 so bili 
značilni nedosledno uresničevanje politike ekonomske stabi- 
lizacije, nerazrešena strukturna nesorazmerja, nizka rast pro- 
duktivnosti dela, zaostajanje pri izvozu in.vključevanju v me- 
dnarodno menjavo, zmanjševanje učinkovitosti investiranja, 
slabo izkoriščanje obstoječe proizvodne možnosti S tem po- 
vezani zaostrujoči se problemi v družbenem in materialnem 
razvoju so pokazali, da ne bo možno uresničiti vseh, zlasti 
kvalitativnih usmeritev, ciljev in nalog, ki so bili postavljeni v 
tem srednjeročnem obdobju. Ob izteku planskega obdobja je 
prevladalo spoznanje, da družbenoekonomska gibanja pote- 
kajo v mnogo bolj težavnih in zapletenih notranjih in zunanjih 
gospodarskih razmerah, kakršna so bila predvidena pri spre- 
jemanju družbenega plana. Cilji in naloge so bili glede na 
zaostrene gospodarske razmere deloma preambiciozni in po- 
nekod tudi zunaj realnih materialnih okvirov. Veliko je bilo 
tudi nedoslednosti in slabosti pri uresničevanju dogovorjenih 
usmeritev ter neodločnosti pri uveljavljanju načela kontinui- 
ranega planiranja, ki zahteva prilagajanje plana novim spoz- 
nanjem o možnostih razvoja. 

Ob sicer sorazmerno ugodnih kvantitativnih rezultatih so se 
zlasti pri doseženi gospodarski rasti čedalje ostreje izražali 
vplivi nekaterih nerešenih dolgoročnih strukturnih problemov 
in negativnih tendenc pri delitvi in uporabi družbenega proiz- 
voda, kar vse je povečevalo nestabilnost v gospodarskem 
razvoju. Prepočasno uveljavljanje samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov, nezadovoljiv vpliv kvalitetnih dejavnikov 
na učinkovitost gospodarjenja, nihanja gospodarskih tokov v 
posameznih letih in močni inflacijski pritiski, neskladnost 
med ponudbo in povpraševanjem, poglabljanje nesorazmerij 
v ekonomskih odnosih s tujino ob naraščanju zunanje zadol- 
ženosti države, visoka rast vseh oblik porabe ob hkratnem 
slabšanju reprodukcijske sposobnosti združenega dela ter 
premajhno delovanje ekonomskih spodbud pri delitvi osebnih 
dohodkov so preprečevali pričakovano stabilizacijo gospo- 
darskih tokov in skladnejši družbeni razvoj. 

Ob obravnavi letnih poročil o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije je Predsedstvo obravnavalo ključna vprašanja 
in probleme družbenoekonomskega razvoja ter strateška 
vprašanja obvladovanja reprodukcijskih tokov in podprlo 
prizadevanja in ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za realizacijo politike ekonomske stabilizacije Poudarilo 
je nujnost večjega sodelovanja vseh subjektivnih sil pri odloč- 
nejšem, doslednejšem in pravočasnejšem uresničevanju poli- 
tike, ki mora zagotoviti skladnejše delovanje vseh nosilcev 
odločitev in celovitejše usmerjanje tokov v družbeni repro- 
dukciji. Zahtevana je bila zaostritev družbenopolitične in ma- 
terialne odgovornosti vseh samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti pri uresničevanju spre- 
jetih usmeritev, dogovorov in sporazumov ter spoštovanju 
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zakonskih predpisov in doslednem izvajanju načelno sicer že 
sprejete politike, da se bodo vse vrste porabe, investicijska in 
osebna, skupna in splošna, gibale v .realnih okvirih razpolož- 
ljivega dohodka. 

V tem obdobju so bile precejšnje težave na področju obvla- 
dovanja razmerij pri delitvi družbenega proizvoda in zagotav- 
ljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo. V družbeni repro- 
dukciji so največ motenj povzročala neskladnja med pridobi- 
vanjem dohodka in delitvijo družbenega proizvoda, zlasti za- 
radi prevelike porabe in še posebej prfeširoke investicijske 
fronte, kar je resno ogrožalo dinamiko in stabilnost razvoja, 
Reševanje teh vprašanj je bilo tesno povezano z doslednim 
uresničevanjem sistema samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov pri obvladovanju tokov družbene reprodukcije. Po- 
raba se vedno bolj ureja po samoupravni poti, s samouprav- 
nimi sporazumi in družbenimi dogovori. Zato je bila postav- 
ljena zahteva, da se ugotovi, kako se izvajajo ti sporazumi in 
dogovori, kje so največje pomanjkljivosti, ki nas oddaljujejo 
od sicer načelno sprejete in vsestransko družbeno podprte 
stabilizacijske naravnanosti. 

V procesu družbenega planiranja je zaradi sprejemanja 
usmeritev o rasti in deležu posameznih vrst porabe glede na 
pričakovano rast družbenega proizvoda in zaradi večje skla- 
dnosti razmerij in tokov v družbeni reprodukciji treba izhajati 
iz celovitih družbenih bilančnih projekcij razpoložljivih sred- 
stev pri usklajevanju razpoložljivih sredstev z obsegom inve- 
sticij. V teh razmerah so morali vsi nosilci materialnega in 
družbenega razvoja pri načrtovanju strukturnih sprememb in 
tehnološki modernizaciji industrije izhajati iz kritičnih ocen 
svojih investicijskih namer, ki so izrazito odstopale od plan- 
skih usmeritev. Prav tako je bila potrebna tudi ocena smotr- 
nosti prioritet, opredeljenih v republiških planskih aktih ozi- 
roma medrepubliških dogovorih, in realna presoja investicij- 
skih možnosti, ki jih omogoča smotrna uporaba lastnih in 
tujih virov sredstev. Dana je bila tudi pobuda, da se v samou- 
pravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje oceni 
obstoječa ureditev določanja prispevkov in politika cen za 
proizvodnjo in storitve teh dejavnosti. Na tej osnovi naj se 
opredelita način pridobivanja dohodka in zagotavljanje sred-, 
stev za enostavno in razširjeno reprodukcijo v teh dejavno- 
stih. 

Dosežena razmerja pri delitvi dohodka so opozorila, da so 
gibanja rasti osebne in skupne porabe preveč neodvisna od 
rasti dohodka. To je terjalo sklenitev družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo in sklepanje dogovorov o uresničevanju 
sprejetih družbenih usmeritev razporejanja dohodka. Rast 
sredstev za skupno porabo in njena udeležba v družbenem 
proizvodu je zahtevala celovitejšo družbeno oceno uveljavlja- 
nja svobodne menjave dela med uporabniki in izvajalci dejav- 
nosti in uveljavitev takih rešitev, ki bodo zagotovile, da bodo 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti pri- 
dobivale dohodek za sprejete delovne programe le v dogovor- 
jenem obsegu in dinamiki. Problemov in nalog v zvezi s tem 
pa ni možno razreševati samo v republiki, temveč predvsem v 
občini in z neposrednim soočanjem in usklajevanjem intere- 
sov izvajalcev in uporabnikov, kar bo šele omogočilo realno 
oceno možnosti in potreb. 

Slabšanje položaja in manjšanje deleža našega gospodar- 
stva v mednarodni delitvi dela ter naraščanje plačilno in 
deviznobilančnega primanjkljaja v ekonomskih odnosih s tu- 
jino ob naraščajoči zadolženosti v tujini je narekovalo ukrepe 
za povečanje ekonomskega interesa gospodarstva za izvoz in 
hitrejše uveljavljanje šele sprejetega sistema ekonomskih 
odnosov s tujino. Potrebna je bila določnejša opredelitev 
odgovornosti združenega dela, organiziranega v Samou- 
pravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino SR 
Slovenije, ter vloge republike za skladnejši razvoj ekonomskih 
odnosov Jugoslavije s tujino. Neusklajenosti in metodološke 
pomanjkljivosti pri oblikovanju projekcij plačilno in devizno- 

plačilnih položajev republik in avtonomnih pokrajin ter obli- 
kovanje ustreznejše politike pospeševanja izvoza so zahtevale 
več sodelovanja SR Slovenije z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama pri oblikovanju normativnih rešitev v 
federaciji in v sklepanju medsebojnih dogovorov in samou- 
pravnih sporazumov. Opozorjeno je bilo, da je potrebno do- 
sledno uresničevati na zakonu o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino zasnovani sistem, sicer se lahko 
okrepi tendenca po centralističnem in administrativnem ure- 
janju tega področja in zapiranje gospodarstva v republiške in 
regionalne meje. Cilji in naloge na področju ekonomskih 
odnosov s tujino zahtevajo uveljavljanje elementov novega 
sistema ekonomskih odnosov s tujino in to zlasti z vidika 
neposrednega sporazumevanja in povezovanja organizacij 
združenega dela in njihove odgovornosti za obseg in uravno- 
teženost mednarodne menjave v okviru samoupravnih intere- 
snih skupnostih za ekonomske odnose s tujino, Poudarjena je 
bila nujnost, da se morajo organizacije združenega dela bolj 
povezovati pri načrtovanju skupnega izvoza in pridobivanju 
deviz na osnovi skupnega ustvarjanja dohodka in prevzema- 
nju rizika. Plačilnobilančne in deviznobilančne pozicije repu- 
blik oziroma pokrajin so pri tem le okvir za izpolnjevanje 
skupnih obveznosti združenega dela. Ugotovitve in sklepi 
Predsedstva SFR Jugoslavije in Predsedstev Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Jugoslavije in Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, ki so idejnopolitično oprede- 
lili ključne probleme politike ekonomske stabilizacije v 
1980. letu, so bili resno opozorilo in spodbuda za zagotavlja- 
nje skladnejših odnosov v družbeni reprodukciji, sprejemanje 
učinkovitejših ukrepov na področju odnosov pri delitvi druž- 
benega proizvoda, usklajevanje bilančnih primanjkljajev na 
področju ekonomskih odnosov s tujino in krepitev odgovor- 
nosti organizacij združenega dela in družbenopolitičnih 
skupnosti za počasnejšo rast cen. Pri konkretizaciji nalog in 
opredelitvi nosilcev in njihove odgovornosti je Predsedstvo 
podpiralo prizadevanja Izvršnega sveta, da se v vseh samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih posveti največ pozorno- 
sti reševanju težav, razrešitev katerih naj bi omogočila uresni- 
čevanje prednostnih ciljev in nalog v zadnjem letu srednjeroč- 
nega obdobja 1976-1980. 

Tako bi bile ustvarjene stabilnejše gospodarske razmere ob 
prehodu v novo srednjeročno plansko obdobje. Pridružilo se 
je tudi mnenju, da bo treba stabilizacijske ukrepe izvajati tako, 
da ne bodo vodili v stagnacijo gospodarstva. Zato je potrebno 
predvsem preprečevati prekinitve blagovnih tokov med repro- 
dukcijsko povezanimi celotami, ker bi to lahko resno ogrožalo 
rast proizvodnje in redno oskrbo trga. 

2. Pri pripravljanju republiškega zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja se je v strokovnih in političnih razpravah 
izoblikovalo mnenje, da je naloga republiškega zakona zlasti 
operacionalizacija sistemske osnove zakona o združenem 
delu in zveznega zakona o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja, ki je bil prvi sistemski zakon, sprejet na podlagi nove 
Ustave SFR Jugoslavije. Na novih osnovah je bilo potrebno 
opredeliti samoupravne pravice in obveznosti delovnih ljudi 
pri razporejanju dohodka kot temeljno kategorijo samouprav- 
nega planiranja in pri tem upoštevati izkušnje samouprav- 
nega planiranja pri pripravi srednjeročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, ki je sovpadala z oblikovanjem 
republiškega zakona o sistemu družbenega planiranja in v 
družbenem planu SR Slovenije. 

V razpravah o nekaterih problemih srednjeročnega plana 
SR Slovenije za naslednje obdobje je Predsedstvo poudarjalo, 
da je treba pospešiti oblikovanje tega zakona in zagotoviti o 
njem čim širšo javno razpravo. V njej naj bi sodelovali vsi 
nosilci planiranja, od temeljnih organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti do 
vseh oblik njihovih interesnih in dohodkovnih povezav v obči- 
nah in republiki. Široko zastavljena akcija naj bi zagotovila 
uveljavljanje sistema samoupravnega družbenega planiranja 
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že pri sprejemanju smernic in elementov za pripravljanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti in smernic za pripravljanje družbenih 
planov. Zlasti sta bila poudarjena pomen in vloga dogovorov 
o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti. Ti morajo 
dosledno izhajati iz nalog, ki bodo opredeljene v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov, samoupravnih organizacij 
in skupnosti, in morajo vsebovati konkretne materialne ob- 
veznosti podpisnikov. Da se zagotovi skladnost planiranja 
vseh treh komponent, gospodarske, socialne in prostorske, je 
bilo zavzeto stališče, da naj bo urejanje prostora in varstva 
okolja sestavni del družbenega planiranja in družbenega 
plana. V dogovoru o temeljih družbenega plana republike je 
potrebno opredeliti le tiste temeljne naloge, ki so z vidika 
urejanja prostora ter varstva in izboljševanja okolja splošnega 
družbenega pomena in zanje odgovarja republika. Druge na- 
loge naj se vključijo predvsem v dogovore o temeljih planov 
občin oziroma v planske dokumente medobčinskega sodelo- 
vanja. 

Obravnava in sprejem tega zakonskega predloga v Skup- 
ščini SR Slovenije je bila po mnenju Predsedstva pomembna 
spodbuda za bolj pravočasno in organizirano usklajevanje / 
ciljev, interesov in odnosov v družbeni reprodukciji med 
vsemi nosilci družbenega planiranja. 

3. Neugodne gospodarske razmere doma in v svetu so 
narekovale stabilizacijsko in protiintlacijsko usmeritev sred- 
njeročnih planskih dokumentov za obdobje 1981-1985. Kljub 
sorazmerno ugodnim kvantitavnim rezultatom v preteklem 
planskem obdobju so gospodarska gibanja z vso resnostjo 
opozarjala, da se ob prehodu v novo petletno obdobje nada- 
ljujejo motnje v proizvodnji in reprodukcijskih tokovih, infla- 
cija ter pritiski na življenjski standard delovnih ljudi in obča- 
nov. V teh razmerah so bile v Skupščini SR Slovenije sprejete 
stabilizacijsko opredeljene smernice z& pripravo novih sred- 
njeročnih planskih dokumentov. Utrjevanje odločilnega polo- 
žaja združenega dela pri razpolaganju z dohodkom, racional- 
nejša proizvodnja, višja produktivnost osebnega in družbe- 
nega dela, zboljšanje položaja našega gospodarstva v medna- 
rodni delitvi dela, racionalnejše in učinkovitejše investiranje 
in prestrukturiranje gospodarstva, realnejša raven vseh oblik 
porabe, trdnejša samoupravna in dohodkovna povezanost 
združenega dela v republiki in v vsej državi so postale te- 
meljne stabilizacijske usmeritve za pripravo plana. Odločitev 
za kvalitetnejše delo in gospodarjenje, opredelitev razvojnih 
prioritet, uveljavitev racionalnejše porabe razpoložljivih sred- 
stev, ustvarjanje večjega dohodka in doseganje boljših rezul- 
tatov v mednarodni delitvi dela so bile opredeljene v planskih 
dokumentih po demokratični samoupravni poti, kot jo določa 
republiški zakon o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije. 

Do oblikovanja izhodiščnih kriterijev pri določanju raz- 
vojnih ciljev in nalog za dogovor o temeljih družbenega 
plana je bilo zavzeto stališče, da je treba vse obveznosti iz 
dogovora kritično presoditi z vidika doslednega uveljavljanja 
zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu 
SR Slovenije. Med pripravami dogovora o temeljih plana se je 
utrdilo prepričanje, da mora določiti konkretne naloge na 
različnih področjih družbenega razvoja in predvideti mate- 
rialna sredstva, ki so potrebna za uresničitev teh nalog, in 
ukrepe, ki naj zagotove njihovo izpolnitev. V njem je treba 
torej določiti osnovne razvojne cilje in s tem povezane šte- 
vilne konkretne naloge, za katere udeleženci dogovora me- 
nijo, da jih morajo skupno opredeliti in prevzeti s tem v 
republiškem dogovoru tudi odgovornost za njihovo uresniče- 
vanje. V tem temeljnem planskem dokumentu opredeljene 
naloge morajo sloneti na samoupravnih sporazumih o teme,- 
Ijih planov samoupravnih organizacij in skupnosti in v njih 
sprejetih medsebojnih pravicah in obveznostih, zlasti glede 
materialnih in finančnih obveznosti za uresničevanje nalog. 
To je tudi bistvena nova kvaliteta samoupravnega družbenega 

planiranja. Sredstva za uresničevanje tako opredeljenih nalog 
je treba zagotoviti predvsem z združevanjem dela in sredstev 
med poslovno in dohodkovno soodvisnimi podpisniki samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana. Samoupravni spora- 
zumi o temeljih planov morajo vsebovati jasno opredeljene 
nosilce posameznih nalog, medsebojne pravice in materialne 
in finančne obveznosti ter konkretne obveznosti glede razpo- 
rejanja dohodka in razpoložljivih sredstev za uresničevanje 
prevzetih nalog. 

Na sejah Predsedstva je bila namenjena posebna pozornost 
tudi vprašanjem razširjene reprodukcije. Obseg in tudi struk- 
tura investicij namreč nista bila v skladu z družbenimi usmeri- 
tvami. Ocenjeno je bilo, da se prepočasi uresničujejo planske 
usmeritve v zvezi s prednostnim zagotavljanjem energije, su- 
rovin in hrane ter prestrukturiranjem gospodarstva. Zato je 
bilo potrebno opozoriti, da je nujno z večjo družbeno angaži- 
ranostjo premagovati nekatere negativne tendence, zlasti ve- 
liko razdrobljenost naložb in premajhen delež investicij v 
dejavnostih, ki so izvozno usmerjene. Poudarjeno je bilo, da 
takšna naložbena naravnanost zmanjšuje učinkovitost že tako 
omejenih sredstev za razširjeno reprodukcijo in povzroča 
zaostajanje vlaganj v dogovorjena prednostna razvojna po- 
dročja. Prav s temi vlaganji pa bi morali povečati delež proiz- 
vodnje in storitev, ki bi bile usmerjene v izvoz in bi imele 
dolgoročne možnosti za ustvarjanje višjega dohodka na zapo- 
slenega in vložena sredstva, in uresničiti druge cilje preobra- 
zbe slovenskega gospodarstva. V zvezi s tem je dobila pod- 
poro pobuda o oblikovanju in podrobnejši opredelitvi temelj- 
nih kriterijev investiranja, ki bodo usmerjali dogovarjanje vseh 
nosilcev planiranja o prednostnih naložbah v novem srednje- 
ročnem obdobju. 

Z uresničevanjem sprejetega sistema samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev in dohodkovnega povezovanja zdru- 
ženega dela in z ustreznim monetarno-kreditnim in bančnim 
sistemom in učinkovito ekonomsko politiko bo potrebno za- 
gotoviti sredstva združenega dela za uresničevanje prednost- 
nih razvojnih nalog. Zaradi racionalne porabe razpoložljivih 
sredstev družbene reprodukcije je Predsedstvo posebej'pou- 
darilo pomen splošnih bilanc sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti in bilančnih projekcij oblikovanja in razporejanja 
družbenega proizvoda na vseh ravneh v republiki kot stro- 
kovno podlago za odločanje samoupravnih organov. Z name- 
nom, da se zagotovi družbeni vpliv na skladnost tokov druž- 
bene reprodukcije z dogovorjenimi planskimi cilji in nalo- 
gami, je bila poudarjena nujnost širše družbene presoje o 
posameznih investicijskih namerah z vidika njihove skladno- 
sti z družbeno potrjenimi in v dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana opredeljenimi kriteriji investiranja. 

Vse bolj je bila spoznana nujnost doslednega uresničevanja 
načela sočasnosti in celovitosti priprav planskih dokumentov 
materialnega, socialnega in prostorskega razvoja pri vseh 
nosilcih planiranja. Ugotovljeno je bilo, da bodo nakopičeni 
razvojni problemi in odločnejša stabilizacijska usmeritev vpli- 
vali na počasnejše naraščanje družbenega proizvoda in zao- 
strovali zahtevo za večjo usklajenost vseh vrst porabe z razpo- 
ložljivim dohodkom. V okviru materialnih možnosti je bilo 
zato potrebno zagotoviti uskladitev številnih materialnih, so- 
cialnih in prostorskih interesoV, da bi na kvalitetnih osnovah 
dosegli prestrukturiranje gospodarstva in njegovo večjo 
izvozno usmerjenost. 

Predsedstvo je posebej opozorilo na interes in soodgovor- 
nost SR Slovenije za dinamičen in skladen razvoj vse Jugo- 
slavije, ki pa mora upoštevati realne materialne možnosti 
republik in avtonomnih pokrajin in njihovo odgovornost za 
svoj lastni razvoj. Pri tem se je še posebej zavzelo za to, da se 
razvoj gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Ko- 
sovo pospešuje s samoupravnim združevanjem dela in sred- 
stev na podlagi skupno dogovorjenih programov in ne le s 
sredstvi zveznega sklada. 

Predsedstvo je razpravljalo tudi o problemih medrepubli- 
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škega dogovarjanja pri sklepanju dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985. Ugotovilo je, 
da se je družbeno dogovarjanje in sporazumevanje kot demo- 
kratična oblika usklajevanja posameznih in skupnih interesov 
uveljavilo tudi pri reševanju temeljnih vprašanj načrtovanja 
družbene reprodukcije, urejanju ekonomskih odnosov s tu- 
jino, pospeševanju razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo ter pri planiranju obrambe in varnosti 
države. Samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov 
republik in avtonomnih pokrajin morajo v skladu s specifič- 
nostmi svojega lastnega razvoja upoštevati usmeritve, naloge 
in obveznosti, sprejete z dogovori o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije. 

4. V prvih dveh letih uresničevanja razvojnih ciljev in 
nalog, opredeljenih v srednjeročnem družbenem planu SR 
Slovenije za tekoče obdobje, je bilo delo Predsedstva usmer- 
jeno predvsem k obravnavi ekonomske politike pri reševanju 
aktualnih vprašanj in strateških problemov izvajanja politike 
ekonomske stabilizacije in obvladovanja tokov družbene re- 
produkcije. Pri tem je podprlo prizadevanja in aktivnosti Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da se prekinejo neugodni 
tokovi preteklega srednjeročnega obdobja v nekaterih ključ- 
nih gospodarskih gibanjih in pri premagovanju materialnih 
razmerij v razvoju, zlasti na področju porabe, ki je na vseh 
področjih presegala razpoložljiva sredstva. Zavzemalo se je 
za odločanje in uveljavljanje prizadevanj za enakopravnejše 
vključevanje združenega dela v mednarodno delitev dela in za 
hitrejše uveljavljanje tistih ukrepov ekonomske politike, ki 
bodo povečali konkurenčnost in ekonomski interes organiza- 
cij združenega dela za izvoz. Pri tem je izhajalo iz stališča, da 
mora biti ob doseženi stopnji razvitosti slovenskega gospo- 
darstva izvoz na konvertibilna tržišča trajna naloga in raz- 
vojna usmeritev združenega dela, saj bo le tako mogoče 
reševati akumulirana plačilno deviznobilančna neskladja zad- 
njih let in hkrati ustvariti pogoje za hitrejšo gospodarsko rast. 

Uresničevanje planskih ciljev je zahtevalo že v začetku tega 
srednjeročnega obdobja realnejše bilančne odnose med 
razvojnimi cilji in materialnimi možnostmi razpoložljivega 
dohodka. Ustrezna družbenopolitična aktivnost mora pospe- 
šiti uveljavljanje načela delitve po delu in prizadevanje za 
večjo produktivnost dela, učinkovitost poslovanja in investira- 
nja ter čim večje izkoriščanje notranjih rezerv in obstoječih 
proizvodnih zmogljivosti. Dosledno uresničevanje gospodar- 
skega sistema na samoupravnih osnovah in širše uveljavljanje 
in spoštovanje ekonomskih in tržnih zakonitosti pri poslova- 
nju organizacij združenega dela mora postati temeljna usme- 
ritev ekonomskih in družbenih stabilizacijskih prizadevanj. 
Aktivnejša politika na področju cen mora uveljaviti odgovor- 
nost organizacij združenega dela in družbenopolitičnih skup- 
nosti za dosledno spoštovanje dogovorjene politike cen in 
omejiti naraščanje inflacije. 

Pri reševanju problemov ekonomske stabilizacije je Pred- 
sedstvo podprlo pobudo, da se z ustrezno družbenopolitično 
aktivnostjo pri delovnih ljudeh utrdi zavest, da ne gre le za 
kratkoročno stabilizacijsko akcijo, ampak za dolgoročno na- 
ravnanost usklajevanja potreb in možnosti, ki mora zajeti vsa 
področja družbenega, ekonomskega in političnega dogaja- 
nja. V celotnem združenem delu je treba doseči vsebinski in 
kvalitetni prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodar- 
jenju in hkrati zagotoviti, da vse oblike porabe že v začetnem 
obdobju uresničevanja novega srednjeročnega družbenega 
plana rastejo počasneje od rasti dohodka. Opozorilo je, da je 
z nadaljnjim razvijanjem samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov in s krepitvijo vloge in odgovornosti združenega dela 
pri obvladovanju tokov družbene reprodukcije treba utrditi 
zaupanje delovnih ljudi in občanov v sposobnost socialistične 
samoupravne skupnosti, da obvladuje in usmerja gospodar- 
ska dogajanja. 

Predsedstvo je obravnavalo tudi nekatere pojave odstopa- 

nja od predvidevanj in proporcev porabe pri strukturi in ob- 
segu investiranja na področju ustvarjanja in razporejanja do- 
hodka. Kot poseben problem finančnega in strukturnega po- 
mena za razvoj slovenskega gospodarstva je bila obravna- 
vana tudi sanacija oziroma odprava izgub v gospodarstvu. Kot 
ustrezna pot za trajnejše reševanje teh problemov so bila 
ocenjena prizadevanja Izvršnega sveta, da se oblikuje in pred- 
loži v širšo razpravo združenemu delu kompleksen program 
za sanacijo žarišč izgub in za preusmeritev naložb in proiz- 
vodnih programov v skladu s sprejetimi kriteriji za prestruktu- 
riranje gospodarstva kakor tudi program za samoupravno 
združevanje sredstev, ki bodo potrebna za te namene. Pod- 
prta so bila prizadevanja za dosledno uresničevanje najpo- 
membnejših in prednostnih nalog družbenoekonomskega 
razvoja, čeprav bi bilo zaradi tega potrebno odložiti ali v 
skladu z načeli kontinuiranega planiranja omejiti nekatere 
naložbe. 

Pri uresničevanju razvojnih nalog je na področju zaposlo- 
vanja iri socialne varnosti delovnih ljudi in občanov treba 
zagotoviti zaposlitev predvsem novim generacijam prebival- 
stva, dati možnosti zaposlovanja tistim, ki se hočejo vključiti v 
združeno delo, ker jim nudi večjo materialno in socialno 
varnost kot pa njihovo dosedanje individualno delo, in usta- 
noviti nove obrate na območjih, kjer so najslabše možnosti 
zaposlovanja. V zvezi z realizacijo politike ukrepov za ohrani- 
tev osnovne socialno-ekonomske varnosti delovnih ljudi in 
občanov je bilo prenovljeno stališče, da izdatki za socialno 
varnost ne smejo prehitevati ustvarjenega dohodka, ker bi s 
tem hkrati pospeševali inflacijo in celo razvrednotili učinke 
socialne politike. Uresničevanje programa socialne politike, 
ki je začrtan v planskih dokumentih, naj hkrati spodbuja k 
učinkovitejšemu delu in gospodarjenju. Sprejeti kratkoročni 
ukrepi za omilitev negativnih socialnih posledic ekonomske 
stabilizacije naj se izvajajo selektivno in prožneje, tako da jih 
bodo deležni resnično socialno ogroženi delovni ljudje in 
občani. 

Zaradi izjemnega pomena trajne in stabilne preskrbe s 
hrano, povečanja njenega izvoza in zmanjšanja odvisnosti od 
uvoza hrane, je bila pri uresničevanju politike gospodarske 
stabilizacije posvečena posebna skrb realizaciji planskih na- 
log na področju proizvodnje hrane. Stališča družbenopolitič- 
nih organizacij in delegatskih skupščin do teh vprašanj opo- 
zarjajo, da z dosedanjim uresničevanjem kmetijske politike 
ter doseženim materialnim razvojem in socialistično preobra- 
zbo kmetijstva ne moremo biti zadovoljni Da bi dosegli za- 
stavljene cilje, bo potrebno okrepiti in prestrukturirati proiz- 
vodnjo hrane in širše združevati intervencijska in investicijska 
sredstva za te namene ria samoupravni osnovi ter hitreje 
razvijati samoupravne družbenoekonomske odnose v kmetij- 
stvu in na vasi. 

Ustrezni ukrepi ekonomske politike in doslednješe izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva morajo pospešiti razvoj kmetij- 
stva, še zlasti pa razvoj, združevanje in podružbljanje zaseb- 
nega kmetijstva in zaustaviti opuščanje obdelovanja zemlje. 
Veljavni sistem obdavčevanja kmetijske dejavnosti, ki temelji 
na že dalj časa nevaloriziranih osnovah katastrskega do- 
hodka, ne spodbuja k boljšemu izkoriščanju kmetijskih povr- 
šin in večji proizvodnji za trg in hkrati povzroča socialno 
diferenciacijo na vasi. Da bi uresničili planske naloge na 
področju kmetijstva, je treba hitreje uveljaviti take spre- 
membe v kmetijski politiki in zakonodaji ter družbenoeko- 
nomskih odnosih, ki bodo pospeševale razvoj in moderniza- 
cijo kmetijske tržne proizvodnje in obenem spreminjale druž- 
benoekonomske odnose na vasi in v kmetijstvu. Ob tem pa bo 
potrebno hitreje izenačevati tudi družbenoekonomski položaj 
kmeta s položajem delavca v združenem delu in uveljaviti 
realnejšo oceno dohodkov iz kmetijstva kot osnovo za dolo- 
čanje obveznosti kmeta pri zadovoljevanju splošnih in skup- 
nih potreb in za zagotavljanje njegove socialne varnosti. 

Glede na neločljivo povezanost programiranja ukrepov 
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ekonomske politike v naši republiki in Jugoslavije bilo 
nujno, da se uskladijo ocene in aktivnosti pri reševanju pro- 
blemov nestabilnosti in njihovih vzrokov ter pri določanju 
smeri nadaljnjega ukrepanja. Ocene in stališča Predsedstva 
SFR Jugoslavije o aktualnih vprašanjih in neposrednih nalo- 
gah pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije, ki 
opozarjajo na nujnost povečevanja izvoza na konvertibilna 
tržišča za doseganje večje usklajenosti plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije in narekujejo selekcijo investicijskih prio- 
ritet ter predlagajo ukrepe za nadaljnje omejevanje rasti 
splošne in skupne porabe, so bile sprejete kot učinkovita 
osnova za uskladitev aktivnosti v vsej državi. Kot realna sta 
bila sprejeta kritična ocena gospodarskih gibanj, ki povzro- 
čajo velika in resna neskladja v družbeni reprodukciji, in 
opozorilo, da bi njihovo nadaljevanje lahko imelo daljnosežne 
neugodne gospodarske, socialne in politične posledice. 

Predsedstvo SR Slovenije je zaradi tega ugotovilo, da so v 
takih gospodarsko političnih razmerah sklepi in pismo Pred- 
sedstva SFRJ pomembna spodbuda, ki ji morajo slediti ukrepi 
na vseh ravneh našega družbenopolitičnega življenja. Na 
osnovi tega je Predsedstvo SR Slovenije sklenilo, da bo na 
zasedanju Skupščine SR Slovenije, ki je bilo namenjeno raz- 
pravi o polletni oceni uresničevanja Resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Slovenije v 1981. letu, sezna- 
nilo delegate s svojimi ocenami in stališči do najpomembnej- 
ših aktualnih vprašanj družbenoekonomskega razvoja in 
ukrepov gospodarske politike, ki jih je predlagal Izvršni svet. 
V celoti je podprlo prizadevanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da bi povečali proizvodnjo in spodbudili izvoz 
na konvertibilno tržišče, kjer je zaostajanje za projekcijo pla- 
čilnobilančnega položaja najobčutnejše. Podprlo je tudi 
usmeritev, da je treba pospešiti samoupravno združevanje 
sredstev za izvozno usmerjene projekte in projekte za proiz- 
vodnjo hrane, energije in nekaterih osnovnih surovin, tj. za 
tiste, ki bodo prispevali k prilagajanju strukture investicij 
usmeritvam družbenega plana SR Slovenije in kprestrukturira- 
nju gospodarstva v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v 
dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije. S tem je 
Predsedstvo spodbudilo sprejem ustreznih ukrepov v Skup- 
ščini SR Slovenije in tudi v drugih družbenopolitičnih in 
samoupravnih skupnostih in organizacijah. Poudarilo je tudi, 
da morajo pri realizaciji teh ukrepov sodelovati vsi, ki v našem 
samoupravnem socialističnem družbenoekonomskem si- 
stemu določajo, prevzemajo obveznosti in za njihovo uresni- 
čevanje tudi odgovarjajo. 

Z ukrepi in aktivnostmi ekonomske politike, ki so oprede- 
ljeni v Resoluciji o politiki izvajanja srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije v letu 1982, so predlagane usmeri- 
tve, ki naj zagotove bistveno preusmeritev h kvalitetnejšemu 
gospodarjenju in širšemu vključevanju gospodarstva v me- 
dnarodno delitev dela, zlasti glede izvoza na konvertibilno 
tržišče, kar bo hkrati omogočilo višjo stopnjo gospodarske 
rasti. 

Predlagana strategija ekonomske politike, ki je na vseh 
področjih podrejena temeljnemu cilju, to je ekonomski in 
družbeni stabilizaciji našega razvoja v naslednjih letih, v kate- 
rih moramo doseči bistveni preobrat v tokovih in obsegu 
menjave s tujino, je bila v celoti sprejeta. Večji izvoz naj torej 
spodbujajo politika cen, kreditno-monetarna politika, selek- 
tivna oskrba proizvodnje z energijo in surovinami in razbre- 
menjevanje dohodkovnih obveznosti pretežnih izvoznikov. 
Glede na to da bodo zaradi odplačila obveznosti do tujine in 
omejenih možnosti zadolževanja v tujini razpoložljiva sred- 
stva za končno porabo nižja od ustvarjenega družbenega 
proizvoda bo nujno potrebno prilagoditi programe vseh oblik 
končne porabe tako zoženim materialnim možnostim. Upo- 
števati bo treba, da bo v 1982. letu prišlo do zmanjšanja 
dohodka tudi zaradi uveljavitve valorizacije osnovnih sredstev 
in višjih amortizacijskih stopenj. Kljub nadaljnjemu zniževa- 

nju deleža investicij v družbenem proizvodu bo potrebno s 
pripravo kvalitetnih izvozno usmerjenih investicijskih progra- 
mov, ki bodo ustrezali poostrenim kriterijem investiranja, za- 
gotoviti nadaljnji gospodarski razvoj. 

V okviru ocene pogojev in možnosti uresničevanja nekate- 
rih ključnih nalog, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije, se je zastavilo vprašanje usklajeva- 
nja usmeritev in ciljev srednjeročnih planskih dokumentov 
za obdobje 1981-1985 z novimi ocenami možnih materialnih 
okvirov razvoja. Uresničitev pobude Predsedstva SFR Jugo- 
slavije in stališč Komisije zveznih družbenih svetov za pro- 
bleme ekonomske stabilizacije zahteva prilagajanje srednje- 
ročnih planskih ciljev in naiog realnim razvojnim možnostim, 
ki jih omogoča razpoložljiva akumulacija. V postopku konti- 
nuiranega planiranja bo zato nujna selekcija naložb tudi v 
dejavnostih, za katere je bil sicer predviden hitrejši razvoj. 
Predsedstvo je podprlo aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki naj zagotovijo, da se v skladu z načelom 
kontinuiranega planiranja prične v vseh samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih 
pravočasno in usklajeno preverjanje skladnosti ciljev in nalog 
srednjeročnih planskih dokumentov za obdobje 1981-1985 z 
realnimi materialnimi možnostmi razvoja. Spreminjanje dina- 
mike uresničevanja nalog in krčenje prednostnih naložb nare- 
kuje usklajeno delovanje vseh nosilcev planiranja pri dopol- 
njevanju njihovih srednjeročnih planskih dokumentov v 
skladu s samoupravnimi prvinami sistema družbenega plani- 
ranja. Ob tem je bilo poudarjeno, da stališča in usmeritve 
Komisije zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske 
stabilizacije ne glede na potek spreminjanja planskih doku- 
mentov, zahtevajo in omogočajo že v 1982. letu dosledno 
prilagajanje ekonomske politike spremenjenim razmeram. 

C. Družbene dejavnosti 
Dejavnost in usmeritve Predsedstva SR Slovenije so bile v 

preteklem obdobju na področju družbenih dejavnosti po 
vsebini in oblikah delovanja naravnane k spodbujanju pristoj- 
nih samoupravnih organizmov, da problematiko rešujejo v 
okviru svoje samoupravne organiziranosti in na način, ki ga 
določajo Ustava, zakon o združenem delu in drugi sistemski 
predpisi. V skladu s svojo vlogo Predsedstvo ni neposredno 
posegalo v samoupravni tok razreševanja te problematike, 
pač pa se je opredeljevalo do vprašanj, ki zadevajo sistemske 
rešitve na tem področju, še posebej v zadevah, ki so se urejale 
z zakoni in z razvojnimi smernicami. Ob spremljanju proble- 
mov na tem področju je ugotavljalo, da se prepočasi uveljavlja 
spoznanje, da so družbene dejavnosti pomemben dejavnik 
družbene produktivnosti, socialne in ekonomske varnosti in 
zaio pomemben del celotnega razvoja in sestavina družbe- 
noekonomskih odnosov. Zato razvoj družbenih dejavnosti še 
ni v zadostni meri sestavni del planov družbenoekonomskega 
in socialnega razvoja v temeljnih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in občini kot temeljni družbenopo- 
litični skupnosti. To pomeni, da se njihov vpliv ne uveljavlja 
dovolj niti pri ustvarjanju niti pri delitvi dohodka. Kljub druž- 
benim prizadevanjem ob pripravah in sprejemanju planskih 
dokumentov za tekoče srednjeročno obdobje se položaj ni 
zadosti spremenil. Ob premalo dejavni vlogi uporabnikov so 
prevladovale težnje in aktivnosti izvajalcev, razvojni programi 
družbenih dejavnosti niso povsod in v celoti skladni z interesi 
združenega dela in občanov pa tudi ne z materialnimi mož- 
nostmi. Vse bolj se izražajo tudi zahteve po širši solidarnosti, 
predvsem na ravni republike. " , 

Zato je Predsedstvo podprlo stališča in prizadevanja Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, da je treba pri usklajeva- 
nju srednjeročnega plana z materialnimi možnostmi, ki jih 
zahteva stabilizacijska politika, dosledneje opredeliti pre- 
dnostni razvoj tistih družbenih dejavnosti, ki kot dejavnik 
razvoja pomembno vplivajo na -družbeno produktivnost, ter 
pri tem z delegatskim sistemom dosledno uveljaviti interes 
združenega dela, predvsem v zborih združenega dela skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti in skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti. 
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Ob spremljanju razvoja družbenoekonomskih odnosov na 
področju družbenih dejavnosti je Predsedstvo večkrat ugoto- 
vilo, da se svobodna menjava dela v samoupravnih interesnih 
skupnostih prepočasi uveljavlja, čeprav so bili v preteklem 
obdobju na vseh področjih družbenih dejavnosti sprejeti si- 
stemski zakoni, ki urejajo dejavnost in družbenoekonomske 
odnose. Zato se družbene dejavnosti še vse preveč financi- 
rajo na osnovi določenih prispevnih stopenj, ki so odraz 
stroškovnega principa, ne pa materialno ovrednotenje pro- 
grama in storitev dejavnosti, usklajenih med uporabniki in 
izvajalci. 

Tudi razvijanje raznih oblik neposredne menjave dela je 
zapostavljeno. Na nekaterih področjih gre že po sami naravi 
potreb in interesov za posredno menjavo dela, to je za združe- 
vanje sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih na pod- 
lagi solidarnosti in vzajemnosti, vendar so še neizrabljene 
možnosti tudi za neposredno menjavo dela predvsem na 
področju stanovanjskih zadev, zdravstva, otroškega varstva, 
izobraževanja in še posebej raziskovalne dejavnosti. 

Zaostajanje razvoja svobodne menjave dela je tudi razlog za 
odtujevanje dohodka in povzroča, da uporabniki v organih 
upravljanja v temeljnih organizacijah združenega dela druž- 
benih dejavnosti ne sodelujejo dovolj pri odločanju o vpraša- 
njih, ki so posebnega družbenega pomena. Enostranske od- 
ločitve izvajalcev, ki niso vedno v skladu z interesi uporabni- 
kov in širše družbene skupnosti, ne kršijo le ustavnih pravic 
delavcev-uporabnikov, ampak povzročajo tudi vrsto konflikt- 
nih situacij. Pri stabilizacijskih prizadevanjih bo treba zato 
namenTti več pozornosti resnični uveljavitvi svobodne me- 
njave dela kot obliki družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju družbenih dejavnosti, da bi s svojo dejavnostjo bolj 
učinkovito prispevale k družbeni produktivnosti. 

■ Predsedstvo je razpravljalo in zavzelo pozitivno stališče do 
osnovnih načel preobrazbe vzgojno-izobraževalnega si- 
stema in družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje 
in izobraževanja. S sprejetjem sistemskih zakonov (zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, zakona o 
osnovni šoli in zakona o usmerjenem izobraževanju), ki na 
novih osnovah urejajo vzgojo in izobraževanje od predšolske 
vzgoje do podiplomskega izobraževanja, je bilo opravljeno 
obsežno in pomembno zakonodajno delo, ki je podlaga za 
izpeljavo teh načel v družbeni praksi. Osnovna naloga, ki je 
hkrati pogoj za uspešno preobrazbo vzgojno-izobraževalnega 
sistema, je uveljavljanje novih družbenoekonomskih odno- 
sov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela. Vzgoja in izobraže- 
vanje postajata na ta način enakovreden del samoupravno 
organiziranega združenega dela, s tem pa so tudi dane mož- 
nosti za preseganje odtujenosti vzgoje in izobraževanja od 
združenega dela. S svobodno menjavo dela je omogočen 
stalen vpliv združenega dela na razvoj vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti, na vsebino in izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov ter na načrtovanje izobraževalnih in kadrovskih 
potreb. Predsedstvo je ocenilo, da se z načelom stalnega 
izobraževanja za delo za samoupravljanje in za potrebe raz- 
voja ob povezovanju izobraževanja z delom uresničujejo stali- 
šča kongresov Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komu- 
nistov Slovenije. To je obenem temelj za preobrazbo samou- 
pravne organiziranosti in oblikovanje nove vsebine, pogojev 
in načinov izobraževanja na vseh področjih in stopnjah. Po- 
memben pogoj za uveljavitev usmerjenega izobraževanja je 
tudi uresničitev zasnove celodnevne šole ob hkratnem spre- 
minjanju družbenoekonomskih odnosov in vraščanju 
osnovne šole v njeno okolje. S preobrazbo srednjega in viso- 
kega izobraževanja v usmerjeno izobraževanje se usklajujejo 
zahteve in interesi posameznika, združenega dela in celotne 
družbe, tako da se omogoča izobraževanje pred zaposlitvijo, 
izobraževanje iz dela in ob delu. Mnogi inštrumenti usmerja- 
nja pa naj omogočajo delavcem v združenem delu, da se 
lahko odločajo za izobraževanje ob delu ali iz dela, kar je tudi 
osnovni namen zakona. 

Ker zahteva uresničevanje načel in določb zakona o usmer- 
jenem izobraževanju in drugih sistemskih zakonov s tega 

področja v praktični izobraževalni politiki temeljite strokovne 
priprave ob sočasni organizirani in usklajeni družbenopoli- 
tični akciji, je Predsedstvo pritrdilo odločitvi o prehodu v 
srednje usmerjeno izobraževanje z začetkom v šolskem letu 
1981/82. 

Predsedstvo je obravnavalo tudi nekatera vprašanja in pro- 
bleme pri uveljavljanju koncepta celodnevne osnovne šole v 
SR Sloveniji. 

Na osnovi razpoložljivih podatkov je lahko ugotovilo, da se 
je kljub začetnim uspehom in zavzeti organizirani družbeno- 
politični akciji mreža celodnevnih šol v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju prepočasi širila, značilna pa je tudi različna 
dinamika v njenem razvoju po posameznih občinah; Kot po- 
vsem nesprejemljivo je bilo ocenjeno predvideno nazadova- 
nje celodnevne šole v planskih dokumentih posameznih ob- 
čin. Ocenjeno je bilo, da razvoj celodnevne šole ne zaostaja le 
zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, ampak tudi zato, ker 
niso izkoriščene vse možnosti za njen hitrejši razvoj. Celo- 
dnevna šola ne bi smela ostati zaprta sama vase, pač pa bi se 
morala še bolj odpirati v okolje, v krajevno skupnost in bolj 
sodelovati z delovnimi organizacijami, društvi in drugimi de- 
javniki družbenega življenja iz svoje neposredne okolice. Le 
na ta način bo lahko polno zaživela, dopolnjevala in resnično 
bogatila svoja vzgojno-izobraževalna prizadevanja, razvijala 
nove odnose, vsebine in organizacijske oblike, hkrati pa bo 
lahko intenzivneje uveljavljala neposredno menjavo dela z 
vsemi dejavniki v svoji družbeni okolici. Predsedstvo se je 
zavzelo za hitrejši razvoj in nadaljnje oblikovanje celodnevne 
šole, ki naj temelji na bolj življenjski in celovitejši vsebinski 
zasnovi. Ocenilo je, da je treba ob upoštevanju prednostnega 
značaja izobraževanja v tem srednjeročnem obdobju zagoto- 
viti celodnevni šoli ustrezne materialne možnosti za njen 
nadaljnji razvoj, ki ga je mogoče uresničiti predvsem z učin- 
kovito akcijo vseh subjektivnih sil. 
S stališči, ki jih je Predsedstvo zavzelo do te problematike, so 
bili seznanjeni vsi pristojni dejavniki v republiki in občinah. 
S sprejetjem nekaterih temeljnih in za nadaljnji razvoj samo- 
upravljanja in uveljavljahja novih družbenoekonomskih odno- 
sov zelo pomembnih zakonov so bile dane tudi osnove za 
novo zakonsko ureditev področja kulture. V razprave o posa- 
meznih odprtih vprašanjih, ki so se pojavljala pri dopolnjeva- 
nju in sprejemanju zakonskih predpisov s tega področja, se je 
vključilo tudi Predsedstvo SR Slovenije. Načelno se je stri- 
njalo s pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da bi 
pripravili kompleksen zakon za celotno področje kulture. 
Poudarjeno je bilo , da je treba pri pripravi tega zakona, ki naj 
bi enotno opredelil nekatera družbenoekonomska in druga 
temeljna vprašanja na področju kulture, izhajati iz skupščin- 
ske resolucije o zakonodajni politiki in iz narave te dejavnosti. 
Pri normativnem urejanju teh vprašanj bi se morali izogniti 
formalno tehničnemu pristopu in v v največji možni meri 
upoštevati posebnosti tega tako razvejanega področja druž- 
benih dejavnosti ter čimbolj pospešiti delo pri iskanju ustrez- 
nih vsebinskih rešitev. 

Zaradi zamisli, da bi področje kulture urejali z enotnim 
zakonom, je v obravnavanem obdobju zakonodajna dejavnost 
nekoliko zastala, tako da je bil konec 1980. leta sprejet le 
sistemski zakon o svobodni menjavi dela na področju kultur- 
nih dejavnosti. V razpravo o temeljnih vprašanjih in predlaga- 
nih rešitvah v tem zakonu se je vključilo tudi Predsedstvo in 
ocenilo, da so zakonske rešitve, ki so bile zasnovane kot 
rezultat javne razprave in širokega sodelovanja ter usklajeva- 
nja stališč vseh zainteresiranih dejavnikov, prilagojene naravi 
kulturnih dejavnosti in zato odpirajo nadaljnje možnosti za 
razvoj samoupravnih odnosov na tem področju. Zakon ureja 
osnove družbenoekonomskih odnosov na področju kulturnih 
dejavnosti in določa načela za samoupravno organiziranje 
udeležencev v svobodni menjavi dela. Z izvirnimi rešitvami, ki 
jih prinaša, zagotavlja racionalnejšo samoupravno orgazira- 
nost, krepi samoupravni družbenoekonomski položaj delov- 
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nih ljudi v kulturi ter možnost neposrednega vplivanja na 
konkretne programe in razvojne načrte kulturnih dejavnosti. 
Hkrati tudi omogoča oblikovanje enotnih temeljnih izhodišč 
in usmeritev nacionalne kulturne politike. Ocenjeno je bilo, da 
prinaša ta zakon novo vsebino in novo kakovost na področje 
samoupravne organiziranosti kulturnih dejavnosti v naši 
republiki. 

Ob obravnavi problematike družbenoekonomskega položaja 
samostojnih umetnikov v naši republiki je bilo ugotovljeno, da 
so bili sicer v zadnjem obdobju doseženi nekateri pomemb- 
nejši premiki pri uveljavljanju ustavno opredeljenega položaja 
samostojnih umetnikov, več vprašanj pa še vedno ni ustrezno 
rešenih. Prav zato naj bi bil novi zakon toliko pomembnejši, 
saj je utemeljeno pričakovati, da bo pospešil uresničevanje in 
uveljavljanje že sprejetih sistemskih rešitev in vseh tistih no- 
vosti, ki bistveno zadevajo položaj te tako specifične katego- 
rije kulturnih delavcev. Določila novega zakona pa bodo 
lahko zaživela le ob sodelovanju samostojnih kulturnih delav- 
cev, predvsem pa ob ustrezni kulturni politiki. 

Ob pojavih posameznih odprtih vprašanj in pomanjkljivosti 
naše kulturnopolitične prakse na kadrovskem področju je bila 
na Predsedstvu obravnavana in analizirana problematika ka- 
drovske politike v kulturi. Opozorjeno je bilo, da so kadrovski 
problemi v kulturi zelo pereči. Kadrovske krize v kulturnih 
organizacijah združenega dela so dokaj pogoste, saj je več 
vodilnih funkcij ali nezasedenih ali neustrezno zasedenih. To 
med drugim povzroča ne dovolj načrtna, pogosto nedosledna 
in nedomišljena kadrovska politika, kamor sodijo razne krat- 
koročne rešitve najbolj perečih problemov in drugi podobni 
negativni pojavi v kadrovski praksi. Zato je treb_ doseči večjo 
načrtnost in dolgoročnost pri evidentiranju kandidatov za 
vodilna mesta v kulturi, za kar je nujna usklajenost dogovorov 
vseh subjektivnih in drugih nosilcev kadrovske politike v 
temeljnih samoupravnih skupnostih in na ravni republike. 
Osnovni nosilci kadrovske politike so organizacije združe- 
nega dela s področja kulture, medtem ko se o konkretnih 
kadrovskih predlogih dogovarjajo in jih usklajujejo v SZDL. 
Pomembnejšo vlogo pri odgovornosti za kadrovsko politiko 
naj bi v prihodnje imele tudi kulturne skupnosti. Vsi nosilci 
kadrovske politike pa bi se morali potruditi za pravočasno, 
demokratično in celovito sprejemanje posameznih kadrov- 
skih rešitev. 

Ob upoštevanju prizadevanj za ustrezno pravno ureditev 
celotnega področja republiških nagrad so bile v Predsedstvu 
obravnavane poglavitne dileme v zvezi s pobudo o pripravi 
enotnega zakona o republiških nagradah. Ob tem je bilo 
opozorjeno tudi na nekatere sporne rešitve in odprta vpraša- 
nja v besedilu predloga zakona o Prešernovi nagradi. Poudar- 
jeno je bilo, da bi vsekakor morali ohraniti tradicijo in vlogo 
Prešernove nagrade kot najvišjega priznanja SR Slovenije za 
umetniške dosežke, hkrati pa omogočiti njeno organsko 
vključenost v sistem samoupravne organiziranosti na po- 
dročju kulturnih dejavnosti. Sprejet je bil tudi predlog, da se s 
posebno določbo v zakonu omeji oziroma točno opredeli 
število nagrad. 

Predsedstvo je kontinuirano spremljalo priprave za izdajo 
Enciklopedije Slovenije in druge izdaje Enciklopedije Jugo- 
slavije. Glede na to, da je uresničitev obeh projektov po- 
membna družbenopolitična in kulturnozgodovinska naloga, 
je Predsedstvo sodelovalo pri obravnavi odprtih vprašanj v 
zvezi z dogovarjanjem in sporazumevanjem o drugi izdaji 
Enciklopedije Jugoslavije in pri razreševanju nekaterih vpra- 
šanj o nadaljnji uresničitvi projekta Enciklopedije Slovenije. 
Do izdaje jugoslovanske enciklopedije je bilo zavzeto stališče, 
da mora biti pri skupno dogovorjenem projektu vseh narodov 
in narodnosti Jugoslavije upoštevano ustavno načelo o ena-, 
kopravnosti jezikov narodov in narodnosti Jugoslavije. Vse 
štiri izdaje Enciklopedije je zato treba obravnavati kot enotne 
izdajo in vse kot original. 
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Zaradi težav, ki so se pojavile pri uresničevanju družbenega 
dogovora o projektu slovenske nacionalne enciklopedije, ter 
vse večje razlike med načrtovanimi roki in dejanskim stanjem 
priprav in drugih problemov, ki tudi zavirajo učinkovitejše 
uresničevanje nalog iz družbenega dogovora, je bilo sprejeto 
priporočilo, naj se vsi pristojni dejavniki v SR Sloveniji nemu- 
doma zavzamejo za pravočasno, doslednejše in odgovornejše 
uresničevanje družbenega dogovora o projektu Enciklopedije 
Slovenije glede njene vsebinske zasnove in sprejetih nalog in 
obveznosti. Hkrati je potrebno uresničiti priporočilo Predsed- 
stva SR Slovenije iz 1976. leta o najtesnejšem in usklajenem 
sodelovanju slovenske nacionalne enciklopedije z drugo iz- 
dajo jugoslovanske enciklopedije. 

Pri socialnem varstvu je bilo ugotovljeno, da so doslej 
številne oblike solidarnosti in vzajemnosti pri zagotavljanju 
socialnoekonomske varnosti v praksi premalo prispevale k 
prizadevanjem za rast družbene produktivnosti dela. Razne 
oblike družbene intervencije, ki jih je naš sistem sprejel kot 
korektiv za nekatere negativne učinke delitve po delovnih 
rezultatih in blagovne proizvodnje, so se sprevrgle v avtono- 
mijo posameznih oblik socialnih pomoči. Pogosto so se kopi- 
čile neodvisno druga od druge in včasih naravnost odvračale 
posameznike in tudi cele družbene segmente, da bi svoje 
potrebe in interese zadovoljevali na osnovi dela in dohodka, 
ki bi ga lahko sami ustvarili. Prav tu so možne rešitve, ki bi 
zmanjšale družbeno porabo v socialne namene, a ne bi načele 
socialne in ekonomske varnosti in bi bile celo produktivna 
spodbuda. 

Vse od sprejetja ustave so si družbenopolitične organiza- 
cije prizadevale, da bi se uveljavila družbena vloga skupnosti 
socialnega varstva, ki združujejo delegate interesnih skup- 
nosti za zaposlovanje, stanovanjsko gospodarstvo, otroško 
varstvo, socialno skrbstvo in pokojninsko-invalidsko zavaro- 
vanje in se v njih usklajujejo njihove dejavnosti in oblikuje 
celovita socialna politika. Tudi dejavnost in stališča Predsed- 
stva so prispevala k temu, da sprejeti zakon o skupnostih 
socia'nega varstva določa pogoje in možnosti za uresničitev 
njene ustavne funkcije. Z družbenimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi, s katerimi se dosega bolj usklajena in učin- 
kovitejša socialna politika, je potrjen pomen te skupnosti tudi 
v skupščinskem sistemu. Kljub doseženim uspehom še vedno 
dejavnosti, ki se združujejo v tej skupnosti ne sodelujejo 
dovolj. Posamezne skupnosti še vedno kažejo premalo po- 
sluha za usklajevanje. Bolj bi bilo treba razviti sodelovanje in 
medsebojno povezavo med skupnostjo socialnega varstva in 
zdravstveno skupnostjo, kajti v zdravstveni dejavnosti in pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva so številne prvine so- 
cialne in ekonomske varnosti. 

Ob spremljanju izvajanja družbenoekonomskega razvoja v 
tekočem obdobju je bilo ugotovljeno, da smo na področju 
zdravstva dosegli raven varstva, ki je značilna za razvite 
dežele. Zagotovljeno zdravstveno varstvo zajema vse občane 
v naši republiki. To so zelo pomembni dosežki, ki pa prav zato 
tudi zahtevajo razmeroma veliko sredstev, namenjenih zdrav- 
stvu v družbenem proizvodu. Ohranjanje dosežene ravni 
zdravstvenega varstva tudi v zaostrenih gospodarskih razme- 
rah zahteiva dolgoročno usmerjanje, kar smo doslej pogrešali, 
saj se je razvoj v precejšnji meri odvijal zelo parcialno, od 
stroke do stroke in od zdravstvene regije do zdravstvene 
regije. Številne poklicne bolezni, izostanki z dela zaradi bo- 
lezni in prezgodnje invalidsko upokojevanje kažejo na to, da 
osnovno zdravstveno varstvo in zdravstvena dejavnost v celoti 
še ne deluje zadovoljivo. Premalo je zaznati vlogo uporabni- 
kov, ki bi se morala uveljaviti od temeljne organizacije zdrav- 
stva, v delovni organizaciji in krajevni skupnosti do vrhunskih 
zdravstvenih institucij. Posledice premajhnega vpliva uporab- 
nikov so očitne pri načrtovanju razvoja in pri uveljavljanju 
pravic iz zdravstvenega varstva. Oprostitve plačevanja partici- 
pacij za razne oblike zdravstvenega varstva so šle tako daleč, 
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da jih prispeva pravzaprav le tretjina porabnikov. S tem se 
izgublja namen teh prispevkov, ki naj bi vplivali na smotrnejše 
odločanje o porabi posameznih oblik zdravstvenega varstva. 
Tudi obseg zagotovljenega zdravstvenega varstva je naraste I, 
tako da v posameznih občinah zajema skoraj vsa sredstva, ki 
so jih glede na svojo družbenoekonomsko razvitost zmožne 
nameniti zdravstvenemu varstvu. Zato se pri solidarnosti in 
vzajemnosti povečuje vloga samoupravnih dejavnikov na 
ravni republike. Te ugotovitve in ocene so narekovale oprede- 
litve Predsedstva, da si morajo vsi družbeni dejavniki bolj 
prizadevati za večjo racionalnost dela zdravstvenih delovnih 
organizacij, boljšo izrabo kadrov in opreme, delovnega časa 
in v praksi uveljaviti sprejeti dogovor o delitvi dela. Prav tako 
se morajo ljudje bolj odgovorno obnašati do lastnega zdravja 
in solidarnostno združenih sredstev za zdravstveno varstvo, ki 
obremenjuje dohodek združenega dela. V zvezi s preskrbo z 
zdravili je vztrajalo pri uresničevanju celovite politike glede 
izdelkov in materialov, ki so posebnega družbenega pomena 
za preskrbo prebivalstva. 

Družbeno varstvo otrok je pomemben dejavnik družbenega 
standarda in tudi neposredno vpliva na družbeno produktiv- 
nost. Ugotovljeno je bilo, da je razvoj družbenega varstva 
otrok nepretrgan in v skladu z dolgoročnimi usmeritvami. 
Zato so bili tudi doseženi precejšnji uspehi pri vključevanju 
predšolskih otrok v organizirano otroško varstvo. Na tem 
področju je bilo zbranih tudi relativno največ sredstev s samo- 
prispevki, kar dokazuje, da pravi samoupravni način ob izrazi- 
tem posluhu delavcev in občanov za problematiko otrok daje 
tudi ustrezne rezultate. Pomembna značilnost skupnosti otro- 
škega varstva je, da je pravzaprav edina od vseh skupnosti 
družbenih dejavnosti, ki je zaživela v krajevnih skupnostih, in 
je prav zaradi tega najbolj pristno povezana z interesi in 
potrebami delavcev in občanov. Vse dosledneje se tudi uve- 
Ijavljasprejeta družbena usmeritev, da mora otroški dodatek 
pomeniti le socialni korektiv družinam, ki žive v težjih social- 
nih razmerah, da bomo lahko čimveč družbenih sredstev 
namenili za neposredno varstvo otrok. Pomembna je ugotovi- 
tev, da razne oblike otroškega varstva zajemajo tudi kmečke 
otroke, tako da je družbenega varstva otrok vse bolj deležen 
ves mladi naraščaj. Uspešneje bo potrebno v praksi uveljaviti 
hitrejše reševanje družbenega varstva otrok, ki so moteni v 
telesnem in duševnem razvoju. Prav tako bo treba tudi sistem- 
sko urediti ekonomskosocialno varnost težje prizadete mla- 
dine. 

Družbeno varstvo borcev in invalidov NOV ter članov dru- 
žin padlih borcev se uspešno rešuje v okviru sistema poseb- 
nih oblik družbene skrbi, ki ga opredeljujejo zvezni in republi- 
ški zakoni, občinski predpisi ter samoupravni sporazumi inte- 
resnih skupnosti. 

Uresničevanje zakonov in samoupravnih aktov vsem bor- 
cem in invalidom zagotavlja zadovoljivo socialno varnost 
glede materialnega položaja, zdravstvenega varstva in reševa- 
nja stanovanjskih problemov. Redna valorizacija materialnih 
prejemkov borcev in invalidov tudi ob znižanju osebnega 
standarda ni bistveno prizadela njihove splošne socialne var- 
nosti. Tudi vnaprej je potrebna družbena usmeritev v nepo- 
sredne oblike varstva borcev in invalidov, ki so povezane z 
njihovo starostjo in zdravstvenim stanjem in se lahko najbolj 
učinkovito rešujejo v njihovem delovnem, predvsem pa živ- 
ljenjskem okolju. Predsedstvo je podprlo prizadevanja Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in zveznih organov, da bi 
republike prevzele financiranje tudi tistih oblik varstva borcev 
in invalidov, ki so urejene z zveznimi zakoni. S tem bi omogo- 
čili večjo racionalnost in nadzor nad porabo družbenih sred- 
stev. Ker še ni bil dosežen sporazum med republikami, je 
_potrebno nadaljevati s temi prizadevanji. 

Pred gospodarsko zaostritvijo je bila bolj poudarjena so- 
cialna varnost kmetov glede na niiho\/o starostno sestavo. 
Pereča vprašanja socialne varnosti kmetov so odraz njihove 
demografske sestave, kar je bolj posledica nagle industriali- 

zacije kot večjih selitvenih premikov; za našo republiko je 
značilna urbanizacija vasi. Predsedstvo SR Slovenije je v vseh 
svojih opredelitvah, posebej tistih, ki zadevajo razne pro- 
grame in načrte razvoja, upoštevalo dva vidika kmetijske 
politike. Produkcijski vidik, ki temelji na združevanju zemlje 
in dela, kar izničuje lastništvo kot osnovo za pridobivanje 
dohodka, dohodek pa izpeljuje iz dela in rezultatov dela ne 
glede na lastniška razmerja. Hkrati je moralo upoštevati tudi 
drugi - socialni vidik in njegove socialne in ekonomske posle- 
dice, ki so potiskale veliko skupino kmečkega prebivalstva, 
praviloma vse ostarele kmete, iz tokov blagovne proizvodnje 
in jih tako pripeljalo do tega, da si ne morejo zagotoviti s 
svojim delom svoje ekonomske in socialne varnosti. Ob tem 
seveda ni spregledalo velike in številčne prevladujoče sku- 
pine polkmetov, ki je posledica hitre industrializacije. Ves ta 
razvoj ima značilnosti dialektičnega nasprotja z vsemi druž- 
benimi in političnimi značilnostmi. Predsedstvo SR Slovenije 
je v okviru svojih ustavnih funkcij spremljalo ta potek, tako da 
je podpiralo vse produkcijske spodbude v okviru družbenoe- 
konomskega sistema, kar daje osnovo za ustvarjanje takega 
dohodka kmetov, da si bodo lahko zagotavljali v sistemu 
vzajemnosti in solidarnosti tudi večjo socialno varnost, pred- 
vsem glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Hkrati 
je potrebno zaradi ekonomskih in socialnih učinkov tega 
razvoja na določene skupine kmečkega prebivalstva, pa tudi 
zaradi varstva nacionalnega prostora zagotoviti nekatere te- 
meljne oblike solidarnosti in vzajemnosti, ki naj bi zavarovali 
socialno in ekonomsko integriteto teh občanov. Gre za šte- 
vilne opredelitve v zvezi s starostnim varstvom kmetov in 
uvajanjem nekaterih oblik otroškega varstva kmečkih otrok. 
Pri oblikovanju sistema prispevkov za uresničitev sooialnih 
pravic je bilo osnovno izhodišče Predsedstva SR Slovenije v 
ustavni določbi, naj ima načeloma kmet enake pravice in 
obveznosti kot delavec v združenem delu. 

Predsedstvo je spremljalo snovanje novega pokojninskega 
in invalidskega sistema v tem mandatnem obdobju, tako da 
je sodelovalo z organi in organizacijami, ki so v naši republiki 
obravnavali to področje. Ocena, stališča in mnenja, ki so bila 
oblikovana glede sprememb veljavnega pokojninsko-invalid- 
skega zavarovanja, so temeljila na zahtevi, da mora novi 
sistem zagotoviti ustavni položaj združenega dela in delavca 
glede razpolaganja z rezultati dela in zagotoviti možnosti za 
bolj samoupravno urejanje tega področja. Ker predlagani 
osnutek zveznega zakona teh načel ne upošteva v celoti, je 
treba ta prizadevanja nadaljevati na zvezni ravni, da bi tako 
temeljni sistemski zakon omogočil z republiško zakonodajo 
urediti oziroma postopno odpraviti vsa tista neskladja, ki jih 
občutijo predvsem starejše generacije upokojencev zaradi 
neupoštevanja minulega dela. Sprejete rešitve naj omogočajo 
dopolnjevanje sistema pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v skladu z razvojem družbenoekonomskih razmerij. 
Škodljive so težnje, da bi zaradi sedanjih gospodarskih ra- 
zmer in stopnje razvitosti celotnega sistema razširjene repro- 
dukcije zastavili takšen tog sistem, ki bo odražal le sedanji 
družbeni in gospodarski trenutek in onemogočil nadaljnje 
uresničevanje načela minulega dela kot družbenoekonom- 
skega bistva sistema pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva in celovitega 
urejanja stanovanjske problematike je Predsedstvo sodelo- 
valo pri oblikovanju sistemskih opredelitev o samoupravnih in 
družbenoekonomskih odnosih, na podlagi katerih so bili 
sprejeti zakoni, družbeni dogovori in samoupravni sporazumi 
in dane možnosti za korenito, daljnosežno in postopno reše- 
vanje težav. Zagotavljanje stanovanjskih razmer je izredno 
pomembno za ekonomsko in socialno varnost delovnih ljudi 
in s tem pomemben dejavnik produktivnosti dela. Visoka 
stopnja inflacije, omejene možnosti gospodarske rasti in upa- 
danje življenjskega standarda pa že negativno vplivajo na 
začrtani razvoj stanovanjske izgradnje in uveljavitev dogovora 
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o prehodu na ekonomske stanarine. Očitno je tudi, da so 
zbrana in združena sredstva za stanovanjske namene in ko- 
munalno ureditev še vedno precej odtujena tistim, ki jih zdru- 
žujejo za stanovanjsko izgradnjo, in tudi tistim, ki plačujejo 
stanarino. Zato je rešitev teh vprašanj nujno del celovitih 
prizadevanj, da bi delavec upravljal in razpolagal z dohod- 
kom. Stanovanjske skupnosti morajo biti bolj povezane z 
združenim delom in bolj izražati potrebe in interese delovnih 
ljudi in občanov, ki na razne načine varčujejo in združujejo 
sredstva, pa so pokazali dovolj pripravljenosti, da z lastnim 
delom in z lastnimi sredstvi rešujejo svoje stanovanjske te- 
žave. Stanovanjsko gospodarstvo je tesno povezano tudi s 
pestro problematiko prostorskega načrtovanja in urbanistič- 
nega snovanja bivalnega in življenjskega okolja, kar je treba 
dolgoročno načrtovati. 

Z zaposlovanjem se je Predsedstvo SR Slovenije soočalo 
posebno ob obravnavi dokumentov o nadaljnjem družbenoe- 
konomskem razvoju in je zavzemalo stališča do obravnavane 
problematike. Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer je bilo 
zaposlovanju v zadnjih dveh letih posvečeno več družbene 
pozornosti kot v razmerah nagle gospodarske rasti in eksten- 
zivnega gospodarjenja. 

Nezaposlenost v naši republiki sicer ni velika, vendar gre za 
strukturno nezaposlenost. Delovnih mest in opravil je celo 
več, kot je nezaposlenih, toda kvalifikacija tistih, ki iščejo 
zaposlitev, ne ustreza potrebam. Zaskrbljujoče je, da je med 
nezaposlenimi veliko mladih šoianih kadrov, združeno delo 
pa išče predvsem delavce z nižjo izobrazbo. Ustavno pravico 
o obveznosti, da družba zagotovi delo, nekateri razlagajo 
tako, da naj bi družba zagotovila delo glede na kvalifikacijo 
tistih, ki iščejo delo. S tem družbi omejujejo pravico, da 
ugotavlja, katera dela in opravila so potrebna in kje naj bi bili 
gospodarski objekti. Rešitve je treba iskati v raznih oblikah 
dopolnilnega izobraževanja, prešolanja in tudi v dolgoročnem 
načrtovanju, ki naj bi bilo osnova za usmerjeno izobraževanje. 
Potrebna je doslednost, zakaj politika zaposlovanja se mora 
skladati z vsemi našimi razvojnimi usmeritvami. 

Skupnosti za zaposlovanje niso bile doslej dovolj zavzete, 
temveč so bolj ali manj pasivno spremljale problematiko, in še 
to premalo povezano z združenim delom. 

D. Varstvo ustavne ureditve 
Temeljna načela Ustave SR Slovenije določajo, da delavski 

razred in vsi delovni ljudje varujejo z ustavo določeno uredi- 
tev. Republiški organi uresničujejo ustavno funkcijo SR Slo- 
venije na tem področju, tako da urejajo in organizirajo delo 
organov za notranje zadeve in usmerjajo njihovo delo. V 
okviru te funkcije je posebej poudarjena pristojnost Predsed- 
stva SR Slovenije, da obravnava vprašanja s področja varstva 
z ustavo določenega reda, zavzerpa stališča do teh vprašanj, 
daje pobude za njihovo obravnavo in ima v okviru svojih 
splošnih pooblastil druge usmerjevalne in iniciativne pristdj- 
nosti. 

V tem mandatnem obdobju so na politične in varnostne 
razmere v SR Sloveniji vplivala izredno razgibana dogajanja 
doma in po svetu ter stabilizacijska prizadevanja za razrešitev 
nekaterih družbenoekonomskih težav, ki se kopičijo dalj časa 
in so tesno povezane z našo učinkovitostjo pri uresničevanju 
ekonomskega in družbenopolitičnega sistema. Zaostrile so se 
vojnopolitične in ekonomske razmere v svetu in ponovno se 
pojavljajo težnje po uveljavljanju velikih sil in blokov, tekma v 
oboroževanju ter pritiski na neuvrščeno politiko. Vsi ti procesi 
v svetu vplivajo tudi na naše politično varnostne razmere. SFR 
Jugoslavija ostaja, zlasti zaradi vse bolj zaostrenih mednaro- 
dnih odnosov, v središču pozornosti najrazličnejših sovražnih 
krogov v tujini ter tujih obveščevalnih in legalnih obveščeval- 
nih informativnih služb. V takšnih razmerah sta se povečevali 
tudi aktivnost in agresivnost notranjih sovražnikov, ki želijo 

spodkopati temelje naše družbene ureditve. Kljub temu v naši 
republiki ni bilo konfliktnih razmer, organiziranih ali ilegalnih 
poskusov spodkopavanja ustavne ureditve ali kršitev javnega 
reda in miru. Kazniva dejanja s političnim obeležjem, od 
katerih je največ verbalnih deliktov, upadajo. To je brez 
dvoma odraz zavesti delovnih ljudi in občanov, ki se čutijo 
odgovorne za razvijanje našega samoupravnega političnega 
sistema. Sprejeli so ga kot svojo razvojno pot, ki jo vedno 
znova potrjujejo, zlasti v težjih razmerah. 

Na varnostne razmere so vplivale tudi nekatere tendence, ki 
izvirajo iz nestabilnega gospodarskega razvoja in prepoča- 
snega ali včasih tudi nedoslednega uresničevanja samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov. Še vedno ni dovolj 
zaostren odnos do varovanja družbene in zasebne lastnine in 
vse premalo je še družbenosamozaščitnega in preventivnega 
delovanja. To se kaže v ogrožanju splošne varnosti delovnih 
ljudi in občanov ter družbenega pa tudi zasebnega premože- 
nja, nesrečah pri delu, požarih in uničevanju okolja. 

V skladu z ustavno določenimi pravicami, dolžnostmi in 
odgovornostmi je Predsedstvo SR Slovenije sproti spremljalo 
in obravnavalo politično varnostne razmere v SR Sloveniji in 
SFR Jugoslaviji. Ker je bilo sproti seznanjeno z vsemi po- 
membnimi dogajanji in vprašanji na tem področju, je s svojimi 
stališči pomagalo pristojnim organom in organizacijam ter 
neposredno usmerjalo delo Sveta SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve. 

Svet je spremljal dejavnosti organov za notranje zadeve, 
sodeloval pri sprejemanju določenih ocen in usmeritev za 
njihovo delo, pri redni družbeni kontroli nad delovanjem, 
metodami in sredstvi organov državne varnosti, pri obravna- 
vanju razvoja organov za notranje zadeve v SR Sloveniji, 
njihovi tehnični opremljenosti in kadrovski problematiki. So- 
delovalo je pri programski in delovni usmeritvi organov za 
notranje zadeve ter prizadevanjih, da bi se čimbolj poglabljal, 
širil in razvijal proces podružbljanja varnosti, zaščite in 
obrambe in da bi se v tem smislu tudi čimbolj opredelile in 
razvile vse oblike družbene samozaščite kot neposredne ak- 
tivnosti delavcev in občanov. 

Predsedstvo SR Slovenije je posebej obravnavalo var- 
nostne razmere v SR Sloveniji s prikazom aktivnosti organov 
za notranje zadeve ter zakonsko ureditev in delo Sveta SR 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve in v zvezi s tem spreje- 
malo ocene in stališča. 

Ob obravnavanju varnostnih razmer v SR Sloveniji in neka-, 
terih vprašanj varnostno političnega značaja so se naši de- 
lovni ljudje in občani odgovorno obnašali in pokazali veliko 
politično zrelost, saj kljub odprtosti meja in širokemu pretoku 
informacij dokaj močna sovražna propaganda ni imela vidnej- 
ših uspehov. Dosežen je bil tudi napredek glede varnostnih 
razmer, saj administrativni ukrepi praktično niso bili uporab- 
ljeni. Poseben poudarek je bil dan odločnejšim soočanjem s 
političnimi sredstvi proti vsem sovražnim aktivnostim, odloč- 
nejšemu poseganju v razreševanje posameznih aktualnih 
vprašanj pa tudi večji osebni odgovornosti na vseh ravneh. 
Ugotovljeno je bilo, da razreševanje nekaterih gospodarskih, 
kulturnih in drugih vprašanj pomembno vpliva na splošno 
varnostno zavest občanov. Sem sodi predvsem uresničevanje 
dogovorjene stabilizacijske politike, ki ji je zaradi zaostrenih 
gospodarskih razmer treba nameniti največ pozornosti. Neka- 
tera neugodna gospodarska gibanja, nespoštovanje sporazu- 
mov in dogovorov, povzročanje večje družbene škode pa tudi 
brezbrižnosti do družbenega premoženja in nespoštovanje 
zakonskih predpisov pomembno vplivajo na stabilnost sa- 
moupravnih odnosov in učinkovitost celotnega gospodar- 
skega sistema. 

Dosežen je bil bistven premik pri razvoju in utrjevanju 
družbene samozaščitne aktivnosti delovnih ljudi in občanov, 
pri čemer so uspešno sodelovali organi za notranje zadeve. 
Zaradi pomembnega razvoja, zlasti pa še ob uspešnem oprav- 
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Ijanju izjemnih nalog, v zaostrenih mednarodnih odnosih in 
ob bolezni ter smrti predsednika Tita, je bilo dano posebno 
priznanje vsem dejavnikom splošnega ljudskega odpora in 
družbene samozaščite ter organom za notranje zadeve za 
požrtvovalno in učinkovito delo. 

Posebno pozornost je Predsedstvo SR Slovenije namenilo 
pripravi zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve. Svet deluje po načelih družbenega sveta, saj obrav- 
nava ne le zadeve iz pristojnosti Predsedstva SR Slovenije, 
ampak tudi iz pristojnosti drugih republiških organov (Skup- 
ščine glede družbenega nadzorstva nad organi državne var- 
nosti, zjasti s stališča spoštovanja pravic in svoboščin človeka 
in obča'na ter uporabe metod in sredstev v skladu z ustavo in 
zakoni, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije - glede uskla- 
jevanja dela organov, k; se ukvarjajo z varstvom ustavne 
ureditve) kakor tudi zaradi uresničevanja ustavnega položaja, 
vloge in nalog družbenopolitičnih organizacij na tem po- 
dročju, usklajevanja njihovih mnenj in medsebojnega sodelo- 
vanja. To omogoča večjo podružbljanje zadev varovanja 
ustavne ureditve, saj se ne obravnavajo le znotraj enega 
organa. S tako pristojnostjo sveta je mogoče tudi mnogo bolj 
uveljavljati družbeni nadzor nad delom organov za notranje 
zadeve, zlasti nad metodami in sredstvi državne varnosti v 
skladu s pooblastli ustave in zakona. Prav tako sta bolj omo- 
gočena tudi usklajevanje dela in skupna odgovornost. Tako so 
člani sveta odgovorni organu oziroma telesu, ki jih je delegi- 
ralo, in ga morajo obveščati o svojem delu, svet kot celota pa 
organom oziroma organizacijam, če mu ti zaupajo opravljanje 
določenih zadev iz svojih pristojnosti. Skupščina SR Slovenije 
in drugi organi in organizacije tako ohranjajo svoje ustavne 
pravice in dolžnosti na področju varstva ustavne ureditve. 

Pri pomembnejših vprašanjih varnosti in družbene samoza- 
ščite sta Predsedstvo SR Slovenije in Svet SR Slovenije za 
varstvo ustavne ureditve uskladila delovanje in sodelovala s 
Predsedstvom SFR Jugoslavije oziroma Svetom Predsedstva 
SFRJ za varstvo ustavne, ureditve. Sodelovala sta zlasti pri 
dajanju predlogov glede obravnave zadev na zveznem svetu k 
nekaterim gradivom, pripravljenim v zveznih organih, na se- 
jah zveznega sveta. Sodeloval^ pa sta tudi z ustreznimi organi 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

E. Mednarodni odnosi 
Tudi na področju mednarodnih odnosov je v tem obdobju 

Predsedstvo SR Slovenije aktivno uresničevalo svojo ustavno 
vlogo in kontinuirano spremljalo usklajevanje aktivnosti orga- 
nov in organizacij SR Slovenije pri uresničevanju njihovih 
nalog v odnosih s tujino ter njihovo sodelovanje pri oblikova- 
nju, sprejemanju in uresničevanju zunanje politike SFR Jugo- 
slavije. Pri tem je bilo posebno pomembno sodelovanje v delu 
Predsedstva SFR Jugoslavije, delovanje v Republiškem druž- 
benem svetu za mednarodne odnose ter drugih organih in 
organizacjah ter Zveznem družbenem svetu za mednarodne 
odnose. 

Posebna pozornost je bila namenjena razvoju gibanja neu- 
vrščenih in v tem okviru poteku in rezultatom VI. konference 
šefov držav in vlad neuvrščenih držav v Havani. V ospredju sta 
bila uresničevanje akcijskega programa ekonomskega sode- 
lovanja, sprejetega na konferenci šefov držav ali vlad neuvr- 
ščenih držav v Colombu in Havani, in spodbujanje aktivnosti 
vseh družbenih dejavnikov v SR Sloveniji v tej smeri, še 
posebej kar zadeva idejno in praktično reševanje vprašanj in 
prizadevanja v zvezi z bojem za novo mednarodno ekonom- 
sko ureditev. Predsedstvo se je zavzemalo za to, da morajo pri 
uresničevanju sklepov neuvrščenih iz Colomba in Havane 
sodelovati v okviru samoupravnega socialističnega sistema 
ne le upravni organi na zvezni in republiški ravni, temveč 
predvsem organizacije združenega dela in vsi drugi samou- 
pravni organizmi ter organizirane socialistične sile na vseh 
ravneh, ki jim morajo vsi udeleženci v delu svetov omogočiti 
in jih spodbujati k uveljavljanju njihove vloge. 

Vseskozi so bili zato v ospredju mednarodni ekonomski 
odnosi. Obravnavana so bila številna dolgoročna in tudi neka- 
tera aktualna in tekoča vprašanja s tega področja. Posebna 
pozornost je bila namenjena nastopu naše delegacije na 
konferenci na vrhu v Cancunu ob spoznanju, da le hitrejši 
družbenoekonomski razvoj držav v razvoju in njihovo opiranje 
na lastne sile ter združevanje sil dežel v razvoju krepijo njihov 
položaj v dialogu z razvitimi. 

Prek dejavnosti Republiškega družbenega sveta za medna- 
rodne odnose so se vsi republiški dejavniki aktivno vključe- 
vali v izgradnjo skupne politike ekonomskih odnosov s tu- 
jino, predvsem s sodelovanjem pri oblikovanju sklepov treh 
zveznih družbenih svetov na skupni seji (19. 11. 1979), ki so 
osnova za izvajanje novega sistema ekonomskih odnosov s 
tujino. V skladu s temi sklepi so bili predvsem prek dejavnosti 
Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose, Re- 
publiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve 
in Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in 
ekonomsko^iolitiko analizirani aktualni problemi na področju 
ekonomskih odnosov s tujino v SR Sloveniji. Prizadevali so si, 
da bi stališča treh zveznih svetov postala osnova pri planira- 
nju in delovanju organizacij združenega dela in da bi v okviru 
stabilizacijskih prizadevanj tako ekonomski odnosi s tujino 
postali sestavni del njihove redne dejavnosti. Pri spremljanju 
in analiziranju sodobnih ekonomskih procesov v svetu, eko- 
nomskega sodelovanja Jugoslavije in njenega vključevanja v 
mednarodno delitev dela so bili ugotovljeni številni problemi, 
ki znotraj Jugoslavije omejujejo hitrejše vključevanje združe- 
nega dela v mednarodno delitev dela po načelih nove medna- 
rodne ekonomske ureditve. Posebna pozornost je bila name- 
njena strategiji tehnološkega razvoja in problemom prenosa 
tehnologije. Kritično je bilo ugotovljeno, da veliko licenc 
vsebuje restriktivne določbe v škodo naših organizacij zdru- 
ženega dela ter jih tako postavlja v neenakopraven položaj v 
6dnosih s tujimi partnerji. Ob tem se je odkrilo, da nekateri 
odgovorni delavci v združenem delu ne poznajo dovolj tuje in 
domače zakonodaje, kar jih ovira pri sklepanju bilateralnih in 
multiletaralnih pogodb in sporazumov oziroma omejuje nji- 
hovo učinkovito uresničevanje. Zato je bila dana pobuda za 
organiziranje izobraževanja strokovnih kadrov v organizaci- 
jah združenega dela, predvsem tistih, ki sodelujejo s tujino pri 
skupnih vlaganjih, dolgoročnih proizvodnih kooperacijah in 
drugih višjih oblikah gospodarskega sodelovanja. 

Te akcije so sestavni del prizadevanj za to, da bi se osnov- 
nim dejavnikom na področju mednarodnih ekonomskih 
odnosov, zlasti temeljnim organizacijam združenega dela in 
drugim, omogočilo, da se neposredno vključujejo v boj za 
uresničevanje nove mednarodne ekonomske ureditve ter da 
elemente nove mednarodne ekohomske ureditve vključujejo v 
svoje vsakdanje poslovanje in razvojne plane. 

Tako so bili na osnovi resolucije Skupščine SR Slovenije o 
pospeševanju sodelovanja z deželami v razvoju sprejeti dolo- 
čeni ukrepi, s katerimi se želi pospešiti gospodarsko sodelo- 
vanje organizacij združenega dela z deželami v razvoju, saj v 
praksi ti ukrepi še vedno ne dajejo za to zadostne spodbude. 
Tako še naprej pri ekonomskih odnosih s tujino,prevladuje 
enostranska regionalna usmeritev. Opozorjeno je bilo tudi, da 
se družbene dejavnosti kot sestavni del združenega dela ne 
vključujejo dovolj v ta prizadevanja. Zato se je Predsedstvo 
zavzemalo za to, da bi z nadaljnjim oblikovanjefn smeri, prio- 
ritet in dolgoročnih smernic vsake od teh dejavnosti čimbolj 
uveljavili interese združenega dela v mednarodni skupnosti, 
pri sodelovanju z zamejstvom in sosednjimi državami, da bi 
zmanjšali dosedanjo razdrobljenost in nepovezanost. 

Poleg tega so bila razčlenjena tudi posamezna vprašanja, 
kot so energetski problemi, mednarodna monetarno-finančna 
politika, pravna vprašanja skupnih vlaganj, dolgoročnih pro- 
izvodnih kooperacij itd., ki so neposredno ali posredno pove- 
zana z mednarodnimi ekonomskimi odnosi in kjer so bile 
očitne težnje za spremembo sistemske ureditve. Republiški 
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organi in organizacije — predvsem Gospodarska zjbornica in 
Izvršni svet - so na podlagi sprejetih dogovorov o teh vpraša- 
njih razvijali svojo dejavnost, ki je dolgoročnega pomena in 
zahteva stalno aktivnost vseh družbenopolitičnih organizacij, 
da bi se hitreje ustvarile razmere za razreševanje posameznih 
problemov in uresničevanje sprejetih ciljev. 

Pomembna je bila tudi obravnava ekonomskega sodelova- 
nja SFR Jugoslavije z Evropsko gospodarsko skupnostjo. 
Analizirani so bili osnutki Sporazuma o sodelovanju med 
Evropsko gospodarsko skupnostjo in SFR Jugoslavijo. Zav- 
zeta stališča so prispevala h končnemu oblikovanju Spora- 
zuma. Pri tem je bilo, posebej v zvezi s Sporazumom z Eko- 
nomsko gospodarsko skupnostjo, opozorjeno na problem, da 
Zvezna republika Nemčija na osnovi še vedno veljavnih nem- 
ških zakonov iz druge svetovne vojne šteje za svoje državljane 
prebivalce severnega dela Slovenije, ki je bilo nezakonito 
priključeno k Tretjemu rajhu. Z argumentiranimi stališči na 
osnovi mednarodno pravnih elementov je SR Slovenija opo- 
zorila na ta problem in prispevala, da je bilo zavzeto enotno 
jugoslovansko stališče do tega problema. O njem so razprav- 
ljali na pogajanjih z Ekonomsko gospodarsko skupnostjo in 
na uradnih razgovorih z Zvezno republiko Nemčijo. 

Posebna pozornost je bila namenjena ekonomskim in dru- 
gim aktualnim vprašanjem, med njimi položaju naših manjšin 
kot sestavnemu delu odnosov s sosednjimi državami Jugosla- 
vije, predvsem z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Razvejana 
mednarodna dejavnost številnih subjektov v SR Sloveniji, ki 
delujejo na osnovi svojih pristojnosti in programov, odpira 
tudi vrsto vprašanj, ki jih je bilo potrebno hitro in usklajeno 
reševati. V tem okviru je tudi Predsedstvo večkrat obravnavalo 
politična in ekonomska vprašanja vsestranskega sosedskega 
sodelovanja in položaj manjšin v sosednjih državah. Predsed- 
stvo SFR Jugoslavije in Zvezni družbeni svet za mednarodne 
odnose v procesu oblikovanja, sprejemanja in uresničevanje 
enotne zunanje politike Jugoslavije na področju odnosov s 
sosedi, politike odprtih meja sta posvečala posebno skrb 
skupaj z drugimi zveznimi in republiškimi organi položaju 
manjšin jugoslovanskih narodov v sosednjih državah v smislu 
sklepov Predsedstva SFR Jugoslavije in Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije iz Karadjordjeva 1978. leta. 
Posebej so bila razčlenjena odprta vprašanja z Albanijo in tudi 
Bolgarijo. 

V odnosih s sosednjimi državami je na teh osnovah SR 
Slovenija razvila razne oblike vsestranskega vzajemno korist- 
nega sodelovanja, zlasti z obmejnimi deželami Italije, Avstrije 
in Madžarske. Pri tem je imelo pomembno vlogo obmejno 
gospodarsko sodelovanje. Interes SR Slovenije in vseh jugo- 
slovanskih republik in pokrajin je, da s sosednjimi državarpi 
razvijamo obmejno gospodarsko sodelovanje in da se v to 
sodelovanje vključuje celotno združeno delo, ne pa samo iz 
posamezne republike ali pokrajine, ki meji na določeno dr- 
žavo. S takim našim stališčem so delegati iz SR Slovenije 
nastopili tudi v Zveznem družbenem svetu za mednarodne 
odnose in prispevali k oblikovanju njegovih stališč, ki prese- 
gajo dotedanja ožja pojmovanja obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. Nekatera vprašanja pa so še ostala nerazrešena, 
zlasti glede vključevanja obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja v sistem gospodarskih odnosov s tujino. 

Slovenija se je uspešno vključila tudi v multilateralno sode- 
lovanje z deželami in regijami v prostoru Alpe-Jadran, pri 
čemer so bili doseženi nekateri rezultati predvsem v delovni 
skupnosti vzhodnoalpskega območja Alpe-Jadran. 

Uresničevanje Osimskih sporazumov je zahtevalo stalno 
spremljanje, usklajevanje in aktivnost vseh organov in organi- 
zacij v republiki, prav tako tudi na občinski ravni, in tudi 
razpravo o določenih vprašanjih na zvezni ravni. Med mno- 
gimi vprašanji izvajanja Osimskih sporazumov stav ospredju 
položaj slovenske skupnosti in prosta industrijska cona. Pri 
tem je bilo opozorjeno na težave, ki so se pojavile ob pripravi 

programa kulturno-prosvetnega sodelovanja SFR Jugoslavije 
z Republiko Italijo, ko je bilo potrebno doseči uskladitev 
stališč glede pedagoških svetovalcev in glede kulturno-pro- 
svetnega sodelovanja s slovensko narodno skupnostjo v Fur- 
laniji-Julijski krajini in hrvaško v Moliseju v Italiji. 

Pripravljalna dela glede proste industrijske cone so zahte- 
vala reševanje določenih gospodarskih, urbanističnih in prav- 
nih vprašanj. Ob vse pogostejših pritiskih različnih italijanskih 
dejavnikov, pri čemer je pomembno vlogo odigrala tudi Lista 
za Trst, da se industrijska cona pri Sežani ne zgradi, in 
poskusov spremembe lokacije industrijske cone, se je Pred- 
sedstvo zavzelo, da smo v SR Sloveniji in v SFR Jugoslaviji 
odločno ponovili stališče, da pojmujemo lokacijo industrijske 
cone kot integralni del Osimskih sporazumov. Akcija ustrez- 
nih organov in organizacij v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji je 
zagotovila enotno delovanje vseh dejavnikov. Stališče, da je 
geografska lokacija industrijske cone pri Sežani sestavni del 
Osimskih sporazumov - v Protokolu je točno določena - in da 
v okviru Osimskih sporazumov nove lokacije ni mogoče iskati, 
je bilo vključeno tudi v izhodišča za razgovore zveznega 
sekretarja za zunanje zadeve z italijanskim ministrom za zu- 
nanje zadeve (v oktobru 1980). 

Predsedstvo je razpravljalo tudi o imovinskopravnih vpraša- 
njih med SFR Jugoslavijo in Italijo glede imovine na ozemlju 
priključenem z Mirovno pogodbo in na našem ozemlju biv- 
šega Svobodnega tržaškega ozemlja, ter glede restitucije 
kulturnih dobrin in arhivskega gradiva. 

Člani Predsedstva, predvsem pa člani Republiškega druž- 
benega sveta za mednarodne odnose so sodelovali pri obliko- 
vanju nekaterih izhodišč za obiske najvišjih jugoslovanskih 
delegacij v sosednjih državah, na katere meji SR Slovenija, 
oziroma izhodišč za obisk delegacij teh držav v SFRJ, kar je 
konkreten primer uresničevanja načel ustave o vlogi repu- 
blike pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju enotne zunanje 
politike. 

Ko je Skupščina SR Slovenije pripravljala sklepe o krepitvi 
materialne osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu 
in predvsem v obdobju, ko bi jih morali posamezni dejavniki 
začeti uresničevati, je o njih razpravljalo tudi Predsedstvo. 

Poudarjena je bila pomembnost teh sklepov, vsestranska 
podpora slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in priporo- 
čila vsem, ki jih sklepi zavezujejo, da čimprej priprav/ijo 
ustrezne programe za njihovo uresničevanje. Ti naj bi vključe- 
vali podpiranje razvoja gospodarske organiziranosti manjšin 
ob njihovem povezovanju ter vključevanju v gospodarstvo 
dežel, kjer živijo, podpirali povezovanje naših organizacij 
združenega dela v skupnih projektih in drugih oblikah traj- 
nega gospodarskega sodelovanja. Slovensko manjšino poj- 
mujemo kot subjekt v krepitvi lastne materialne osnove. Pri 
njeni soudeležbi pri širjenju materialne osnove je potrebno 
upoštevati planirani razvoj v sosednjih pokrajinah. Manjšina 
naj bi nastopala kot subjekt pri tem planiranju, obenem ko se 
z delovnimi ljudmi vseh narodnosti bori za splošni razvoj 
dežele. Ta usklajena stališča so omogočila in usmerila nadalj- 
nje delovanje posameznih dejavnikov, ki morajo na osnovi 
sklepov Skupščine SR Slovenije uresničevati posamezne na- 
loge s tega področja. 

Pri sodelovanju organov in organizacij z zamejskimi Slo- 
venci so se zastavljala tudi druga vprašanja, kot so štipendije, 
otroški vrtci ipd. 

Poleg konkretnih vprašanj, povezanih z uresničevanjem 
ustavne dolžnosti, da matični narod spremlja razvoj in položaj 
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, je večkrat tekla 
razprava tudi o nekaterih drugih vidikih, kot so mednarodno- 
pravni, socialni itd. Pri tem je Predsedstvo na primer opozo- 
rilo tudi na določbe o pripravah na popis prebivalstva v SR 
Sloveniji in na pojmovanje glede vpisa materinega jezika (npr. 
predlog, da bi na območjih, kjer živi manjšina, lahko vpisovali 
tudi dva materina jezika), ki niso bile v skladu z našimi stališči 
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in stališči Organizacije združenih narodov. To bi lahko škodo- 
valo ne samo načelni politiki SFR Jugoslavije, temveč bi lahko 
imelo tudi negativne posledice na naše manjšine v sosednjih 
državah. 

Velika pozornost je bila posvečena tudi mednarodnoprav- 
nim vidikom položaja narodnih manjšin na osnovi multilate- 
ralnih in bilateralnih dokumentov ter na osnovi načel o člove- 
kovih pravicah in pravicah manjšin v dokumentih Organiza- 
cije združenih narodov. 3 tem v zvezi je bil posebej poudarjen 
pomen mednarodno pravnih osnov za urejanje položaja slo- 
venske narodne skupnosti v sosednjih državah, na katere se 
je potrebno stalno opirati in jih uporabljati v meddržavnih 
razgovorih s predstavniki sosednjih držav ter v skupnih spo- 
ročilih in enostranskih izjavah o teh razgovorih. Mednarodno- 
pravne obveznosti sosednjih držav gtede položaja manjšin so 
nezamenljiva osnova za urejanje položaja teh manjšin in ne- 
posredni, mednarodnopravni temelj skrbi za usodo manjšin v 
sosednjih državah. Hkrati je poudarjanje teh mednarodno- 
pravnih norm tudi najboljše sredstvo za preprečevanje posku- 
sov nekaterih krogov v sosednjih državah, da z napačno 
interpretacijo ustvarijo dvom glede odločnosti podpore, ki jo 
Jugoslavija daje pozitivnemu in konstruktivnemu urejanju po- 
ložaja manjšin. 

Predsedstvo je kontinuirano spremljalo proces uresničeva- 
nja nove ustave in nadaljnje smeri uresničevanja procesa 
podružbljanja zunanje politike in mednarodnega sodelova- 
nja, predvsem na tistih področjih, ki se nanašajo na vlogo 
republike pri oblikovanju, sprejemanju in razvijanju mednaro- 
dnih odnosov in enotne zunanje politike Jugoslavije. 

Kritično je ocenilo organiziranost nekaterih dejavnosti s 
področja mednarodnega sodelovanja organov in organizacij 
v republiki. Pri tem je bila pozornost posvečena predvsem 
samoupravnemu organiziranju na področju usklajevanja me- 
dnarodnega sodelovanja v republiki, na zvezni ravni kakor 
tudi podružbljanju mednarodnih odnosov v delu posameznih 
organov in organizacij v republiki. 

Obravnavani so bili različni vidiki mednarodnega sodelova- 
nja na bilateralni in multilateralni osnovi s posameznimi drža- 
vami, s specializiranimi agencijami Organizacije združenih na- 
rodov in z drugimi mednarodnimi organizacijami. Število sub- 
jektov, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje, se vse 
bolj veča, pri čemer je nujno zagotoviti ustrezno organizira- 
nost, usklajevanje in evidentiranje tega sodelovanja. Republi- 
ški družbeni svet za mednarodne odnose je bil pobudnik 
obravnave sodelovanja SFR Jugoslavije s specializiranimi 
agencijami Organizacije združenih narodov in drugimi me- 
dnarodnimi organizacijami v Zveznem družbenem svetu za 
mednarodne odnose in pobudnik akcije za obravnavo teh 
vprašanj v republiških organih. Namen teh pobud je bil, da 
uskladi našo organiziranost na zvezni in republiški ravni z 
ustavnimi spremembami in procesom podružbljanja medna- 
rodnega sodelovanja na teh področjih. Stališča Republiškega 
družbenega sveta za mednarodne odnose do teh vprašanj so 
zajeta v sklepih Zveznega družbenega sveta za mednarodne 
odnose glede sodelovanja SFR Jugoslavije s specializiranimi 
agencijami Organizacije združenih narodov. Prav tako pa je 
na pobudo Republiškega družbenega sveta za mednarodne 
odnose obravnaval to problematiko tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in sprejel sklepe o imenovanju petih komi- 
sij za sodelovanje s posameznimi najpomembnejšimi specia- 
liziranimi agencijami Organizacije združenih narodov na re- 
publiški ravni. Nadaljuje se organiziranje republiških koordi- 
nacijskih teles, ki naj bi omogočala sodelovanje vseh zainte- 
resiranih dejavnikov na posameznih področjih in tako zago- 
tavljala obojestranski vpliv pri vlogi SFR Jugoslavije v multila- 
teralnem sodelovanju. 

Pri uresničevanju procesa podružbljanja zunanje politike je 
bil skupaj z Republiško konferenco Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Republiški svet za mednarodne odnose pobu- 

dnik seminarja Skupnosti slovenskih občin v Škofji Loki o 
vlogi občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti v me- 
dnarodnem sodelovanju. Posvetovanje je opredelilo osnovna 
izhodišča in nadaljnje smeri uresničevanja vloge občine v 
mednarodnem sodelovanju kakor tudi posamezne dejavnike, 
ki se v občinah vključujejo v mednarodno sodelovanje, še 
posebej organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in 
drugih. 

Predsedstvo se jedosledno vključevalo v proces izgrajevanja 
kadrovske politike na področju mednarodnih odnosov in 
oblikovanje predlogov za imenovanja šefov naših diplomat- 
sko konzularnih predstavništev v tujini. Zavzemalo se je za 
načrtno kadrovsko politiko, za dolgoročnejše planiranje in 
usposabljanje kadrov na vseh področjih mednarodnih odno- 
sov. Podrobno je bila obravnavana tudi kadrovska politika v 
zvezi z zaposlovanjem delavcev na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih v tujini. 

Pri tem je bilo predvsem opozorjeno na ustrezno zastopa- 
nost kadrov vseh republik in pokrajin, strožje kriterije pri izbiri 
kadrov, neustrezno število žensk, problem zakonskih tovari- 
šev in večjo racionalnot dela, s katero bi ob ustrezni strokov- 
nosti in prizadevnosti uspešno opravljali naloge tudi ob 
zmanjševanju števila delavcev in predstavništev v tujini. 

Obravnavana je bila tudi problematika znanstveno razisko- 
valnega dela na področju mednarodnih odnosov, predvsem 
makroprojekt o novi mednarodni ekonomski ureditvi, v kate- 
rega so vključeni znanstveno raziskovalni delavci iz vseh 
republik in pokrajin, ter nekatera druga vprašanja, kot so 
uresničevanje družbenega dogovora o načrtovanju in usklaje- 
vanju mednarodnih obiskov, aktualna vprašanja v zvezi z 
bivanjem, zaposlovanjem in varčevanjem naših delavcev na 
začasnem delu v tujini in izseljencev itd. 

F. Ljudska ob:amba 
Na tem področju je Predsedstvo SR Slovenije v preteklem 

obdobju pri svojem delu uresničevalo politična stališča in 
izhodišča, sprejeta na VIII. kongresu Zveze komunistov Slove- 
nije in XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije. Dokumenti 
obeh kongresov so temelj za nadaljnjo konkretizacijo in ure- 
sničevanje ustavnih načel in zasnove splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Svojo dejavnost sta Predsedstvo in njegov svet za ljudsko 
obrambo usklajevala s predsedstvom Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, Komitejem za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije, Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije, Republiškim štabom za teri- 
torialno obrambo, republiškima sekretariatoma za ljudsko 
obrambo in za notranje zadeve in z drugimi republiškimi 
organi in organizacijami, pokrajinskimi odbori in skupščinami 
občin. Člani Predsedstva in sveta za ljudsko obrambo so imeli 
tudi neposredne stike z organizacijami združenega dela, kra- 
jevnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi. 

Svoje delo je Predsedstvo republike usklajevalo s Predsed- 
stvom SFR Jugoslavije in z njegovim svetom za ljudsko 
obrairibo, sodelovalo pa je tudi s poveljstvom ljubljanskega 
armadnega območja in z Zveznim sekretariatom za ljudsko 
obrambo. 

V zvezi z uresničevanjem omenjenih političnih stališč in 
izhodišč Zveze komunistov je Predsedstvo SR Slovenije ak- 
tivno sodelovalo pri pripravi doktrinarnega gradiva Sptošna 
ljudska obramba in družbena samozaščita v funkciji varstva 
ustavnega reda in obrambe neodvisnosti in ozemeljske neo- 
krnjenosti SFR Jugoslavije in izvedbenih dokumentov, ki sta 
jih Predsedstvo ZK Jugoslavije in Predsedstvo SFR Jugosla- 
vije sprejela na skupni seji v januarju 1979. Ti dokumenti so 
temeljno izhodišče za nadaljnje podružbljanje obrambe in 
varnosti in nadaljnji razvoj splošne ljudske obrambe in druž- 
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bene samozaščite kot enotnega obrambno samozaščitnega 
sistema. 

Zaradi tega je Predsedstvo v preteklem obdobju poleg šte- 
vilnih drugih aktualnih nalog uresničevalo predvsem naloge 
iz omenjenih zveznih usmeritev ter iz stališč in smernic, ki so 
se oblikovale v posebnih razmerah v republiki. 

V SR Sloveniji so v 1979. letu potekale intenzivne organiza- 
cijske in vsebinske priprave za realizacijo nalog iz zveznega 
doktrinarnega gradiva in izvedbenih dokumentov. Predsed- 
stvo je neposredno oziroma v sodelovanju s Predsedstvom 
CK ZK Slovenije in preko Republiškega sekretariata za ljud- 
sko obrambo usmerjalo priprave v pokrajinah in občinah ter 
sodelovalo pri izvajanju nalog na ravni republike. 

Predsedstvi CK ZK Slovenije in SR Slovenije sta s skupnim 
sklepom ustanovili Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito republike, imenovali njegove člane in 
mu opredelili delovno področje in pristojnosti. Skupaj sta 
sprejeli novo vojnopolitično in varnostno oceno razmer v SR 
Sloveniji, oceno možnih izrednih razmer, smernice za izde- 
lavo in uporabo načrtov ukrepov in aktivnosti za preprečeva- 
nje in odpravljanje izrednih razmer, oceno vojnih nevarnosti 
in oceno drugih potreb in možnosti SR Slovenije za splošno 
ljudsko obrambo kot republiške dokumente.,Te dokumente 
so nato razčlenili in uresničevali pristojni organi republike, 
pokrajin, občin, krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij 
združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. Predsedstvo in njegov svet za ljudsko obrambo sta 
sodelovala pri usmerjanju organizacijskih in vsestranskih pri- 
prav za realizacijo teh dokumentov. 

Na predlog Komiteja za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito republike se je Predsedstvo odločilo, da 
organizacijo organov, ki bi delovali ob neposredni vojni ne- 
varnosti in vojni, teritorialno in vsebinsko uskladi s sedanjo 
organizacijo medobčinskega družbenopolitičnega sodelova- 
nja. Sprejelo je uredbo z zakonsko močjo o organiziranju 
novih pokrajin ter o ustanovitvi pokrajinskih odborov v SR 
Sloveniji ob neposredni vojni nevarnosti in med vojno in z 
odlokom imenovalo predsednika in člane novih pokrajinskih 
odborov. Odlok je sproti dopolnjevalo s kadrovskimi spre- 
membami v občinah in pokrajinah. 

V SR Sloveniji so bili v 1979. letu ustanovljeni komiteji za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v vseh 
krajevnih skupnostih, temeljnih organizacijah združenega 
dela, občinah, pokrajinah in republiki. Vsi ti komiteji redno in 
učinkovito delujejo. Končan je bil tudi proces reorganizacije 
in prilagajanja pokrajin oziroma pokrajinskih odborov me- 
dobčinskim regijam, s čimer je bilo doseženo boljše usklaje- 
vanje organizacije obrambnih priprav. 

Na vseh ravneh so bile izdelane in sprejete vojnopolitične in 
varnostne ocene, ocene možnih izrednih razmer ter načrti 
ukrepov in aktivnosti za njihovo preprečevanje. 

Sodelovanje Komiteja za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito SR Slovenije in Sveta Predsedstva za ljud- 
sko obrambo in usklajeno delovanje predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov in Predsedstva SR Slovenije za- 
gotavljata uresničevanje odgovornosti in vodilne vloge Zveze 
komunistov pri izvajanju vseh varnostnih in obrambnih pri- 
prav v miru ter vseh obrambnih aktivnosti ob izrednih razme- 
rah, neposredni vojni nevarnosti in vojni. 

Predsedstvo se je aktivno vključilo v priprave za izdajo 
republiškega zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti ter sodelovalo pri pripravah za sprejem zvez- 
nega zakona o splošni ljudski obrambi. 

Predsedstvo tekoče in intenzivno spremlja pripravo predlo- 
gov zakonov s tega področja, pri kateri aktivno sodelujeta 
njegov Svet za ljudsko obrambo in posebna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo predstavniki Republiškega sekretariata za 
ljudsko obrambo in drugih republiških organizacij in organov. 
V Predsedstvu SR Slovenije je bilo več sestankov s predstav- 
niki Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, na katerih so 

razpravljali o vprašanjih v zvezi s pripravo predloga zveznega 
zakona o splošni ljudski obrambi. Ta zakon spreminja in 
dopolnjuje sedanjo ureditev, predvsem pa normativno ureja 
komiteje za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. Skupščina SR Slovenije je v decembru 1980. leta spre- 
jela osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. V pripravi je predlog zakona, ki ga bo Skupščina 
lahko dokončno sprejela šele po izdaji zveznega zakona o 
splošni ljudski obrambi. 

Koristno je bilo aktivno sodelovanje Predsedstva in njego- 
vega Sveta za ljudsko obrambo ter Republiškega sekretariata 
za ljudsko obrambo pri pripravi novega zakona o vojaški 
obveznosti, smernic za nadaljnji razvoj teritorialne obrambe, 
novih smernic za obrambo SFR Jugoslavije pred napadom in 
pri oblikovanju drugih zveznih sistemskih rešitev in usmeri- 
tev. 

Predsedstvo SR Slovenije je 1979. leta sprejelo nov odlok o 
izdelavi in vsebini obrambnih načrtov v SR Sloveniji. Odlok je 
uskladil načrtovanje obrambe in samozaščite z doseženo 
stopnjo uresničevanja sistema splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in celotnega družbenega razvoja, zlasti 
pa s sistemom družbenega planiranja. Delovni ljudje in ob- 
čani v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in dru- 
gih oblikah združevanja in povezovanja pripravljajo in načrtu- 
jejo ukrepe za preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer 
in ukrepe, ki bi jih izvajali ob neposredni vojni nevarnosti in v 
vojni.' 

V skladu z odlokom in novim obrambnim načrtom SR 
Slovenije, ki je bil sprejet na njegovi podlagi, so izdelali 
obrambne načrte v pokrajinah, občinah, temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in krajevnih skupnostih. Novi obrambni 
načrti, zlasti načrti za delovanje gospodarskih in družbenih 
dejavnosti v vojni so realnejši in konkretnejši, z vsakoletnim 
dopolnjevanjem pa postajajo tudi čedalje bolj zanesljivi, tako 
da zagotavljajo organizirano in učinkovito delovanje v nepo- 
sredni vojni nevarnosti in v začetnem obdobju vojne. 

Republiška in zvezna inšpekcija za ljudsko obrambo sta 
ugotovili, da je stanje varnostnih in obrambnih priprav v naši 
republiki zadovoljivo. Zadovoljivo so izdelani tudi obrambni in 
varnostni načrti. Inšpekciji sta opravili največ pregledov v 
organizacijah združenega dela družbenih in gospodarskih 
dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena. 

Nadaljnjemu razvoju družbene samozaščite je Predsed- 
stvo namenilo posebno pozornost. Družbena samozaščita je 
najširša oblika in najučinkovitejši način samoupravno zasno- 
vane varnosti, zaščite in obrambe in je v vsej svoji vsebinski 
zasnovi del skupne idejnopolitične in družbene aktivnosti in 
redne dejavnosti vseh družbenih subjektov ter nujna potreba 
in pomemben dejavnik razvoja samoupravljanja. Temeljni no- 
silci družbene samozaščite so delovni ljudje in občani, ki 
samoupravno združeni v temeljnih organizacijah združenega 
dela, v krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter frontno organizirani v Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva in čedalje večji samozaščitni in 
obrambni osveščenosti zagotavljajo postopno preraščanje 
družbene samozaščite v množično samozaščitno obrambno 
gibanje. S stalno samozaščitno dejavnostjo na vseh področjih 
družbenega življenja delovni ljudje, občani, njihove organi- 
zacije in skupnosti najučinkoviteje varujejo ustavno ureditev 
in preprečujejo družbi škodljiva dejanja in pojave. Družbena 
samozaščita je tudi temelj in pogoj za učinkovito splošno 
ljudsko obrambo. 

V skladu z družbenoekonomskim in političnim razvojem ter 
s krepitvijo socialističnih samoupravnih odnosov bi družbena 
samozaščita lahko še hitreje preraščala v množično samoza- 
ščitno obrambno gibanje. Zato sta si Predsedstvo in njegov 
Svet za ljudsko obrambo pri pripravi temeljnih zveznih in 
republiških dokumentov (zvezni zakon o splošni ljudski 
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obrambi in smernice za nadaljnji razvoj teritorialne obrambe, 
republiški zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti in programi obrambnega usposabljanja) prizadevala, 
da se v njih oblikujejo konkretne usmeritve za krepitev druž- 
bene samozaščite. Z izvajanjem programov obrambnega 
usposabljanja delovnih ljudi in občanov v organizacijah So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva in z vključitvijo samoza- 
ščitnih vprašanj v vzgojno-izobraževalne programe je že pre- 
sežena praksa, da se družbena samozaščita uresničuje pred- 
vsem z delom v posameznih institucijah, ne pa kot sestavina 
vsakdanjega dela in življenja večine delovnih ljudi in občanov. 

Pri obravnavi nadaljnjega dopolnjevanja organizacije, gra- 
ditvi materialne osnove in usposabljanja civilne zaščite je 
Predsedstvo opredelilo temeljne usmeritve njenega razvoja. 
Te usmeritve so še posebej pomembne zaradi nalog in aktiv- 
nosti civilne zaščite ob naravnih nesrečah. Na področju ci- 
vilne zaščite je Predsedstvo na podlagi dosedanjih izkušenj 
dopolnilo politiko graditve zaklonišč v naši republiki. 

Sklepi Skupščine SR Slovenije 1z 1979. leta o uresničevanju 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti 
ob naravnih in drugih hudih nesrečah so spodbudili delovne 
ljudi in občane ter samoupravne organizacije in skupnosti, da 
so z dodatno aktivnostjo izboljšali zaščito prebivalstva in 
materialnih dobrin. V skladu z usmeritvami Sveta Predsedstva 
SR Slovenije za ljudsko obrambo se bo ta sistem v prihodnje 
uresničeval v okviru družbene samozaščite. 

Obrambno in samozaščitno usposabljanje se na območju 
republike izvaja na podlagi stališč, ki jih je sprejel Svet za 
ljudsko obrambo, potrdilo pa Predsestvo SR Slovenije. Na teh 
stališčih temeljijo srednjeročni in letni programi usposablja- 
nja, ki se čedalje bolj prilagajajo dejanskim potrebam in 
zahtevam delovnih ljudi in občanov v posameznih življenjskih 
in delovnih okoljih. 

Predsedstvo je spremljalo potek obrambnega in samoza- 
ščitnega usposabljanja, njegov svet za ljudsko obrambo pa ga 
je sproti usmerjal. Pri pripravi srednjeročnega programa 
usposabljanja za naloge splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite za obdobje 1981-1985 in letnih programov 
in načrtov, ki jih je potrjeval Svet za ljudsko obrambo, je 
sodeloval Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, ki tudi 
uspešno vodi organizacijo njihovega uresničevanja. 

Pri obrambnem in samozaščitnem usposabljanju v SR Slo- 
veniji je dosežen precejšen napredek. V prihodnje bo treba v 
programe usposabljanja intenzivneje vključevati družbeno 
samozaščito in nameniti več pozornosti usposabljanju delov- 
nih ljudi in občanov za opravljanje nalog narodne zaščite ter 
usposabljanje žensk o osnovnih vojaških veščinah. Še bolj bo 
treba poudariti praktičnost in uporabnost usposabljanja. Pri 
tem ima pomembno vlogo Republiški center za obrambno 
usposabljanje, v katerem se usposabljajo najodgovornejši 
delavci na področju obrambnih in varnostnih priprav. 

Praktične vaje na območju republike v tem obdobju (vaje v 
občinah; poveljniško vojna vaja na območju Ljubljana 1979; 
združeni vojni vaji Rog - 79 in Sinhron - 79; praktična vaja 
Mura - 79; združena vojna vaja Ljubljana 80/81; vaja Kamnik - 
81; zvezna vaja Maganik NNNP - 79 in NNNP 80/81) so 
pokazale, da so vse sestavine splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite dokaj pripravljene pa tudi vse bolj 
podružbljene. 

V prvi polovici 1980. leta in kasneje ob zaostrenih razmerah 
je bilo praktično preizkušeno delovanje novo ustanovljenih 
komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito, ki so dokazali, da je bila njihova ustanovitev praktično 
utemeljena in politično upravičena. Komiteji, ki uspešno delu- 
jejo vse od republike, pokrajine in občin do sleherne temeljne 
organizacije združenega dela in krajevne skupnosti, so s 
svojim intenzivnim delovanjem spodbujali ter usmerjali aktiv- 
nost teritorialne obrambe, narodne zaščite in civilne zaščite 
ter vseh drugih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. V temeljnih organizacijah združenega dela in 
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krajevnih skupnostih so delovne ljudi in občane seznanjali z 
razmerami ter jih spodbujali k okrepljeni budnosti in druž- 
beno samozaščitnem obnašanju. 

Svet Predsedstva za ljudsko obrambo je tekoče obravnaval 
aktualna vprašanja obrambne in samozaščitne pripravljenosti 
ter dajal ustrezne predloge Predsedstvu SR Slovenije. 

Predsedstvo je v sodelovanju s predsedstvom Centralnega" 
komiteja Zveze komunistov Slovenije, Izvršnim svetom Skup- 
ščine SR Slovenije, JLA, Republiškim štabom za teritorialno 
obrambo, Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo sproti 
uspešno operativno usklajevalo in usmerjalo obrambno var- 
nostne ukrepe in dejavnosti republiških organov. 

Predsedstvo je obravnavalo še vrsto drugih zadev, po- 
membnih za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. Med drugim je neposredno ali njegov svet za ljudsko 
obrambo obravnavalo problematiko izgradnje skladišč, reali- 
zacijo programa stalnih rezerv, stanje obrambne pripravljeno- 
sti v gospodarskih dejavnostih posebnega pomena za 
splošno ljudsko obrambo, predlog razmestitve republiških 
organov in organizacij v vojnih razmerah, program izgradnje 
majhnih elektrarn, stanje in razvoj namembne industrijske 
proizvodnje za potrebe oboroženih sil, program stalnih rezerv 
prehrambenih in drugih proizvodov ter izgradnje skladišč za 
obdobje 1981-1985, program izgradnje rezervoarskega pro- 
stora ter oblikovanje republiških stalnih rezerv naftnih deriva- 
tov, nabor in služenje vojaškega roka po novem zakonu o 
vojaški obveznosti, problematiko usmerjanja mladih v vojaške 
šole in študijske smeri splošne ljudske obrambe, dodatek k 
družbenemu planu za obdobje 1981-1985, stanje, problema- 
tiko smeri in cilje razvoja civilne zaščite v obdobju 1981-1985, 
angažiranje enot Jugoslovanske ljudske armade ljubljan- 
skega armadnega območja pri urejanju prostora, oceno mo- 
bilizacijske pripravljenosti, srednjeročni program razvoja ko- 
njereje in kadrovske zadeve sveta za ljudsko obrambo, pokra- 
jinskih odborov in teritorialne obrambe Slovenije. Svet Pred- 
sedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo je ustanovil in 
imenoval tudi Svet teritorialne obrambe Slovenije. 

Stališča, ki jih je oblikovalo pri obravnavi omenjenih zadev, 
so osnovna usmeritev za njihovo reševanje v republiki, pokra- 
jinah in občinah. 

G. Uresničevanje drugih nalog 
Predsedstvo v skladu s svojimi pristojnostmi iz 379. člena 

Ustave SR Slovenije obravnava in odloča o nekaterih vpraša- 
njih uresničevanja kadrovske politike v SR Sloveniji in v 
federaciji. Zaradi tega se je dosledno vključevalo v proces 
oblikovanja kadrovske politike v SR Sloveniji, pri njenem 
izvajanju pa je dosledno upoštevalo skupno dogovorjena na- 
čela politike ter dogovorjeni postopek kadrovanja. 

V skladu s svojimi ustavnimi pooblastili je Predsedstvo 
obravnavalo poročilo o razlogih za kadrovske spremembe v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in potem ko je ugoto- 
vilo, da je bil opravljen dogovorjeni kandidacijski postopek v 
okviru Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, predlagalo Skupščini SR Slovenije kandi- 
data za novega predsednika Izvršnega sveta. 

Izhajajoč iz svoje dolžnosti in pravice, da daje predloge za 
izvolitev oziroma imenovanje funkcionarjev iz SR Slovenije, ki 
jih predlaga oziroma imenuje Predsedstvo SFR Jugoslavije, je 
Predsedstvo spremljalo uresničevanje kadrovske politike v 
organih federacije ter se vključevalo v oblikovanje te politike. 
Pri tem se je posebej zavzelo za čimbolj dosledno spoštovanje 
načela primerne in enakomerne zastopanosti republik in po- 
krajin v organih federacije. Posebno pozornost je Predsed- 
stvo namenilo oblikovanju kadrovske politike v Zveznem 
sekretariatu za zunanje zadeve oziroma kadrovanju delavcev 
za delo v tujini. Zavzemalo se je za večjo strokovnost pri tem 
delu, za večji delež žena v teh organih kakor tudi za večjo 
racionalnost dela in poslovanja teh organov, ker je menilo, da 
je mogoče ob ustrezni strokovnosti in prizadevnosti opraviti 
zahtevane naloge tudi ob zmanjšanem številu predstavništev 
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v tujini. Predsedstvo je v skladu s svojimi pooblastili sprejelo 
tudi konkretne predloge za zasedbo posameznih mest za delo 
v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve oziroma v naših 
predstavništvih v tujini. 

Poleg tega je Predsedstvo v tem obdobju oblikovalo tudi 
predloge za novo sestavo Sveta republike, pri čemer se je 
zavzemalo za to, da se ta organ razširi s člani, ki izpolnjujejo 
vse pogoje za izvolitev v Svet republike. Svet republike šteje 
sedaj 102 člana. Prav tako je Predsedstvo sodelovalo pri 
oblikovanju predloga za imenovanje članov Sveta federacije 
iz SR Slovenije in ga posredovalo Predsedstvu SFR Jugosla- 
vije. 

Pri oblikovanju teh predlogov je Predsedstvo dosledno 
upoštevalo dogovorjena načela in postopek za kadrovanje v 
SR Sloveniji ter vse predloge predhodno usklajevalo v koordi- 
nacijskem odboru za kadrovska vprašanja pri predsedstvu 
Republiške konference S2DL Slovenije. 

Na področju organizacijskih vprašanj je Predsedstvo obrav- 
navalo in sprejelo nov poslovnik o svojem delu predvsem z 
namenom, da se uveljavijo pozitivne izkušnje pri njegovem 
dotedanjem delu ter da se v še večji meri uveljavita kolektivno 
delo in odgovornost Predsedstva V novem poslovniku so 
pomembne tudi spremembe in dopolnitve, ki urejajo odnose 
do drugih organov in organizacij v republiki, posebej pa 
odnose do tistih republiških družbenih svetov, pri delu katerih 
Predsedstvo sodeluje preko svojih delegatov. Vzporedno s 
pripravo in sprejemom novega poslovnika je Predsedstvo 
obravnavalo in sprejelo tudi nov odlok o organizaciji in delov- 
nem področju služb Predsedstva, s katerim je bila na novo 
urejena organizacija in delovno področje teh služb, skladno z 
novim poslovnikom ter s sklenjenim samoupravnim sporazu- 
mom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, 
ki ga je Predsedstvo sklenilo z delovno skupnostjo svojih 
služb. 

Na sejah Predsedstva SR Slovenije je bilo obravnavano tudi 
vprašanje realizacije 10. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, 
da ima SR Slovenija svojo himno.Po zavrnitvi osnutka zakona 
o himni v Skupščini SR Slovenije v letu 1976 je bila v letu 1978 
in v letu 1982 ponovno obravnavana iniciativa za obnovitev 
razprave o himni. 

Glede na pomen in funkcijo instituta pomilostitve je Pred- 
sedstvo to svojo ustavno pristojnost uresničevalo tako, da je o 
pomilostitvah obsojenih oseb odločalo na svojih sejah. Pred- 
sedstvo je, razen v šestih primerih, odločalo o prošnjah za 
pomilostitve obsojencev v skladu s predlogi komisije za pomi- 
lostitve, kar kaže, da je komisija za pomilostitve pri svojih 
predlogih upoštevala politiko pomilostitev, ki jo je opredelilo 
Predsedstvo. Delo komisije je temeljilo na izhodiščih, da je 
spreminjanje kazni s pomilostitvijo izjemen ukrep, s katerim 
Predsedstvo uresničuje svojo ustavno pravico in da je pomilo- 
stitev, ki pomeni akt najvišjega državnega organa, odraz hu- 
manosti našega družbenopolitičnega sistema. Pri tem morajo 
biti družbenopolitični cilji pomilostitve v skladu s kaznovalno 
politiko, ki jo s svojimi stališči opredeljuje Skupščina SR 
Slovenije. 

V svojem mandatnem obdobju je Predsedstvo obravnavata 
779 predlogov oziroma prošenj za pomilostitev obsojencev. V 
613 primerih so za pomilostitev zaprosili obsojenci oziroma 
drugi upravičenci po zakonu o pomilostitvi, v preostalih 66 
primerih pa je pomilostitev predlagal republiški sekretar za 
pravosodje, upravo in proračun po uradni dolžnosti. Od skup- 
nega števila obravnavanih prošenj za pomilostitev je Predsed- 
stvo pozitivno rešilo in dalo pomilostitev v 104 primerih, kar je 
14,7% vseh obravnavanih prošenj. 

V okviru pomilostitev, ki jih je predlagal republiški sekretar 
za pravosodje, upravo in proračun po uradni dolžnosti, je od 
66 predlogov Predsedstvo pozitivno rešilo 65 predlogov. 

Pri uresničevanju svoje funkcije na področju pomilostitev 
se je Predsedstvo zavzemalo za pospešitev postopka pomilo- 
stitve, posebej v tistem delu, ki teče pred sodiščem, ki je 
izreklo sodbo na prvi stopnji. S tem je poskušalo doseči, da 
ves postopek ne bi trajal dalj od treh mesecev, kar je še 
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posebej pomembno za obsojence, ki so obsojeni na krajše 
prostostne kazni. Ta prizadevanja so prispevala k bolj sprot- 
nemu in odgovornejšemu delu vseh organov, ki po zakonu 
sodelujejo v pomilostitvenem postopku. 

Predsedstvo je preko svoje komisije za pomilostitve in v 
skladu s stališčem, da se obsojencem ob upoštevanju doseže- 
nih uspehov pri prevzgoji, skrajša dejansko prestajanje kazni 
predvsem z uporabo drugih inštitutov, ki jih predvideva ka- 
zenski zakon, spremljalo odločitve komisije za pogojne odpu- 
ste, ki delujejo v okviru Republiškega sekretariata za pravoso- 
dje, upravo in proračun. 

V obravnavanem obdobju je bilo od vseh obsojencev, ki so 
prestajali zaporno kazen, okrog 38% pogojno odpuščenih. 
Taka politika pogojnih odpustov je bila pozitivno ocenjena, 
saj ugodno vpliva na prevzgojo obsojencev med prestajanjem 
kazni in na prostosti, kar potrjuje tudi podatek, da je povrat- 
ništvo med pogojnim odpustom minimalno. 

Posebna skrb je bila namenjena tudi delu kazensko-pobolj- 
ševalnih zavodov in problematiki pomoči obsojencev po pre- 
stani kazni, problematiki podružbljanja prestajanja kazni, re- 
socializaciji in pomoči osebam po prestani kazni. 

IV. SVET REPUBLIKE 
V Svetu republike njegovi člani v skladu z ustavno in zakon- 

sko opredelitvijo vloge Sveta republike obravnavajo aktualna 
vprašanja samoupravnega socialističnega razvoja, odnose z 
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama in tujino 
ter druga vprašanja splošne politike Pri uresničevanju svoje 
vloge člani Sveta republike sodelujejo pri delu delovnih teles 
organov in samoupravnih organizacij in skupnosti na ravni 
republike, občine ali krajevne skupnosti. Posameznim članom 
Sveta republike je Predsedstvo v skladu z zakonom o Svetu 
republike poverjalo tudi druge naloge iz svoje pristojnosti. 

Svet'republike je vitem obdobju imel devetnajst sej, na 
katerih je obravnaval najbolj aktualna vprašanja notranjega in 
zunanjega političnega razvoja. Na zunanjepolitičnem po- 
dročju je razpravljal predvsem o vlogi in aktivnosti neuvršče- 
nih držav ter o drugih aktualnih vprašanjih mednarodnih 
odnosov. Svet republike je posebej obravnaval položaj naših 
delavcev na delu v tujini. Na področju notranjih odnosov je 
obravnaval nekatera aktualna vprašanja političnega in gospo- 
darskega razvoja. Tako je razpravljal o vprašanjih razvoja in 
delovanja delegatskega sistema, o ustavnih spremembah, 
obravnaval je oceno varnostnih razmer v SR Sloveniji, raz- 
pravljal o aktualnih vprašanjih kulturne politike, funkcij in 
vloge sredstev javnega obveščanja ter o aktualnih vprašanjih 
vzgoje in izobraževanja. Poleg tega je obravnaval tudi neka- 
tera druga vprašanja notranjepolitičnih odnosov. 

Svet republike je sproti spremljal in obravnaval tudi pro- 
bleme gospodarskega razvoja in ekonomske politike ter raz- 
pravljal zlasti še o pripravah za sprejem planskih dokumentov 
srednjeročnega razvoja v obdobju 1981-1985, o problemih 
usklajevanja skupnih razvojnih možnosti in ciljev SFR Jugo- 
slavije, kakor tudi priprave dokumentov o družbenoekonom- 
skem razvoju v posameznih letih. Sproti je spremljal tudi 
uresničevanje s temi dokumenti začrtane politike. 

S posebno pozornostjo je Svet republike spremljal proble- 
matiko varstva človekovega okolja in opozarjal na pojave, ki 
po njegovi oceni ogrožajo človekovo življenjsko in delovno 
okolje. S tem v zvezi je razpravljal tudi o kmetijski politiki, 
zlasti s stališča varstva in izrabe kmetijskega zemljišča. 

Razprava o aktualnih vprašanjih družbenega in gospodar- 
skega razvoja v Svetu republike ter v teh razpravah zavzeta 
stališča so bila članom Sveta republike izhodišča za družbe- 
nopolitično aktivnost v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih na območjih, v katerih živijo in delajo. Hkrati so te 
razprave odražale ne samo osebna gledanja članov Sveta 
republike, pač pa so velikokrat tudi stališča in mnenja okolja, 
iz katerega so prihajali člani Sveta republike. 

Vsebina razprave, izražena mnenja ter zavzeta stališča so 
marsikdaj tudi pomagala oblikovati odločitve organov in or- 
ganizacij pristojnih za odločanje o vprašanjih, o katerih so 
razpravljali v Svetu republike. 
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DODA TEK: Statistični pregled dela 
Predsedstva od 1978 do 1982 

Predsedstvo SR Slovenije je od maja 1978. leta dalje 
imelo 59 sej. Od skupnega števila sej so bile 3 seje sklicane 
skupaj s Predsedstvom Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije, 7 sej pa je bilo korespondenčnih. Na šestih 
korespondenčnih sejah je Predsedstvo odločalo o predlogih 
za pomilostitev, na eni korespondenčni seji pa o predlogu 
odloka o vsebini in izdelavi obrambnih načrtov v SR Slove- 
niji. 

V tem obdobju je Predsedstvo z ukazi razglasilo 187zako- 
nov, ki jih je sprejala Skupščina SR Slovenije. 

Predsedstvo republike po ustavi PREDSTA VLJA SOCIALI- 
STIČNO REPUBLIKO SLOVENIJO. Pri uresničevanju te 
funkcije so predsednik in člani predsedstva prevzemali pro- 
tokolarne obveznosti ob obiskih tujih državljanov, diplomat- 
skih in konzularnih predstavnikov in delegacij iz tujine. 
Predsedstvo je bilo gostitelj jordanskega kraja Huseina, 
predsednika Republike Sejšelov Francea Alberta Reneja, 
predsednika administrativnega državnega Sveta Republike 
Gvineje - Bisao Muisa Cebrala, predsednika Republike Ci- 
per Spirosa Kiprianua in predsednika Zvezne republike Ni- 
gerije Alhaia Shehua Shagaria ob njihovih obiskih v SR 
Sloveniji. Med svojim obiskom v naši republiki so Predsed- 
stvo obiskali podpredsednik vlade Ljudske republike Mad- 
žarske dr. Gyule Szeke, direktor UNESCA Amandan Mahtar 
M'Bow, princ Norodom Sihanouk, in podkancler Zvezne re- 
publike Nemčije Hans Dietrich Genscher. Veleposlaniki, 
akreditiram v SFR Jugoslavije, so opravili 65 protokolarnih 
nastopnih poslovilnih in delovnih obiskov pri Predsedstvu 

SR Slovenije. Predsednik predsedstva je vsako leto ob Pre- 
šernovem dnevu sprejel člane konzularnega zbora, akrediti- 
rane v SR Sloveniji, in z njimi izmenjal novoletne želje in 
čestitke. 

Svet Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo je imel 
22 sej in dve korespondenčni seji. 

Komisija Predsedstva SR Slovenije za pomilostitve je 
imela 37 sej. 

Komisija Predsedstva SR Slovenije za varstvo ustavnosti 
in zakonitosti ter za uresničevanje svoboščin, pravic in 
dolžnosti človeka in občana je imela 14 sej. 

Komisija Predsedstva SR Slovenije za organizacijska in 
kadrovska vprašanja je imela 28 sej. 

Svet republike je imel 19 sej, njegova komisija za organi- 
zacijska vprašanja pa 18 sej. 

Republiški svet za varstvo ustavne ureditve, ki ga vodi 
član Predsedstva, je imel 26 sej. 

Republiški svet za mednarodne odnose, ki ga je vodila 
članica Predsedstva SR Slovenije, je imel 14 sej, koordina- 
cijski odbor tega sveta pa od maja 1978 do februarja 198142 
sej. Poleg tega je imel Republiški svet za mednarodne 
odnose še 4 seje skupaj z Republiškim svetom za gospodar- 
ski razvoj in ekonomsko politiko in eno sejo skupaj z Repu- 
bliškim svetom za mednarodne odnose SR Hrvatske. Koor- 
dinacijski odbor Republiškega sveta za mednarodne 
odnose je imel poteg 42 sej eno sejo skupaj s koordinacij- 
skim odborom Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve in 3 seje s koordinacijskim odborom Republiškega 
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

'Republiški svet za mednarodne odnose je od leta 1981 dalje deloval Kot 
Republiški družbeni svet za mednarodne odnose. 
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URESNIČEVANJE SKLEPOV, STALIŠČ IN 

PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 

razvoju krajevnih skupnosti (ESA-929) 

UVOD 

Skupščina SR Slovenije kontinuirano usmerja in 
spremlja uresničevanje ustavne zasnove krajevnih 
skupnosti. Leta 1975 je sprejela »Stališča, priporo- 
čila in sklepe o nadaljnjem samoupravnem razvoju 
krajevnih skupnosti«, ki jih je leta 1977 konkretizi- 
rala in aktualizirala s »Stališči« do nekaterih najbolj 
aktualnih vprašanj, leta 1980 pa z »Ugotovitvami, 
stališči in sklepi o zagotavljanju materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delov- 
nih ljudi in občanov v krajevni skupnosti«. Ob tej 
priliki je bila v Zboru občin sprejeta pobuda, naj bi 
zbori Skupščine SR Slovenije podrobneje ocenili 
uresničevanje vseh navedenih dokumentov v druž- 
beni praksi. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
zbora občin je zato v sodelovanju z Odborom za 
krajevne skupnosti pri Svetu za družbenopolitični 
sistem Predsedstva RK SZDL in Sekcijo za krajevne 
skupnosti pri Skupnosti slovenskih občin, na osnovi 
poročil in ocen ter raznih drugih dokumentov,-spre- 
jetih v družbenopolitičnih organizacijah v Skupho- 
sti slovenskih občin ter v drugih organizacijah in 
skupnostih ter upoštevaje nekatere raziskave, pri- 
pravil osnutek ugotovitev o aktualnih vprašanjih 
nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti, ki naj bi po 
organizirani javni razpravi v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter v občinah služile 
kot osnova za oblikovanje stališč in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije, ki bi jih zbori skupščine sprejeli 
v drugi fazi razprave konec 1982. leta. 

I. UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNIH 
IN DELEGATSKIH ODNOSOV V 
KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

Ustavno opredeljeni družbenoekonomski in politični polo- 
žaj delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti se je z novo 
ustavo ter z vrsto sistemskih zakonov, ki so sledili, bistveno 
okrepil. Na tej osnovi se je okrepila tudi vloga krajevne skup- 
nosti kot temeljne samoupravne skupnosti in kot specifične 
interesne skupnosti. 

Uresničevanje tako opredeljenega položaja človeka ter kra- 
jevne skupnosti kot celote v družbeni praksi pa je odvisno od 
vrste dejavnikov, predvsem pa od tega, koliko je delovnemu 
človeku in občanu uspelo, da si s svojo organizirano dejav- 
nostjo v družbenopolitičnih organizacijah zagotavlja pogoje 
zanj. In ker je stopnja uresničenosti pogojev v različnih kra- 
jevnih skupnostih različna, in ker različno uresničujemo tudi 
vrsto drugih institutov političnega in ekonomskega sistema, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na razmere v krajevni 
skupnosti, je različna tudi stopnja in kakovost uresničevanja 
njene ustavne zasnove. Ne glede na to različnost pa je mo- 
goče ugotoviti, da se krajevne skupnosti institucionalno in 
samoupravno krepijo in uveljavljajo. Povečujejo se možnosti 
za demokratično izražanje in usklajevanje interesov ter večajo 
tudi možnosti vplivanja na odločitve o skupnih družbenih 

. vprašanjih v občini in na širših ravneh družbene organizirano- 
sti. Povečuje se število organov in raznih interesnih oblik 
samoupravnega in političnega delovanja v krajevni skupnosti, 
s tem pa se povečuje tudi število delovnih ljudi in občanov, ki 
so neposredno angažirani pri delu v krajevni skupnosti. Toda 
to hkrati često povzroča zapostavljenost neposrednih oblik 
odločanja na zborih občanov in tudi nezadostno vlogo najviš- 
jih samoupravnih in družbenopolitičnih organov v krajevni 
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skupnosti pri oblikovanju in usklajevanju politike in pri nad- 
zoru nad njenim uresničevanjem. 

A vse te samoupravne in delegatske aktivnosti, niso vedno 
dovolj učinkovite ko gre za urejanje konkretnih življenjskih 
vprašanj. Še največ je uspeha takrat, ko jih je mogoče rešiti 
kar neposredno v krajevni skupnosti z delom in denarjem 
krajanov. Druge možnosti, ki jih dajejo sistemski zakoni — 
zlasti zakon o sistemu družbenega planiranja in zakon o 
osnovah svobodne menjave dela, so še mnogo premalo uve- 
ljavljene; zato bi v tej smeri morale intenzivneje teči organizi- 
rane akcije vseh zainteresiranih in odgovornih dejavnikov, če 
naj hitreje napredujejo pri uresničevanju ustavne zasnove 
krajevnih skupnosti. 

Za delegatske odnose v krajevni skupnosti je značilno, da 
so se v osmih letih potrdili in delno tudi že utrdili v praksi 
samoupravnega odločanja krajevne skupnosti ter pri oprav- 
ljanju družbenih zadev in odločanja o vprašanjih skupnega 
pomena zlasti v občini, manj pa v širših družbenopolitičnih 
skupnostih in v skupščinah samoupravnih interesnih skupno- 
sti. Delovni ljudje in občani sprejemajo institucionalno vzpo- 
stavljene oblike samoupravnega organiziranja ob kritičnem 
odnosu do neutemeljenega preorganiziranja in se zavedajo 
pomena delegatskega sistema, kot sredstva za izražanje, us- 
klajevanje in uveljavljanje interesov in potreb krajanov pri 
urejanju skupnih družbenih vprašanj. Prav prek krajevne 
skupnosti kot osnovne samoupravne in oblastne osnove poli- 
tičnega sistema že prihaja do integriranja in usklajevanja 
objektivno različnih interesov delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela in občanov v krajevnih skupnostih. Delovni ljudje 
in občani vse več skupnih interesov uresničujejo v krajevni 
skupnosti oziroma v njenih organih ali pa jih uveljavljajo prek 
delegatov in delegacij v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti ter v drugih organih 
in organizacijah. Po delegatskih poteh in prek delegatskih 
mehanizmov se vse bolj uveljavljajo ustavno in sistemsko 

25 

i i ** » 



vzpostavljene oblike samoupravnega organiziranja. Prek teh 
samoupravnih organizmov v krajevnih skupnostih prihaja do 
izražanja resnično pristnih interesov delovnih ljudi in obča- 
nov ter do dogovarjanja in iskanja skupnih rešitev. S tem pa 
se krajevna skupnost tudi že uveljavlja kot mesto uresničeva- 
nja družbenoekonomskih odnosov v razmerju od temeljnih 
organizacij združenega dela in interesnih skupnosti. 

Celoti delegatskih odnosov pa je skupna ugotovitev, da je 
delovanje delegatskega sistema znotraj krajevne skupnosti 
ter v odnosih do skupščin družbenopolitičnih in samouprav- 
nih interesnih skupnosti bolj zaživelo oziroma je dobro razvito 
tam, kjer je sicer samoupravljanje v krajevni skupnosti dobro 
razvito in kjer je aktivnost družbenopolitičnih organizacij 
večja. 

Pri vključevanju temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela v delo krajevnih skupnosti oziroma njenih organov še ni 
zaslediti zadovoljivih vsebinskih premikov, čeprav so norma- 
tivno medsebojni odnosi mnogokje zadovoljivo urejeni; tako z 
zakonodajo kot s samoupravnimi splošnimi akti. Ni še dovolj 
prodrlo spoznanje o povezanosti in soodvisnosti družbenoe- 
konomskega položaja delavca in krajana. Vendar lahko oce- 
nimo, da se zavest o takšnem položaju krajana hitreje razvija 
in krepi v krajevni skupnosti kot v temeljnih in drugih organi- 
zacijah. Pri tem so izjema tiste organizacije, ki so s svojim 
delom oziroma dejavnostjo neposredneje povezane s kra- 
jevno skupnostjo; to so predvsem šole, temeljne zadružne 
organizacije in tiste organizacije, ki neposredno zadovoljujejo 

^vsakodnevne potrebe krajanov; poleg teh pa še tiste organi- 
zacije, ki zaposlujejo večino delavcev iz krajevnih skupnosti, 
kjer ima organizacija svoj sedež. 

Ponovno ugotavljamo, da še obstaja pojmovanje o dvojno- 
sti oziroma medsebojnem izključevanju interesov med delav- 
cem v temeljni organizaciji združenega dela in njim kot obča- 
nom v krajevni skupnosti. Eden izmed osnovnih pogojev za 
preseganje te dvojnosti v družbenoekonomskem, samouprav- 
nem in političnem položaju delavca - krajana je prav nov 
sistem družbenega planiranja in uresničevanje svobodne me- 
njave dela in učinkovitejše uveljavljanje delegatskega si- 
stema. 

V delegatskem povezovanju in usklajevanju interesov de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti se pojavljajo 
nekatere slabosti in pomanjkljivosti, ki so posledica nepove- 
zanosti in neusklajenih razmerij med samoupravnimi organi 
znotraj krajevne skupnosti ter v premajhni povezanosti skup- 
ščin ter svetov krajevnih skupnosti z delegati in delegacijami 
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Za pobude in zahteve kraja- 
nov je značilno, da so predvsem usmerjene k svetom krajevne 
skupnosti, manj pa k skupščini krajevne skupnosti in k zbo- 
rom delovnih ljudi in občanov ter drugim organom in oblikam 
interesnega povezovanja v krajevni skupnosti. Svet krajevne 
skupnosti pa vseh teh pobud, ne more urediti oziroma razre- 
šiti, ker gre bodisi za vprašanja iz pristojnosti skupščine ali pa 
za širša vpVašanja, ki jih je potrebno urejajati na nivoju občine 
ali republike. 

Ugotovljeno je, da je razlog za takšno stanje v še vedno 
neustrezno opredeljeni pristojnosti posameznih samouprav- 
nih organov krajevne skupnosti, v skoncentrirani moči izvrš- 
nih organov ter v nepravilnem poznavanju ter razumevanju 
vloge izvršnih organov krajevne skupnosti in v nezadostni 
aktivnosti družbenopolitičnih organizacij, zlasti krajevne kon- 
ference SZDL. K temu pa prispeva tudi miselnost delovnih, 
ljudi in občanov, da lahko njihove interese najhitreje in naju- 
spešnejše rešujejo izvršni organi, torej sveti oziroma njihovi 
vodilni predstavniki. 

Delegatski sistem, speljan iz svojega ustavnega bistva, terja 
razreševanje zahtev potreb in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov ter oblikovanje skupnih odločitev prek pristojnih samou- 
pravnih in oblastnih organizmov političnega sistema. To pa 

terja, da v krajevni skupnosti dosledno uveljavimo vse institu- 
cionalne oblike samoupravnega organiziranja in odločanja, 
od zborov delovnih ljudi in občanov, skupščine krajevne 
skupnosti in njenega sveta ter drugih organov skupščine 
oziroma krajevne skupnosti, delegacij in delegatov za zbore 
krajevnih skupnosti občinske skupščine, do delegacij za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ter v njih do- 
sledno uveljavimo principe delegatskega oblikovanja stališč 
in sprejemanja odločitev. 

Zbori delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti 

Za zbore delovnih ljudi in občanov kot najširšega in najviš- 
jega samoupravnega telesa krajevne skupnosti je značilno, da 
so se uveljavili predvsem v manjših in vaških krajevnih skup- 
nostih ter tam, kjer jih sklicujejo za določene dele krajevne 
skupnosti. Za splošne zbore delovnih ljudi in občanov pa 
ugotavljamo, da so se uveljavili redkeje, zlasti pri obravnavi 
najpomembnejših vprašanj razvoja in dela krajevne skupno- 
sti. Aktivni in sklepčni so predvsem takrat, kadar obravnavajo 
vprašanja, ki neposredno zadevajo delovne ljudi in občane 
krajevne skupnosti, to so zlasti vprašanja komunalnega in 
prostorskega urejanja, gradnje infrastrukturnih objektov na 
območju krajevne skupnosti oziroma gradnje objektov druž- 
benega standarda, pomembnih za krajevno skupnost. Neak- 
tivni pa so zbori delovnih ljudi in občanov takrat, ko vprašanja 
le posredno zadevajo krajevno skupnost ali so predmet ureja- 
nja v občini in širših družbenopolitičnih skupnosti. Z vidika 
razvojnih vprašanj zbori delovnih ljudi in občanov obravna- 
vajo zlasti srednjeročne plane krajevne skupnosti, vsakoletne 
programe dela krajevnih skupnosti, manj pa se vključujejo v 
obravnavo družbenega plana občine ter planskih dokumen- 
tov samoupravnih organizacij in skupnosti. Poleg teh vpra- 
šanj so bili zbori delovnih ljudi in občanov v preteklem ob- 
dobju usmerjeni tudi v obravnavo statutov krajevnih skupno- 
sti in njihovih sprememb, finančnih planov krajevne skupno- 
sti, zaključnih računov krajevne skupnosti ter poročil sveta 
krajevne skupnosti in drugih organov. 

Kljub doseženim premikom, vendar ne v smeri večje ude- 
ležbe, pa ugotovitve kažejo, da stališča skupščine SR Slove- 
nije iz' leta 1977, po katferih morajo zbori delovnih ljudi in 
občanov postati mesto neposrednega odločanja o pomemb- 
nih konkretnih vprašanjih razvoja, življenja in dela krajevne 
skupnosti in najvišji organ, v katerem delovni ljudje in občani 
uresničujejo svojo ustavno pravico in dolžnost do samo- 
upravljanja v krajevni skupnosti, še vedno niso v celoti uresni- 
čena. V krajevnih skupnostih ugotavljajo, da so se zbori 
delovnih ljudi in občanov uveljavili zlasti v majhnih krajevnih 
skupnostih, še posebej tam, kjer niso izvolili skupščine kra- 
jevne skupnosti zaradi majhnega števila občanov. Iz podatkov 
o aktivnostih zborov delovnih ljudi in občanov po izvedbi 
prostorskega preoblikovanja krajevnih skupnosti pa izhaja, 
da je za aktivnost delovnih ljudi in občanov v zborih zlasti 
pomembna povezanost ljudi s skupnimi interesi ter soodvi- 
snost in pripadnost k istemu delovnemu in bivalnemu okolju. 
Delovni ljudje in občani zbore občanov še vedno pojmujejo 
kot nekakšne tribune za javno razpravljanje, seznanjanje, 
kritiko in za oblikovanje predlogov, manj pa kot institucijo 
neposrednega odločanja, v kateri naj se sprejemajo najpo- 
membnejše odločitve krajevne skupnosti. 

Ob tem pa se zastavlja praktično vprašanje, kako v krajevni 
skupnosti urejati tiste zadeve, ki so po statutu v pristojnosti 
zborov, zlasti to velja za mestne krajevne skupnosti, pa le-ti 
niso sklepčni. S tem se ta najširša demokratična oblika spre- 
jemanja odločitev v krajevni skupnosti sprevrže v svoje na- 
sprotje, ko lahko le nekaj občanov odloči o najpomembnejših 
zadevah razvoja in delovanja krajevne skupnosti. Od tod tudi 
mnenje, da bi bilo potrebno bolj krepiti druge oblike odloča- 
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nja, zlasti skupščino krajevne skupnosti, zbore pa postaviti v 
funkcijo neposrednega odločanja zlasti tam, kjer so se dejan- 
sko uveljavili; oziroma v mestih uporabiti ustreznejše metode 
političnega dela in odločanja, da bi se lahko uveljavili v svoji 
ustavni funkciji tudi tu. 

Skupščine krajevnih skupnosti 

Za skupščine krajevnih skupnosti je značilno, da so se v 
zadnjem času konstituirale in uveljavile kot delegatski organ 
krajevne skupnosti, saj se izboljšuje razmerje med svetom 
krajevne skupnosti, kot izvršilnim organom in skupščino. Te- 
žišče usklajevanja in odločanja se vse bolj prenaša na skup- 
ščine krajevne skupnosti, ki pričenjajo prevzemati, poleg zbo- 
rov delovnih ljudi in občanov, osrednjo vlogo v krajevni skup- 
nosti. Za ta razmerja je bilo v prvem mandatu značilno, da so 
večino vprašanj razreševali kar sveti krajevnih skupnosti ter 
tako posegali v pristojnosti skupščine ter v samoupravne 
pravice delovnih ljudi in občanov. 

Struktura skupščin krajevnih skupnosti pretežno ustreza 
ustavnemu principu oblikovanja delegatskih organov, saj so 
skupščina krajevnih skupnosti sestavljene iz delegatov, de- 
lovnih ljudi in občanov, ki prebivajo na območju krajevnih 
skupnosti, iz delegatov TOZD in delegatov, delovnih ljudi in 
občanov, organiziranih v družbenopolitičnih organizacijah, 
družbenih organizacijah in društvih. Tak dosleden delegatski 
princip oblikovanja skupščin krajevnih skupnosti je izpeljan 
predvsem v tistih krajevnih skupnostih, kjer so izvedli prostor- 
sko preoblikovanje, zlasti razdružitev v manjše krajevne skup- 
nosti. Sicer pa analize kažejo, da so v skupščini krajevnih 
skupnosti premalo aktivni delegati TOZD z območja krajevne 
skupnosti. Kaže, da bi bilo potrebno podrobneje oceniti po- 
men in intenzivnost skupnih interesov posamezne TOZD v 
okviru krajevne skupnosti in na tej osnovi oblikovati delegat- 
ske odnose. 

Glede delegatske strukture skupščin je potrebno ugotoviti, 
da zajema vse socialne strukture v krajevni skupnosti, pa tudi 
razmerja glede zastopanosti mladih ljudi je ustrezno izpe- 
ljano. Če pa zastopanost v skupščinah ocenjujemo z vidika 
uveljavljanja številnih in različnih interesov ter njihovih nosil- 
cev pa lahko ugotovimo, da ta razmerja niso tako ugodna. V 
mnogih krajevnih skupnostih organizacije združenega dela za 
probleme in razvojna vprašanja krajevne skupnosti kažejo 
majhen interes ali ga sploh ni. Prav tako ugotovitve kažejo, da 
je interes za delo v skupščini krajevne skupnosti med mlajšimi 
občani praviloma manjši. Nesporno je ugotovljeno, da je 
delegatsko povezovanje med delovnimi ljudmi in občani.ter 
aktivnost skupščine predvsem odvisna od aktivnosti predsed- 
nika in posameznih članov. Delegati Skupščine krajevne 
skupnosti mnogokje celo menijo, da bi bilo potrebno pri 
kadrovanju delegatov skupščine krajevne skupnosti izhajati 
predvsem iz pripravljenosti posameznih delovnih ljudi in ob- 
čanov za delo v skupščini krajevne skupnosti in drugih orga- 
nih ter na tej podlagi korigirati princip delegiranja po delov- 
nem in bivalnem kriteriju, kar pa ni sprejemljivo. 

Referendum in druge oblike osebnega 
izjavljanja 

a) Referendum 

Referendum kot oblika odločanja delovnih ljudi in občanov 
o neodtujljivih samoupravnih pravicah in družbenoekonom- 
skih odnosih, ki jih uresničujejo v krajevni skupnosti, se je 
uveljavil zlasti pri odločanju o prostorskem preoblikovanju 
krajevne skupnosti ter pri odločanju o samoprispevku. O 
drugih pomembnih vprašanjih, ki zadevajo krajevno skupnost 

oziroma o vnaprejšnjem izjavljanju delovnih ljudi in občanov 
o posameznih pomembnih odločitvah z delovnega področja 
krajevne skupnosti oziroma o posameznih predlaganih aktih 
iz pristojnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, zlasti v 
občini, pa se referendumska oblika odločanja bolj poredko 
uveljavlja. 

Ugotovljeno pa je, da se referendumov udeležuje velika 
večina delovnih ljudi in občanov; da so uspešni tam, kjer so 
predlagane odločitve na referendumu rezultat skupnih intere- 
sov krajevne skupnosti ali pa imajo splošni pomen za življenje 
in delo v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, pa tudi za življenje in delo v občini in širši družbeno- 
politični skupnosti. V krajevnih skupnostih menijo, da bi bilo 
potrebno referendumsko obliko odločanja razširiti na vsa 
tista bistvena in temeljna vprašanja dela in življenja krajevne 
skupnosti, ki zadevajo vse občane in imajo tudi materialne in 
druge posledice oziroma obveznosti. 

b) Druge oblike osebnega izjavljanja 

Za druge oblike osebnega izjavljanja delovnih ljudi in obča- 
nov, razen-za zbore delovnih ljudi in občanov, je značilno, da 
se v krajevni skupnosti še niso uveljavile. Zlasti to velja za 
odločanje s podpisovanjem oziroma s posebnimi pismenimi 
izjavami, za ankete in javne tribune. Te oblike se včasih 
pojavljajo kot posledica neorganizirane akcije delovnih ljudi 
in občanov, kot oblika nezadovoljstva ali nasprotovanja v 
zvezi z odločitvami v organizacijah združenega dela, v komu- 
nalnih skupnostih, v zvezi s prostorskimi spremembami, grad- 
njo infrastrukturnih objektov, pa tudi z določitvami v občini in 
njenih organih. Te oblike izjavljanja se v bistvu pojavljajo 
spontano in ne v smislu zakona o referendumu in drugih 
oblikah osebnega izjavljanja. V krajevnih skupnostih menijo, 
da bi takemu načinu izražanja interesov in pogledov delovnih 
ljudi in občanov morali posvetiti posebno pozornost, zlasti v 
družbenopolitičnih organizacijah, v organih krajevne skupno- 
sti, posebej v mestnih središčih, ter v občini. 

c) Javna razprava v krajevni skupnosti 

V nekaterih krajevnih skupnostih o pomembnih vprašanjih 
za delo in življenje krajanov v krajevni skupnosti, ki jih spreje- 
majo oziroma o njih odločajo skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti oziroma samoupravne interesne skupnosti, organi- 
zirajo tudi javno razpravo. Ugotovljeno pa je, da se akcije za 
organiziranje javnih razprav o aktih, ki jih sprejemajo občin- 
ske in republiška skupščina, včasih ustavijo v forumskih obli- 
kah razpravljanja znotraj krajevne skupnosti in ne sežejo do 
zborov delovnih ljudi in občanov, oziroma drugih oblik intere- 
snega združevanja. Zato bi bilo potrebno v samoupravnih 
splošnih aktih krajevnih skupnosti določiti način organizira- 
nja ter vodenja javne razprave, ter način ugotavljanja stališč in 
predlogov iz javne razprave. Delovni ljudje in občani menijo, 
da se javna razprava kot splošna tribuna za oblikovanje jav- 
nega mnenja prepočasi uveljavlja. 

d) Problemske konference delegacij 

Za usklajevanje interesov delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevni skupnosti bi se tudi morale uveljaviti konference delega- 
cij, ki pa se ne bi smele zapirati izključno v delegatsko struk- 
turo, ampak bi morale postati z vključitvijo znanstvenih in 
strokovnih organizacij in drugih organiziranih družbenih sub- 
jektov, zlasti družbenopolitičnih organizacij, oblika najširše 
družbene konzultacije. Zlasti Socialistična zveza delovnega 
ljudstva in Zveza sindikatov bi morali dajati iniciativo ter 
nuditi širšo podporo in pomoč pri organiziranju in usmerjanju 
teh konferenc. 
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Delegacije krajevne skupnosti 

a) Delegacije krajevne skupnosti za skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti 

Za delegatski sistem v skupščinskem sistemu ugotavljamo, 
da se je dobro uveljavil v temeljnih skupnostih. Še zlasti to 
velja za krajevne skupnosti. Analize kažejo, da so se v občin- 
skih skupščinah najbolj uveljavili prav zbori krajevnih skup- 
nosti, ki so najaktivnejši, tako z vidika pobud, kakor tudi po 
zavzetosti in poglobljenosti razprav Za delegacije krajevnih 
skupnosti že lahko trdimo, da postajajo integracija interesov 
krajevnih skupnosti, ki jih delegati usklajujejo v zboru krajev- 
nih skupnosti. V tem mandatnem obdobju se je izboljšala 
povezanost delegatov zborov krajevnih skupnosti z delegat- 
sko bazo, čeprav so še prisotni primeri zapiranja v krog 
delegacije. V krajevni skupnosti sicer ugotavljajo določene 
težave pri delu delegacije, vendar je skupna ocena, da so se 
uveljavile v delegatskem sistemu Najpomembneje je, da ob- 
čani vse več zadev poskušajo urejati po delegatski poti prek 
svoje delegacije v občinski skupščini. Niso pa redki primeri, 
ko delovni ljudje iz organizacij združenega dela, kot člani 
delegacij krajevnih skupnosti, uveljavljajo tudi interese svoje 
organizacije prek zborov krajevnih skupnosti. 

Tudi primerjava dela delegacij za zbore krajevnih skupnosti 
v primerjavi z delovanjem delegacij za skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti kaže neprimerno aktivnejši odnos 
delegacij krajevnih skupnosti. To je med drugim posledica 
uveljavljanja skupščine družbenopolitične skupnosti kot or- 
gana oblasti in samoupravljanja. Kljub takim ugotovitvam pa 
se v krajevnih skupnostih srečujemo tudi z nesklepčnostjo, 
majhno aktivnostjo posameznih članov in z nepoznavanjem 
dejanskih problemov občanov. Razlogi za to so v premajhni 
pompči delegacijam krajevnih skupnosti s strani vodstev 
družbenopolitičnih organizacij, strokovnih služb občinskih 
upravnih organov in predlagateljev aktov. Prav tako pa je še 
vedno premajhna povezanost delegacije z zbori delovnih ljudi 
in občanov, skupščino krajevne skupnosti, s sveti in drugimi 
organi. Redki so primeri, ko bi delegacije obravnavale posa- 
mezna vprašanja skupaj s skupščino krajevne skupnosti ali 
celo na zborih, pa tudi sodelovanja s sveti krajevnih skupnosti 
pri delu delegacije mnogokje ni. 

V krajevnih skupnostih menijo, da so razlogi neaktivnosti 
delegacij predvsem v neustreznem kadrovanju članov delega- 
cij ter njihovi premajhni usposobljenosti za opravljanje dele- 
gatskih dolžnosti. Delegacije so torej še vedno preveč prepu- 
ščene same sebi, zato je učinkovitost njihovega dela pred- 
vsem odvisna od vodje delegacije ter aktivnih posameznikov 
in funkcionarjev krajevne skupnosti. Ugotoviti pa je potrebno 
tudi, da s samoupravnimi splošnimi akti povsod niso urejene 
pravice in obveznosti ter odgovornosti članov delegacij pri 
opravljanju te družbene funkcije. Zlasti bi bilo potrebno dolo- 
čiti, kako se oblikujejo smernice in temeljna stališča za delo 
delegacije in katera so tista vprašanja, glede katerih je po- 
trebno smernice in stališča oblikovati širše. V krajevnih skup- 
nostih so tudi redki primeri organiziranja drugih oblik izraža- 
nja interesov in predlogov v zvezi z obravnavo vprašanj iz 
pristojnosti skupščine družbenopolitične skupnosti. Redki so 
primeri organiziranja problemskih konferenc o najpomemb- 
nejših vprašanjih prostorskega in komunalnega urejanja, pre- 
skrbe, socialnega varstva itd. Te oblike izražanja interesov ter 
medsebojnega usklajevanja bi lahko porasle ob ustrezni ak- 
tivnosti SZDL tudi v konferenci delegacij, kot jih je v svoji 
študiji »Smeri razvoja političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja« opredelil tovariš Edvard Kardelj. V njih bi se 
morali bolj uveljavljati znanje, ustvarjalnost, kritičnost pogle- 
dov ter posluh za objektivno različne zahteve posameznih 
sredin v krajevni skupnosti. 

Družbenopolitične organizacije so v tem mandatnem ob- 
dobju posvetile precej pozornosti delovanju delegatskega 
sistema. Ta aktivnost pa je še preveč posplošena in se pred- 
vsem nanaša na funkcioniranje delegatskega sistema v kra- 
jevni skupnosti, premalo pa so družbenopolitične organiza- 
cije, zlasti krajevna konferenca SZDL, usmerjene k aktivnemu 
sodelovanju pri oblikovanju političnih stališč za samoupravno 
odločanje članov delegacij ter k obravnavanju vprašanj iz 
pristojnosti skupščin družbenopolitičnih in samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. Družbenopolitične organizacije bi morale 
biti bolj prisotne pri pojavih zapiranja v forumske oblike dela v 
krajevni skupnosti ter pri razvijanju takšnih demokratičnih 
obiik, ki bodo omogočile vključevanje čimvečjega števila de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Enotna je ugotovitev, da je zamenljivost delegatov v zborih 
krajevnih skupnosti zelo ugodna, čeprav preseneča podatek, 
da v mnogih delegacijah poteka zamenljivost samo med de- 
lom članov delegacije. Velik odstotek članov delegacij pa se 
nikoli ne udeležuje sej zbora krajevnih skupnosti. 

Med predlogi za izboljšanje dela delegacij in njihovo večjo 
vpetost v dogajanje v krajevni skupnosti delovni ljudje in 
občani navajajo: povečati je potrebno skrb družbenopolitič- 
nih organizacij in samoupravnih organov za delo delegacij in 
delegatov, izboljšati metode in načine njihovega dela, uskla- 
diti delo organov in teles znotraj krajevne skupnosti, izboljšati 
kadrovsko sestavo delegacij, organizirati javne razprave ob 
obravnavi pomembnejših vprašnj, ki zadevajo interese obča- 
nov, bolj povezati krajevne skupnosti med seboj ter razmisliti 
o oblikovanju skupnosti krajevnih skupnosti. 

Delegacije krajevne skupnosti za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti 

Delegacije krajevnih skupnosti za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti so še slabše uveljavljene kot delegacije 
za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Razlogi za takšno 
stanje niso samo v dejanskem položaju uporabnikov v ra- 
zmerju do izvajalcev, pač pa tudi v dejanski angažiranosti teh 
delegacij in v aktivnosti'družbenopolitičnih organizacij. Odlo- 
čitve v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti se vse 
preveč oblikujejo skladno z interesi izvajalcev, ker niso dosle- 
dno upoštevana načela o svobodni menjavi dela in je tako 
omejena neodtujljiva pravica delovnih ljudi in občanov, da 
odločajo o namenih, obsegu in učinkovitosti sredstev, ki jih 
združujejo v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega 
pomena. 

Skladno s stališči Skupščine SR Slovenije so v večini večjih 
krajevnih skupnosti v tem mandatu oblikovali posebne in 
združene delegacije, pri čemer je glavna slabost njihovega 
dela premajhna zainteresiranost občanov za delo v delegaciji. 
V združenih in splošnih delegacijah pa prihaja do delitve 
področij med posamezne člane delegacij. V mnogih krajevnih 
skupnostih so delegacije za samoupravne interesne skupno- 
sti nesklepčne. Zlasti pa je opaziti premajhno skrb organov in 
organizacij v krajevnih skupnostih za delo teh delegacij. Dele- 
gacije za samoupravne interesne skupnosti se ne povezujejo 
s skupščino krajevne skupnosti in sveti, povezanost članov 
delegacije z delovnimi ljudmi in občani pa je predvsem indivi- 
dualna. 

Ugotovitve na koncu prejšnjega mandata glede dela dele- 
gacij za samoupravne interesne skupnosti so bile: delegacije 
se ne povezujejo s samoupravno bazo krajevnih skupnosti, 
vpeljale so stalne delegate, ponekod se ne sestajajo, vpliv 
delovnih ljudi in občanov krajevne skupnosti na politiko sa- 
moupravnih interesnih skupnosti je premajhna. Vse te slabo- 
sti ugotavljamo tudi ob koncu drugega mandatnega obdobja. 
Potrebno pa je ugotoviti, da delegacije za samoupravne inte- 
resne skupnosti delujejo mnogo bolj tam, kjer so urejeni 
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samoupravni odnosi znotraj krajevne skupnosti ter tam, kjer 
se družbenopolitične organizacije ustrezno in aktivno vklju- 
čujejo v vzpodbujanje različnih oblik samoupravnega organi- 
ziranja in seznanja delovne ljudi s krajevno in širšo problema- 
tiko. Razlogi za slabše delo teh delegacij pa so tudi na strani 
samih interesnih skupnosti; v neustreznem odnosu strokov- 
nih služb do delegacij, v neprimernih gradivih, kratkih rokih 
za sklicevanje sej, nedograjenih metodah za spremljanje ure- 
sničevanja dogovorjenih programov in podobnem. 

Za delegacije za skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje je ugotovljeno, da se težko uve- 
ljavljajo v teh skupščinah, še zalsti zato, ker v teh samouprav- 
nih interesnih skupnostih niso ustrezno izdelani kriteriji za 
delegiranje delegatov krajevnih skupnosti. To zlasti vetja za 
področje komunalnih in vodnih skupnosti in varstva okolja, 
kjer se uveljavljajo neposredni interesi delovnih ljudi in obča- 
nov, vendar pa mnogokje za to skupnosti dstegacije sploh 
niso ustanovljene. Še najbolj se je uveljavHo interesno pove- 
zovanje znotraj komunalnih in stanovanjskih skopnosti. Zlasti 
za stanovanjske skupnosti je značilno, da so se v krajevnih 
skupnostih formirali zbori delegatov stanovalcev krajevne 
skupnosti, v katerega delegirajo delegate zbori stanovalcev 
posamezne hiše. Ponekod so zbori delegatov stanovalcev 
krajevne skupnosti delegatska baza za oblikovanje delegacije 
krajevne skupnosti za skupščino stanovanjske skupnosti, ki 
predstavlja širšo posvetovalno obliko za delo delegacije kra- 
jevne skupnosti. V nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje, kot na primer v cestni skupno- 
sti, pa se interesi krajevne skupnosti težko, ponekod pa sploh 
ne uveljavljajo. Prav tako pomembna so vprašanja prostor- 
skega urejanja v krajevnih skupnostih. Pri oblikovanju pro- 
storskega dela družbenega plana se interesi krajevnih skup- 
nosti uveljavljajo v postopku planiranja; premalo pa so upo- 
števani pri pripravah izvedbenih aktov. 

Glede na velik pomen, ki ga irria dosledno uveljavljanje 
svobodne menjave dela za zadovoljevanje življenjskih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti in za uresniče- 
vanje ustavne zasnove krajevne skupnosti, bo potrebno števil- 
nim problemom s tega področja, ki jih bo razprava o tem 
gradivu gotovo še pomnožila, posvetiti posebno skrb in na 
podlagi kritične presoje zavzeti do njih stališče ter jih uvelja- 
viti v praksi. 

Sveti potrošnikov 

Kot posebna oblika organiziranja in sodelovanja občanov s 
temeljnimi in drugimi organizacijami združenega dela se uve- 
ljavljajo sveti potrošnikov, prek katerih naj bi se vzpostavljali 
neposredni odnosi med delovnimi ljudmi in občani kot po- 
trošniki blaga in storitev in delavci temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ki zadovoljujejo te potrebe, zlasti na področju 
trgovine, gostinstva in storitvenih dejavnosti. Ti sveti naj omp- 
gočajo uveljavitev interesov delovnih ljudi in občanov1 kot 
potrošnikov ter skupno samoupravno odločanje o načinu in 
obsegu poslovanja, kvaliteti uslug in podobno. Lahko ugoto- 
vimo, da se takšna vloga potrošniških svetov, razen izjem, še 
ni uveljavila. Aktivnost posameznih svetov je zelo različna, 
največkrat pa je usmerjena le na razreševanje lokalnih proble- 
mov v svoji krajevni skupnosti; pri tem zlasti izstopajo zahteve 
po ureditvi osnovnih preskrbovalnih centrov. 

U. PROCES PREOBLIKOVANJA 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

Republiška konferenca Socialistične zveze je 31. januarja 
1975 sprejela stališča in smernice o ustavnem preoblikovanju 
krajevnih skupnosti. V njih je bilo med drugim poudarjeno, da 
morajo krajevne skupnosti pospešiti proces oblikovanja kra- 

jevnih skupnosti v naravne življenjske celote; da morajo omo- 
gočiti čimbolj neposredno samoupravno odločanje delovnih 
ljudi in občanov o njihovih skupnih potrebah in interesih; da 
morajo biti merila za preoblikovanje predhodno oblikovana 
ter širše družbeno usklajena v organizacijah Socialistične 
zveze delovnega ljudstva ter da se je treba upreti prizadeva- 
njem po združevanju in zaokroževanju že uveljavljenih krajev- 
nih skupnosti. V kasnejših priporočilih Skupščine SR Slove- 
nije so bila ta stališča ustrezno razčlenjena. Pri tem je bilo 
poudarjeno, da bi se morali dogovoriti tudi o merilih za 
oblikovanje mestnih krajevnih skupnosti, ki so marsikje pre- 
velike, in jih upoštevati tudi pri določanju urbanistične poli- 
tike ter pri pripravi prostorskih planov. 

Januarja 1977 je Skupščina SR Slovenije ugotovila, da ta 
proces poteka prepočasi. Zato je priporočila, da je potrebno 
vztrajati na analizi samoupravnih in družbenoekonomskih 
razmerij glede na število krajanov in velikost krajevnih skup- 
nosti. Delovni ljudje in občani bi se morali k razpravi v okviru 
Socialistične zveze odločiti za preoblikovanje, kjer je po- 
trebno. 

V resoluciji VIII. kongresa ZK Slovenije (1978) je bilo obliko- 
vanje novih in preoblikovanje obstoječih krajevnih skupnosti 
opredeljeno kot še vedno aktualna naloga za Zvezo komuni- 
stov in vse subjektivne sile v krajevni skupnosti. 

Resolucija Skupščine SFRJ o nadaljnjem razvoju krajevnih 
skupnosti iz aprila 1979 je priporočila, daje potrebno nadalje- 
vati proces preoblikovanja krajevnih skupnosti. Konkretna 
merila bi morala ustrezati posameznim tipom krajevnih skup- 
nosti, kot so: mestne, primestne, vaške, hribovite in ravninske 
krajevne skupnosti. Pri tem bi morali upoštevati tudi potrebe 
splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite ter 
različne oblike interesnega združevanja. Resolucija pripo- 
roča, da v mestnih in industrijskih naseljih nadaljujejo s preo- 
blikovanjem velikih krajevnih skupnosti v manjše urbanistične 
stanovanjske celote, v vaških okoljih pa bi si morali prizade- 
vati, da se oblikuje krajevna skupnost za vsako vas. V primeru, 
ko so vasi majhne, pa se jih lahko več povezuje veno krajevno 
skupnost, v večjih vaseh pa se lahko v njihovem okviru obli- 

kuje več krajevnih skupnosti. Pri tem bi pa morala priti do 
izraza volja delovnih ljudi in občanov, da oblikujejo tako 
krajevno skupnost, ki jo sami želijo. 

Večina občinskih konferenc Socialistične zveze je pristo- 
pila k analizi in oceni stanja na tem področju ter na tej podlagi 
pripravila predloge za preoblikovanje krajevnih skupnosti v 
nakazani smeri. Precejšnje je bilo njihovo angažiranje tudi pri 
pripravi in izvedbi referendumov za konkretno preoblikovanje 
krajevnih skupnosti. 

V obdobju od leta 1977 do konca leta 1981 so povečali 
število krajevnih skupnosti v 35 občinah, v Kočevju, Ljuto- 
meru in Tolminu so njihovo število zmanjšali, v 26 občinah pa 
je število krajevnih skupnosti ostalo nespremenjeno. V mari- 
borskih občinah in v občinah Ljubljana Bežigad, Ljubljana 
Šiška, Ljubljana Vič Rudnik, Novo mesto, Ptuj, Ravne na 
Koroškem, Koper, Črnomelj in Celje so povečali število kra- 
jevnih skupnosti za več kot 20%. Kljub temu imamo v Sloveniji 
še vedno 82 krajevnih skupnosti, ki štejejo več kot 4.000 
prebivalcev, med njirni niso redke z sedem, osem ali devet 
tisoč prebivalci. Še vedno ostaja največja krajevna skupnost 
Škofja Loka s 13.594 prebivalci. Na drugi strani pa imamo šest 
krajevnih skupnosti, ki imajo manj kot 100 prebivalcev. 

Kljub takemu stanju je mogoče ugotoviti, da so prizadeva- 
nja od prvih še precej posplošenih političnih usmeritev in 
zahtev v republiki za preoblikovanje krajevnih skupnosti v 
skladu s potrebami delovnih ljudi in občanov ter njihovimi 
neposrednimi interesi prerasla v široko družbenopolitično 
aktivnost, v kateri se na podlagi ocen, sprejotih v Socialistični 
zvezi, že jasno vidi, kje je še trtba sprožiti postopke za 
preoblikovanje krajevnih skupnosti. 
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Povečanje števila krajevnih skupnosti ima po mnenju pred- 
sednikov občinskih skupščin* naslednje pozitivne posledice: 
veča se vpliv temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti 
na delo občinske skupščine, vse več interesov se enako- 
pravno vključuje v delegatsko odločanje, odločitve občinske 
skupščine so kvalitetnejše, poglablja se samoupravljanje v 
krajevnih skupnostih. V novih, manjših krajevnih skupnostih 
je tudi večji interes in aktivnost ljudi za vključevanje v delegat- 
sko odločanje. 

Ob pozitivnih premikih pa opozarjajo, da povečevanje šte- 
vila samoupravnih subjektov prinaša tudi probleme, kot so: 
zahtevnejši usklajevalni postopek, povečanje administracije, 
prostorski problemi, večji pritisk na družbena sredstva, težave 
s kadri in njihovo usposobljenostjo ter otežkočena koordina- 
cijska funkcija občinske skupščine. Mimo tega je treba ugoto- 
viti, da je bilo ponekod premajhno prizadevanje družbenopo- 
litičnih organizacij za zagotavljanje potrebne akcijske enot- 
nosti ter kadrovskih in drugih pogojev za uveljavljanje novoo- 
blikovanih krajevnih skupnosti. Vendar se je v nekaterih kra- 
jevnih skupnostih v postopkih za preoblikovanje že uveljavila 
frontna povezanost ter učinkovita aktivnost družbenopolitič- 
nih organizacij nadaljevala tudi v fazi uveljavljanja nove orga- 
niziranosti krajevnih skupnosti. 

Pomemben napredek na področju samoupravnega organi- 
ziranja so dosegli tam, kjer so se krajevne skupnosti s samou- 
pravnim sporazumom povezale v skupnosti krajevnih skupno- 
sti, znotraj katere usklajujejo svoje delovanje ter skupaj orga- 
nizirajo strokovno službo za opravljanje strokovnih, finančnih 
in administrativnih nalog. 

Iz priloge II. so razvidni: 
- pregled števila krajevnih skupnosti v Sloveniji od leta 

1971 dalje, 
- gibanje števila krajevnih skupnosti po občinah, 
- pregled krajevnih skupnosti z več kot 4.000 prebivalci, 
- pregled krajevnih skupnosti 2 manj kot 200 prebivalci. 

III. PLANIRANJE IN FINANCIRANJE 

Po sprejetju zveznega zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije v marcu 
1976 so delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti v sistemu 
planiranja prevzeli poleg delavcev v TOZD naloge temeljnega 
nosilca družbenega planiranja. Še jasneje so bile te naloge 
opredeljene z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, ki ga je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela v decembru 1979. S tem zakonom so bili zlasti 
postopki planiranja v krajevni skupnosti v največji možni meri 
poenostavljeni, čeprav so pogosta opozorila, da so kljub temu 
še vedno prezahtevni in dolgotrajni. 

Skupščina SR Slovenije je razvoj samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v krajevnih skupnostih nenehno sprem- 
ljala in ugotovila, da je pri zadovoljevanju skupnih interesov in 
potreb precej odprtih vprašanj in težav, še posebej pri zago- 
tavljanju materialne osnove za dejavnosti v krajevni skupno- 
sti. 

Po letu 1975 so se glede na določbe 74. člena ustave SR 
Slovenije uveljavile zelo različne rešitve glede financiranja, 
saj je največ težav izhajalo prav iz dejstva, da niso bile znane 
ali ugotovljene učinkovite poti za združevanje dela dohodka 
TOZD z območja krajevnih skupnosti in TOZD, v katerih de- 
lavci z območja krajevne skupnosti delajo, s sredstvi delovnih 
ljudi in občanov, ki jih v krajevni skupnosti zberejo s samopri- 
spevkom, z delom ali na drug način. Prav tako se tudi niso 
dovolj uveljavili drugi viri po 74. členu ustave in je bila prevla- 

* Položaj in delovanje občinske skupščine - Skupnost slovenskih občin, Ljub- 
ljana 1982, str. 88 

dujoča oblika takoimenovana »glavarina«, ki je bila ponekod 
v regionalnem okviru opredeljena z družbenim dogovorom, 
kot poglavitni vir za dejavnosti v krajevni skupnosti. 

Nesporno je spoznanje, da se vse več neposrednih potreb 
in interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov lahko učinko- 
vito uresničuje le v krajevni skupnosti, zlasti z neposredno 
menjavo dela. Čeprav seje poleg »glavarine« uveljavljalo tudi 
proračunsko financiranje za splošno porabo v krajevnih skup- 
nostih (razdelilniki po določenih kriterijih), se je vse bolj 
poglabljala razlika v materialni osnovi za delovanje mestnih, 
primestnih in vaških krajevnih skupnosti. 

V mestnih krajevnih skupnostih se je npr krajevni samo- 
prispevek, ki naj bi bil osnovni vir za dejavnosti na območju 
krajevne skupnosti, spremenil v bistvu v samoprispevek za 
območje občine oziroma mesta (več občin), kar z vidika 
opredelitve programov dejavnosti po zakonu o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela pomeni v bistvu zbiranje sredstev 
za t. i. dodatne ali posebne programe, ki niso zajeti v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih dejavnosti ali dejavnosti materialne 
proizvodnje skupnega pomena (cest, komunala, elektrika 
itd.). Samoprispevki so bili uvedeni zlasti za investicijska 
vlaganja. Po drugi strani so primestne krajevne skupnosti 
ves čas upravičeno opozarjale, da zaradi dnevne migracije 
delavcev na delo v mesto, kjer ustvarjajo dohodek, od tega 
dohodka niso mogli (razen »glavarine«) za svoje potrebe v 
krajevni skupnosti ničesar prispevati in so se razlike v razvito- 
sti, predvsem družbenega standarda in poglavitnih infrastruk- 
turnih objektov, povečevale. Posebej pa kaže omeniti, da se 
ustavna zamisel krajevne skupnosti še najbolj dosledno uve- 
ljavlja v vaških krajevnih skupnostih. Tu je samoprispevek v 
denarju, delu ali materialu osnova za njihovo delovanje in se 
po tej poti dejansko uresničujejo kot naravna življenjska 
skupnost. Zato so tudi pogosta opozorila delegatov, (npr. ob 
obravnavi letnih resolucij v zvezi z omejitvami vseh oblik 
porabe), da od čistih osebnih dohodkov na teh območjih in 
skupnostih plačujejo tudi do trikrat višje samoprispevke, kot v 
razvitih sredinah, čeprav po drugi strani določene kategorije 
delovnih ljudi in občanov ne plačujejo prispevkov za pro- 
grame družbenih dejavnosti. To tudi opozarja, da se samou- 
pravno sporazumevanje in solidarnostno zagotavljanje sred- 
stev za izvajanje dodatnih programov prepočasi uveljavlja. 
Vsa navedena vprašanja kažejo, da še ni dovolj spoznana 
nujnost planiranja in usklajevanja programov na posameznih 
področjih ali v dejavnostih tudi na ravni krajevnih skupnosti. 

Iz teh razlogov in glede na to, da se sredstva za izvajanje 
sporazumno načrtovanih in dogovorjenih nalog po zakonu o 
planiranju in po drugih zakonih s področja družbenih dejav- 
nosti in dejavnosti materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih planov ustrezne samoupravne interesne skupnosti, pa 
tudi krajevne skupnosti, je Skupščina SR Slovenije 15. de- 
cembra 1980 sprejela ugotovitve, stališča in sklepe o zagotav- 
ljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in sploš- 
nih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 
Ugotovljeno je bilo, da se krajevne skupnosti kot subjekt 
planiranja počasi uveljavljajo kljub sprejetim sistemskim 
predpisom na področju planiranja in svobodne menjave dela. 
To se zlasti kaže v tem, da se svobodna menjava dela po 
krajevni skupnosti in neposredna menjava prepočasi uveljav- 
ljata. S samoupravnim sporazumom o temeljih plana krajevne 
skupnosti kot planskim aktom udeležencev sporazumevanja 
se še ne ureja v celoti medsebojnih odnosov, pravic in vzaje- 
mne obveznosti, naloge in odgovornosti ter obseg in načina 
zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevni skupnosti. Enako velja za zbiranje sredstev občanov, 
njihov namen in pogoje za uporabo, če je za uresničevanje 
določenih nalog v srednjeročnem obdobju to predvideno, in 
tudi ne za določanje ukrepov in aktivnosti za izpolnjevanje s 
temi sporazumi določenih nalog in njihovih nosilcev. Tudi z 
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dogovori o temeljih družbenih planov občin lahko udeleženci 
opredeljujejo svoje materialne in druge obveznosti ter ukrepe 
za realizacijo nalog skuprfega pomena za urejanje pogojev 
življenja občanov in enakomernega razvoja krajevnih skupno- 
sti, ki izhajajo iz planskih aktov temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, vključno z obveznostmi iz samouprav- 
nega sporazuma o usklajevanju planov krajevnih skupnosti 
na določenem območju. Takšen način reševanja razvojnih 
vprašanj v krajevnih skupnostih pa še ni v celoti zaživel in je to 
tudi eden od vzrokov, da se razlike v razvitosti med posamez- 
nimi krajevnimi skupnostmi v okviru občine ponekod poveču- 
jejo, na kar je bilo že večkrat opozorjeno, najpogosteje ob 
obravnavah uresničevanja letnih resolucij. 

Sistemski zakoni, ki urejajo odnose v svobodni menjavi dela 
na področju družbenih dejavnosti in na področjih materialne 
proizvodnje posebnega družbenega pomena, so dosledno 
opredelili krajevno skupnost kot konstitutivni člen samou- 
pravnih interesnih skupnosti, v katerih občani v krajevni skup- 
nosti odločajo skupaj z drugimi delovnimi ljudmi o skupnih 
potrebah in interesih na posameznih področjih družbenega 
dela. Delovanje krajevne skupnosti po delegatih v samouprav- 
nih interesnih skupnostih se odraža predvsem v oblikovanju 
programov dejavnosti, sklepanju samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov o financiranju skupnih in drugih 
programov ter s tem tudi v prevzemanju odgovornosti za 
njihovo uresničitev. 

Zato se mora krajevna skupnost hitreje uveljaviti kot sesta- 
vina združenega dela in družbenoekonomskih odnosov. Ti 
odnosi se morajo izražati in uveljavljati v planih krajevnih 
skupnosti kot izrazu potreb in interesov občanov, katerih 
narava in družbeni pomen hkrati opredeljuje tudi vire njiho- 
vega financiranja. Interesi oziroma potrebe občanov v kra- 
jevni skupnosti so hkrati interesi in obveznost delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki jih morajo upo- 
števati že pri planiranju in razporejanju dohodka ter pri spre- 
jemanju odločitev o uporabi sredstev skladov skupne porabe. 
Pri tem je potrebno upoštevati, da se del interesov zadovoljuje 
v samoupravnih interesnih skupnostih po načelih solidarnosti 
ali v okviru njihovih enot oziroma temeljnih skupnosti. Vse 
več interesov in potreb pa bodo delovni ljudje in občani 
zadovoljevali, v skladu z možnostmi, z neposrednim združe- 
vanjem sredstev v krajevni skupnosti iz svojih čistih osebnih 
dohodkov. Le tako se bo krajevna skupnost uveljavljala kot 
posebna interesna skupnost ljudi, ki živijo oziroma delajo na 
njenem območju. Plani njihovega razvoja pa morajo zato 
postati osnova za urejanje njihovih medsebojnih pravic in 
obveznosti kot del odnosov v družbeni reprodukciji. 

Na teh izhodiščih bi torej morale biti grajene skupne osnove 
financiranja skupnih potreb delovnih ljudi in občanov. Ugoto- 
vimo lahko, da je dosežen formalen napredek pri uveljavljanju 
navedenih stališč in nove zakonodaje. Tako je npr. s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih intere- 
snih skupnosti ponekod že opredeljeno uresničevanje skup- 
nih interesov in solidarnostno zadovoljevanje določenih 
osebnih in skupnih potreb, ki jih bodo delovni ljudje in občani 
krajevne skupnosti zadovoljevali v samoupravni interesni 
skupnosti in po njej, s svobodno menjavo dela po krajevnih 
skupnostih in z neposredno menjavo dela, vključno z odstop- 
ljenimi sredstvi proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 
Ponekod se uveljavlja tudi dogovarjanje o posebnih in dodat- 
nih programih ter se v samoupravnih interesnih skupnostih s 
temelji plana samoupravne interesne skupnosti in krajevne 
skupnosti opredeljujejo medsebojne obveznosti glede izvaja- 
nja teh dodatnih programov. Še najbolj se uveljavlja dogovar- 
janje o dodatnih programih izven okvira občinske samou- 
pravne interesne skupnosti in se s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih plana krajevne skupnosti določata obseg in način 
združevanja sredstev iz skladov skupne porabe temeljnih or- 
ganizacij združenega dela z območja krajevne skupnosti, 

manj pa temeljnih organizacij združenega dela, ki ne glede na 
njihov sedež neposredno in bistveno vplivajo na razvoj kra- 
jevne skupnosti. 

Kljub temu pa se prav zaradi neučinkovitosti pri preseganju 
občinskih in krajevnih meja še vedno srečujemo z največjimi 
težavami pri enakomernem razvoju krajevnih skupnosti. Zato 
je potrebno z dogovori o temeljih planov na ravni občine 
oziroma regije in z usklajevanjem planov opredeliti osnove in 
merila za opredeljevanje skupnih nalog, prioritete, način 
združevanja sredstev in kriterije za njihovo delitev, upošteva- 
joč vzajemnost in solidarnost. Če pa z dogovori o temeljih 
planov teh vprašanj ni. mogoče ureditj, je potrebno skleniti 
poseben družbeni dogovor v regionalnem okviru. 

Tej nalogi je potrebno posvetiti posebno pozornost prav v 
tem času, ko bomo začeli spreminjati in usklajevati planske 
akte na vseh ravneh, saj zaostreni gospodarski pogoji ne 
omogočajo uresničevanja vseh že opredeljenih nalog in 
bomo morali ponekod poseči tudi v skrčenje obsega zajamče- 
nih programov, kar nedvomno zožuje tudi možnosti za spreje- 
manje posebnih in dodatnih programov. Zato je potrebno 
pospešeno uveljavljati vse oblike svobodne menjave dela, še 
zlasti pa neposredno menjavo dela v krajevni skupnosti. 

Dosedanje ocene uveljavljanja zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja pri pripravi planskih aktov v krajevni skupno- 
sti za obdobje 1981-1985 kažejo, da je bil storjen precejšen 
napredek. V dosedanjih rezultatih se to ne odraža samo v tem, 
da ima dve tretjini krajevnih skupnosti sprejete planske akte, 
temveč tudi v tem, da je bilo v njihovo pripravo vključenih 
večje število delovnih Ijuoi in občanov kot v preteklem sred- 
njeročnem obdobju, prav tako pa je bilo močneje prisotno 
tudi povezovanje krajevnih skupnosti s tozdi, samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in občinami pri usklajevanju raz- 
vojnih usmeritev in opredeljevanju konkretnih nalog. 

V nadaljnji aktivnosti pa bo potrebno posvetiti večjo pozor- 
nost temu, da bi bilo v neposredno pripravo pri usklajevanju 
planskih aktov krajevne skupnosti vključiti čim večje število 
delovnih ljudi in občanov. Posebno pozornost bo treba po- 
svetiti organizacijskim vprašanjem planske aktivnosti, zlasti 
glede racionalnejših in hkrati kvalitetnejših povezav s tozdi, 
sosednjimi krajevnimi skupnostmi, samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi in občinami. Odpraviti bo treba tudi neka- 
tere pomanjkljivosti, ki so se v dosedanji praksi pokazale pri 
postopkih in pri uresničevanju nekaterih drugih sistemskih 
vprašanj. 

Za hitrejšo uveljavitev novega sistema financiranja krajevne 
skupnosti bo potrebno spremeniti tudi statute krajevnih skup- 
nosti, saj sedanje določbe o-zagotavljanj u materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov izhajajo po načinu opredelitve še vedno pretežno iz 
proračunskega sistema financiranja potreb krajevnih skupno- 
sti. Zato bo v statutih krajevnih skupnosti potrebno na novo 
opredeliti zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb na podlagi planskih dokumentov z združevanjem sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti (z območja krajevne skupnosti, oziroma izven krajevne 
skupnosti za tiste organizacije, v katerih delavci združujejo 
svoje delo), s sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti, s 
samoprispevkom, s prostovoljnim delom, itd. Sedaj veljavne 
določbe statutov krajevnih skupnosti v določbah o zagotavlja- 
nju sredstev za skupne potrebe krajevne skupnosti še ne 
izhajajo iz samoupravnega sporazuma o temeljih plana kra- 
jevne skupnosti, s katerim udeleženci sporazumevanja na 
osnovi planiranih nalog ter prevzetih obveznosti v skladu z 
materialnimi možnostmi združenega dela določajo obseg in 
način zagotavljanja sredstev za skupne potrebe. Statuti se 
sicer sklicujejo na naloge, predvidene v planih in programih 
Urajevne skupnosti, vendar pa v določbah o virih sredstev 
pretežno predvidevajo združevanje sredstev delavcev temelj- 
nih organizacij združenega dela in drugih delovnih skupnosti 
po kriteriju števila zaposlenih v posamezni samoupravni orga- 
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nizaciji in skupnosti. Ta sredstva se v glavnem oblikujejo v 
absolutnih zneskih, ne pa v soodvisnosti med planiranimi 
nalogami in obveznostmi in potrebnimi sredstvi, skladno z 
možnostmi združenega dela. Zato je v statutih krajevnih skup- 
nosti potrebno opredeliti postopek sporazumevanja z vsemi 
temeljnimi samoupravnimi organizacijami v in izven krajevne 
skupnosti, v katerih delovni ljudje združujejo svoje delo, ter v 
samoupravnih interesnih skupnostih, v katerih združujejo 
sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, katerih del uresni- 
čujejo v krajevni skupnosti.' Na tej osnovi je potrebno sklepati 
samoupravne sporazume o temeljih plana krajevne skupnosti. 
Kjer pa takšno neposredno sporazumevanje med krajevno 
skupnostjo in združenim delom ni mogoče, je v statutih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti in statutih krajevne 
skupnosti potrebno predvideti sklenitev samoupravnega spo- 
razuma o usklajevanju planov, ki ga sprejme dvoje ali več 
krajevnih skupnosti z območja iste ali različnih občin. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov krajevnih skup- 
nosti se prepočasi uveljavljajo kot osnova za določanje ob- 
sega in načina zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb in interesov, hkrati pa je v tem aktu potrebno 
opredeliti z ustavo določene osnovne vire sredstev, kot je 
samoprispevek, delovni prispevek občanov in še druga na- 
menska odstopljena sredstva (hpr. nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča). Povsem na novo pa bo potrebno opre- 
deliti način zadovoljevanja skupnih potreb v krajevni skupno- 
sti, ki jih delovni ljudje in občani zadovoljujejo v ali po samou- 
pravnih interesnih skupnostih oz. po krajevni skupnosti. 
Sredstva za ta del potreb združujejo v skladu z zakonom za 
posamezna področja družbenih dejavnosti v samoupravnih 
interesnih skupnostih ali po njih, v temeljnih skupnostih ali 
enotah teh skupnosti. V razpravi bi bilo zato potrebno tudi 
oceniti, katere potrebe in interese bo mogoče zadovoljevati z 
neposredno menjavo dela, z menjavo dela v krajevni skupno- 
sti ali po njej,. 

V statutih krajevnih skupnosti bo potrebno določiti tudi 
postopek sporazumevanja krajevne skupnosti in samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ki morajo s svojim samoupravnim 
sporazumom o temeliih plana opredeliti obseg osebnih in 
skupnih potreb, ki jih bodo občani neposredno zadovoljevali 
v krajevni skupnosti in bo za njihovo uresničevanje samou- 
pravna interesna skupnost zagotovila ustrezna sredstva (od- 
stopljena sredstva). V statutih krajevnih skupnosti pa je po- 
trebno določiti tudi, kako z neposredno menjavo dela po 
krajevni skupnosti združevati sredstva za opravljanje skupnih 
nalog. Pri tem je potrebno predvideti možnost neposrednega 
dogovarjanja z organizacijami združenega dela za uresniče- 
vanje skupaj dogovorjenih nalog in interesov, ter določiti 
način združevanja sredstev. 

V statutih krajevnih skupnosti je potrebno predvideti tudi 
dogovarjanje o posebnih in dodatnih programih na področju 
skupne porabe, za katere sistemski zakoni predvidevajo, da 
se delovni ljudje in občani o njih lahko po organih krajevne 
skupnosti v ustrezni samoupravni interesni skupnosti dogo- 
vorijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana in lahko 
prevzamejo izvajanje teludodatnih programov ali dela drugih 
nalog po programih ustreznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Hkrati pa se morajo dogovoriti tudi o namenskerih 
prenosu sredstev samoupravne interesne skupnosti za izvaja- 
nje dodatnih programov ali nalog. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati, da se sredstva za izvajanje dodatnih in posebnih 
programov lahko zagotavljajo s samoprispevkom v denarju ali 
materialni vrednosti, s prostovoljnim delom in z drugimi na- 
menskimi prispevki organizacij, družbenih organizacij in dru- 
štev, temeljnih organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

V statutih krajevnih skupnosti je potrebno opredeliti tudi 
specifične oblike združevanja sredstev za potrebe krajevnih 
skupnosti, predvidene s sistemskimi zakoni na področju izva- 

janja programov otroškega varstva, socialnega skrbstva, kul- 
ture, telesne kulture in rekreacije, komunalnega in prostor- 
skega urejanja ter še na nekaterih drugih področjih, zlasti v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Glede zagotavljanja sredstev na področju splošne porabe v 
statutih krajevnih skupnosti ne bodo potrebne posebne spre- 
membe. Proučiti bo potrebno le vprašanje, ali naj tudi samou- 
pravne interesne skupnosti zagotavljajo del sredstev za po- 
trebe delegatskega sistema v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, zlasti za delovanje posebnih, združenih in splošnih 
delegacij za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, 
čeprav tudi te delegacije tvorijo enotni skupščinski sistem, za 
katerega se sredstva zagotavljajo iz proračunov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Iz priloge I. so razvidni rezultati ankete o sprejemanju plan- 
skih aktov v krajevnih skupnostih, ki jo je opravil Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje. x 

IV. VLOGA DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

Vsebinska ustavna preobrazba krajevnih skupnosti terja 
aktivno, učinkovito, povezano in usklajeno vlogo družbeno- 
političnih organizacij. Stališča o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji v zvezi s tem 
priporočajo, da bi morale družbenopolitične organizacije z 
Zvezo komunistov na čelu biti nosilec vseh akcij, s katerimi se 
uresničujejo določbe ustave in drugih dokumentov glede 
uveljavljanja poglavitnih samoupravnih družbenoekonomskih 
procesov in odnosov v krajevni skupnosti. Družbenopolitične 
in druge organizirane socialistične sile, ki se združujejo v 
Socialistični zvezi, naj bi se organizirano in usklajeno boje- 
vale za uresničevanje sprejetih dogovorov o vlogi in usmeritvi 
razvoja krajevnih skupnosti. 

Družbenopolitične organizacije so morale za uresničitev 
svojih nalog pri preobrazbi krajevnih skupnosti najprej uskla- 
diti svojo organiziranost z organiziranostjo delovnih ljudi in 
občanov v temeljnih samoupravnih skupnostih. Proces reor- 
ganizacije družbenopolitičnih organizacij v krajevnih skupno- 
stih je bil doslej v glavnem učinkovito zaokrožen; kot aktualna 
ostaja še naloga, da se v krajevnih skupnostih, kjer je bilo 
ocenjeno, da je to potrebno, zagotovi ustrezna organiziranost 
sindikatov z oblikovanjem koordinacijskih odborov in podob- 
nih teles sindikatov. 

Družbenopolitične organizacije so se že doslej ustvarjalno 
vključevale v proces samoupravne preobrazbe krajevnih 
skupnosti, premajhno pa je bilo ponekod prizadevanje za 
zagotavljanje potrebne politične in akcijske enotnosti v kra- 
jevni konferenci Socialistične zveze ter za to, da se v njenem 
okviru sprejemajo obvezujoči dogovori za reševanje posa- 
meznih skupnih vprašanj. 

V okviru Socialistične zveze so se oblikovale usmeritve za 
reševanje nekaterih najbolj aktualnih vprašanj razvoja in po- 
glabljanja samoupravljanja v krajevnih skupnostih, kot so 
njihova samoupravna in prostorska preobrazba, planiranje 
razvoja krajevne skupnosti ter združevanje dela in sredstev za 
zadovoljevanje razvojnih in drugih potreb občanov, krepitev 
hišne samouprave, organiziranje potrošnikov in vključevanje 

, krajevnih skupnosti v delegatski sistem. Pomemben del nji- 
hove dejavnosti je bil usmerjen v razreševanje vprašanj, ki so 
ovirala hitrejši samoupravni razvoj krajevnih skupnosti tako 
materialnih kot organizacijsko-tehničnih in drugih. Veliko, 
predvsem materialnih vprašanj pa ni bilo mogoče zadovoljivo 
reševati tudi zaradi splošnih gošpodarskih težav. Vzroki za 
določeno zaostajanje pa so bili tudi v odporih birokratskih sil 
v nekaterih krajevnih skupnostih, v občinskih organih, sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, pa tudi v posameznih or- 
ganizacijah združenega dela, ki so se izražale v različnih 
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lokalističnih težnjah, v pomanjkanju volje za iskanje skupnih 
rešitev vprašanj skupnega življenja in razvoja, čemur pogosto 
premalo usklajena aktivnost subjektivnih sil ni bila kos. 

V akcijah za preoblikovanje krajevnih skupnosti v naravne 
življenjske celote, v katerih naj se izražajo in zagotavljajo 
interesi delovnih ljudi in občanov, in katerih pobudnik so bile 
organizacije Zveze komunistov in Socialistične zveze, se je 
število krajevnih skupnosti precej povečalo. Pri tem pa je bila 
sicer intenzivna družbenopolitična aktivnost naredko mnogo 
bolj usmerjena v napore za uspešno izvedbo referendumov za 
preoblikovanje krajevnih skupnosti, manj pa ^zagotavljanje 
družbenopolitičnih in materialnih pogojev za delovanje novih 
krajevnih skupnosti. 

Čeprav so posamezne oblike interesnega in samouprav- 
nega povezovanja delovnih ljudi v nekaterih krajevnih skup- 
nostih ponekod dobro razvite, pa se niso vselej učinkovito 
povezovale ter tako predstavljale razčlenjeno osnovo za 
boljše delo skupščine krajevne skupnosti, zborov delovnih 
ljudi in občanov in območnih odborov. 

Praksa tudi kaže, da pomanjkljivo in premalo povezano 
delovanje družbenopolitičnih organizacij negativno vpliva na 
učinkovitost delovanja samoupravnih organov v krajevni 
skupnosti ter na razreševanje vseh bistvenih družbenih vpra- 
šanj, pomembnih za delo in življenje delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti. Socialistična zveza je zato dajala večji 
poudarek predvsem delu sekcij, v katerih obravnavajo posa- 
mezna konkretna, za delovne ljudi in občane pomembna 
vprašanja. 

Za nadaljnji razvoj in samoupravno preobrazbo krajevnih 
skupnosti je izrednega pomena tudi samostojno, odgovorno 
in ustvarjalno delo osnovnih organizacjj Zveze komunistov ter 
zavzeto in kritično delovanje članov Zveze komunistov v sa- 
moupravnem dogovarjanju in odločanju v samoupravnih or- 
ganih, telesih in delegacijah krajevne skupnosti. 

Zveza sindikatov bi morala predvsem zagotavljati povezo- 
vanje delavcev v združenem delu in delovnih ljudi ter občanov 
v krajevnih skupnostih, k čemur bi morali prispevati svoj delež 
koordinacijski odbori sindikatov. 

Zveza socialistične mladine se je v glavnem organizirala v 
krajevni skupnosti tako, da je bila sposobna zajemati kon- 
kretne interese vseh delov mladine in jih po delegatskih poteh 
prenašati v krajevno konferenco Socialistične zveze. 

Združenja borcev v krajevni skupnosti so nosila pomemben 
delež v aktivističnem delu, zlasti tudi v prizadevanju za neneh- 
no obnavljanje in razvijanje vrednot socialistične revolucije 
ter za razvoj socialističnih samoupravnih odnosov. 

Iz dosedanjih izkušenj izhaja, da je za učinkovitejšo vlogo 
družbenopolitičnih organizacij pomembno, da se težišče nji- 
hovega dela in delovanja članov prenaša v razne oblike sa- 
mouprave na ožjih območjih. V posameznih krajevnih skup- 
nostih so bili ustanovljeni območni odbori Socialistične 
zveze, v katerih se zagotavlja jasno obveščanje in vsestranska 
aktivnost delovnih ljudi in občanov in hkrati utrjuje sociali- 
stična družbena zavest, družbena odgovornost ter razvija 
solidarnost in pripravljenost za skupno reševanje skupnih 
nalog. 

Določen napredek je bil dosežen pri uveljavljanju hišne 
samouprave, poravnalnih svetov in organiziranju potrošniških 
svetov, vendar je akcija Socialistične zveze in drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij pogosto zastala pri zagotavljanju or- 
ganizacijskih in kadrovskih pogojev za njihovo delovanje. 

Za uspešno delovanje krajevnih skupnosti, predvsem glede 
delovanja in aktivnosti krajanov ima poseben pomen druš- 
tvena organiziranost krajanov. V manjših krajih pomenijo 
posamezna društva poglavitno družbeno aktivnost kraja, ki se 
kaže na različnih področjih in zajema večino krajanov. Glede 
delovanja društev je značilno, a so ta aktivnejša v vaških in 
manj v mestnih naseljih. Društva so prek delegatov skoraj v 
vseh krajevnih skupnostih delegatsko Vključena v samou- 
pravne organe krajevne skupnosti. 

Gledano v celoti pa so se v tem obdobju vendarle zboljšale 
možnosti za učinkovitejše demokratično uveljavljanje in us- 
klajevanje interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v 
samih krajevnih skupnostih. Vse več krajanov je aktivnih v 
procesih samoupravnega in delegatskega odločanja v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, doseženi pa so tudi po- 
membnejši uspehi pri vzpostavljanju neposrednih samou- 
pravnih odnosov med krajevnimi skupnostmi in organizaci- 
jami združenega dela. Okrepila se je družbenopolitična aktiv- 
nost subjektivnih sil na tej temeljni ravni njihove organizira- 
nosti, čeprav ni mogoče trditi, da so se v večji meri uveljavile 
kot notranja gibalna sila delegatskega sistema in procesa 
samoupravnega odločanja. 

PRILOGA I. 

UVELJAVLJANJE SISTEMA 

DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 

Krajevne skupnosti so pričele z intenzivnimi pripravami 
planov za obdobje 1981-1985 že v letu 1979 ter pri tem 
upoštevale izkušnje, ki so jih pridobile pri pripravi planov za 
preteklo srednjeročno obdobje. Dosežen je,bil pomemben 
napredek pri planiranju v krajevnih skupnostih, vendar pa so 
še vedno prisotni nekateri problemi. Zlasti gre za to, da je bila 
strokovna in organizacijska pomoč pri pripravi planov krajev- 
nih skupnosti v več primerih premajhna, da povezovanje 
krajevnih skupnosti s tozdi še ni v celoti uveljavljeno, da so na 
priprave planov krajevnih skupnosti neugodno vplivale za- 
mude pri pripravi planskih dokumentov nekaterih nosilcev 
planiranja (SIS), itd. 

Krajevne skupnosti so se v zvezi s pripravo planskih aktov 
različno organizirale. Tako so v nekaterih krajevnih skupno- 
stih poleg organov krajevne skupnosti, ki so bili zadolženi za 
pripravo planskih aktov, ustanovili tudi koordinacijska telesa, 
v katerih so sodelovali poleg predstavnikov izvršilnih organov 
skupščine krajevne skupnosti tudi predstavniki družbenopoli- 
tičnih organizacij. Ustanovitev takih teles je precej prispevala 
k večji kvaliteti planiranja. 

Krajevne skupnosti nimajo strokovnih planskih služb. Delo 
pri pripravi planskih aktov je potekalo v okviru delovnih sku- 
pin, ki so se v mnogih krajevnih skupnostih oblikovale na 
prostovoljni osnovi iz različnih strokovnjakov oziroma obča- 
nov. Iz rezultatov ankete, ki je bila izvedena koncem decem- 
bra 19811, je razvidno, da so v 88% primerih nudile strokovno 
in organizacijsko pomoč pri pripravi planskih aktov krajevne 
skupnosti planske strokovne službe v občinah. Pomoč plan- 
skih strokovnih služb je ugodno vplivala na kvalitetno in 
pravočasno pripravo planskih aktov krajevne skupnosti. K 
večji kvaliteti planiranja so pomembno prispevali tudi različni 
metodološki pripomočki, ki so jih pripravili organi na nivoju 
republike. Tako je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
izdelal pripomoček »Vsebina, postopek in medsebojni odnosi 
pri planiranju v krajevni skupnosti-, ki je bil posredovan 
krajevnim skupnostim. Skupnost slovenskih občin pa je v 
Občanu objavila delovni pripomoček »Planiranje v krajevni 
skupnosti«. 

V 54% krajevnih skupnosti so nudile pomoč dužbenopoli- 
tične organizacije. Pri tem pa je stanje po občinah zelo ra- 
zlično. Medtem ko je bilo v nekaterih občinah sodelovanje 

' Plan krajevne skupnosti 1981-1985 - anketa v letu 1981, Zavod SR Slovenl|e za 
družbeno planiranje in Zavod SR Slovenije za statistiko; podatki za 714 krajevnih 
skupnosti. 
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družbenopolitičnih organizacij pri planiranju v krajevnih 
skupnostih močno prisotno, pa je bilo v drugih skromnejše. V 
manjši meri so nudile strokovno pomoč krajevnim skupno- 
stim tudi strokovne službe v tozdih ter druge organizacije in 
društva. 9% krajevnih skupnosti ni bilo deležnih nobene po- 
moči, kar se je negativno odrazilo tudi na pravočasno pri- 
pravo in kvaliteto njihovih planskih aktov. 

Priprava planov v krajevnih skupnostih je, kar se tiče po- 
stopkov, potekala v glavnem v skladu z določili zakona o 
sistemu družbenega planiranja. Po podatkih ankete je preko 
94% krajevnih skupnosti sprejelo smernice za pripravo plana, 
med njimi dobra polovica že v letu 1979. 

Samoupravne sporazume o temeljih planov je sklenilo 56% 
krajevnih skupnosti, od teh večina koncem leta 1980 in v prvi 
polovici leta 1981. Pri tem pa je treba omeniti, da imajo 
krajevne skupnosti, ki še niso sklenile samoupravne spora- 
zume o temeljih planov, v večjem številu primerov le-te že 
pripravljene v obliki predlogov. 

Krajevne skupnosti so svoje planske akte največkrat obrav- 
navale na svojih skupščinah in izvršilnih organih. Razprave na 
zborih občanov pa so bile večkrat zgolj formalne, pa tudi 
udeležba je bila v več primerih skromna. 

V nekaterih primerih pa so bili delovni ljudje in občani 
neposredneje vključeni v usklajevanje in opredeljevanje plan- 
skih usmeritev, kar še zlasti velja za krajevne skupnosti na 
podeželju. 

Značilnost osnutkov planskih aktov krajevnih skupnosti je 
bila, da so v mnogih primerih želje presegale materialne 
možnosti, vendar pa je bila, v procesu planiranja dosežena 
večja stopnja usklajenosti. K temu je prispevalo tudi to, da so 
v vseh občinah krajevne skupnosti podpisniki dogovora o 
temeljih družbenega plana in večine samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov SIS. 

Plane je sprejelo 67% krajevnih skupnosti, pri tem pa je bilo 
sprejemanje ptanov najbolj intenzivno koncem leta 1980 in v 
prvi polovici leta 1981. Od teh krajevnih skupnosti jih je 62% 
sprejelo plan po sklenitvi samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana, približno 3% pa je sprejelo plan pred sklenitvijo 
samoupravnega sporazuma o temeljih planov, kar ni v skladu 
z določili zakona o sistemu družbenega planiranja. Okoli 35% 
krajevnih skupnosti pa je sprejelo plan, ne pa tudi samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana. 

Stanje glede sprejemanja planskih aktov krajevnih skupno- 
sti je po občinah precej različno, kar je v precejšnji meri 
pogojeno z aktivnostjo planskih strokovnih služb v občinah 
ter njihovo strokovno in organizacijsko pomočjo pri pripravi 
planskih dokumentov v krajevni skupnosti. 

Pri pripravi samoupravnih sporazumov so krajevne skupno- 
sti neposredno sodelovale s tozdi, ki delujejo na njihovem 
območju, in tozdi, v katerih delajo občani iz posamezne 
krajevne skupnosti. Tako sodelovanje je dalo boljše rezultate 
v tistih krajevnih skupnostih, v katerih je večina krajanov 
zaposlenih v manjšem številu tozdov. V več primerih pa sode- 
lovanje z organizacijami združenega dela ni bilo neposredno, 
ampak je potekalo skupno za vse krajevne skupnosti v občini. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da sodelujejo krajevne 
skupnosti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi zlasti pri 
reševanju problemov na področju družbenih dejavnosti, ko- 
munalnih in drugih infrastrukturnih dejavnosti ter urejanja 
prostora. S tozdi pa sodelujejo predvsem pri nalogah, ki se 
nanašajo na razvoj infrastrukturnih dejavnosti, osnovne pre- 
skrbe občanov, razvoj storitvenih dejavnosti ter ljudske 
obrambe in družbene samozaščite2. Anketa tudi potrjuje, da 
krajevne skupnosti najpogosteje urejajo z drugimi nosilci 
planiranja (TOZD in SIS), razvoj komunalnih in drugih infra- 
strukturnih dejavnosti. 

V nekaterih občinah so tozdi udeleženci samoupravnih 
sporazumov, na podlagi katerih združujejo sredstva za finan- 

ciranje delovanja vseh krajevnih skupnosti v občini po enot- 
nih kriterijih. 

Približno šestina krajevnih skupnosti je sklenilo samou- 
pravne sporazume o usklajevanju planov krajevnih skupnosti, 
kar pomeni, da ta oblika reševanja skupnih problemov več 
krajevnih skupnosti še ni dovolj zaživela. V teh samoupravnih 
sporažumih so najpogosteje opredeljene skupne naloge na 
področju ljudske obrambe in družbene samozaščite, komu- 
nalne in drugih infrastrukturnih dejavnosti, urejanja prostora 
in varstva okolja3. 

Plani krajevnih skupnosti v največji meri obravnavajo razvoj 
na področju urejanja naselij in drugega prostora ter varstva 
okolja, reševanja komunalnih in drugih infrastrukturnih pro- 
blemov, družbenih dejavnosti ter ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Poleg nalog, ki jih povzemajo iz samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov krajevnih skupnosti, 
srednjeročni plani vključujejo tudi cilje razvoja ter nekatere 
razvojne usmeritve. Plani upoštevajo tudi specifičnosti, s ka- 
terimi se srečujejo posamezne krajevne skupnosti. Plani se 
med seboj razlikujejo tudi glede na stopnjo konkretnosti. 
Medtem ko so nekateri plani posplošeni, pa imajo drugi na 
posameznih interesnih področjih zelo konkretne usmeritve. 

PRILOGA II 

PREGLED ŠTEVILA KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI V SLOVENIJI OD 1971. 
LETA DALJE 

Leto Število Gibanje 

1971 
julij 1973 
maj 1975 
julij 1975 
1977 
1979 
1980 
1981 

1019 
1032 
1045 
1034 
1039 
1129 
1168 
1208 

+ 13 
+ 13 
-11 
+ 5 
+ 90 
+ 39 
+ 40 

2 Odstotek krajevnih skupnosti, ki v sklenjenih samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov krajevnih skupnosti urejajo posamezna interesna vprašanja: - v% 

s tozdi s SIS 
urejanje naselij 
gradnja stanovanj 
otroško varstvo 
socialno skrbstvo 
kultura 
telesna kultura 
druge družbene dejavnosti 
komunala In dr. infrastrukt. dej. 
preskrba občanov In razvoj 
SLO In DS 

36 
13 

8 
7 

12 
12 
12 
50 
54 
53 

58 
42 
63 
64 
66 
69 
52 
89 
18 
49 

3 Odstotek sklenjenih samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov krajev- 
nih skupnosti, ki urejajo posamezna interesna vprašanja: 

z drugimi KS 
urejanje naselij 
gradnja stanovanj 
otroško varstvo 
socialno skrbstvo 
kultura 
telesna kultura 
druge družbene dejavnosti 
komunala in druge infrastr. dej. 
preskrba občanov in razvoj 
SLO in DS 

50 
6 

26 
15 
28 
35 
31 
60 
27 
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PREGLED ŠTEVILA KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI PO OBČINAH 

PREGLED KRAJEVNIH SKUPNOSTI Z 
VEČ KOT 4000 prebivalci 

1977 30.6. 
1979 

31.3. novem. 
1981 1981 

1. Ajdovščina 35 35 35 35 
2. Brežice 18 19 19 19 
3. Celje 21 25 25 25 
4. Cerknica 7 7 7 7 
5. Črnomelj 11 14 14 14 
6. Domžale 25 27 27 27 
7. Dravograd 5 5 5 5 
8. Gor. Radgona 10 10 10 10 
9. Grosuplje 23 23 23 23 

10. Hrastnrk 11 11 11 11 
11. Idrija 18 18 18 18 
12. Ilir. Bistrica 20 20 20 20 
13. Izola 3 5 5 5 
14. Jesenice 11 11 11 11 
15. Kamnik 21 21 21 25 
16. Kočevje 17 11 10 10 
17. Koper 18 19 19 25 
18. Kranj 41 43 43 43 
19. Krško 13 13 13 16 
20. Laško 13 13 13 13 
21. Lenart 8 8 8-8 
22. Lendava 18 18 18 18 
23. Litija 18 18 18 18 
24. Lj. Bežigrad 11 16 28 28 
25. Lj. Center 8 8 12 12 
26. Lj. Moste-Polje 17 17 23 23 
27. Lj. Šiška 21 21 29 29 
28. Lj. Vič-Rudnik 28 29 38 38 
29. Ljutomer 13 13 12 12 
30. Logatec • 7 7 7 7 
31. Maribor 40 76 76 
32. Maribor-Pesnica 10 
33. Maribor-Pobrežje 25 
34. Maribor-Rotovž . 25 
35. Maribor -Ruše 5 
36. Maribor-Tabor 18 
37. Maribor-Tezno 20 
38. Metlika 13 13 13 13 
39. Mozirje 100 10 10 10 
40. Murska Sobota 36 41 41 42 
41. Nova Gorica 44 49 49 49 
42. Novo mesto 21 31 31 31 
43. Ormož 8 8 8 8 
44. Piran 6 6 6 6 
45. Ptuj 25 35 35 35 
46. Radlje 8 8 8 18 
47. Radovljica 20 20 20 20 
48. Ravne 4 7 7 14 
49. Ribnica 6 6 6 6 
50. Sevnica 11 11 11 11 
51. Sežana 33 33 34 34 
52. SI. Gradec 8 8 8 8 
53. SI. Bistrica 15 19 19 19 
54. SI. Konjice 22 22 22 22 
55. lentjur 11 11 11 11 
56. Škofja Loka 21 20 20 23 
57. Šmarje 25 25 25 25 
58. Tolmin 41 39 39 39 
59. Trbovlje 6 10 10 10 
60. Trebnje 16 16 16 .16 
61. Tržič 13 13 1'3 13 
62. Velenje 25 25 25 26 
63. Vrhnika 13 13 13 12 
64. Zagorje 11 12 12 12 
65. Žalec 19 19 20 20 

Občina 

1. Ajdovščina 
2. Celje 
3. Cerknica 

4. Domžale 
5. Dravograd 
6. Gornja Radgona 
7. Grosuplje 
8. Hrastnik 
9. Idrija 

10. Ilir. Bistrica 
11. Izola 
12. Jesenice 
13. Kamnik 
14. Kočevje 

15. Koper 

16. Kranj 

17. Krško 
18. Laško 
19. Lenart 
20. Lendava 
21. Lj.-Center 
22. Lj. Moste-Polje 
23. Lj. Šiška 

24. Lj. Vič-Rudnik 
25. Ljutomer 
26. Logatec 
27. Maribor 

28. Nova Gorica 
29. Novo mesto 
30. Ormož 
31. Piran 
32. Postojna 
33. Radovljica 
34. Sevnica 
35. Sežana 
36. SI. Gradec 
37. SI. Konjice 
38. Škofja Loka 
39. Šmarje pri Jelšah 
40. Trbovlje 
41. Velenje 

42. Vrhnika 
43. Zagorje 
44. Žalec 

KS 
nad 
4000 
preb. 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

1 
1 
1 

12 

1 
2 ' 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 
1 
2 

(KS Ajdovščina 5637) 

(obe KS se temu številu 
približujeta) 

(Hrastnik-Zgornji del 5176) 
(KS Idrija 7002) 

(KS Plavž 7995) 
(KS Kamnik 8508) 
(KS Kočevje 8816, v 
razpravi imajo predlog, po 
katerem naj bi se ta KS 
preoblikovala v 3 manjše) 
(KS Koper 6437, KS 
Semedela 9423, KS 
Prisoje-Olmo 4050) 
(KS Stražišče 4229, KS 
Planina 8767) 
(KS Krško 7482) 

(KS Lendava 3929) 

(KS komandanta Staneta 
8887) 

(podatek je za vseh 6 
mariborskih občin) 

(KS Žužemberk 3971) 

(KS Škofja Loka 13594) 
(KS Rogaška Slatina 7662) 

(KS Center desni breg 
7380) KS Šalek4988) 
(KS Vrhnika 6327) 

SKUPAJ 1021 1111 1074 1202 



PREGLED ŠTEVILA KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI Z MANJ KOT 200 
PREBIVALCI PO OBČINAH 

Občina krajevna skupnost št. 
preb. 

1. Ajdovščina Erzelj 66 
2. Domžale Češnjica 74 
3. Grosuplje "Ilova gora 152 
4. Hrastnik Kal 46 
5. Idrija Podkraj 138 
6. Orehek 188 
7. II. Bistrica Ostrožno Brdo 140 

Starrod 137 
8. Kamnik Pšajnovica 172 
9. Koper Boršt 180 
10. Kranj Jošt 144 
11. Litija Ribče 149 
12. Metlika Dobravice 165 

Grabrovec 125 
Jugorje 151 
Slamna vas 166 

13. Nova Gorica Kambreško 172 
Lokve 195 

14. Postojna Landol 143 
Razdrto 186 
Suhorje 83 
Šmihel 185 

15. Sežana Artviže 51 
Barka 151 
Gradišče pri Materiji 165 
Kazlje 186 
Rrakitovec 162 
Prešnica 182 
Tatre 70 
Zazid 103 

16. SI. Konjice Polene 149 
Resnik 152 

17. Šmarje pri Jelšah Osredek 102 
18. Tolmin Gorenja Trebuša 195 

Hudajužina 185 
Kal. Koritnica 172 
Ljubin 167 
Pečine 183 
Rut 138 
Stržišče 119 
Trnovo 176 

36 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 

delovnem področju republiških upravnih organov in 

republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (ESA-904) 

1. člen 
V zakonu o organizaciji in delovnem po- 

dročju republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 5-279/80) se v 8. členu v 
prvem odstavku zadnja alinea spremeni tako, 
da se glasi: 

» - z Republiškim komitejem za raziskoval- 
no dejavnost in tehnologijo v vprašanjih v 
zvezi s tehnologijo.« 

2. člen 
V 11. členu se v 1. točki podpičje nadomesti 

s piko, nadaljnje besedilo pa se črta. 
V 4. točki se besedilo "Republiški sekreta- 

riat za pravosodje, upravo in proračun« nado- 
mesti z besedilom »Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo«. 

3. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku pika nado- 

mesti s podpičjem in doda besedilo, ki se 
glasi: »na proračun in devizni plan SR Slove- 
nije in na nadzorstvo nad izvrševanjem prora- 
čuna SR Slovenije ter finančnega, materialne- 
ga in računovodskega poslovanja republiških 
organov.« 

Drugi odstavek se črta. 

- za 7. točko se doda nova 7. a točka, ki se 
glasi: »7. a Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo; 

v njegovi sestavi je: 
- Republiški gradbeni inšpektorat.« 
- za 8. točko se doda nova 8. a točka, ki se 

glasi: 
»8. a Republiški komite za turizem in go- 

stinstvo.« 
- 14. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»14. Republiški komite za kulturo.« 
- za 14. točko se doda nova 15. točka, ki se 

glasi: 
»15. Republiški komite za raziskovalno dejav- 
nost in tehnologijo.« 

6. člen 

19. člen se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Republiški komite za informiranje opravlja 
zadeve, ki se nanašajo na izgradnjo, razvoj in 
delovanje družbenega sistema informiranja in 
sistema javnega obveščanja; na informatiko; 
na modernizacijo informacijskih sistemov v 
državni upravi; na sredstva javnega obvešča- 
nja; na dejavnost tujih informacijskih ustanov 
in sredstev javnega obveščanja ter tujih dopi- 
sništev in dopisnikov v SR Sloveniji; na infor- 
miranje delavcev na začasnem delu v tujini, 
izseljencev in pripadnikov slovenske naro- 
dnostne skupnosti v zamejstvu ter tuje javno- 
sti o dogajanjih v SR Sloveniji.« 

OPOMBE: 

4. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku: 
- v prvi in drugi vrsti besedilo »Republiški 

sekretariat za pravosodje, upravo in prora- 
čun« nadomesti z besedilom »Republiški se- 
kretariat za pravosodje in upravo«; 
- v dvanajsti do štiriindvajseti vrsti črta be- 

sedilo »na proračun in devizni plan SR Slove- 
nije in na nadzorstvo nad izvrševanjem prora- 
čuna SR Slovenije ter finančnega materialne- 
ga in računovodskega poslovanja republiških 
organov;« 

5. člen 
V 16. členu se: 
- 7. točka spremeni tako, da se glasi: 
»7. Republiški komite za energetiko; v nje- 

govi sestavi sta: 
- Republiški energetski inšpektorat, 
- Republiški rudarfki inšpektorat.« 

i 7. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški komite za energetiko opravlja 

zadeve, ki se nanašajo na primarno in trans- 
formirano energijo, na pridobivanje, predela- 
vo ali dodelavo energetskih surovin (premog, 
uran, nafta, zemeljski plin) in na racionalno 
ravnanje z njimi ter na rudarstvo. 

Republiški energetski inšpektorat nadzoru- 
je izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki 
urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elek- 
trotehničnih materialov in opreme, projektira- 
nje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvod- 
njo in izkoriščanje jedrske energije, termo- 
energetiko in tlačne posode. 

Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki 
urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst 
rudnin.« 
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OPOMBE: 8. člen 16. člen 

Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se 
glasi: 

»Republiški komite za industrijo in gradbe- 
ništvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na pri- 
marno in predelovalno industrijo, razen elek- 
trogospodarstva in primarne živilske predela- 
ve; na gradbeništvo ter na drobno gospodar- 
stvo s področja združenega dela in opravlja- 
nja samostojnega osebnega dela v dejavnosti 
industrije in gradbeništva. 

Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje 
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki 
urejajo gradbeništvo.« 

9. člen 
V 24. členu se: 
- v prvem odstavku v enajsti in dvanajsti, 

vrsti črtajo besede: »na turizem in gostin- 
stvo«; 

- v trinajsti vrsti za besedo »dejavnost« 
vejica nadomesti s podpičjem, besede »turi- 
zmu in gostinstvu;« pa črtajo. 

10. člen 
Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se 

glasi: 
»Republiški komite za turizem in gostinstvo 

opravlja zadeve, ki se nanašajo na turistične 
storitve; na razvoj turizma; na rekreacijo in 
oddih delovnih ljudi in občanov; na gostin- 
stvo ter na združevanje dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela, ki opravljajo turistič- 
no in gostinsko dejavnost.« 

11. člen 

V 26. členu se v tretjem odstavku v četrti 
vrsti črtajo besede »letališki in zračni pro- 
met.« 

12. člen 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški komite za kulturo opravlja za- 

deve, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti, 
razen inšpekcijskega nadzorstva na področju 
varstva nepremične naravne in kulturne dedi- 
ščine.« 

13. člen 

Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki se 
glasi: 

- »Republiški komite za raziskovalno dejav- 
nost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se na- 
našajo na raziskovalno delo, na inovacijsko 
dejavnost, na razvoj tehnologije ter na upora- 
bo znanstvenih dosežkov na posameznih po- 
dročjih.« 

14. člen 

V 31. členu se za 1. točko doda nova 1. a 
točka, ki se glasi: »1. a Republiška uprava za 
družbene prihodke;« 

15. člen 
V 32. členu se v peti vrsti za besedi »eviden- 

tiranje« doda beseda »območij«. 

Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se 
glasi: 

»Republiška uprava za družbene prihodke 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na davčni 
sistem in na izpolnjevanje davčnih obveznosti 
občanov ter njihovih obveznosti v zvezi z za- 
gotavljanjem sredstev za skupne potrebe; na 
spremljanje pridobivanja prihodkov in ugo- 
tavljanje izvora premoženja pri občanih ter na 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izpolnjevanjem 
davčnih obveznosti občanov in obveznosti 
občanov za skupne potrebe. 

17. člen 

V 34. členu se črta 2. točka. 

18. člen 

V 35. členu se pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo, ki se glasi: 

»predvsem z vidika opredeljevanja informa- 
cijskih potreb na področju družbenega plani- 
ranja ter metodologije zbiranja, obdelave in 
izkazovanja podatkov, ki so pomembni za pla- 
niranje.« 

19. člen 

36. člen se črta. 

20. člen 

V 39. členu se v predzadnji vrsti črtajo bese- 
de: »na znanstvenoraziskovalno delo na tem 
področju ter«. 

21. člen 

47. člen se črta. 

22. člen 

Republiški komite za energetiko, industrijo 
in gradbeništvo, Republiški komite za kulturo 
in znanost in Center za družbeni sistem infor- 
miranja in informatiko se odpravijo in prene- 
hajo z delom dne 7. maja 1982. 

S tem dnem začno z delom Republiški ko- 
mite za energetiko, Republiški komite za in- 
dustrijo in gradbeništvo, Republiški komite za 
turizem in gostinstvo, Republiški komite za 
kulturo in Republiški komite za raziskovalno 
dejavnost in tehnologijo. 

23. člen 
Republiški energetski inšpektorat in Repu- 

bliški rudarski inšpektorat nadaljujeta z de- 
lom od 7. maja 1982 dalje kot organa v sestavi 
Republiškega komiteja za energetiko. 

Republiški gradbeni inšpektorat nadaljuje z 
delom od 7. maja 1982 dalje kot organ v 
sestavi Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo. 

24. člen 

Republiški sekretariat za pravosodje, upra- 
vo in proračun nadaljuje z delom od 7. maja 
1982 dalje z imenom in delovnim področjem, 
določenim s tem zakonom. 
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Republiški sekretariat za finance, Republi- 
ški komite za informiranje in Republiški komi- 
te za tržišče in splošne gospodarske zadeve 
nadaljujejo z delom od 7. maja 1982 dalje z 
delovnim področjem, določenim s tem zako- 
nom. 

25. člen 
Republiški komiteji, ustanovljeni s tem za- 

konom, ter drugi republiški upravni organi in 
republiške organizacije, katerih delovno po- 
dročje se spreminja, morajo svojo notranjo 
organizacijo in delo uskladiti z določbami te- 
ga zakona najpozneje do 30. junija 1982. 

26. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. 2. 1982 
sprejela predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup-" 
ščine SR Slovenije. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva predloge, mnenja in pripombe 
delovnih teles skupščine in zborov ter pripombe, predloge in 
mnenja iz razprave na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona preučil vse 
predloge iz razprav. 

Ob upoštevanju razlogov, ki so biti navedeni že v predlogu 
za izdajo zakona, in glede na stališča odbora za družbenopo- 
litični in komunalni sistem zbora občin in odbora za finance 
zbora združenega dela, se je predlagatelj odločil za rešitev, ki 
je bila kot variantna predvidena že v osnutku zakona. Zato je v 
3. členu predloga zakona predvidena združitev nalog v zvezi s 
pripravo in izvrševanjem republiškega proračuna s sistem- 
skimi nalogami na področju splošne porabe v Republiškem 
sekretariatu za finance. V zvezi s tem so spremenjeni tudi 4. 
točka 11. člena in 15. člen zakona (2. in 4. člen predloga 
zakona), Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo 
pa glede na njegovo pristojnost v zvezi s sredstvi za delo 
državnih organov in dohodkom delovnih skupnosti teh orga- 
nov še naprej ostajajo naloge pri oblikovanju podlag za dolo- 
čanje obsega sredstev, ki so potrebna za smotrno in učinko- 
vito opravljanje funkcij upravnih in pravosodnih organov. 

V skladu s pripombo zakonodajno pravne komisije je v 6. 
členu predloga zakona v primerjavi z osnutkom (4. člen) 
opuščeno podrobnejše navajanje nalog Republiškega komi- 
teja za informiranje na področju družbenega sistema informi- 
ranja. Poseben zakon bo konkretno določal naloge upravnih 
organov, specializiranih služb oziroma organizacij in drugih 
subjektov na področju družbenega sistema informiranja. Zato 
je v predlogu zakona s splošno formulacijo opredeljeno le 
delovno področje Republiškega komiteja za informiranje kot 
organa, ki na tem področju opravlja upravne naloge oziroma 
zadeve iz republiške pristojnosti. 

V predlogu zakona je v primerjavi z osnutkom skrajšano 
ime novega Republiškega komiteja za industrijo, gradbeniš- 
tvo in drobno gospodarstvo tako, da sta v imenu tega republi- 
škega organa navedeni le področji industrije in gradbeništva, 
delovno področje pa ostaja nespremenjeno. 

Delovno področje Republiškega komiteja za turizem in go- 
stinstvo je usklajeno s pripombami odbora za družbenopoli- 
tični sistem Zbora združenega dela in Republiškega odbora 
sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, in sicer 
tako, da je pri nalogah v zvezi z razvojem turizma opuščena 
beseda "inozemski", dodane pa so naloge tega komiteja v 

zvezi z združevanjem dela in sredstev organizacij združenega 
dela na tem področju. Pri tem je treba poudariti, da gre le za 
tiste naloge, ki sodijo v okvir upravnih funkcij, to je predvsem 
za spremljanje stanja ter za dajanje pobud in predlogov za 
samoupravno sporazumevanje. Hkrati je opuščeno tudi bese- 
dilo v oklepajih, ki je pomenilo le pojasnjevanje posameznih 
širših pojmov. 

Glede na pripombe zakonodajno pravne komisije in odbora 
za družbenopolitični sistem zbora združenega dela je bese- 
dilo 32. a člena zakona (16. člen predloga zakona) redakcijsko 
usklajeno z zakonom o upravah za družbene prihodke. 

Končne določbe (22. do 24. člen predloga)'so v skladu z 
opozorilom zakonodajnopravne komisije spremenjene tako, 
da se začetek dela novih upravnih organov in prenehanje 
odpravljenih upravnih organov časovno sklada z izvolitvijo 
novega izvršnega sveta in imenovanjem funkcionarjev, ki 
bodo vodili republiške upravne organe. Glede na to je spre- 
menjen tudi rok za uskladitev notranje organizacije in dela 
republiških upravnih organov in republiških organizacij, na 
katere se nanašajo spremembe po tem zakonu (25. člen 
predloga zakona). 

Po 20. členu predloga zakona je v delovnem področju 
Hidrometeorološkega zavoda črtano besedilo, ki določa, da ta 
zavod opravlja tudi znanstveno raziskovalno delo na svojem 
področju. Predlagana sprememba izhaja iz usmeritve, ki je 
bila poudarjena tudi v uvodni besedi predstavnika Izvršnega 
sveta k predlogu za izdajo z osnutkom tega zakona in po 
kateri se iz delovnih področij republiških upravnih organov, 
zlasti pa republiških organizacij izločijo vse tiste naloge, ki po 
značaju ne sodijo v okvir upravnih funkcij. V tem smislu bo 
predlagan tudi poseben zakon o ustanovitvi delovne organi- 
zacije, ki bo prevzela naloge dosedanjega Restavratorskega 
ateljeja pri Zavodu SRS za varstvo naravne in kulturne dedi- 
ščine. izvršni svet bo v sklopu aktivnosti za pripravo novih 
aktov za sistemizacijo del in nalog s tega vidika ponovno 
proučil tudi dejavnost vseh drugih republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij. 

V zvezi s pripombo odbora za družbenopolitični sistem 
družbenopolitičnega zbora, ki je opozoril na družbeni dogo- 
vor o strategiji tehnološkega razvoja v SFRJ, predlagatelj 
meni, da je ne glede na naloge, ki jih bodo prevzeli podpisniki 
tega družbenega dogovora, potrebno v upravnem organu 
zagotoviti opravljanje upravnih funkcij na tem področju. Kljub 
sorazmerno majhnemu obsegu teh nalog, pa je zaradi njihove 
pomembnosti potrebno po mnenju predlagateljev dati po- 
dročju tehnologije posebej poudarek. Glede pripomb odbora 
za družbenopolitični sistem zbora združenega dela, predlaga- 
telj meni, da je izraz »racionalno ravnanje", ki se nanaša na 
energijo in energetske surovine (23. člen zakona) širši od 
izraza "poraba" in zato vsebinsko ustreznejši. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 

republiških upravnih organih (ESA-906) 

OPOMBE: 1. člen 

V zakonu o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih (Uradni list 
SRS, št. 24-1149/79) se za 5. členom doda nov 
5. a člen, ki se glasi: 

»V izvršnih svetih in upravnih organih se 
kolektivno delo, odločanje in odgovornost za- 
gotavlja z njihovo organizacijo, sestavo ter 
načinom dela pri izvrševanju funkcij državne 
uprave. 

V skladu s svojimi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi krepijo izvršni sveti in 
upravni organi skupno in neposredno osebno 
odgovornost ter razvijajo oblike in metode 
dela, ki temeljijo na načelih kolektivnega dela 
in odgovornosti.« 

2. člen 

Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se 
glasi: 

»Izvršni sveti in upravni organi redno 
spremljajo in analizirajo učinke predpisov z 
vidika racionalnosti postopkov in obsega ad- 
ministrativno strokovnih opravil v upravnih in 
drugih organih ter v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih in na podlagi svojih ugo- 
tovitev predlagajo spremembe predpisov ozi- 
roma ustrezne ukrepe.« 

3. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravni organ se ustanovi za več področij, 
upoštevajoč obseg, vrsto, medsebojno pove- 
zanost in način izvrševanja upravnih nalog, 
tako da se zagotovi njihovo učinkovito oprav- 
ljanje in uveljavi smotrna organizacija dela. 

Upravni organ se lahko ustanovi za posa- 
mezno področje, če to terja narava nalog in 
če se glede na obseg nalog lahko zagotovi 
smotrna organizacija dela pri opravljanju teh 
nalog « 

4. č!en 
V 20. členu se črta tretji odstavek. 

5. člen 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se 
glasi: 

»Zaradi smotrne razmejitve strokovnega 
dela na posameznem področju lahko upravni 

organ in samoupravna interesna skupnost s 
sporazumom določita strokovne naloge, ki jih 
bo opravljal upravni organ za samoupravno 
interesno skupnost oziroma strokovna služba 
samoupravne interesne skupnosti za upravni 
organ. S sporazumom se določi obseg in 
vrsta nalog, ki jih opravlja upravni organ ozi- 
roma strokovna služba samoupravne intere- 
sne skupnosti, osnove in merila za zagotavlja- 
nje sredstev za delo, način koordiniranja dela 
ter druge medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. 

Upravni organ lahko po sporazumu oprav- 
lja določene strokovne naloge s svojega de- 
lovnega področja tudi za družbenopolitične 
oziroma družbene organizacije. 

K sporazumu iz prvega in drugega odstavka 
tega člena da soglasje izvršni svet.« 

6. člen 
V 29. členu se na koncu tretjega odstavka 

doda besedilo, ki se glasi: 
»v skladu z načeli kolektivnega dela in od- 

govornosti pri odločanju v zadevah z delovne- 
ga področja komiteja « 

7. člen 

V 39. členu se v drugem odstavku črta zad- 
nji stavek. 

8. člen 
V 40. členu se v četrtem odstavku pred 

podpičjem dodajo besede: »še za štiri leta«. 

9. člen 
• 

V 41. členu se drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi: »Namestnik sekretarja in 
namestnik predsednika komiteja se imenujeta 
za štiri leta in sta lahko ponovno imenovana 
še za štiri leta. Namestnik funkcionarja iz pr- 
vega odstavka prejšnjega člena je po preteku 
štiriletne mandatne dobe lahko ponovno ime- 
novan še za štiri leta.« 

10. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če zaradi majhnega obsega upravnih na- 

log ni pogojev za ustanovitev upravnih orga- 
nov za več področij v skladu s prvim odstav- 
kom 20. člena tega zakona, se laho ustanovi 
enoten občinski sekretariat za opravljanje 
upravnih nalog za vsa področja, razen za ti- 
sta, za katera je z zakonom določeno, da se 
zanje ustanovi poseben upravni organ.« 
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11. člen 
Za 107. členom se doda nov 107. a člen, ki 

se glasi: 
»Sredstva za določene vrste materialnih 

stroškov, ki jih glede na namen ni smotrno 
zagotavljati ločeno vsakemu upravnemu or- 
ganu, se lahko za potrebe več ali vseh uprav- 
nih organov iste družbenopolitične skupnosti 
zagotovijo v okviru sredstev za delo upravne- 
ga organa, ki ga določi izvršni svet.« 

12. člen 
V 144. členu se za osmo alineo doda nova 

alinea, ki se glasi: 
»- daje funkcionarju, ki vodi upravrli or- 

gan, mnenje v zadevah v zvezi z dohodkom 
delovne skupnosti in osebnimi dohodki de- 
lavcev, če s statutom ni drugače določeno;«. 

13. člen 
V 189. členu se v drugem in šestem odstav- 

ku za besedo »organizaciji« dodajo besede 
»združenega dela oziroma drugi samoupravni 
organizaciji ali skupnosti.« 

14. člen 
V 190. členu se doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 

»Delavci iz prejšnjega odstavka, ki po aktu 
o sistemizaciji del in nalog niso razporejeni 
na dela in k nalogam v upravnem organu, ki je 
prevzel naloge odpravljenega upravnega or- 
gana, se razporedijo na dela in k nalogam, ki 

ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in z de- 
lom pridobljeni delovni zmožnosti, v drug 
upravni organ iste družbenopolitične skupno- 
sti.« 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 

15. člen 
V 204. členu se doda nov prvi odstavek, ki 

se gjasi: 
»Člani republiškega izvršnega sveta so 

osebno odgovorni za svoje delo in v mejah 
svojih pravic in dolžnosti za delo in odločitve 
izvršnega sveta.« 

Sedanji prvi in drugi odstavek postanega 
drugi in tretji odstavek. 

16. člen 
V 207. členu se v drugem odstavku beseda 

»navzočih« nadomesti z besedo »vseh«. 

17. člen 
V 212. členu se črta tretji odstavek. 

18. člen 
222. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Glede na obseg in značaj nalog ali poseb- 

ne potrebe v določenem, obdobju se v posa- 
meznem republiškem sekretariatu ali republi- 
škem komiteju lahko imenujeta dva namest- 
nika.« 

19. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. 2. 1982 
sprejela predlog za izdajo zakona in osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona,o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona, pri tem pa upošteva predloge, pripombe in mnenja 
delovnih teles skupščine in zborov Sveta za družbenopolitični 
sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slove- 
nije, uvodno besedo predstavnika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ter pripombe, predloge in mnenja iz razprave na 
sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona preučil vse 
predloge iz razprave. 

V zvezi z določbami predloga zakona, ki pomenijo uskladi- 
tev z amandmaji k Ustavi SR Slovenije, je še posebej proučil 
spremembo 40. in 41. člena zakona o omejitvi ponovnega 
imenovanja funkcionarjev, ki vodijo zavode, uprave, inšpekto- 
rate, upravne organizacije in strokovne službe. Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Svet za družbe- 
nopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL in delegat iz Sevnice v zboru občin so namreč opožorili, 
da bi bilo glede na kadrovske razmere in pomanjkanje stro- 
kovnih kadrov, zlasti v občinah, potrebno ponovno proučiti 
smotrnost in potrebnost omejitve opravljanja navedenih funk- 
cij v organih in organizacijah, ki opavljajo pretežno strokovne 
naloge. 

Po zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave in o 
Zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih organih imajo 
vsi pedstojniki, ki vodijo upravne organe, in njihovi namest- 
niki položaj funkcionarja, ne glede na organizacijsko obliko in 
vrsto nalog organa. Za svoje delo in za delo organa, ki ga 
vodijo, so tudi politično odgovorni skupščini družbenopoli- 
tične skupnosti in njenemu izvršnemu svetu, saj s svojim 
delovanjem in odločitvami oziroma z akti, ki jih izdajajo, lahko 
bistveno vplivajo na uresničevanje pravic in obveznosti delov- 
nih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupno- 
sti. Po drugem odstavku 1. točke amandmaja II se le z ustavo 
lahko določi, da so posamezni funkcionarji lahko imenovani 
za isto funkcijo več kot dvakrat zaporedoma. Glede na to 
predlagatelj meni, da z zakonom ni mogoče določiti izjem, niti 
drugače urejati možnosti ponovnega imenovanja za funkcio- 
narje, ki vodijo posamezne vrste občinskih upravnih organov 
in upravnih organizacij. 

V skladu s pripombami odbora za družbenopolitični sistem 
družbenopolitičnega zbora in Sveta za družbenopolitični si- 
stem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL je v pred- 
logu zakona opuščena določba 6. člena osnutka zakona, ki je 
oprdeljevala osebno odgovornost članov komiteja za delo v 
komiteju. 

Zaradi načelnih pomislekov, izraženih v razpravah, aH so 
poleg določb, ki jih narekujejo ustavni amandmaji, potrebne 
še druge spremembe in dopolnitve zakona, je predlagatelj 
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ponovno proučil tudi ta del v osnutku zakona predlaganih 
sprememb. 

Predlagatelj meni, da se je ne glede na ocene, kijih bo dala 
celovitejša analiza o družbeni preobrazbi državne uprave, že 
na podlagi dosedanjih ugotovitev mogoče opredeliti za neka- 
tere spremembe oziroma dopolnitev zakona, kar velja še 
posebej za tiste, ki lahko prispevajo k večji racionalizaciji in 
učinkovitosti dela upravnih organov. 

Zato so v predlogu zakona v nespremenjenem besedilu 
zadržane spremembe oziroma dopolnitve 107. a člena zakona 
(11. člen predloga), 144. člena zakona (13. člen predloga) in 
212. člena zakona (18. člena predloga), ki so bile v razpravah 
vsebinsko podprte in k njim niso bile dane pripombe. 

V skladu s pripombo komisije Predsedstva SR Slovenije za 
varstvo ustavnosti in zakonitosti ter za uresničevanje svobo- 
ščin, pravic in dolžnosti človeka in občana je določba 2. člena 
predloga zakona dopolnjena tako, da morajo izvršni sveti in 
upravni organi na podlagi svojih ugotovitev o učinkih predpi- 
sov predlagati tudi njihove spremembe oziroma ustrezne 
ukrepe za racionalizacijo postopkov. 

Določbe 20. in 47. člena zakona (3. in 10. člen predloga), ki 
se nanašajo na načela za organizacijo upravnih organov so v 
skladu s pripombami iz razprav glede na osnutek oblikovane 
manj zavezujoče tako, da ne presegajo okvira, ki ga glede 
organizacije občinskih upravnih služb določa 12. točka 324. 
člena Ustave SR Slovenije. I/ primerjavi s sedanjima določ- 
bama pa so v predlaganih spremembah bolj poudarjeni ozi- 
roma določneje izraženi elementi, ki jih je potrebno 'upošte- 
vati pri ustanavljanju upravnih organov. 

V zvezi s predlogom Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, naj bi kriterije in merila za smotrno 
organizacijo občinske uprave določile občinske skupščine z 
družbenim dogovorom, predlagatelj meni, da 54. člen zakona 
v tem smislu že napotuje na sporazumevanje o usklajenem 
urejanju vseh vprašanj, ki imajo pomen za smotrno organiza- 
cijo in delo občinskih upravnih organov. 

Prav tako je preoblikovana določba 20. a člena zakona (5. 
člen predloga) tako, da ne zavezuje več samoupravnih intere- 
snih skupnosti k sklenitvi sporazumov o razmejitvi strokovnih 
nalog z upravnimi organi, temveč le usmerja upravne organe 
in samoupravne interesne skupnosti, da sporazumno organi- 
zirajo opravljanje strokovnih nalog na družbeno kar najbolj \ 

OPOMBE: 

smotrn način. Potrebno pa je poudariti, da gre pri tem le za 
nekatera strokovna opravila, ne pa za tiste upravne naloge, ki 
jih je mogoče poveriti le kot javna pooblastila. 

Glede na izrecno neskladje z zvezpim zakonom o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu in zvez- 
nih upravnih organih, na kar je opozorila tudi zakonodajno- 
pravna komisija, je v predlogu zakona opuščena določba, ki 
jo je kot variantni dodatek vseboval osnutek v 12. a členu. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je že predlagal 
ustrezno spremembo zveznega zakona in se pri tem oprl tudi 
na predloge iz razprav v Skupščini SR Slovenije. 

Izvršni svet bo tudi ponovno proučil predpise, ki urejajo 
finančnomaterialno poslovanje upravnih organov, z vidika 
poenostavitve evidenc. V zvezi s tem pa je Izvršni svet že v 
informaciji, ki jo je priložil predlogu za izdajo tega zakona, 
ocenil, da je mogoče finančno-računovodske posle smotrneje 
organizirati v ustrezni skupni službi, na kar izrecno napotu- 
jeta tudi določbi 34. in 35. člena zakona. 

Predlagana dopolnitev 128. člena (12. člen osnutka) je 
glede na pripombo komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve v predlogu zakona opuščena. 

Določba 190. člena (14. člen predloga), h kateri v razpravah 
ni bilo pripomb, v predlogu zakona ni spremenjena, v zvezi z 
opozorilom iz razprav pa je dodatno dopolnjena tudi določba 
189. člena, ki je vsebinsko povezana s 190. členom. V seda- 
njem 189. členu je namreč predvideno, da se delavcem, ki jih 
ni mogoče razporediti v drug upravni organ iste družbenopo- 
litične skupnosti, ponudijo dela in naloge v drugem državnem 
organu aH organizaciji. Ker je v praksi prihajalo do dvoma, ali 
so pod pojmom »organizacija« zajete tudi organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije, je navedena 
določba v tem smislu konkretizirana. 

V predlogu zakona na predlog komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve v 222. členu (18. člen predloga) 
ni več navedena ■>različnost delovnih področij« kot element, 
ki se upošteva pri imenovanju, dveh namestnikov republi- 
škega sekretarja oziroma predsednika republiškega komiteja. 

Ob razpravi v zboru občin so bile izražene še nekatere 
pobude in predlogi za nadaljnje dopolnitve zakonskih določb, 
ki pa jih predlagatelj v tej fazi sprememb glede na načelno 
usmeritev, v sklepih vseh zborov Skupščine ni mogel upošte- 
vati. 
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PREDLOG ODLOKA 

o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi 

republiških komitejev (ESA-928) 

Na podlagi 335. člena in 5. alinee 344. 
člena ustave Socialistične republike Slove- 
nije, 9. alinee drugega razdelka 70. člena in 
tretjega odstavka 254. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne in na seji Družbeno- 
političnega zbora dne   sprejela 

PREDLOG ODLOKA 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

sestavi republiških komitejev 
1. člen 

V odloku/o sestavi republiških, komitejev 
(Uradni list SRS, št. 11 -718/80) se v 7. členu v 
prvem odstavku: V 

- črta tretja alinea; 
- za enajsto alineo doda nove alinea, ki se 

glasi: 
- »Zavod za rehabilizacijo invalidov«. 

2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku: 
- četrta alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški komite za energetiko«; 
- za četrto alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Republiški komite za industrijo in grad- 

beništvo«; 
- za peto alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Republiški komite za turizem in gostin- 

stvo«; 
- deseta alinea spremeni tako da, se glasi: 
- »Republiški komite za raziskovalno de- 

javnost in tehnologijo«. 

3. člen 
V 9. členu se v prvem odstavkli: 
- črta prva alinea; 
- za drugo alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Republiški komite za turizem in gostin- 

stvo«; 
- tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški komite za kulturo«; 
- peta alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški sekretariat za pravosodje in 

upravo«; 
- črtajo šesta, sedma in deveta alinea; 
- za enajsto alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Narodna banka Slovenije«; 
- za štirinajsto alineo doda nova alinea, ki 

se glasi 
- »TANJUG, TOZD redakcija za SR Slove- 

nijo«. 

V drugem odstavku se besedi »dva člana« OPOMBE: 
nadomestita z besedama »tri člane«. 

4. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku: 
- črta šesta alinea; 
- deveta alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški sekretariat za pravosodje in 

upravo«. 
V drugem odstavku se besedi »štiri člane« 

nadomestita z besedami »pet članov«. 

5. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku: 
- druga alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški komite za energetiko«; 
- za drugo alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Republiški komite za industrijo in grad- 

beništvo«; 
- črta šesta alinea; 
- sedma alinea spremeni tako, da se glasi: 
-•Republiški komite za kulturo«. 

6. člen 
t 

V 12. členu se v prvem odstavku: 
- prva alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški komite za industrijo in grad- 

beništvo«; 
- za prvo alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
- »Republiški komite za turizem in gostin- 

stvo«; 
- črta četrta alinea; 
- za sedmo alineo dodasta dve novi alinei, 

ki se glasita: 
- »Seizmološki zavod SR Slovenije, 
- Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in 

kulturne dediščine«. 

7. člen \ 
13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V Republiški komite za energetiko delegi- 

rajo po enega člana 
- Republiški komite za varstvo okolja in 

urejanja prostora, 
- Republiški komite za industrijo in grad- 

beništvo, 
- Raziskovalna skupnost Slovenije, 
- Republiška energetska skupnost, 
- Splošno združenje energetike Slovenije, 
- Splošno združenje elektroindustrije Slo- 

venije, 
- Splošno združenje rudnikov in industrije 

nekovin Slovenije, 
- Elektroinstitut Milan Vidmar. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenu- 

je dva člana.« 
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OPOMBE: 8. člen 
Za 13. členom se doda nov 13. a člen, ki se 

glasi: 
»V republiški komite za industrijo in grad- 

beništvo delegirajo po enega člana: 
- Republiški komite za mednarodno sode- 

lovanje, 
- Republiški komite za energetiko, 
- Republiški sekretariat za ljudsko 

obrambo, 
- Splošno združevanje črne in barvaste 

metalurgije in livarn Slovenije, 
- Splošno združenje gradbeništva in indu- 

strije gradbenega materiala Slovenije, 
- Splošno združenje gradbeništva in indu- 

strije gradbenega materiala Slovenije, 
- Splošno združenje kovinske industrije 

Slovenije, 
- Splošno združenje lesarstva Slovenije, 
- Splošno združenje drobnega gospodar- 

stva Slovenije, 
- Splošno združenje kemične in gumarske 

industrije Slovenije, v 
- Splošno združenje tekstilne industrije 

Slovenije, 
- Splošno združenje elektroindustrije Slo- 

venije, 
- Splošno združenje celulozne, papirne in 

papirno predelovalne industrije Slovenije, 
- Zveze obrtnih združenj Slovenije, 
- Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljub- 

ljana. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenu- 

je dva člana « 

9. člen 

V 14. členu se v prvem odstavku: 
- črta prva alinea; 
- druga alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiški komite za energetiko«; 
- črta peta alinea; 
- šesta alinea spremeni tako, da se glasi: 
- »Republiška skupnost za cene«; 
- črtata osma in deseta alinea. 

10. člen 

Za 14. členom se doda nov 14. a člen, ki se 
glasi: 

»V Republiški komite za turizem in gostin- 
stvo delegirajo po enega člana: 

- Republiški komite za mednarodno sode- 
lovanje, 

- Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, 

- Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano, 

- Republiški komite za promet in zveze, 
- Republiški sekretariat za notranje za- 

deve, 
- Kulturna skupnost Slovenije, 
- Splošno združenje turizma in gostinstva 

Slovenije, 
- Zveza obrtnih združenj Slovenije, 
- Zadružna zveza Slovenije, 
- Turistična zveza Slovenije, 
- Zveza telesnokulturnih organizacij Slo- 

venije, 

- Narodna banka Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenu- 

je dva člana.« 

11. člen 

V 16. členu se v prvem odstavku: 
- tretja alinea spremeni tako, da se glasi: 
»- Republiški komite za energetiko,«; 
- za sedmo alineo doda nova alinea, ki se 

glasi: 
»- Samoupravna interesna skupnost za leta- 
liško dejavnost,«. 

V drugem odstavku se besedi »štiri člane« 
nadomestita z besedama »tri člane«. 

12. člen 

V 17. členu se v prvem odstavku tretja ali- 
nea spremeni tako, da se glasi: 

»- Republiški sekretariat za finance.« 

13. člen 

V 19. členu se v prvem odstavku: 

- črtajo druga, tretja in četrta alinea; 
- za dvanajsto alineo dodajo tri nove ali- 

nee, ki se glasijo: 

»- Zveza telesnokulturnih organizacij Slo- 
venije, 

- Zveza delavskih univerz Slovenije, 
- Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda 

Kardelja v Ljubljani « 

14. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V Republiški komite za kulturo delegirajo 

po enega člana: 

- Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, 

- Arhiv SR Slovenije, 
- Kulturna skupnost Slovenije, 
- Posebna izobraževalna skupnost za kul- 

turo, 
- Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 
- Splošno združenje grafične, grafično 

predelovalne industrije, časopisne in založni- 
ške dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije; 

- Slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti, 

- Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, 
- Univerza Maribor. 

zvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje 
tri člane.« 

15. člen 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se 
glasi: 

»V Republiški komite za raziskovalno de- 
javnost in tehnologijo delegirajo po enega 
člana: 

- Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo, 

- Raziskovalna skupnost Slovenije, 
- Zveza raziskovalnih organizacij Slove- 

nije, 
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- Gospodarska zbornica Slovenije, 
- Splošno združenje za inženiring, 
- Slovenska akademija znanosti in umet- 

nosti, 
- Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, 
- Univerza Maribor, 
- Inštitut Jožef Štefan. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenu- • 
je tri člane.« 

16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Odlok o sestavi republiških komitejev je potrebno spreme- 
niti zaradi spremembe zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije Odlok tako določa sestavo novih republi- 
ških komitejev, predvidenih v osnutku navedenega zakona. 

V odloku je določena sestava novega Republiškega komi- 
teja za energetiko in Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo, Republiškega komiteja za turizem in gostin- 
stvo, Republiškega komiteja za kulturo, Republiškega komi- 
teja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

Pri sestavi novih komitejev so bila upoštevana ista izhodi- 
šča kot pri sedanjih republiških komitejih. Vanje so vključeni 
vsi tisti dejavniki, katerih trajno in organizirano sodelovanje je 
potrebno za uspešno reševanje vprašanj na določenem po- 
dročju. Tako so v sestavo posameznih komitejev vključeni tisti 
republiški upravni organi, ki morajo v njih glede na svoje 
naloge stalno in obsežneje, zlasti pa organizirano sodelovati, 
poleg teh pa tudi ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
in splošna združenja, Gospodarska zbornica pa le tedaj, če 
gre za splošnejše naloge, ki jih lahko pokriva samo zbornica. 
Zaradi vključevanja znanosti v delo republiških komitejev so v 
njih zastopane tudi strokovne institucije in visokošolske de- 
lovne organizacije. 

Kot posledica ustanovitve novih komitejev se spreminja tudi 

sestava večine drugih komitejev. Na podlagi izkušenj iz dose- 
danjega dela republiških komitejev pa so predlagane še neka- 
tere druge spremembe, predvsem v smeri smotrnejše medse- 
bojne zastopanosti republiških komitejev. Pri tem je predlaga- 
telj izhajal iz dejstva, da se republiški upravni organi povezu- 
jejo predvsem v različnih stalnih in občasnih oblikah medse- 
bojnega sodelovanja. 
_ Poleg organov, organizacij in skupnosti, katerih delegati so 

člani posameznega komiteja, bodo na sejah ob obravnavi 
posameznih vprašanj sodelovali tudi predstavniki drugih or- 
ganov, organizacij in skupnosti, zlasti pa predstavniki družbe- 
nopolitičnih in družbenih organizacij. Družbenopolitične or- 
ganizacije glede na svojo ustavno vlogo in položaj niso vklju- 
čene v komiteje kot člani, ki odločajo o zadevah iz pristojnosti 
komiteja in zanje prevzemajo odgovornost, pač pa s sodelo- 
vanjem v razpravi lahko prispevajo k reševanju vprašanj iz 
pristojnosti posameznega komiteja. 

Četrti člen odloka zato zavezuje predsednika komiteja, da 
povabi na seje predstavnike organov, samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih organi- 
zacij glede na zadeve, ki jih obravnava komite. Poslovnik 
republiškega komiteja pa mora glede na delovno področje 
komiteja konkretno določiti organe, organizacije in skupnosti 
ter družbenopolitične organizacije, ki se obvezno vabijo na 
seje komiteja. 
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